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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
    
Ներկայացված մենագրությունը նվիրված է խիստ կենսա-

հույզ և Հայաստանում հաճախ քաղաքական հնչեղություն 
ստացող խնդրին`բնակչության միգրացիային և դրա արդյուն-
քում ձևավորված որակապես հայկական նոր սփյուռքում էթ-
նիկ գոյատևմանը: 

Այս խնդրի հասարակական նշանակությունը պայմանավոր-
ված է առաջին հերթին այդ գործընթացների արդյունքում հան-
րապետությունում ձևավորված անբարենպաստ ժողովրդագ-
րական իրավիճակով` ծնելիության նվազմամբ, բնակչության 
արտահոսքով, որի հետևանքով նվազում է բնակչության քանա-
կը: Ընդ որում, գտնվելով ժողովրդագրական մեծ ներուժ ունե-
ցող երկրների շրջապատում` Հայաստանը հայտնվում է բարձր 
ռիսկայնության գոտում, դրանով իսկ զրկվելով քաղաքական և 
տնտեսական հեռանկարներից: Դրանից բացի, Հայաստանի 
Հանրապետությունից բնակչության արտահոսքի հետևանքով 
էթնոսն ավելի է մասնատվում, ընդլայնվում է նրա բնակության 
աշխարհագրական տարածքը և արդեն պատմականորեն ձևա-
վորված հայկական սփյուռքի համայնքներում շերտավորվում 
են վերաբնակիչների նոր խմբեր: 

Բնական է, որ այդ գործընթացների արդյունքում ելքի և 
մուտքի վայրերում առաջանում են որոշակի բարդություններ: 
Մասնավորապես, սեփական հանրապետությունից հայերի 
ակտիվ արտահոսքի հետևանքով ձևավորվում են հայկական 
բազմաշերտ  վերաբնակեցման օջախներ, որը հաճախ հանգեց-
նում է այդ օջախներում նրանց կյանքի ապակազմակերպմանը 
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և էթնիկ վերարտադրության պայմանների վատթարացմանը: 
Կարևոր հետևանքների թվում հարկ է նշել նաև արտագաղթի 
ժամանակ առաջացող տնտեսական ծախսերը, վերաբնակեց-
ման վայրում միգրանտների և նրանց նոր շրջապատի հետ սո-
ցիալական լարումները, օրենսդրական և մշակութային հակա-
սությունները, որոնք հաճախ կարող են տեղափոխվել էթնիկա-
կան հարթություն: 

Վիճակագրական նյութերի ամփոփումը, մամուլում ներկա-
յացված գնահատականները, առանձին հետազոտությունների 
թվային տվյալները վկայում են, որ Ռուսաստանում, եվրոպա-
կան որոշ երկրներում, ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում և Կանադա-
յում տեղի է ունենում հայկական  նոր սփյուռքի ձևավորման 
գործընթաց, որը վերջին քսանամյակում հանրապետությունից 
բնակչության ինտենսիվ արտահոսքի պատճառով ավելի է ակ-
տիվանում: 

Այդ առումով, բազմաթիվ հարցեր են ծառանում, որոնց պա-
տասխանները կարող են լույս սփռել արդի ժամանակաշրջա-
նում հայ էթնոսում ընթացող գործընթացների բնույթի վրա և 
հասկանալ դրանց զարգացման հեռանկարները: Այդ նպատա-
կով սույն մենագրության հեղինակը օգտագործել է տեղեկա-
տվական զանազան աղբյուրներ` վիճակագրություն, մասնա-
գիտական հետազոտություններ, որոնք համակարգվել են 1980, 
1993, 2005 և 2007 թթ. Հայաստանի 5 քաղաքներում և 25 գյուղա-
կան բնակավայրերում իրականացված մասշտաբային էթնոսո-
ցիոլոգիական տևական (լոնգիտյուդ) հետազոտությունների ըն-
թացքում: Այդ նյութերի հիման վրա դիտարկվում են վերջին 30 
տարվա ժամանակահատվածում Հայաստանում ընթացող միգ-
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րացիոն գործընթացների դինամիկան: Վերջինիս հետազոտու-
թյան նպատակով հարկ է համարվել օգտագործել հանրապե-
տությունից դուրս բնակվող հարազատների և բարեկամների 
կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը, որն ստացվել է Հա-
յաստանի գյուղական և քաղաքային բնակչության ավելի քան 
6000 (1980թ.), 2000 (1993թ.), 4000 (2005 և 2007թ.) հարցվողների 
շրջանում  իրականացված ստանդարտացված հարցազրույցնե-
րի ընթացքում: Այդ տեղեկատվության հիման վրա փորձ է ար-
վում վերլուծել տարբեր երկրներում բնակվող հայ վերաբնակի-
չների  կազմը  և որոշել հայրենիքի հետ նրանց կապերի հեռան-
կարները: 

Հեղինակը կարծում է, որ նշված հիմնահարցի նկատմամբ 
այսպիսի մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ստանալու 
հավաստի և բովանդակալից տվյալներ ոչ միայն հանրապե-
տության իրավիճակի, այլև վերջին ժամանակաշրջանում ձևա-
վորված հայկական նոր սփյուռքի վերաբերյալ:  

Աշխատությունը պատրաստվել է «Սեփական և այլազգի մի-
ջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնա-
կան ուղղությունները, ուսումնասիրության խնդիրներն ու հե-
ռանկարները» ծրագրի շրջանակներում:  

Մենագրության նախապատրաստման և հրատարակման 
գործում մեծ աջակցություն են ցուցաբերել ՀՀ ԳԱԱ հնագի-
տության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազո-
տությունների բաժնի գիտաշխատողներ, սոցիոլոգիայի մագիս-
տրոսներ` Ս. Ներսիսյանը և Լ. Տանաջյանը:    
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Միգրացիայի և  հայկական նոր սփյուռքի  ձևավորման 
էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության հարցեր 

 
Վերջին հարյուրամյակում մեծ թափ հավաքող բնակչության 

տարածքային տեղաշարժերը ողջ աշխարհում ընթացող ժո-
ղովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և էթնիկ 
գործընթացների կարևորագույն պատճառն են(1): Միգրացիայի 
ներպետական, տարածաշրջանային, միջմայրցամաքային շր-
ջանառության մեջ են ներգրավվում մարդկանց տարբեր սո-
ցիալական, ռասայական, էթնիկական և  կրոնադավանաբանա-
կան ավելի մեծ թվով զանգվածներ(2): Դրանով կարելի է բացա-
տրել այն փաստը, որ միգրացիայի ընթացքում առաջացող 
տնտեսական խնդիրները, սոցիալական լարվածությունը, իրա-
վական և մշակութային բարդությունները հանգեցնում են զա-
նազան կարգի ներպետական և միջպետական բախումների(3), 
որոնք հաճախ ձեռք են բերում էթնիկ կամ դավանաբանական 
երանգավորում, իսկ երբեմն՝ և՛ մեկը, և՛ մյուսը: Դա հիմնակա-
նում պայմանավորվում է սոցիալական և տնտեսական խնդիր-
ների վրա հիմնված տեղաբնիկ և եկվոր բնակչության փոխհա-
րաբերություններով, որոնք նրանց միջև ծագում են էթնոսոցիա-
լական տարբերությունների պատճառով: 

Այս խնդիրների հրատապությունը ստիպում է տարբեր 
երկրների հասարակական-քաղաքական, գիտական շրջանակ-
ներին, հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություններին 
մեծ ուշադրություն ցուցաբերել բնակչության տարածքային տե-
ղաշարժերի էթնիկական ասպեկտներին(4) և այդ գործընթաց-
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ների արդյունքում ձևավորվող էթնիկ սփյուռքին: Այսպիսով, 
տարբեր ազգության մարդկանց իրական և սպասվող տեղա-
շարժերը, այդ բնակչությանն «ընդունող» և «մատակարարող» 
երկրների տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և էթնո-
մշակութային գործընթացների վրա նրանց ազդեցությունը, նոր 
սփյուռքի ձևավորումը պայմանավորում է «արդի կյանքի այդ 
բարդ երևույթի» հետ կապված բազմաթիվ փոխկապակցված 
խնդիրներ(5): Այդ իսկ պատճառով, պահանջվում է միգրացիա-
յի և  սփյուռքի ձևավորման թեմատիկայի ուսումնասիրման 
նպատակով մշակել բազմակողմանի մոտեցումներ: 

Բազմաթիվ հետազոտողներ համակարծիք են այն հարցում, 
որ այդ խնդրի նկատմամբ առաջին և առավել ակնհայտ մոտե-
ցումը միգրացիոն գործընթացների մասշտաբների և ինտենսի-
վության որոշումն է: Այս դեպքում մենք առնչվում ենք դրանց 
քանակական հատկանիշների հետ, որոնց վերլուծությունը 
հնարավորություն է տալիս հասնելու գիտելիքների համա-
կարգման որոշակի մակարդակի: Դրա միջոցով իրականաց-
վում է բնակչության տեղաշարժերի մոդելավորումը, միգրա-
ցիոն շրջանառության մեջ ներգրավված երկրների և տարածա-
շրջանների բնակեցման կառուցվածքի փոփոխման ու տնտե-
սական զարգացման միտումների վերլուծությունը: 

Միգրացիոն հիմնախնդիրների նկատմամբ նման մոտեցումը 
հիմնականում կիրառվում  է ժողովրդագետների, տնտեսագետ-
ների, աշխարհագրագետների հետազոտություններում, որոնք 
իրենց մշակումների համար լայնորեն օգտագործում են վիճա-
կագրական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծության մե-
թոդները: Սակայն, հետազոտական ավելի բովանդակալից որո-
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նումների համար այս մեթոդի հնարավորությունները որոշա-
կիորեն սահմանափակ են: Տեսադաշտից դուրս են մնում այդ 
երևույթի  բազմակողմանի ուսումնասիրությանն անհրաժեշտ 
վերլուծական մի շարք բաղադրիչներ: Դրանց թվում հարկ է 
նշել վերաբնակիչների ադապտացման և ինտեգրման օրինա-
չափությունների դիտարկումը, «ընդունող» հասարակություն-
ներում սոցիալական և մշակութային փոփոխությունների 
գրանցումը, բնակչության առանձին խմբերի մեկ կարգավիճա-
կից մեկ այլին անցնելու փուլերի նկարագրությունը և այդ գործ-
ընթացների փոխադարձ ձևափոխումները: Դա պայմանավոր-
ված է նրանով, որ միգրացիայի խնդիրների նկատմամբ սկզբ-
նական մոտեցմամբ քննարկվում են ոչ միայն դրանց տարած-
քային (աշխարհագրական), տնտեսական և ժողովրդագրական 
կողմերը, այլև բնակչության տեղաշարժերի արդյունքում առա-
ջացող իրավական, քաղաքական, սոցիալական և էթնիկական 
խնդիրները, որը պահանջում է հետազոտական հատուկ տե-
սանկյուն(6): Վերոշարադրյալի համատեքստում առանձնահա-
տուկ նշանակություն է ձեռք բերում արդի էթնիկ սփյուռքի 
ձևավորման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը որ-
պես միգրացիոն գործընթացների ուղղակի հետևանք: 
Մեկ վայրից մեկ այլ վայր տեղափոխվելը ըստ էության սոցիա-
լական գործընթաց է, այն առումով, որ նոր բնակության վայ-
րում վերաբնակիչը ներգրավվում է այնպիսի սոցիալական փո-
խազդեցությունների մեջ, որի ընթացքում աշխատանքային 
գործունեության բնույթում և ներդրման ոլորտում, սոցիալա-
կան դիրքերում, հոգեկան կերպարում ու վերաբնակիչների 
բազմաթիվ այլ հատկանիշներում տեղի են ունենում լուրջ փո-
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փոխություններ: Այդ փոփոխությունները պայմանավորված են 
և՛ ընդունող միջավայրով, և՛ շարժունակ բնակչության սոցիալ-
ժողովրդագրական հատկանիշներով: Նշված հատկանիշները 
լրացվում են նաև վերաբնակիչների մշակութային բազմազա-
նությամբ (էթնիկ և ենթաէթնիկ, տարածաշրջանային ու բնա-
կավայրային), որը թելադրում է միգրացիան դիտարկել որպես 
էթնոմշակութային գործընթաց: 

Միգրացիոն խնդիրների սոցիալական և մշակութային բա-
ղադրիչները, որոնք ընդհանուր առմամբ էթնոսոցիալական են, 
սերտորեն կապված են բնակչության շարժի երկու բևեռների` 
«ելքի» և «մուտքի» միջավայրերի  սոցիալ-մշակութային հատ-
կանիշների ծագումնաբանությամբ ու դրանց միջև հետագա 
փոխադարձ կապերի օրինաչափություններով: Իսկ վերջիննե-
րիս ձևավորումը հիմնականում պայմանավորվում է «մատա-
կարարող» և «ընդունող» միջավայրերի պատմական առանձ-
նահատկությամբ, սոցիալական կառուցվածքի, սոցիալական 
հարաբերությունների ցանցի, կենցաղի, մշակույթի և այլ հատ-
կանիշների յուրահատկություններով: Այդ իսկ պատճառով ժա-
մանակակից գործընթացների միգրացիոն տեսանկյունը կարող 
է ընդգրկել հասարակագիտության բավականին լայն շրջա-
նակներ: Ուստի, այս բարդ երևույթների ուսումնասիրման հա-
մար անհրաժեշտ է միջառարկայական հետազոտությունների 
մեթոդաբանական սկզբունքների ընդգրկում, որը հնարավո-
րություն կտա ապահովելու այդ երկու փոխլրացնող մոտեցում-
ների համալիր կիրառումը: 

Դրանցից առաջինը միգրացիոն գործընթացի նկարագրու-
թյունն ու վերլուծությունն է ըստ մասշտաբների արձանագր-
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ման (տեղաշարժերի ինտենսիվությունը և հոսքերի ծավալնե-
րը), ուղղությունների, շարժը պայմանավորող գործոնների, ար-
տագաղթող խմբերի աղբյուրների և կառուցվածքի: Երկրորդ 
մոտեցումը ենթադրում է այդ գործընթացի հետևանքների 
ուսումնասիրությունը, որտեղ վերլուծվում են «ելքում» և «մուտ-
քում» միգրացիայի հետևանքով տեղի ունեցող տնտեսական, 
քաղաքական, սոցիալական և մշակութային փոփոխություննե-
րը «մատակարարող» և «ընդունող» միջավայրերում: 

Ակնհայտ է, որ այս երևույթի համալիր ուսումնասիրման 
փորձ կատարող յուրաքանչյուր հետազոտողի առջև ծառանում 
է այդ երկու մոտեցումների համադրման անհրաժեշտությունը: 
Այդ կարգի ամբողջական հատկությամբ են օժտված էթնոսո-
ցիոլոգիական հետազոտությունները(7), որտեղ էթնիկական 
բաղադրիչը գիտական որոնումների կազմակերպման միջուկն 
է: Այս դեպքում, ուշադրությունը կենտրոնանում է բնակչության 
ներհոսքի և արտահոսքի հետևանքով տեղի ունեցող միգրանտ-
ների ադապտացիայի սոցիալ-ժողովրդագրական և մշակութա-
յին երևույթների էթնիկական կողմերի վրա(8), որը հնարավո-
րություն է տալիս քննարկելու միգրացիայի և դրա կոնկրետ 
դրսևորումների հետ կապված հարցերի մի ծավալուն համա-
լիր(9): Միգրացիայի աղբյուրը, շարժուն բնակչության կազմը 
(սոցիալական, ժողովրդագրական, էթնիկական), տեղաշարժի 
ուղղությունները, վերաբնակիչների ադապտացիան և միջա-
վայրի հետ փոխադարձ ինտեգրումը այդ հարցերի ոչ ամբող-
ջական ցանկն է, որը պահանջում է այնպիսի  հետազոտական  
մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան ընդգրկելու «ել-



17 
 

քի» և «մուտքի» կոնկրետ վայրերի վերաբերյալ տեղեկատվա-
կան աղբյուրները: 

Վիճակագրական տվյալների և մասնագիտական հետազո-
տությունների հիման վրա սոցիոլոգիական մեթոդների կիրառ-
մամբ էթնոսոցիոլոգիայում կոնկրետ փորձարարական հետա-
զոտությունների մեծ փորձ է ձեռք բերվել(10): Այդ կարգի հետա-
զոտությունների էթնիկական տեսանկյունը բազմաթիվ առում-
ներով նպաստել է մի կողմից` սոցիոլոգիայում, ազգաբանութ-
յան, հոգեբանության մեջ մշակված սկզբունքների մերձեցմանը 
և մեթոդների համալիր օգտագործմանը, մյուս կողմից` միգրա-
ցիոն հիմնախնդիրների նոր շրջանակների բացահայտմանը: 
Ընդ որում, նախկին Խորհրդային Միության (այսուհետ` ՆՄ) 
բազմաթիվ տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև Հայաստա-
նում  իրականացված բնակչության միգրացիայի էթնոսոցիոլո-
գիական ուսումնասիրություններում նկատի է առնվել նաև այն 
հանգամանքը, որ նոր բնակավայրում վերաբնակչի հետագա 
կյանքը ադապտացիոն գործընթաց է, որի ժամանակ փոփոխ-
վում են և՛ վերաբնակիչը, և՛նրա շրջապատը(11): Հատուկ ուշա-
դրություն է դարձվել նաև այն հանգամանքին, որ այլէթնիկ 
տարրի ներհոսքի և միջավայրի բազմաէթնիկացման դեպքում, 
միգրացիայի արդյունքում տեղի ունեցող սոցիալ-ժողովրդա-
գրական գործընթացների էթնիկական համատեքստը որոշվում 
է միջէթնիկ փոխազդեցության արդիականացմամբ(12): Այդ իսկ 
պատճառով, միգրանտների էթնիկ միատարր զանգվածի օրի-
նակի հիման վրա միգրացիոն գործընթացների մեխանիզմների 
և զարգացման փուլերի բազմակողմանի իմաստավորումը հե-
տազոտական մեծ հեռանկարներ է խոստանում: Հենց այս տե-
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սանկյունով է պայմանավորված էթնիկ խմբերի միգրացիայի և 
սփյուռքի ձևավորման հիմնախնդիրների նկատմամբ գիտա-
կան հետաքրքրությունը:   

Առանձին էթնիկ հանրությունների ուսումնասիրությունը 
պահանջում է, ինչպես հիմնախնդրի, այնպես էլ` հետազո-
տության մեթոդական սկզբունքների նկատմամբ համալիր մո-
տեցում(13): Միգրացիոն թեմատիկան ավանդաբար ընդգրկվել 
է գիտական առանձին ոլորտներում(14), սակայն հայ էթնիկութ-
յան պահպանման և զարգացման խնդիրների մշակման մոտե-
ցում չի դարձել(15): Այս հարցերին առնչվող մեծածավալ գրա-
կանության մեջ բավականին սակավաթիվ են սփյուռքում հայե-
րի միգրացիոն գործընթացների համեմատական ուսումնասի-
րությունների փորձերը(16): Դա պայմանավորված է սեփական 
և այլէթնիկ միջավայրում հայերի էթնոսոցիալական զարգաց-
ման խնդրի հիմնավորման տեսական մոտեցումներում գոյու-
թյուն ունեցող լուրջ վակուումով: Այդ իսկ պատճառով,  գիտա-
կան այլ բնագավառների` տնտեսական աշխարհագրության, 
տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի, ազգաբանության և գիտա-
կան որոնումների այլ ուղղությունների նվաճումներն այդպես 
էլ պահանջարկ չգտան: Այդ բացը հարկ է լրացնել նոր մոտե-
ցումների և վերլուծական խնդիրների հստակեցման միջոցով, 
որը հնարավորություն կտա առաջին հերթին ճշգրիտ գնահա-
տել «էքստրեմալ» պայմաններում` սփյուռքում, հայ էթնիկութ-
յան իրավիճակը և զարգացման հեռանկարները էթնոսոցիալա-
կան վերարտադրության տեսանկյունով: 

Վերը նշվածի համատեքստում առանձնահատուկ նշանա-
կություն է ձեռք բերում նաև այն հանգամանքը, որ հայ ժողովր-
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դի պատմական զարգացման ընթացքում միգրացիան միշտ էլ 
կարևոր դեր է կատարել, իսկ նորագույն փուլում այն բացառիկ 
է(17): Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սեփական էթնիկ 
տարածքից և հոծ բնակեցված այլ տարածաշրջաններից էթնոսի 
խոշոր զանգվածների տեղաշարժերի առավել մեծ թափը, այլ-
էթնիկ ուրբանիզացված միջավայրում հայերի զգալի մասի 
ցրված բնակեցման հետագա ծավալումը տեղի է ունեցել XIX-
XXդդ. սկզբին և XXդ. վերջին ու XXIդ. սկզբին: Հենց այս հանգա-
մանքն էլ պահանջում է ուսումնասիրել միգրացիայի դերը նո-
րագույն հայ սփյուռքի ձևավորման գործում: Նոր սփյուռքի 
ձևավորման ուսումնասիրությունը կարող է ուսանելի լինել 
նաև այլազգի միջավայրում հայ էթնոսի զարգացման պատմու-
թյան ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմքերի և տեխնի-
կական միջոցների մշակման համար: 

Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել հայերի 
միգրացիոն շարժի նոր շրջապտույտի զարգացման օրինաչա-
փությունները, որոնք են`բնակչության կոնկրետ միգրացիան և 
հայկական նոր սփյուռքի ձևավորումը: Այն ընդգրկում է էթնոսի 
միգրացիոն գործընթացների զարգացման դինամիկայի ուսում-
նասիրությունը XX դարի վերջերից մինչև XXI դարի սկիզբը՝ 
նոր սփյուռքի ձևավորման գործընթացը և նրա զարգացման հե-
ռանկարները: Այսպիսի հետազոտության նպատակահարմա-
րությունն ակնհայտ է: Հայկական փորձը կարող է բավականին 
ուսանելի և օգտակար լինել նմանատիպ գործընթացների օրի-
նաչափությունների ճանաչման խնդրում, որոնք, ինչպես ցույց 
են տալիս համաշխարհային միտումները, ունեն լուրջ հեռա-
նկարներ(18): 
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Սույն հետազոտության համար ձևակերպված հիմնական 
վարկածը հետևյալն է. արդի հայկական սփյուռքի ձևավորմանը 
մասնակցել են էթնոսի բավականին առանձնահատուկ խմբեր, 
որոնք բնորոշվում են բարդ սոցիալական, ենթամշակութային 
կազմով և հետխորհրդային շրջանին բնորոշ հատկանիշներով: 
Վերջիններիս բովանդակությունը որոշվում է, մի կողմից՝ Հա-
յաստանում և ՆՄ այլ երկրներում քաղաքային կյանքի զարգաց-
ման սոցիալական գործոններով, մյուս կողմից`այդ վայրերում  
հայերի զարգացման առանձնահատկություններով: 

XX դարի վերջերին և XXI դարում տեղի ունեցած իրադար-
ձություններն արմատապես փոխեցին երկրի իրավիճակը: 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո օրհասական (երկրա-
շարժ, ռազմական գործողություններ, փախստականներ, շրջա-
փակում), տնտեսական (ճգնաժամ, ռեֆորմներ), սոցիալական 
(սեփականության վերաբաշխում, աղքատություն, սոցիալա-
կան առաջընթացի ասպարեզի սահմանափակում) բնույթի 
գործոնները XXI դարի սկզբին նպաստեցին ՀՀ-ից բնակչության 
ինտենսիվ արտահոսքին: Սակայն, հայ էթնոսի տարբեր հատ-
վածների շարժի ուղղությունները պայմանավորված էին, ինչ-
պես այս կամ այն երկրի և տարածաշրջանի տնտեսական ու 
սոցիալ-քաղաքական փոփոխություններով, այնպես էլ` նոր 
վայրում տեղավորվելու հնարավորություններով: Կարելի է են-
թադրել, որ միգրացիայի արդյունքում ՀՀ-ում և նրա սահմաննե-
րից դուրս տեղի է ունեցել ազգակցական խմբերի տարածական 
ցրում, որի հետևանքով «հայկական» էթնոցրիվ հսկայական 
տարածքում ձևավորվում և գործում են ցանցային հարաբերու-
թյունները, որի ներսում առաջանում են ապագա միգրացիոն 
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գործընթացների խթաններ: Այս դեպքում, էթնոսոցիալական 
տեսանկյունը հնարավորություն է տալիս  դիտարկելու ցանցի 
ներսում ընթացող միգրացիոն գործընթացների ինքնուրույ-
նության աստիճանի մեծացումը,  որը բացատրվում է հիմնա-
կանում մասնակիցների կողմից ընդունվող և տարածվող ար-
ժեքների համակարգով:  

Կոնկրետ բնակավայրում՝ հանրապետության տարածքում և 
նրա սահմաններից  դուրս,ձևավորված էթնոսոցիալական ցան-
ցի բնույթը, ներցանցային կապերի տարածքային շրջանակները 
և ինտենսիվությունը, միգրացիոն սպասումների և նպատակնե-
րի հետ ամբողջություն կազմելով, կարող է դառնալ Հայաստա-
նում և սփյուռքում միգրացիոն իրավիճակի գնահատման հիմք: 
Այն կօգնի կանխատեսելու ինչպես հոծ բնակեցված գոտիներից 
էթնիկ խմբի  հետագա «արտամղումը», այնպես էլ` նրանց ռե-
էմիգրացիայի հնարավորությունները: 

Առաջադրված վարկածային ենթադրությունների հաստա-
տումը կամ ժխտումը հնարավոր է ստանալ փորձարարական 
հատուկ հետազոտությունների հիման վրա: Դրանց անհրաժեշ-
տությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով: 
Վիճակագրական, արխիվային, առանձին հետազոտություննե-
րի նյութերը հնարավորություն են տալիս կողմնորոշվելու Հա-
յաստանում բնակչության տեղաշարժի օրինաչափություննե-
րում: Սակայն, միգրացիայի բարդ կապերն ու նոր սփյուռքի 
ձևավորման հարցերն ավելի համակարգված վերաիմաստավո-
րելու և իրական բովանդակությամբ լրացնելու համար այդ նյու-
թերի վերլուծական ռեսուրսները փոքր ինչ սահմանափակ են: 
Դա պայմանավորված է նրանով, որ դրանցում առկա տեղե-
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կատվությունը  բովանդակային լինելով հանդերձ,  բավականին 
խայտաբղետ է և լի բազմաթիվ սպիտակ կետերով: Այդ իսկ 
պատճառով, յուրաքանչյուր հետազոտող ձգտում է դուրս գալ 
ձևավորված ավանդույթից և սեփական որոնումներն առավել 
լիարժեք դարձնել: 

Պատմական որոնումներին (որոշակիորեն յուրաքանչյուր 
էմպիրիկ հետազոտություն իր ավարտից հետո արդեն հետա-
հայացք է դեպի անցյալը) էապես կարող է նպաստել բազմա-
բնույթ աղբյուրների ընդգրկումը, որոնց թվում առանձնահա-
տուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում այն աղբյուրները, 
որոնք ազգաբանության մեջ կիրառվող մեթոդների օգտագործ-
մամբ անցյալի մասին հիշողությունները վերապրած ավագ 
սերնդի ներկայացուցիչների հարցումների միջոցով հնարա-
վորություն են տալիս  վերականգնելու ինստիտուտները, կեն-
ցաղի և մշակույթի տարրերը: Այդ նպատակով նույնիսկ կազմ-
վել է հարցերի առանձին խմբերից բաղկացած հարցարան, որ-
տեղ յուրաքանչյուր հետազոտող կարող է կատարել իր լրա-
ցումները(19): 

Ակնհայտ է դառնում, որ տեղեկատվության կենդանի կրող-
ներին դիմելը պատմական առանձին երևույթների և գործըն-
թացների վերականգնման բավականին օգտակար մեթոդ է: 
Իրադարձություններին ավելի մեծ թվով մասնակիցների վկա-
յությունների ընդգրկման դեպքում մեծանում է իրականու-
թյունն ավելի օբյեկտիվ պատկերելու հավանականությունը: 
Իսկ բնակչության վիճակագրական ներկայացուցչական համա-
կազմի հետազոտության դեպքում տեղեկատվության հավաք-
ման այս մեթոդը օգնում է վերականգնելու ոչ միայն անցյալի 
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առանձին կողմերը, այլև վերարտադրելու գործընթացների 
պատկերը բավականին լայն ընդգրկմամբ: Այս հանգամանքի 
շնորհիվ սոցիոլոգիական հետազոտություններն առանձնահա-
տուկ նշանակություն են ստանում, հնարավորություն ընձեռե-
լով տրված ծրագրով և ընտրված մեթոդով բովանդակալից և 
ներկայացուցչական տեղեկատվություն ստանալու մեր երկրի 
ոչ վաղ անցյալի պատմության վերաբերյալ: 

Այսպիսի նպատակ է հետապնդվել Հայաստանում կազմա-
կերպված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունները, որոնց 
ընթացքում բնակչության մեծ զանգվածների հետ ստանդար-
տացված հարցազրույցի մեթոդով հավաքվել և համակարգվել 
են տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների պատմություն-
ներն ու հիշողություններն իրենց կյանքի ուղու մասին(20): Այդ 
սյուժեների գրանցումը, որոնցում առկա է ոչ վաղ անցյալում 
կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյուն, կարող են տարբեր բնույթի աղբյուրներում` վիճակա-
գրական, արխիվային նյութերում, գրական երկերում, զանա-
զան հուշարձաններում, ականատեսների վկայություններում և 
այլ «տեքստերում» պարունակված տեղեկատվության համա-
կարգման համար հիմք դառնալ: Դա հնարավորություն կտա 
էապես խորացնելու կյանքի իրողությունների մասին մեր 
պատկերացումները և ընդլայնելու հետազոտվող երևույթների 
շրջանակները, դրանով հանդերձ, հասնելու հետազոտական 
որոնումների համալիր մոտեցմանը: Այս նկատառումները 
դրվել են վերջին երեսուն տարվա ընթացքում իրականացված 
երեք լայնամասշտաբ համադրվող էթնոսոցիոլոգիական հե-
տազոտությունների ծրագրի մշակման հիմքում: 
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Այդ հետազոտությունները հնարավորություն են տվել ստա-
նալու այնպիսի նոր նյութեր, որոնք իրենց հավաստիությամբ և 
բովանդակությամբ էապես առանձնանում են գոյություն ունե-
ցող այլ կարգի նյութերից: Դրանք մեծ չափով լրացնում են վի-
ճակագրական, արխիվային, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից 
քաղված տվյալները:  

Հարցումների միջոցով ստացված նյութերը տեղեկատվական 
բավականին խոր բովանդակություն են պարունակում(21): Ըստ 
էության, տեղեկատվության նոր աղբյուրին անդրադառնալով, 
հնարավոր է դառնում, մի կողմից` նորովի վերլուծել արդեն 
առկա նյութերը, մյուսից` խորացնելու և ընդլայնելու հետազո-
տական որոնումների շրջանակները: Հայաստանում իրակա-
նացված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդն 
ունի մի շարք առավելություններ: Վիճակագրորեն ներկայա-
ցուցչական հետազոտությունների պարբերականությունը և 
դրանցում ներկայացված նյութերի համադրելիությունը հնա-
րավորություն են տալիս բացահայտելու իրադարձությունների 
բավականին բովանդակալից և իրականության  հավաստի դի-
նամիկան: 

Էթնոսոցիոլոգիական համադրելի տևական հետազոտութ-
յունների նյութերի ընդգրկումը, որտեղ գրանցվել են տարբեր 
սերունդների կյանքի նկարագրությունները(22), հնարավորութ-
յուն են ընձեռել ոչ միայն նորովի գնահատել և հետագայում օգ-
տագործել այլ աղբյուրների վերլուծական ռեսուրսները, այլ 
նաև ընդլայնել հետազոտական պրպտումների հորիզոնները: 
Այսպես, Հայաստանի բնակչության սեզոնային և կարճաժամ-
կետ տեղաշարժերի գործընթացների բացահայտման հետ մեկ-
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տեղ մենք կարողացանք յուրաքանչյուր հարցման ընթացքում, 
պարբերաբար գրանցվող նույնատիպ հարցերի միջոցով, հետ-
ևել քաղաքային և գյուղական բնակչության միգրացիոն տրա-
մադրություններին: «Ցանկանում եք Դուք, արդյոք, տեղափոխ-
վել», «Նշեք, խնդրեմ, այն կոնկրետ բնակավայրը, երկիրը որ-
տեղ Դուք ցանկանում եք տեղափոխվել»(23), «Նշեք, խնդրեմ, 
Ձեր մտադրության պատճառը», «Տեղափոխվելու հույս ունեք 
Դուք արդյոք»: Բնակչության միգրացիոն մտադրություններին 
առնչվող  հարցերի այս  բավականին ոչ ամբողջական ցանկը, ի 
վիճակի է ոչ միայն նկարագրելու այս կամ այն փուլում տեղա-
շարժերի  հետ կապված կոնկրետ իրավիճակը, այլև բացահայ-
տելու այդ ուղղությամբ տեղի ունեցող փոփոխությունների դի-
նամիկ պատկերը:   

Նախկինում տեղի ունեցած միգրացիոն գործընթացների մա-
սին կարող են բավականին արժեքավոր և հետաքրքիր աղբյուր 
լինել Հայաստանի բնակչության հուշերն ու գնահատականնե-
րը՝ սփյուռքում բնակվող իրենց ազգականների գործունեության 
վերաբերյալ: Այդ աղբյուրի հավաստիության գնահատման հա-
մար հիմք է դարձել միգրացիայի արդյունքում ձևավորված ժա-
մանակակից սոցիալական ցանցերի գործունեության ազգակ-
ցական բնույթի մասին ենթադրությունը: Այդ ցանցերի գործու-
նեության բնույթի և հնարավորությունների մասին գիտակցում 
է մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը: Դա դրսևորվել է էթնո-
սոցիոլոգիական հետազոտությունների ընթացքում, երբ գրանց-
վել է այլ վայրերում, մայրաքաղաքում և հանրապետության 
սահմաններից դուրս բնակվող իրենց բնակավայրի նախկին 
բնակիչների կյանքի մասին հարցվողների ապշեցուցիչ տեղե-
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կացվածություն: Այդ հանգամանքը դրդել է նորովի գնահատել 
ստանդարտացված հարցազրույցների ընթացքում ստացված 
նյութերը, որոնք ներկայացուցչական են Հայաստանի ընդհա-
նուր բնակչության, քաղաքների և գյուղերի բնակիչների հարց-
վողների զանգվածի համար: Վերլուծության ընթացքում բացա-
հայտվեց ժամանակակից հայկական սփյուռքի ուսումնասիր-
ման համար դրանց մեծ արժեքը: Դա բացատրվում է միգրա-
ցիայի ժամանակաշրջանի, նոր բնակության վայրում արտա-
գաղթածների զբաղմունքի, հայրենիքի հետ կապերի, հետագա 
տեղաշարժերի նպատակների և այլ հարցերի վերաբերյալ 
ստացված հարուստ տեղեկատվությամբ: Հանձինս հարցվողնե-
րի, ունենալով «սոցիալական հիշողության» այսպիսի ներուժ, 
հնարավոր է իրականացնել անցյալ իրադարձությունների ինչ-
պես վիճակագրորեն ներկայայացուցչական ուսումնասիրու-
թյուն, այնպես էլ, բովանդակային արժանահավատ հետահա-
յաց վերլուծություն: Այդ նոր տեղեկատվության համադրումն 
արդեն գոյություն ունեցող տվյալների, հատկապես միգրացիոն 
գործընթացների հետ կապված իրադարձությունները վերա-
կանգնելու և ավելի խորը բովանդակությամբ լրացնելու ավելի 
մեծ   հնարավորություններ է ստեղծում: 

Սույն հետազոտության ընթացքում, գոյություն ունեցող նյու-
թերի համակարգումը (վիճակագրական տվյալների, արխիվնե-
րի, իրադարձությունների մասնակիցների վկայությունների) և 
սոցիոլոգիական մեթոդների կիրառումը, մեծապես նպաստել 
են վիճակագրական հավաստիությամբ որոշելու տեղի ունեցած 
գործընթացների մասշտաբները, բացահայտելու դրա բաղա-
դրամասերից յուրաքանչյուրի մասնակցության աստիճանը, 
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ստանալու երևույթների դինամիկ պատկերի ուրվագիծը: Այ-
սինքն՝ գնահատվել է իրավիճակը և ստեղծվել իրադարձու-
թյունների համայնապատկերը: Այդպիսի նյութերի պահան-
ջարկը պայմանավորվում է, մի կողմից`ընթացիկ վիճակա-
գրության մեջ և մարդահամարներում գոյություն ունեցող 
բնակչության միգրացիոն ցուցիչների սակավությամբ, մյուս 
կողմից՝ տարբեր երկրների վիճակագրական տվյալների հետ 
դրանց անհամադրելիությամբ: Ինչպես ցույց է տալիս մեր և 
շատ այլ ուսումնասիրողների փորձը(24), ժամանակակից 
սփյուռքերի ուսումնասիրությունը մշտապես բախվում է ներ-
կայացուցչական տեղեկատվության հայթայթման խնդրի հետ, 
որի աղբյուրները բավականին սուղ են: Այդ իսկ պատճառով, 
մենագրությունում ներկայացրած մոտեցումը, որտեղ ներառվել 
է միգրացիայի և նոր սփյուռքի ձևավորման հիմնախնդրի 
քննարկման միանգամայն նոր մեթոդ, ենթադրում է տեղեկատ-
վության այնպիսի նոր աղբյուրի ընդգրկում, որը հնարավո-
րություն է տալիս այդ գործընթացներն ուսումնասիրելու ներ-
սից, այն սոցիալական ցանցի դիրքերից, որը ձևավորվել է 
բնակչության տարածքային տեղաշարժերի արդյունքում: Այս 
ամենը հնարավորություն է տվել մատնանշելու Հայաստանի 
բնակչության տեղաշարժերի դինամիկան, ըստ միգրացիայի 
կոնկրետ տեսակների` կարճաժամկետ, սեզոնային, անվերա-
դարձ, պատկերելու հայկական սփյուռքի ձևավորման գործըն-
թացը, Հայաստանում և սփյուռքում բնակվող էթնոսի երկու 
հատվածների փոխադարձ կապերի ինտենսիվութունը և որա-
կական հատկանիշների բնույթը:  
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Family and personal networks in international migration: Recent 
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23(3). р. 238-270: 

9. Այդ խնդրի առնչությամբ, Վ.Ն.Վալիտովը ներկայացնում է Տ. 
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լուծումը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն բնորոշելու իրավի-
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жение в Армении в реальном измерении. Сборник материалов 
Международного семинара "Демография Армении на стыке ты-
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ևս այն պատճառով, որ ինչպես ցույց են տալիս համաշխարհային 
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բնակչության էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության  
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ԳԼՈՒԽ I  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՆՈՐ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

XX դարի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները 
պայմանավորեցին տարբեր երկրներում հայերի հոծ կամ ցըր-
ված տարաբնակության ձևերը: Հարկ է դրանով բացատրել էթ-
նոսի խոշոր խմբերի հետագա ակտիվ տեղաշարժերը, որոնք 
նախկինում գոյություն ունեցող  բնակության համակարգի հետ 
մեկտեղ(1) ձևավորեցին նոր համայնքներ և բարդացրին հին 
համայնքների կազմը: Այդ իսկ պատճառով, արդի իրավիճակը 
և էթնոսի տարբեր հատվածների զարգացման հեռանկարներն 
ըմբռնելու համար, անհրաժեշտ է անդրադառնալ անցյալում 
տեղի ունեցած հայ ազգաբնակչության միգրացիայի ուղղու-
թյուններին: 

Ս.Ի. Բրուկի կողմից ներկայացված ոչ ամբողջական տվյալ-
ների համաձայն՝ 1965թ. հայերի մոտավորապես 71%-ն ապրում 
էր նախկին Խորհրդային Միության տարածքում, 5%-ը` Եվրո-
պայում, 11%-ը` Ասիայում, 0,3%-ը`Աֆրիկայում, 12,5%-ը` Ամե-
րիկայում, 0,3%-ը` Ավստրալիայում(2): Այդ տվյալների հրա-
պարակումից 30 տարի անց, հայերի տարածքային տեղաբաշխ-
ման կառուցվածքում տեղի են ունեցել էական տեղաշարժեր: 
Նախկին Խորհրդային Միության ընդհանուր տարածքից  մե-
կուկես անգամ նվազել է անդրկովկասյան տարածաշրջանում  
հայերի քանակը և կտրուկ ավելացել (4,25 անգամ) ՌԴ-ում 
նրանց տեսակարար կշիռը: Նախկին միության այլ տարածքնե-
րում բնակվող հայերի քանակը որոշ չափով նվազել է: Վիճա-



34 
 

կագրությունը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակահատվածում 
տեղի է ունեցել հայերի հոծ բնակեցված գոտիներից մեր հայրե-
նակիցների արտահոսք, մասնավորապես Իրանից, Եգիպտոս-
ից, Իրաքից, Սիրիայից դեպի Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, եվ-
րոպական այլ երկրներ, Հյուսիսային Ամերիկա և Ավստրալիա 
(տե՛ս աղյուսակ 1.1): 

Աղյուսակ 1.1. 
Աշխարհի և նախկին Խորհրդային Միության երկրներում հա-
յերի թվաքանակի աճի տեմպերը և տեղաբաշխման կառուց-
վածքի դինամիկան 

 
 Բնակեցման  կառուցվածքը  Աճի տեմպերը 

1926 1959 1970 1979 2001 1926 1959 1970 1979 2001 
ՀՀ 47.4 52.7 62.1 65.6 52.6 143 209 142 123 114 
Վրաստան 19.6 15.9 12.7 10.8 5.9 146 144 102 99 53 
ԱՀ 18.0 12.7 13.6 11.3 -  157 109 98 - 
Ընդամենը Ան-
դրկովկասում 85.0 87.4 88.3 87.4 58.5 145 - - - - 

ՌԴ 11.7 9.2 8.4 8.8 37.4 - 139 117 122 603 
Միջին Ասիա 1.9 2.2 2.2 2.3 1.7 - 201 124 120 108 
ՆՄ 1.4 1.1 1.1 1.1 2.3 - 145 120 117 318 
Բալթյան երկր-
ներ - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 150 112 175 

Ընդամենը 
 ՆՄ-ում 58.8 - 71.4 - 69.8 - 178 128 117 132 

Եվրոպա 14.3 - 17.8 - 31.8 - - - 150 281 
Ամերիկա 9.7 - 43.6 - 54.3 - - - 544 194 
Ասիա 73.6 - 36.6 - 12.0 - - - 166 071 
Աֆրիկա 1.9 - 1.0 - 0.3 - - - 071 090 
Ավստրալիա 0.5 - 1.0 - 1.6 - - - 400 250 
Արտերկրներ 41.2 - 29.6 - 30.2 - - - 202 143 
Ընդամենը 100  100 - 100 - - - - - 
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Աշխարհի յուրաքանչյուր տարածաշրջանում և տարբեր 
բնակավայրերում հայերի տարաբնակեցման ձևերի վրա էա-
կան ազդեցություն ունեցան անցյալ դարի սկզբին տեղի ունե-
ցած մի շարք իրադարձություններ:  

Սկզբում հարկ ենք համարում նշել, որ գյուղական բնակա-
վայրերում էթնիկ բնակչության խտությունը միշտ ավելի մեծ է, 
քան քաղաքներում, որտեղ գերիշխում է ցրված բնակությունը: 
Սակայն, որոշ դեպքերում, առանձին քաղաքային թաղամասեր 
հայերով խիտ բնակեցված էին(3): Ավանդական տարաբնակու-
թյան վայրերում էթնոսի որոշ խբերին բնորոշ է ավելի մեծ 
խտություն: Եվ ընդհակառակը, որքան տվյալ վերաբնակեցման 
օջախը մեր ժամանակներին մոտ է ձևավորվել(4), այնքան այն 
ավելի ուրբանիզացված է և ցրված: 

Դիտարկենք այդ գործընթացի բնույթը, նախկին միության 
տարածքում հայերի բնակեցման կառուցվածքի փոփոխության 
դինամիկայի օրինակով: 

Այն ժամանակաշրջանից սկսած, երբ Արևելյան Հայաստանը 
միացվեց Ռուսական կայսրությանը, հայերի տարաբնակեցման 
ավանդական օջախներին ավելացան բազմաթիվ նորերը, 
որոնց մեջ XX դարի սկզբին առանձնանում էին մի քանի տիպ: 
Առաջին տիպը ժամանակակից ՀՀ տարածքում հոծ բնակե-
ցումն էր: Այստեղ բնակվում էր Ռուսական կայսրության տա-
րածքում ապրող  քաղաքային հայ բնակչության ոչ ավելի, քան 
մեկ հինգերորդ մասը և գյուղական հայ բնակչության կեսը: 

Հայերը հոծ բնակվում էին նաև Կովկասի և Անդրկովկասի 
այլ շրջաններում: Դա բնորոշ էր Նոր Նախիջևանի, Ջավախքի, 
Ղրիմի, Կովկասի սևծովյան ափերի (համշենահայեր), Հյուսի-
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սային Կովկասի քաղաքային և գյուղական բնակչությանը: Սա 
նախկին միության տարածաշրջանների ոչ ամբողջական այն 
ցանկն է, որտեղ կային հայ էթնոսի խոշոր զանգվածներ: Հա-
մայնքային այդպիսի կառուցվածքներից բացի, էթնոսի բնակեց-
ման համակարգում գոյություն ունեին միաէթնիկ քաղաքային 
խոշոր թաղամասեր Թբիլիսիում (Հավլաբար, Սոլոլակի մի մա-
սը), Բաքվում (Արմենիքենդ, Մերձկայարանային շրջան), Դոնի 
Ռոստովում (Նոր Նախիջևան, Արմյանսկ և այլն), Կրասնոդա-
րում և Ռուսական կայսրության բազմաթիվ այլ քաղաքնե-
րում(5): 

Խիտ բնակեցումը բնորոշ էր նաև Մոլդովիայի և Ղրիմի հայե-
րին: Միջինասիական տարածաշրջանում հայերը սլավոնների 
«ուղեկիցն» էին, հիմնականում աշխատում էին ռուսական վար-
չակազմում և ցրված բնակվում վարչական կենտրոններում: 
Այդ ժամանակաշրջանում Ռուսական կայսրությունում հայերն 
ամենաուրբանիզացված էթնոսներից էին: Ըստ 1897թ. Համա-
ռուսական մարդահամարի տվյալների յուրաքանչյուր չորրորդ 
հայը քաղաքաբնակ էր, այն դեպում, երբ ժամանակակից ՀՀ 
տարածքում բնակվողների միայն տասներորդ մասն էր քա-
ղաքաբնակ(6): Դրանով հաստատվում է այն ընդհանուր օրեն-
քը, ըստ որի՝ սեփական տարածքում էթնոսն ավելի թույլ է ուր-
բանիզացված, քան դրանից դուրս: 

1926թ. նախկին Խորհրդային Միության հայերի 85%-ը բնակ-
վում էր Անդրկովկասում, որոնց կեսից պակասը (47,4%)` 
ՀՀ-ում: Դա բացատրվում է նախևառաջ նրանով, որ հայ էթնիկ 
տարածքների մի մասը մտցվեց Վրաստանի և Ադրբեջանի կազ-
մի մեջ և երկրորդ` դեպի Անդրկովկասի արդյունաբերական 
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կենտրոններ՝ էթնոսի զգալի զանգվածների հոսքով: Մնացած 
15%-ի մեծ մասը տեղավորվեց Հյուսիսային Կովկասում, 2%-ը` 
Միջին Ասիայում և 1%-ից քիչ ավելին`նախկին միության 
արևմտյան տարածաշրջաններում: Միջին Ասիայում և նախկին 
միության արևմտյան տարածաշրջաններում հայերի ուրբանի-
զացման աստիճանը Անդրկովկասի համեմատ մի քանի անգամ 
բարձր էր: Այդ առումով Հյուսիսային Կովկասը գտնվում է մի-
ջին դիրքերում: 

Աղյուսակ 1.2. 
Նախկին Խորհրդային Միությունում հայերի  

ուրբանիզացման դինամիկան(7) 
 

 
Անցյալ հարյուրամյակի սկզբին ստեղծված իրավիճակը 

պայմանավորեց նաև  հայ էթնոսի հետագա տարիների տեղա-
շարժերի ուղղությունները և ուրբանիզացման ինտենսիվությու-
նը: 1926-1979թթ. ժամանակահատվածում նախկին միությու-
նում հայերի բնակեցման տարածաշրջանային կառուցվածքում 
էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել: 1979թ., ինչպես և 
1926թ., Անդրկովկասում բնակվում էին նախկին միության հա-

 1897 1926 1959 1970 1979 1989 2001 
ՀՀ 11.1 20.1 52.2 62.7 68.8 68.6 64.9 
Վրաստան և 
Ադրբեջան 

33.0 42.9 57.7 64.1 71.0 տվ.չկա տվ.չկա 

ՌԴ տվ.չկա 59.0 67.0 72.2 78.0 տվ.չկա տվ.չկա 
Միջին Ասիա տվ.չկա 96.0 88.9 91.2 97.0 տվ.չկա տվ.չկա 
ՈՒկրաինա, Բելո- 
ռուս, Մոլդովա 

տվ.չկա 78.1 88.7 92.5 96.0 տվ.չկա տվ.չկա 

Բալթյան երկրներ տվ.չկա տվ.չկա 90.9 75.8 93.0 տվ.չկա տվ.չկա 
Ընդամենը 23.2 35.4 56.5 64.8 69.9 տվ.չկա տվ.չկա 
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յերի 85%-ից ավելին: Նախկին միության տարածաշրջաններում 
նույնպես պատկերը չէր փոխվել: Մասնավորապես, ՌԴ-ում և 
Միջին Ասիայում այդ փոփոխությունը կազմում է 1-3%-ի սահ-
մաններում: Սակայն, նշված տարածաշրջաններում, հատկա-
պես Անդրկովկասում, էթնոսի տարածքային տեղաբաշխման 
մեջ տեղի էին ունեցել էական տեղաշարժեր: Հայաստանի հար-
ևան երկրներում բնակվող հայերի քանակը համարյա կրկնակի 
նվազել էր, իսկ Հայաստանում, ընդհակառակը, ավելացել մե-
կուկես անգամ: Էթնիկական համընդհանուր մասշտաբի գոր-
ծընթացներից հարկ է առանձնացնել նաև այն, որ ողջ նախկին 
միության հայերի քանակն ավելացել էր: Վերջին 80 տարվա ըն-
թացքում (1926-2001թթ.) այն եղել է հաստատուն, ընդ որում, 
յուրաքանչյուր տասնամյակում հայերի քանակն աճել է հա-
մարյա 120%: 

Նախկին միությունում էթնոսի աճման նման ցուցանիշները 
պայմանավորվում էին հիմնականում երկու գործոններով: 
Դրանցից առաջինը բնական աճն էր, որի բարձր տեմպերը 
պահպանվում էին ընդհուպ մինչև 1959թ., հետագա 20 տարի-
ների ընթացքում կայունանում էր, իսկ այնուհետև, 1980թ. 
սկսած այն անկում է ապրում(8): 
     Հայերի քանակի նման աճը պայմանավորող կարևոր գործոն 
էր նաև սփյուռքահայության ներգաղթը: Ներգաղթածների քա-
նակի վերաբերյալ հետազոտություններում տարբեր կարծիք-
ներ են հայտնվել: Հիմնվելով հարուստ արխիվային նյութերի 
վրա՝ հայրենադարձության հայտնի հետազոտող Հ. Մելիքսե-
թյանը  գտնում է, որ  միգրանտների այդ խմբի ընդհանուր քա-
նակը կազմում էր 200000 մարդ: Հ. Մելիքսեթյանը ներգաղթը 
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բաժանում է հետևյալ փուլերի. առաջին փուլում (1920-1936թթ.) 
ներգաղթը կատարվել է Մերձավոր Արևելքի երկրներից, Իրա-
նից, Թուրքիայից, Հունաստանից, Ֆրանսիայից, երկրորդ փու-
լում (1946 և 1948/49թթ.)`աշխարհի 12 երկրներից, երրորդում 
(1952-1982թթ.)`աշխարհի ավելի քան 30 երկրներից(9): Միգ-
րանտների այս խմբի ընդհանուր քանակի 25,2%-ը բաժին է ըն-
կնում առաջին փուլին, 53,4 %-ը`երկրորդին և 21,4%-ը`երրոր-
դին(10): 

Նախկին միությունում հայերի աճի տեմպերն առավել բարձր 
էին 1926-1939թթ. (փախստականներ, ներգաղթ և բնական բարձր 
աճ)՝ կազմելով 139%: Այնուհետև այդ ցուցանիշը սկսում է նվա-
զել, 1939-1959թթ. կազմելով 129%, 1959-1970թթ.` 128% և 1970-
1979թթ.`117%: Վերջին քսանամյա փուլում, 1990-2010թթ., այդ 
աճը կազմել է ընդամենը 132%: Կարելի է ենթադրել, որ նախ-
կին միությունում հայերի քանակի մասին տվյալները մոտավոր 
են և բավականին նվազեցված: Դա առաջին հերթին  բացատր-
վում է նրանով, որ միութենական հանրապետությունների վի-
ճակագրության մեջ մշտապես նվազեցվում էին ազգային փոք-
րամասնությունների քանակի վերաբերյալ ցուցանիշները: Էթ-
նիկ փոքրամասնությունների քանակի նման հաշվարկը լայնո-
րեն տարածված էր և՛ Ուկրաինայում, և՛ Վրաստանում, և՛ Ադր-
բեջանում: Այսպես,  մարդահամարի պաշտոնական տվյալնե-
րով, 1976թ. Թբիլիսիում հայերի թիվը կազմում էր 110 հազար 
մարդ, իսկ մեր ընտրանքով, այն 80 հազարով ավելի էր: Ադրբե-
ջանում բանը հասել էր նրան, որ վիճակագրական հաշվառու-
մից «անհետացել» էին ամբողջ էթնիկ խմբեր(11): Այդպիսի իրա-
վիճակ էր տիրում նաև Ուկրաինայում, որտեղ բնակչության 
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մարդահամարի անցկացման ժամանակ հայերի թիվը երկու 
անգամից ավելի նվազեցվում էր: Ոչ լիարժեք հաշվառումից բա-
ցի, նախկին միությունում էթնոսի կազմի մասին, քանակական 
տվյալների վրա պետք է որ ազդեին նաև որոշ այլ գործոններ: 
Դրանցից առաջինը`Հայրենական մեծ պատերազմում մարդ-
կային  կորուստներն էին (որոշ տվյալներով հայերի շրջանում 
այդ կորուստները կազմել էին մոտավորապես 350 հազ. 
մարդ)(12): Երկրորդ գործոնը ձուլումն էր, իսկ երրորդը`նախ-
կին միությունից էմիգրացիան:  
     Նշված թերություններով հանդերձ, այնուամենայնիվ, մար-
դահամարի նյութերը արտացոլում են  նախկին միության ողջ 
տարածքով էթնոսի տեղաշարժերի, հետագա ուրբանիզացման 
և ցրվելու հիմնական միտումները: Այդ գործընթացի մասին են 
վկայում նախկին միության տարբեր հանրապետություններում 
հայերի քանակի աճի էական տարբերությունները: Այն առավել 
բարձր էր Հայաստանում: Հարևան հանրապետություններում, 
նախապատերազմյան շրջանում հայերի քանակի աճը չէր 
տարբերվում նախկին միության միջին ցուցանիշներից, սա-
կայն այնուհետև դրա տեմպերն անկում են ապրում: Իսկ 1959թ-
ից Վրաստանում և Ադրբեջանում սկսվում է հայերի բացարձակ 
թվի կրճատումը: Այս տվալները ցույց են տալիս, որ այդ ժամա-
նակաշրջանում տեղի էր ունենում հիշյալ հանրապետություն-
ներից հայ բնակչության ինտենսիվ արտահոսք դեպի ՀՀ և 
ԽՍՀՄ այլ տարածաշրջաններ: Վրաստանից այդ հոսքերն ուղղ-
ված էին նաև դեպի Ուկրաինայի և ՌԴ քաղաքները: Ադրբեջա-
նից` նշված հանրապետություններից բացի, հայերը տեղա-
փոխվում էին նաև միջինասիական տարածաշրջանի քաղաք-
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ներ, հիմնականում Ուզբեկստան և Թուրքմենիա: Ինչպես ար-
դեն նշվել է, էթնոսի միգրացիայի վերջին այս ուղղությունը հին 
ավանդույթներ ունի, որի արմատները հասնում են XX դարի 
սկիզբը: 

            Աղյուսակ 1.3.  
Նախկին Խորհրդային Միության  հանրապետությունների քա-
ղաքային բնակչության կազմում հայերի տեսակարար կշռի փո-
փոխությունը 

 
 1926 1959 1970 1979 1989 2001 

Հայաստան 89.9 91.9 93.4 95.3 96.0 98.0 
Վրաստան 25.6 14.2 11.4 11.1 10.2 8.0 
Ադրբեջան 16.7 15.2 13.2 12.7 -  
Թուրքմենստան 11.2 2.8 2.2 2.1 1.9 1.0 
Ուզբեկստան 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 0.3 
Տաջիկստան 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 - 
Կիրգիզիա 0.2 0.1 0.1 - - - 
ՌԴ 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 

 
Հայաստանի հարևան հանրապետություններից հայ միգ-

րանտների զգալի մասը տեղափոխվում էր ՀՀ (ըստ 1970թ. մար-
դահամարի տվյալների, այն կազմում էր այդ հանրապետու-
թյուններից միգրանտների ընդհանուր թվի մոտ 15%-ը)(13): 
Այստեղ, հարկ է նշել բավականին տարօրինակ իրավիճակի 
մասին: Մի կողմից, Վրաստանում և Ադրբեջանում քաղաքաբ-
նակ հայերի աճի տեմպերն ավելանում էին, մյուս կողմից, քա-
ղաքային բնակչության մեջ նրանց տեսակարար կշիռը նվա-
զում էր: Դրա հետ մեկտեղ տեղի էր ունենում նաև էթնոսի տա-
րածքային ցրվելու ակտիվ գործընթաց: 
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Այդ գործընթացների զարգացման բնույթն ավելի խորը լու-
սաբանելու համար հարկ է անդրադառնալ Անդրկովկասի խո-
շոր քաղաքների պատմական զարգացմանը, որոնց բնակչու-
թյան ձևավորման գործում հայերն ակտիվ մասնակցություն են 
ունեցել: Ինչպես արդեն նշվել է, անցյալ դարի սկզբին, այդ քա-
ղաքներում` Թբիլիսիում, Բաքվում, Դոնի Ռոստովում և այլն, 
արդեն գոյություն ունեին հայերից բաղկացած միատարր էթնիկ 
կազմով թաղամասեր: Որոշ դեպքերում, հայերը այդ բնակավ-
այրերի բնակչության հիմնական օղակներից մեկն էին: Այսպես, 
1897թ. բնակչության Համառուսական մարդահամարի տվյալ-
ների համաձայն, Թբիլիսիում, Գորիում, Քութայիսում, Բաքվում 
և այլ քաղաքներում հայերը կազմում էին տեղի բնակչության 
կեսից մինչև քառորդ մասը(14): Սակայն, այդ հանրապետու-
թյունների քաղաքաշինական քաղաքականության իրականաց-
ման հետևանքով, հայաբնակ թաղամասերում ծավալվեցին 
բնակելի մեծ համալիրների շինարարական աշխատանքներ, 
որի արդյունքում թաղամասերի էթնիկ խտությունը խախտվեց: 
Ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում, հայ էթնիկ խմբերի հոծ 
բնակեցումը փոխվեց ցրված բնակեցման: Այդ գործընթացը մեծ 
ազդեցություն ունեցավ Ուկրաինայի հայերի բնակության վրա, 
որտեղ նրանց աճը ամբողջ քսաներորդ դարի ընթացքում բա-
վականին ցածր էր: Սակայն, դարի վերջում Անդրկովկասից   
ինտենսիվ ներհոսքի հետևանքով հայերի քանակն ավելացավ: 

Ուկրաինայում, Մոլդովիայում ու Բելոռուսիայում հայերի 
ճնշող մեծամասնությունը քաղաքաբնակ էր: Միջին Ասիայում 
հայերի որոշ մասը բնակվում էր գյուղական վայրերում: Նրանք 
այդ տարածաշրջան են տեղափոխվել մի քանի փուլերով. առա-
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ջին փուլում, որպես ռուսների «ուղեկիցներ», այնուհետև` սեզո-
նային աշխատողներ (խոպանչիներ)(15): 

Հետպատերազմյան տարիներին հայերը, այդ թվում նաև 
մահմեդականացված համշենահայերը, այդ տարածաշրջան  
աքսորվեցին Ղրիմից և Հյուսիսային Կովկասից(16): 1950-ական 
թվականներին և 1960-ականների սկզբին խոպան հողերի յու-
րացման ժամանակ Ղազախստանում բնակություն հաստատե-
ցին հայ խոպանչիների փոքրաթիվ խմբեր, որոնց զգալի մասը 
ծագումով Արցախից, Գարդմանից և Սյունիքից էր: Հետագա 
կես դարի ընթացքում, խիտ և ցրված բնակության գոտիներում,  
էթնոսի քանակի ցուցանիշներում փոփոխություններն ունեին 
տարբեր ինտենսիվություն: Հայաստանում այն կազմում էր մոտ 
370%, հարևան երկրներում`160%: Դրա հետ մեկտեղ նկատ-
վում էր քաղաքային բնակչության թվի արագ աճ: Բուն Հայաս-
տանում այն կազմում էր 630%, իսկ նրա սահմաններից դու-
րս`220%: 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո էթնոսի տարաբնակեցման տարած-
քային կառուցվածքում նկատվեցին էական տեղաշարժեր: ՌԴ-
ում հայերի թիվն ավելացավ վեց անգամ,  Ուկրաինայում՝ երեք 
անգամ, Վրաստանում այն նվազեց մեկուկես անգամ, իսկ 
Ադրբեջանում հայտնի իրադարձությունների հետևանքով ընդ-
հանրապես հայեր չմնացին(17): 

Ներկայացված այս նյութերն ապացուցում են, որ նախկին 
միությունում հայերի տեղաշարժերի և տարածքային տեղա-
բաշխման կառուցվածքում ընդգծվել են հետևյալ օրինաչա-
փությունները: Եղեռնը, էթնիկ տարածքի մեծ մասից հայերի 
գաղթը, ինչպես նաև Արևելյան Հայաստանի տարածքի զգալի 
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հատվածի օտարումը հօգուտ հարևան հանրապետությունների 
պայմանավորեցին ժամանակակից Հայաստանի սահմաններից 
դուրս հոծ և ցրված բնակվող խմբերի ձևավորմանը: Դրան հետ-
ևեց համապատասխան օրինաչափ երևույթ՝ հայերի ինտենսիվ 
ուրբանիզացումը: Այն հանգեցրեց էթնոսի խիտ բնակեցման 
ձևի նվազմանը և ցրվածության մեծացմանը, որն անցյալ հար-
յուրամյակում էթնոսի տարաբնակեցման հիմնական միտումն 
էր: Այդ միտումն ավելի ուժեղացավ XX դարի երկրորդ կեսին: 
Դրա վերջակետը եղավ համարյա կես միլիոն հայ բնակչության 
արտագաղթը ժամանակակից Ադրբեջանի տարածքից: 1988-
1989թթ. էթնոսի այդ զանգվածն արտաքսվեց Բաքվից և Սում-
գայիթից (ավելի քան 240 հազ. մարդ), Գանձակից (մոտ 40 
հազ.), Մինգեչաուրից, Նուխիից և քաղաքային ու գյուղական 
այլ բնակավայրերից (հիմնականում` Գարդմանից և Հյուսիսա-
յին Ղարաբաղից), ինչպես նաև Նախիջևանի Ինքնավար Մար-
զից` ընդհանուր առմամբ, ավելի քան 450 հազար մարդ: Նրան-
ցից 375 հազարը հաստատվեց Հայաստանում, մոտավորապես 
30 հազարը`Արցախում, մնացած մասը`Վրաստանում, Հյուսի-
սային Կովկասում և ՌԴ այլ տարածաշրջաններում(18): 
Սկզբում Հայաստանում տեղավորված փախստականների 
զգալի մասը հետագայում արտագաղթեց ՌԴ, եվրոպական 
երկրներ և ԱՄՆ: 

Խիտ բնակեցված գոտիներից հայերի արտահոսքի ընդհա-
նուր միտումը շարումակվեց նաև հետագայում: Ընդ որում, այն 
ակտիվացավ նաև Հայաստանում: Դա հաստատվում է նաև ըն-
թացիկ վիճակագրական տվյալներով (տե՛ս նկ. 1.1.): Այն ցույց է 
տալիս, որ 1995-2011թթ. ընթացքում Հայաստանից բնակչու-
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թյան  արտահոսքը գերազանցում է ներհոսքին: Այդ երկու տա-
րեթվերի միջև ցուցանիշների առավել մեծ տարբերությունը 
նկատելի է 2000-2005թթ. ժամանակահատվածում: 

Այսպիսով, հայ բնակչությանը բնորոշ անցյալում տեղի ունե-
ցած տարածքային տեղաշարժերը սերտորեն կապված են ժա-
մանակակից միտումների հետ: Վերջիններիս առանձնահատ-
կությունը արտահայտվում էր խիտ բնակեցված գոտիներից 
հոսքի ինտենսիվացմամբ և միգրացիայի լայն տարածքների 
ընդգրկմամբ: Հայաստանից բնակչության արտահոսքի արդ-
յունքում միգրացիոն տարածքը (այդ գործընթացում ընդգրկված 
երկրները և տարածաշրջանները) ընդունակ է ձևավորելու 
իներցիոն շարժում, ուստի հարկ է բացահայտել անցյալ և ներ-
կա իրադարձությունների փոխադարձ կապերը: Դրա հիման 
վրա հնարավոր կլինի որոշելու էթնոսի միգրացիոն գործըն-
թացների հեռանկարները և նոր սփյուռքի ձևավորման օրինա-
չափությունները:   

Միգրանտները հայկական նոր համայնքների համալրման 
հիմնական աղբյուրն են, ուստի նրանց քանակական-որակա-
կան ցուցանիշների բնույթի ուսումնասիրությունը պահանջում 
է մասնակիցների, ազդող  գործոնների, բնակչության տեղա-
շարժերի մասշտաբների և ուղղությունների որոշակի հետևո-
ղականությամբ համակարգային վերլուծություն: 

  Միգրացիային բնորոշ հատկանիշներ կարող են լինել կար-
ճատև ուղևորությունները, սեզոնային և անվերադարձ էմիգրա-
ցիան, դրանք խթանող պայմանները և այդ գործընթացի մաս-
նակիցների հատկանիշները (միգրանտների ժողովրդագրական 
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և սոցիալ-մասնագիտական կազմը, ընտանիքի կառուցվածքը և 
այլն):    

Նկ.1.1.  
Միջազգային միգրացիայի դինամիկան  

Հայաստանում 1995-2011թթ.(20): 
 

 
 

Այդ հատկանիշների առանձնացման նպատակով անդրա-
դառնանք վերջին 30 տարվա ընթացքում (1976-2007թթ.) իրա-
կանացված հինգ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների 
նյութերին, որոնք Հայաստանի բնակչության միգրացիոն 
մտադրություններին և էմիգրացիային առնչվող կոնկրետ 
տվյալներ են և պարունակում են հարուստ տեղեկատվություն: 

Մեր էմպիրիկ հետազոտություններում միգրացիայի առա-
ջին տիպն անմիջականորեն գրանցվում էր այն մարդու վարքի 
միջոցով, որի հետ իրականացվում էր ստանդարտացված հար-
ցազրույցը: Այդ տիպի տեղաշարժի դինամիկան դիտարկվում 
էր նշված հինգ հետազոտության տվյալների համադրության 
միջոցով: 
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Ոչ վաղ անցյալում միգրացիոն գործընթացների դինամիկա-
յի  լիարժեք պատկերը նկարագրելու նպատակով ընդգրկվել են 
նյութեր նաև բնակչության զանազան խմբերի միգրացիոն 
մտադրությունների և դրանք իրագործելու նրանց հնարավո-
րությունների գնահատումների վերաբերյալ: Վերոհիշյալ ցու-
ցիչների համակցումը անցյալի, ներկայի և ապագայի ժամանա-
կային սանդղակով պահանջում է մշակման որոշակի տրամա-
բանական հաջորդականությամբ լուծել մի շարք խնդիրներ: 

Առաջին խմբի խնդիրների  մշակման համար անհրաժեշտ էր 
բացահայտել Հայաստանի քաղաքների բնակչության սեզոնա-
յին և կարճաժամկետ տարածքային տեղաշարժերի քանակա-
կան և որակական հատկանիշները: Այդ հարցադրումը պայմա-
նավորվում է այն կարևոր դերով, որ խաղում են ժամանակա-
վոր և հատկապես սեզոնային արտագաղթողները բնակչության 
հետագա տեղաշարժերի, այդ թվում, նաև անվերադարձ միգ-
րացիայի ձևավորման գործում: Ժամանակավորապես գտնվե-
լով այլ երկրում՝ անձն այդ երկրի, կոնկրետ միջավայրում տե-
ղավորվելու հնարավորությունների, անհրաժեշտ կապերի հաս-
տատման և այլնի մասին ձեռք է բերում արժեքավոր տեղեկատ-
վություն: Դրանք կարևոր նախապայման (նաև խթան) են դառ-
նում նրանց հետագա տեղաշարժերի և նոր վայրում մշտական 
բնակություն հաստատելու համար: Նրանք տեղեկություններ 
են հավաքում նաև սեզոնային աշխատանքներով զբաղվող 
իրենց հարազատ մարդկանց նոր  վայրում հիմնավորվելու հա-
մար անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովելու վերաբերյալ: 

Հարցերի երկրորդ խմբի մշակման համար կարևորվել է Հա-
յաստանի բնակչության միգրացիոն մտադրությունների փոփո-



48 
 

խությունների դինամիկայի և բնակչության արտահոսքի պատ-
ճառների կառուցվածքի ձևափոխման  գործոնային վերլուծու-
թյունը: Դա հնարավորություն է տալիս նկարագրելու բնակչու-
թյան զանազան շերտերի «արտամղման» սոցիալ-տնտեսական 
իրավիճակների ընդհանուր և առանձնահատուկ հատկանիշ-
ները, ինչպես նաև հետևողականորեն բացահայտելու էմիգրա-
ցիայի ցանկության առաջացման պայմանները: Դրանցում ար-
տահատվում է իրենց բնակավայրից Հայաստանի բնակչության 
զանազան խմբերի (քաղաքային, գյուղական բնակչություն, ժող-
ովրդագրական, սոցիալական և այլ կարգի խմբեր) մեկնելու 
դիրքորոշման փոփոխությունների բնույթը, այսինքն` էմիգրա-
ցիոն մտադրությունների և բնակչության հատկանիշների փո-
խադարձ կապերը: 

Հարկ է նշել, որ հինգ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտութ-
յունների ընթացքում հավաքված նյութերը պարունակում են, 
ինչպես իրականությունն արձանագրող օբյեկտիվ, այնպես էլ 
այլ անձանցից  ստացված պատկերացումների, ենթադրությու-
նների վրա հիմնված, գնահատող սուբյեկտիվ տեղեկատվու-
թյուն: Համեմատական հետազոտությունների տևական բնույ-
թը, հնարավորություն է ընձեռում հետևելու այդ գործընթացնե-
րի դինամիկային: Դրա հիման վրա կարելի է հասկանալ յուրա-
քանչյուր հետազոտության իրականացման ժամանակաշրջա-
նում ստեղծված իրավիճակը և ձգտել կատարելու այնպիսի 
խորքային համեմատություններ, որոնք լայնորեն ընդգրկում են  
տարածքային ու ժամանակագրական կտրվածքները: Այդ հա-
մեմատություններն իրականացվել են տարբեր ժամանակաշր-
ջաններում բնակչության փոխանակության գործընթացներում  
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ներգրավված երկրների ու տարածաշրջանների հետ Հայաս-
տանի փոխհարաբերությունների համատեքստում: Նման մո-
տեցումը հնարավորություն է տալիս ուրվագծելու Հայաստա-
նից բնակչության արտահոսքի արդյունքում ձևավորված այն 
միգրացիոն տարածքը, որի շրջանակներում ստեղծվում է իներ-
ցիոն շարժումը:             
    

Սեզոնային միգրացիան 
 

Արտագնացության զգալի մասշտաբները, որն ապահովում է  
տրանսֆերտների հսկայական ներհոսք դեպի հանրապետու-
թյուն, բնական պաշարներով աղքատ մեր երկրի տնտեսության 
համար ներդրումային լուրջ սնուցում է: Եվ այն հարցը, թե որ-
քան երկարատև կլինի այդ գործընթացը, Հայաստանի համար 
ձեռք է բերում ռազմավարական նշանակություն: Ուստի, դրա 
բնույթի, հետևանքների և մոտակա հեռանկարների ուսումնա-
սիրությունը կարող է դրվել տնտեսական զարգացման ուղղու-
թյունների սկզբունքային մոտեցումների մշակման հիմքում: 

Բնակչության սեզոնային տեղաշարժերը սովորաբար ընթա-
նում են մեկ ուղղությամբ և բազմակի կրկնվելու միտում ունեն: 
Դա առաջին հերթին, պայմանավորվում է ծանոթ շրջապատում 
գտնվելու միգրանտի ձգտմամբ, որտեղ նախորդ այցելություն-
ների ընթացքում նա ստեղծել է անհրաժեշտ կապերը և մուտք 
գործել տվյալ միջավայրում գործող սոցիալական ցանցեր: Նոր 
սոցիալական տարածքում միգրանտը կարող է առավել դյուրին 
հարմարվել երկու հանգամանքների դեպքում: 
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Առաջին հանգամանքը դասավորվում է այն դեպքում, երբ 
ընդունող միջավայրը մոտ է միգրանտին  սոցիալական, լեզվա-
կան, կենցաղային և այլ առումներով, կամ, եթե նախորդ այցե-
լությունների ժամանակ շրջապատի հետ փոխգործունեության 
ընթացքում նա ձեռք է բերել անհրաժեշտ փորձ և դրական վե-
րաբերմունք: Երկու դեպքում էլ ընդունող կողմը համապատ-
ասխանում է միգրանտի սպասումներին և հետագայի սեզոնա-
յին վաստակի  համար դառնում ընդունելի վայր: 

Երկրորդ հանգամանքը կապված է նոր միջավայրում միգ-
րանտի ինտեգրման կարողությունների հետ, որը հիմնակա-
նում պայմանավորված է նրա մասնագիտական հատկանիշնե-
րով և աշխատանքային հմտություններով: Երբ դրանք համա-
պատասխանում են մուտքի վայրերում այս կամ այն մասնագի-
տությունների պահանջարկին, ապա կարող են նպաստել ար-
տագաղթածների տեղաշարժերի ուղղության կրկնությանը: Այդ 
տեղաշարժերի ինտենսիվության չափման միջոցով կարելի է 
դատել սոցիալ-տնտեսական խթանների, շարժման ուղղության 
միջոցով` ընդունող կողմի պայմանների նպաստավոր լինելու, 
միգրանտների կազմի միջոցով` ծառայությունների այս կամ 
այն տեսակի նկատմամբ պահանջարկի, մասնագիտական հատ-
կանիշների և աշխատանքային հմտությունների մասին: Ուս-
տի, անհրաժեշտ է նկարագրել միգրացիայի այս տիպի զար-
գացման դինամիկան, անդրադառնալ դրանց ուղղությունների 
ձևավորման մեխանիզմների, տևողության և Հայաստանի 
բնակչության զանազան խմբերի միգրացիոն նպատակների 
(դրդապատճառների) հետազոտությանը: 
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Այդ նպատակով անհրաժեշտ է քննարկել Հայաստանից դե-
պի դուրս ընթացող միգրացիայի ինտենսիվության, ուղղու-
թյան, նպատակների կապը այդ գործընթացի անմիջական մաս-
նակիցների հատկանիշների հետ, որոնք  են` ՀՀ քաղաքային և  
գյուղական բնակչության սեռատարիքային և ընտանիքի կա-
ռուցվածքը, սոցիալ-մասնագիտական կազմը, որակավորումը 
ու աշխատանքի ոլորտը: 

Երկրորդ նկարում ներկայացված են Հայաստանի հինգ պատ-
մաազգագրական շրջանների քաղաքային և գյուղական բնակ-
չության ուղևորությունների հաճախականության վերաբերյալ 
տվյալները, որոնք տեղեկատվություն են պարունակում հետա-
զոտության սկզբի և վերջի ժամանակահատվածի մասին (1980 
և 2007թթ.): 

Նկ.1.2.  
1980 և 2007թթ. Հայաստանի պատմաազգագրական շրջանների  

քաղաքներից և գյուղերից հաճախ մեկնողների քանակը 
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Երկրորդ նկարից երևում է, որ 1980թ. քաղաքաբնակները, 
գյուղական բնակչության համեմատ ավելի շատ էին մեկնում 
Հայաստանից: Դա հավանաբար, պայմանավորված էր քաղա-
քային բնակչության սոցիալական ակտիվությամբ, որոնք գործ-
նական աշխատանքների, հանգստի և ուսման նպատակներով 
նախկին միության այլ հանրապետություններ մեկնելու ավելի 
մեծ հնարավորություններ ունեին: Գյուղական բնակչությունն 
այդ ժամանակաշրջանում արտագնացության էր դիմում հիմ-
նականում վաստակելու նպատակով, որն ավելի բնորոշ էր 
Հայաստանի լեռնային և նախալեռնային գոտիների բնակչու-
թյանը(21): Գյուղական բնակչությունը, որպես ՀՀ-ից դուրս մեկ-
նելու պատճառ, մեկուկես անգամ ավելի էր նշում «աշխատան-
քը»: Հայաստանի շրջանների միջև այդ ցուցիչների տարբերու-
թյունները պայմանավորվում են տվյալ տարածքում գտնվող 
քաղաքների մեծությամբ, գյուղական բնակավայրերի ռելիեֆով 
(հասկանալի է, որ դրա հետ կապված էր ընտանիքի բարեկե-
ցությունն ապահովող պայմանները): 1980թ. Շիրակի և Գեղա-
րքունի գյուղական բնակչության շրջանում սեզոնային աշխա-
տողների քանակը մյուս շրջանների համեմատ ավելի մեծ էր: 
Ընդ որում, քաղաքի և գյուղի սեզոնային աշխատողների միջև 
քանակի տարբերությունը Գեղարքունիքի համեմատ Շիրակում 
ավելի էր արտահայտված: Դա պայմանավորված էր Շիրակում 
խոշոր քաղաքի` Գյումրիի գոյությամբ: 

Մոտավորապես երեսուն տարի անց Հայաստանի բնակչու-
թյան ժամանակավոր տեղաշարժերի նկարագիրն արմատա-
պես փոխվեց: Քաղաքաբնակների շրջանում նկատվում է միգ-
րացիայի ակտիվության անկում, իսկ գյուղի բնակչության 
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շրջանում, ընդհակառակը, ակտիվության աճ: Հիմնովին փոխ-
վեց նաև այդ միգրացիաների բնույթը: Եթե 1980թ. քաղաքա-
բնակների շրջանում գերակայող էին գործուղումները, ուսման, 
հանգստի նպատակով մեկնումները (կարճատև բացակայու-
թյունը), ապա 2005-2007թթ. դրանք խիստ նվազեցին և դրա փո-
խարեն ավելացան սեզոնային մեկնումները: Ինչպես 1980թ., 
այնպես էլ 2007թ. հանրապետությունից մեկնելու գյուղական 
բնակչության հիմնական դրդապատճառը արտագնա աշխա-
տանքն էր: Վերջին ժամանակներս դարձավ արտագնացության 
կտրուկ աճող մասշտաբների միակ պատճառը: Դա պայմանա-
վորվում էր աշխատանքի բացակայությամբ, կենսամակարդա-
կի համատարած կտրուկ անկմամբ, որոնք սահմանափակեցին 
բնակչության կարճատև մեկնումների հնարավորությունները և 
նպաստեցին  վաստակելու նպատակով այլ երկրներ սեզոնային 
մեկնումների աճին: Վերջին հետազոտության տվյալների հա-
մաձայն, անկախ սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշներից, 
ժամանակավոր միգրանտների ճնշող մեծամասնությունը (70-
80%) վաստակելու նպատակով հանրապետությունից մեկնում 
են վեց ամիս և ավելի ժամանակով: 

Տարածքային և բնակավայրային կտրվածքով 1.2-րդ և 1.3-րդ 
նկարների հանրապետությունից դեպի դուրս իրականացվող 
տեղաշարժերի հաճախականության և բովանդակության գրա-
ֆիկներում երևում է, որ առավել ինտենսիվ փոփոխություններ 
են կատարվել Շիրակի և Գեղարքունիքի (10-15%) գյուղական 
բնակչության շրջանում: Իսկ մյուս շրջաններում այդ ցուցանիշն 
անկում է ապրել: Երկու ժամանակաշրջանների միջև սեզոնա-
յին մեկնումների ինտենսիվության առավել մեծ տարբերությու-
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նը նկատվում է Այրարատում (ցուցանիշն իջել է համարյա հինգ 
անգամ), Սյունիքում և Գեղարքունիքում (այն իջել է ավելի քան 
երեք անգամ): Ամենափոքր տարբերությունը գրանցվել է Շիրա-
կում, որտեղ պահպանվել է այդ ցուցանիշի գրեթե նույն մա-
կարդակը և Լոռիում` 5%: Ակնհայտ է, որ ժամանակավոր 
միգրացիայի ինտենսիվության տարածքային տարբերություն-
ները որոշակիորեն կապված են բնակավայրի հատկանիշների 
հետ: Դա հաստատվում է նաև այն տվյալներով, որ 1980թ. առա-
վել հաճախ մեկնում էին Երևանի և Գյումրիի բնակիչները, 
որոնց 60%-ը` ամեն տարի և հաճախ: Ամենափոքր ակտիվու-
թյունը այդ ժամանակահատվածում դրսևորվել է Ղափանի 
բնակչության շրջանում, որոնք մեկուկես անգամ պակաս էին 
հանրապետությունից դուրս մեկնում, ընդ որում, նրանց մեծ 
մասը՝ 2-3 տարին մեկ անգամ: 

1990-ական թվականներին առավել ակտիվություն էր ցուցա-
բերում փոքր քաղաքների բնակչությունը` իջևանցիները և գա-
վառցիները (հարցվողների մոտավորապես երկու երրորդը), 
այնուհետև երևանցիները և գյումրեցիները (հարցվողների կե-
սից պակասը) և վերջին տեղում գտնվում էին կապանցիները` 
մեկ քառորդից պակաս: Ընդ որում, այդ ժամանակաշրջանում  
գավառցիների կեսից ավելին մեկնում էր տարին մեկ անգամ և 
ավելի հաճախ, իսկ իջևանցիները`մեկ աստիճանով պակաս: 
2005թ. Իջևանից բացի, բոլոր քաղաքների ցուցանիշները հավա-
սարվեցին 10%-ի մակարդակին, իսկ Իջևանում այն կրկնակի 
բարձրացել էր: 

Տարածքային և բնակավայրի ընդհանուր գործոններից բացի, 
արտագաղթողների տեղաշարժի վրա ազդում էին նրանց սո-
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ցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները, որոնց փոփոխու-
թյան դինամիկայով հնարավոր է պատկերացում կազմել վեր-
ջին երեսուն տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման միտումների մասին:  

1980 և 2007թթ. երեք սերունդների միգրացիոն ակտիվության 
տվյալների համադրումը հստակորեն ցույց է տալիս, որ այդ 
ցուցանիշը բարձրացել է: 1980թ. ցայտուն նկատվում է միգրա-
ցիոն վարքի ակտիվության կապը տարիքի հետ: Տարիքի բար-
ձրացմանը համընթաց՝ միգրացիոն ակտիվությունը նվազում է:  

 
Նկ.1.3. 

2005-2007թթ. տարին մեկ անգամ և ավելի հաճախ Հայաստա-
նից մեկնող քաղաքային և գյուղական բնակչության  բաշխումն 
ըստ սեռային, տարիքային և սոցիալ-մասնագիտական հատ-
կանիշների 
 
ա/ սեռը  և տարիքը                 բ/սոցիալ-մասնագիտական կազմը 
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Նկատելի է նաև տղամարդկանց և կանանց միջև տարբե-
րությունը. տղամարդիկ եռակի անգամ կանանցից ակտիվ են: 
Միգրացիոն շարժունակության ընդհանուր աճի հետ մեկտեղ և՛ 
տարիքային,  և՛ սեռային կտրվածքով 2007թ. այդ ցուցանիշները 
մոտենում են: Մոտավորապես նման պատկեր է ուրվագծվել 
երեք խոշոր սոցիալական խմբերի համեմատության արդյուն-
քում: Որակավորման և կրթական մակարդակի բարձրացմանը 
համապատասխան աճում է արտագաղթածների տոկոսը:         

Որոշ առանձնահատկություն է գրանցվել երկու սոցիալա-
կան խմբերի` ծառայողների (B խումբ) և մասնագետների (A 
խումբ)  մոտ, որոնք հայտնվել են նույն վիճակում և վաստակե-
լու նպատակով մեկնումների քանակով համարյա կրկնակի գե-
րազանցել են ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողներին (G 
խումբ): Այդ յուրահատկությունը որոշ չափով զարմանալի էր 
թվում, քանի որ սովորաբար սեզոնային աշխատանքներում գե-
րիշխում է ֆիզիկական աշխատանքը: Հետևաբար, դրանցում 
պետք է ներգրավված լինեին հիմնականում ֆիզիկական աշ-
խատանքով զբաղվողները: Սեզոնային միգրացիայի հետ աշ-
խատանքային հմտությունների նման անհամապատասխանու-
թյունը առաջին հերթին կարելի է բացատրել նրանով, որ սովո-
րաբար արտագնացության մեջ ներգրավվում են ցածր որակա-
վորման աշխատողները, հետևաբար դրա համար կարևոր չէ, 
թե մինչ այդ ինչով է նա զբաղվել: Եվ երկրորդ՝  գործազրկու-
թյան ամենամեծ ծավալները բնորոշ էին հատկապես ծառայող-
ներին և մասնագետներին, որոնք մյուս շերտերի համեմատ ռե-
ֆորմներից և  տնտեսական ճգնաժամից  ավելի շատ տուժե-
ցին(22): Հավանաբար, դա համատարած երևույթ էր ողջ նախ-
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կին միության տարածքում: Երրորդ բացատրությունն այն է, որ 
բնակչության հատկապես այդ շերտերի համար ավելի դժվար 
էր աշխատանք գտնելը: Հենց այդ է պատճառը, որ նրանք ձևա-
վորեցին միգրանտների այդ տեսակի բավականին զգալի  հատ-
ված: 

Նկ. 1.4.  
Սեռատարիքային խմբերի միգրացիայի դրդապտճառների  

փոփոխությունը 1980 և 2007թթ. 
ա/տարիքային խմբերի դրդապատճառները   
 

 
բ/տղամարդկանց և կանանց դրդապատճառները 

 
        

Միգրացիայի դրդապատճառների կառուցվածքի համադ-
րությամբ, ժամանակի գործոնի և բնակչության տարբեր խմբե-
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րի մեկնումների բնույթի միջև բացահայտվեց էական կապ: Դա 
երևում է նկ. 4-ի գրաֆիկից, որտեղ հստակորեն ընդգծվում է 
կրթության և հանգստի շարժառիթների կապը միգրանտի տա-
րիքի հետ: Տարիքային խմբերի միջև տարբերությունն առավել 
մեծ չափով ընդգծվում է աշխատանքի շարժառիթում, որը 
հատկապես ցայտուն է նկատվում երկրորդ սերնդի շրջանում 
(30-49 տարեկաններ):  

Պարզվեց նաև, որ միգրանտի սեռը նույնպես բավականին 
կարևոր գործոն է: Եթե 27 տարվա ընթացքում աշխատանքը, 
որպես մեկնելու դրդապատճառ, տղամարդկանց մոտ ավելա-
ցել է շուրջ երկու անգամ, ապա կանանց մոտ այն մնացել է 
նույն մակարդակի վրա: 

Բնակչության միգրացիային, մասնավորապես արտագնա-
ցությանը նպաստող պայմանները որոշվում են միգրանտներին 
«մատակարարող» և «ընդունող» երկրների միջև գոյություն 
ունեցող բազմաթիվ առանձնահատկությունների ամբողջու-
թյամբ, որոնք առ այսօր սակավ են ուսումնասիրվել: Մի երկրից 
մյուսը բնակչության արտահոսքի-ներհոսքի ողջ պատճառների 
թվարկումը ծավալուն կլինի: Միևնույն ժամանակ, խնդրահա-
րույց է նաև ըստ նշանակության աստիճանի դրանց տեղադր-
ման տրամաբանությունը որոշելը: Ուստի, դասակարգման 
սկզբունքներում կողմնորոշվելու համար, նախևառաջ, հարկ է 
անդրադառնալ արտագնացության ուղղությունների որոշմանը:      

Հայաստանում միգրացիայի այդ ձևը հիմնականում ուղղվել 
է դեպի ՌԴ, նախկին Խորհրդային Միության և հեռավոր 
արևմտյան երկրները: Հատկապես, այդ ուղղություններով է բա-
ցահայտվել այլ երկրներում Հայաստանի բնակչության տարբեր 
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խմբերի արտագնացության վրա ազդող գործոնների առավել 
հետաքրքիր ցանկը: 

Նկ. 1.5. 
Հայաստանի հինգ պատմաազգագրական շրջանների քաղաք-
ների և գյուղերի բնակչության մեկնումների ուղղությունները: 
Առանձնացվել են ՌԴ, նախկին Խորհրդային Միության և Հեռա-
վոր Արևմուտքի երկրները ըստ` 
ա/ բնակավայրի տիպի և շրջանի 
 

 
բ/ սեռի և տարիքի                              

 
գ/ սոցիալ-մասնագիտական կազմի 
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Սկզբում որոշվել է քաղաքաբնակների համեմատությամբ 
գյուղական բնակչության արտագնացության առավել «նեղ» ուղ-
ղվածությունը: Վերջիններիս շարժուն օղակի ճնշող մեծամաս-
նությունը, անկախ հետազոտության ժամանակաշրջանից և 
«ելքի» վայրից, ուղղված է դեպի ՌԴ: Քաղաքաբնակների մոտ, 
ընդհակառակը, ոչ միայն բավականին լայն է «մեկնելու» երկր-
ների ցանկը, այլև  էապես կարևոր է այն քաղաքի տիպը, որտեղ 
նրանք բնակվում էին: 

Մի բան որոշակի է, որ քաղաքի մեծությունն ազդում է սո-
ցիալական կապերի ինտենսիվության և լայնության վրա, որը 
հնարավորություն է տալիս ընդգրկելու «այցելության»  ավելի 
մեծ թվով  երկրներ: Որքան մեծ է քաղաքը, այնքան ավելի բարդ 
է սոցիալական կառուցվածքը, ուստի և շատ է մասնագիտա-
կան բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց քանակը: Դա 
նրանց հնարավորություն է տալիս պահանջարկ ունենալու և 
ընդունվելու բարձր որակավորմամբ եկվոր բնակչության կա-
րիք ունեցող հասարակություններում: Դրա հետ մեկտեղ, սեզո-
նային միգրացիան մեծ մասամբ բնորոշ է այն մարդկանց, 
որոնց աշխատանքը մի շարք պատճառներով մուտքի վայրի 
բնակչության շրջանում մեծ հեղինակություն չունի, կամ իր աշ-
խատատարության պատճառով պահանջում է մեծ թվով աշ-
խատողներ, որը տեղերում չի բավարարում: Գոյություն ունե-
ցող պատճառներից է նաև այն հանգամանքը, որ տնտեսական 
իրավիճակի փոփոխությունների հետևանքով որոշակի տեսա-
կի մասնագիտությունների պահանջարկը մեծանում է, իսկ տե-
ղերում հնարավոր չի լինում տեղական կադրերով լրացնելու 
այդ բացը: Այդ իսկ պատճառով, ժամանակավոր միգրացիայի 
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ընտրության շրջանակներն ավելի լայն են քաղաքաբնակների, 
հատկապես` խոշոր քաղաքների բնակչության շրջանում: Այս-
պես, նկ.1.6-ի երկրորդ գրաֆիկը վկայում է, որ ժամանակավոր 
միգրացիայի երկրների շրջանակները կախված են միգրանտի 
սոցիալական հատկանիշներից: Սակայն, այստեղ նույնպես 
դրսևորվում է որոշակի առանձնահատկություն: Գյումրիի 
բնակչության մոտ այդ ուղղությունների շրջանակներն ավելի 
լայն են այն պատճառով, որ փրկարարական և  աղետի գոտու 
վերականգնման աշխատանքների ընթացքում քաղաքի բնակ-
չությունը լայն կապեր է ստեղծել աշխարհի բազմաթիվ երկրնե-
րի հետ: 

Միգրացիոն վարքի որակական հաջորդ  ցուցիչը մեկնողնե-
րի կազմն է, այսինքն` ում հետ են Հայաստանի բնակիչները գե-
րադասում գնալ վաստակելու: Հաջորդ նկարում (նկ. 1.6) գյուղի 
և քաղաքի շարժունակ բնակչության կազմերի միջև նկատելի է 
բավականին նշանակալի տարբերություն: Թվում էր, որ ավան-
դական ընտանիքի դիրքորոշում ունեցող գյուղաբնակների 
շրջանում, ազգականների հետ մեկնողները պետք է որ քաղա-
քաբնակների համեմատ ավելի շատ լինեին: Սակայն, իրակա-
նում գյուղաբնակներն ավելի հակված էին մեկնելու այն մարդ-
կանց հետ, որոնք հետազոտության մեջ նշվել էին որպես հա-
րևաններ, ընկերներ և գործընկերներ: 

Սովորաբար, գյուղական միգրանտի ընտանիքի անդամները 
մնում են գյուղում գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրա-
կանացնելու համար, իսկ նա ստիպված է գումար վաստակել 
ընտանիքից հեռու:  
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  Նկ. 1.6.  
Հայաստանից մեկնողների կազմն ըստ` 

ա/ տարիքի և սեռի       

 
բ/ բնակավայրի տիպի և շրջանի 

 
 գ/ սոցիալ-մասնագիտական կազմի 

 
 

 Այն միգրանտները, որոնք բարդ կառուցվածքով ընտանիքի 
անդամներ են, ձգտում են  սեզոնային աշխատանքների մեկնել 



63 
 

հարևանների, ընկերների, գործընկերների հետ, այդ գործընթա-
ցին մասնակից չդարձնելով ընտանիքի մյուս անդամներին: Դա 
պայմանավորված է նրանով, որ բարդ կառուցվածքով ընտա-
նիքն ինքնուրույն գոյատևելու ավելի մեծ հնարավորություններ 
ունի: Այն պայմանավորված է փոխօգնության ավանդույթով և 
իրենց ունեցվածքի` տան, անասունի և այլն, պահպանման 
տնտեսական անհրաժեշտությամբ: Այդ կարիքը քաղաքաբնակ-
ները չունեն: Նրանք կարող են երկար ժամանակով բնակարա-
նի դռները փակել, չանհանգստանալով դրա գործառնական 
հատկանիշները պահպանելու մասին: 

Վերոնշյալ գործոններն են հիմնականում պայմանավորում 
քաղաքաբնակների և գյուղաբնակների միգրացիոն վարքի 
առանձնահատկությունները: Եթե առաջինները մեկնելիս լիո-
վին «կտրվում» են նախկին կյանքից, ապա երկրորդները, հան-
ձինս  իրենց ընտանիքի անդամների և հարևանների, «ներկա» 
են իրենց բնակավայրում: Պատահական չէ, որ 2005-2007թթ. 
հետազոտության նյութերում նկատվում է միգրանտների սո-
ցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշների կապն այն մարդկանց 
կազմի հետ, որոնց միջոցով տեղի է ունենում վաստակելու 
նպատակով մեկնումների  գործընթացը: 
 

Միգրացիոն մտադրությունները 
 

Բնակչության միգրացիոն մտադրություններն արտահայ-
տում են Հայաստանում ձևավորված տնտեսական, ինչպես նաև 
սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը: Երկու հետազոտություննե-
րի միջև ընկած ժամանակահատվածում, անկախ բնակավայրի 
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տիպից և սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշներից, հան-
րապետությունից մեկնելու մտադրություն ունեցող անձանց 
քանակը քառակի աճել է: Հայաստանի բնակչության միգրա-
ցիայի աճի այս ընդհանուր ֆոնի վրա, այդ պահանջմունքի 
ձևավորման խմբային առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
արձանագրվեցին բավականին հետաքրքիր փաստեր: Այս կա-
պակցությամբ պետք է հաշվի առնել, որ արտամղման միևնույն 
գործոնները բնակչության խմբերի մի մասի համար կարող են 
հիմնական դեր կատարել, իսկ մյուսների համար` երկրորդական: 

Միգրացիայի խթանների նկատմամբ բնակչության վերա-
բերմունքը ընտրովի է, քանի որ, այնուամենայնիվ, միևնույն 
գործոնների նկատմամբ արձագանքը կարող է տարբեր լինել և 
ունենալ ինչպես խոր անձնական, այնպես էլ` խմբային բնույթ: 
Սրանից բխում է, որ դրդապատճառների կառուցվածքի կախ-
վածությունը միգրացիոն գործընթացի մասնակցի հատկանիշ-
ներից պետք է օրինաչափ լինի: Այս թեզը հիմնավորելու հա-
մար անհրաժեշտ է անդրադառնալ այն անձանց շարժառիթնե-
րի կառուցվածքի փոփոխությունների դինամիկային, որոնք 
նպատակ ունեին Հայաստանից մեկնելու 1980 և 2005-2007թթ. 
միջև ընկած ժամանակահատվածում: 

Սկզբում հարկ է նշել, որ ՀՀ ողջ բնակչության համար հիմ-
նական գործոններն են տնտեսական ճգնաժամը, քաղաքական 
ռեֆորմները, շրջափակումը և  մասնագետների ու փորձագետ-
ների կողմից հաճախ նշվող այլ երևույթներ: Երեք էթնոսոցիոլո-
գիական հետազոտությունների տվյալների համաձայն՝ նկատ-
վում է աշխատանքի, ծանր նյութական վիճակի և այլ դրդա-
պատճառների աճ: 1980թ. գերիշխող դրդապատճառներ էին 
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վատ կենցաղային պայմանները, որը հավասար չափով զգում 
էին և՛ քաղաքաբնակները, և՛ գյուղաբնակները, ինչպես նաև 
հոգևոր պահանջմունքները (դրանք գրանցվել են «այլ» դրդա-
պատճառների խմբում): 1993թ. վերոհիշյալներից բացի, առա-
ջին պլան են մղվում այն դրդապատճառները, որոնք արտացո-
լում էին հարցվողների նյութական վատ վիճակը և անպաշտ-
պանվածությունը: Իսկ 2005թ. առավել կարևոր դարձան աշխա-
տանքի և կենցաղային անբարեկարգ վիճակի գործոնները: Ժա-
մանակի ընթացքում տղամարդկանց և կանանց, տարբեր տա-
րիքային խմբերի միջև դրդապատճառների կառուցվածքների 
մոտեցումը դարձավ ընդհանուր միտում: 

Դրդապատճառների կառուցվածքի այսպիսի ընդհանուր 
բնույթի փոփոխություններից բացի, նկատվել են նաև որոշ 
առանձնահատկություններ: Նշված գործոնների թվում առավել 
ակնհայտը աշխատանքի բացակայությունն է, որին հավասա-
րապես արձագանքում են բնակչության բոլոր խմբերը: Գյու-
ղում այն ավելի է զգացվում, քան քաղաքում: Դա տրամաբանա-
կան է, քանի որ նորանկախ Հայաստանում իրականացված ռե-
ֆորմներից առավել մեծ չափով տուժեց գյուղը: Հողի սեփակա-
նաշնորհումը, կոլտնտեսությունների ցրումը, սովխոզների և 
այլ գյուղատնտեսական խոշոր ձեռնարկությունների լուծարու-
մը, գյուղի կառավարման համակարգի ռեֆորմները և այլն 
կորստի մատնեցին գյուղի սոցիալական կառուցվածքի զգալի 
հատվածը: Միևնույն ժամանակ, արդյունաբերության խիստ 
անկման հետևանքով,  գյուղի բնակչությունը  կորցրեց  աշխա-
տատեղերը քաղաքներում, որտեղ ժամանակին կլանվել էր 
գյուղի աշխատանքային ներուժի ավելցուկը: Տնտեսական ճգնա-
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ժամի պատճառով, վերոնշյալ գործոնին ավելանում է նաև կեն-
ցաղամշակութային անհարմարավետությունը, որը զգում են 
գյուղի բնակիչները ինչպես 1980թ., այնպես էլ`2007թ.: 

Գյուղաբնակները տարբերվում են քաղաքաբնակներից նաև 
նրանով, որ նրանց մոտ համարյա չեն գրանցվել «շփման պա-
կասը», «անպաշտպանվածության զգացումը» և նմանատիպ այլ 
շարժառիթներ: Դա բացատրվում է նրանով, որ գյուղական 
կյանքի առավել կարևոր տարրերից է  համայնքը (ազգակցա-
կան, հարևանական), որտեղ բնակիչն իրեն զգում է ընտանիքից 
ավելի մեծ հանրության մաս, և որը նրա մասին հոգ է տանում: 
Այստեղ նրա գոյությունը բավականին հարմարավետ է: 

Դրդապատճառների կառուցվածքի առանձնահատկություն-
ները պայմանավորող հաջորդ գործոնը հարցվողի սոցիալ-
մասնագիտական հատկանիշն է: 

Դա բացատրում է հոգևոր բովանդակություն ունեցող դրդա-
պատճառների կախվածությունը անձի որակավորումից և 
կրթությունից: Որքան բարձր է կրթական մակարդակը, այնքան 
շատ են այդ կարգի դրդապատճառները: 

Միգրացիոն մտադրությունների փոփոխությունների դինա-
միկան և դրանց ձևավորման պատճառների բացատրություննե-
րը հնարավորություն են ընձեռում կանխատեսելու սպասվող 
իրավիճակը և ուրվագծելու բնակչության տարածքային տեղա-
շարժերի զարգացման հեռանկարները: Երեսնամյա ժամանա-
կահատվածի տվյալների համադրումը նպաստում է միգրա-
ցիոն գործընթացների զարգացման բնույթի և դրանք պայմա-
նավորող գործոնների բացահայտմանը:  
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Նկ.1.7.  
Հայաստանի քաղաքային, գյուղական բնակչության սոցիալա-
կան և ժողովրդագրական խմբերի արտագաղթելու մտադրութ-
յունների դրդապատճառներն  ըստ` 
 ա/բնակավայրի տիպի 

 
բ/տարիքի 

 
գ/սեռի 
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Նկ.1.7. 
Շարունակություն 

դ/սոցիալ-մասնագիտական կազմի 

 
ե/միգրացիայի ուղղությունների 

 
 

 Դրանցից յուրաքանչյուրի դերը ուղղակիորեն կապված է 
բնակչության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների կենսա-
պայմանների փոփոխությունների և դրանց նկատմամբ ընտրո-
ղական վերաբերմունքի հետ: Կոնկրետ միգրացիայի և այն 
ձևավորող գործոնների փոխադարձ կապերի ուսումնասիրման 
համար դա կարևոր ելակետ է: 

Այսպիսով՝ հայ բնակչության միգրացիան, որպես հին և նոր 
սփյուռքների ձևավորման հիմնական աղբյուր, խթանվել է քա-
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ղաքական, տնտեսական, սոցիալական, էթնիկական բնույթի 
բազմաթիվ գործոններով: 

Պատմական կոնկրետ ժամանակաշրջանում դրանց մի մա-
սը դառնում է գերիշխող, մյուսները հետին պլան են մղվում: 
Դրանցից առաջինները էթնիկ հողի հիման վրա իրականացվող 
հալածանքներն էին (եղեռնը, զանգվածային ջարդերը), որոնք 
XX դարի սկզբում և վերջում Արևմտյան Հայաստանից, Ղարսի 
նահանգից, Գարդմանից, Գանձակից, Բաքվից հայերի զանգվա-
ծային գաղթի պատճառ դարձան: Էթնիկ բնույթի գործոնների 
թվին կարելի է դասել նաև ռեէմիգրացիան`արտասահմանյան 
երկրներից, հարևան հանրապետություններից հայրենիքում 
վերաբնակվելու հայերի զգալի հատվածների ձգտումը: Առա-
ջավոր և Մերձավոր Արևելքի երկրներում` Լիբանանում, Իրա-
քում, Սիրիայում, տեղի ունեցող ճգնաժամային երևույթները 
(պատերազմներ, դավանաբանական բախումներ, գունավոր 
հեղափոխություններ) նույնպես պայմանավորեցին հայերով 
հոծ բնակեցված այդ երկրներից հայ ազգաբնակչության արտա-
գաղթին: 

Սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական բնույթի գործոն-
ները դրսևորվում էին Հայաստանում և նրա սահմաններից 
դուրս ընթացող գործընթացների համատեքստում: Վերաբնակ-
ման երկրում տնտեսական փոփոխությունները և դրանց հետ 
կապված հայ ազգաբնակչության  շրջանում տեղի ունեցող սո-
ցիալական տեղաշարժերը (սեփական և այլէթնիկ միջավայրե-
րում) նպաստեցին ներքին և արտաքին միգրացիոն հոսքերին: 
Վերը ներկայացված տվյալները ցույց տվեցին, որ հայ ազգա-
բնակչության տեղաշարժերի բոլոր տեսակները պայմանավոր-
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ված են այդ գործընթացին նպաստող ներքին և արտաքին բնույ-
թի գործոններով: Արտաքին բնույթի գործոնները ձևավորվում 
են մարդկանց կյանքի պայմանների, աշխատանք ունենալու, 
տնտեսական ու քաղաքական ազատությունների անվտան-
գության և նմանատիպ այլ երևույթների ազդեցությամբ, որոնք 
իրենց հերթին ստեղծում են ներհոսքի և արտահոսքի խթան-
ներ: 

Ակնհայտ է, որ Հայաստանում կյանքի պայմանները են-
թարկվեցին լուրջ ձևափոխումների: Առաջին Հանրապետութ-
յան շրջանում Հայաստանը դարձավ հսկայական թվով փախս-
տականների կենտրոնացման վայր: Այդ ժամանակաշրջանում 
նրա բնակչությունը բավականին փոփոխական էր: Բազմաթիվ 
ականատեսների վկայությունները, հետազոտողների աշխա-
տանքները և վիճակագրական նյութերն ապացուցում են, որ  
այդ ժամանակ հանրապետությունում նկատվում էին բնակ-
չության քանակի կտրուկ անկումներ: Երկրորդ Հանրապե-
տության զարգացման ընթացքում Հայաստանը դարձավ այն 
վայրը, որտեղ ձգտում էր տեղափոխվել հայությունը: 70 տա-
րում Հայաստանի Երկրորդ Հանրապետության բնակչությունը 
չորս անգամից ավելի աճեց և բարդացավ նրա սոցիալական 
կառուցվածքը: Եթե առաջին տարիներին գործում էին այնպիսի 
կենտրոնախույս գործոններ, որոնք նպաստում էին բնակչու-
թյան արտահոսքին, ապա այնուհետև սկսեցին գործել կենտրո-
նաձիգ գործոնները, որոնք օժանդակում էին ներհոսքին: Եր-
րորդ Հանրապետության շրջանում բազմաթիվ հայտնի գործոն-
ների ազդեցությամբ ստեղծված պայմանները դարձան բնակ-
չության արտահոսքի պատճառ: Այսպես, բնակչության մի մա-
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սը ապրելու միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով դիմում է ար-
տագնացությանը: Դա հատկապես բնորոշ է  գյուղացիությանը: 
Արտասահմանում նրանց ազգականների քանակը համեմա-
տաբար սահմանափակ է և Հայաստանից մեկնելուն նրանք 
ավելի սակավ են հակված: Նրանց արտահոսքը կանխող գոր-
ծոններից են ոչ միայն արմատներին կապվածությունը, այլև 
քաղաքաբնակների համեմատ նոր և բազմազան սոցիալական 
միջավայրի ընկալման բարդությունները: Պատահական չէ, որ 
գյուղաբնակների համեմատ քաղաքաբնակների շրջանում էմի-
գրացիոն տրամադրություններն ավելի տարածված են, իսկ նա-
խասիրություններն ավելի բազմակողմանի: Ընդհանուր բնույթի 
գործոնների (գործազրկություն, կենցաղային կարգավորվածու-
թյունը և այլն) նկատմամբ ընտրողական մոտեցումը բնորոշ է 
նաև սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերին: Այստեղ նկատվում է 
վերը ներկայացված նույն պատկերը: Որքան բարձր են Հայաս-
տանի բնակչության որակական հատկանիշները, որոնց մեջ 
ըստ Պ. Սորոկինի մտնում են  տարիքը, կրթության և որակավ-
որման մակարդակը(22), այնքան ավելի լայն են ուղղություննե-
րի շրջանակները, բազմաթիվ են կենսապայմանները փոխելու 
պահանջմունքները, արագ են ընթանում ինտեգրման գործըն-
թացները և այլն: Այս ամենը պայմանավորել է հայկական նոր 
սփյուռքի ձևավորման մասնակիցների որակական, սոցիալ-ժո-
ղովրդագրական հատկանիշները և հոգևոր ներուժը: 
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Ծանոթագրություններ 
 

1. Բնակչության վերջին մարդահամարի տվյալների համաձայն 
Հայաստանում բնակվում է 3145 հազ. մարդ: Տե՛ս 
http://www.med-practic.com/arm /index.html: 

2. Брук С.И. Населения Мира. Этнодемографический сборник. 
М.Наука. 1986, с.792. 

3.  Քեշիշյան Պ., Հայերի միջհանրապետական տեղաշարժերը 
ՍՍՀՄ-ում,  ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտություննե-
րի» ամսագիր, 1978, N 12: 

4. «Հայկական գաղթի օջախներ» հասկացությունը շրջանառու-
թյան մեջ է դրել հայկական սփյուռքի ականավոր հետազո-
տող Ա. Ալպոյաջյանը, որի եռահատոր հիմնարար աշխա-
տությունն այդպես էլ վերնագրվել է Ալպոյաջյան Ա., Հայ 
գաղթօջախների պատմությունը. Կահիրե, 3 հատոր, 1947-
1951: Մենք կարծում ենք, որ գաղթի օջախներ հասկացութ-
յունն ավելի ճշգրիտ է բնորոշում  այդ երևույթը: 

5. Հայ Սփյուռք. Հանրագիտարան, Երևան 2003: 
6. Ալպոյաջյան Ա., նշված աշխատությունը: Հայ Սփյուռք. 

Հանրագիտարան...: 
7. Ходжабекян В.Е. Население Армении и его занятость. (1828-

1978гг.) АН АрмССР.   Ереван,1979, с.188 
8. Տե՛ս  http://geography.su/books/item/f00/s00/z0000005/st054.shtml 

/ Как изменилась география населения СССР/ : 
9. Մելիքսեթյան Հ.Ու., «Արևմտահայերի բռնագաղթը և 

սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը Սովետական 
Հայաստանում», Երևան. ԵՀՀ, 1975, էջ 24:  

10. Տե՛ս նույն տեղում: 
11. 119,3 հազ. մարդ կամ ամբողջ բնակչության 1,3%-ը: Աղբյուրը՝ 

http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/indexen.php. 
12. Որոշ տվյալների համաձայն՝ հայերի շրջանում նրանց թիվը 

կազմել էր մոտավորապես 300 հազ. մարդ: 
Տես`armyane.ucoz.ru/publ/2-1-0-27/: 
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13. Հաշվարկվել է ըստ 1970թ. բնակչության մարդահամարի 
նյութերի: Итоги Всесоюзной Переписи населения  1970  года. 
Т.VII , М., 1974, с. 6-7; 150-152. 

14. Տե՛ս նույն տեղում: 
15. Այդ բառից է առաջացել այն արտագնա աշխատողների հայ-

կական անվանումը` խոպանչի, որոնք վաստակելու նպատա-
կով Հայաստանից դուրս էին մեկնում 6-9 ամիս տևողությամբ:  

16. Итоги Всесоюзной Переписи населения  1970  года. Т.VII , М., 
1974, с. 6-7; 150-152.  

17. 119,3 հազ. մարդ կամ ամբողջ բնակչության 1,3%-ը: Աղբյուրը՝  
http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/indexen.php. 

18. Sociological survey among compactly settled groups of refugees 
and displaced persons  in Armenia. The survey was conducted by 
working group of “Refugees and displased persons”, that works in 
frames of the programm for preparing specialists in sfhere of   
migration of IOM. Headed by Dr.R. Karapetian. The following 
people are included: Dr. L. Kalian, J. Hovakimian, S. Hakobian, L. 
Pogosian, V.Agayan, A.Haroutunian.  Yerevan, 1998, p.  2-3. 

19. http://theanalyticon.com/?p=2327. 
20. www.armstat.am, Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 

1995-2011:  
21. Գալստյան Մ. Արտագնացությունը (Հայաստանում XIX-դարի 

երկրորդ կես- XX դարի 80-ական թթ.) Հայ ազգագրություն և 
բանահյուսություն, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն, Եր. 2009, 7-88 էջ:                                  

22. Դրա մասին են վկայում էթնոսոցիոլոգիական նյութերը, 
որոնք ներկայացված են Карапетян Р.С.,  Миграция в городах 
Армении. Этносоциологические исследования, Ереван, 
Гитуттюн, 2013,   աշխատության  3 բաժնի 2 գլխում: 

23. П.А. Сорокин, Система социологии, Астрель, 2007, с.143. 
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ԳԼՈՒԽ II  
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 
Հայկական նոր սփյուռքի ձևավորման գործընթացի հիմնա-

կան բնորոշ գծերն են եղել բնակության ավանդական գոտինե-
րից (միջինասիական հանրապետություններից, Անդրկովկա-
սից, Միջին և Մերձավոր Արևելքի երկրներից) վերջին քսան 
տարում  հայերի ակտիվ արտահոսքը և  էթնոսի բնակության 
հին ու նոր տարածաշրջաններ (ՌԴ, ԱՄՆ, Կանադա, եվրոպա-
կան երկրներ) ներհոսքը, որի ընթացքում «յուրացվում» էին էթ-
նոսոցիալական նոր տարածքներ: Նշված հարցին առնչվող 
խնդիրներին ուշադրություն են հատկացնում բազմաթիվ քա-
ղաքական, հասարակական գործիչներ, գիտնականներ և լրագ-
րողներ: Այս կարևոր թեմատիկային նվիրված բազմաթիվ հրա-
պարակումների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ դրանցում առ-
կա տեղեկատվական ռեսուրսը(2) ոչ լիարժեք է և կարիք է 
զգում տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրների: Դրանց թվում 
բավականին խոստումնալից է արտագաղթածների հետ բարե-
կամական կապեր ունեցող Հայաստանի բնակիչների տեղե-
կատվական ռեսուրսը(2), որն առ այսօր գիտական հետազո-
տություններում ուշադրության չի արժանացել: 

Իրականությունը պատկերելու այս աղբյուրի տեղեկատ-
վության հավաստիության նկատմամբ թերհավատություն կա-
րող է առաջանալ այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը կա-
րող են լքած  լինել  ամբողջ ընտանիքներ, որոնք կարծես թե 
հետք չեն թողնում հասարակության  հիշողության մեջ: Հետևա-
բար այդպիսի ծավալներ ստացող միգրացիայի հետևանքով 
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հանրապետության բնակչության կառուցվածքում կարող են 
անվերադարձ անհետանալ ամբողջ շերտեր`ընտանիքներ, սո-
ցիալական, ժողովրդագրական և այլ խմբեր: Պատկերավոր ար-
տահայտվելով, այն կարելի է համեմատել մաղի հետ, որտեղ 
առաջանում են նոր անցքեր, որի պատճառով կարող է բարդա-
նալ բնակչությունից քաղված տեղեկությունների հիման վրա 
պատմական իրողությունները վերականգնելը: Այս առումով 
պետք է հաշվի առնել բավականին ամուր ազգակցական 
ավանդույթների  առկայությունը Հայաստանում: Ազգակցական 
խմբերի ճյուղավորված ցանցի գոյությունը, որոնց ներսում բա-
վականին ինտենսիվ գործում է տեղեկատվության փոխանա-
կումը կարող է հնարավորություն ընձեռել  արտագաղթածների 
մասին տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանում գտնվող բա-
րեկամների միջոցով: Ընդ որում, այստեղ կարևոր չէ, թե ինչ 
կարգի ազգականներ են արտագաղթածները և Հայաստանում 
բնակվողները: Ամեն դեպքում, երկիրը լքածներից  յուրաքան-
չյուրն իր «հետքն» է թողնում մոտ և հեռու ազգականների հիշո-
ղության մեջ: Դրանից բացի, միջազգակցական ուղիներով տե-
ղեկատվության փոխանակումն այսօր նույնպես տեղեկություն-
ներ է մատուցում բնակության երկրում էմիգրանտի վիճակի 
մասին: Այդ իսկ պատճառով, «Ձեր մոտ ազգականներից ո՞վ է 
ապրում Հայաստանից դուրս» հարցը, որը տրվում է ստանդար-
տացված հարցազրույցի ընթացքում, խոր իմաստ է ստանում, 
քանի որ ինչպես արդեն ցույց են տվել մեր հետազոտություն-
ները(3), այդ ազգակցական խմբի մեջ ընդգրկվում են նաև հեռու 
ազգականները: Դա էլ հնարավորություն է տվել Հայաստանում 
իրականացված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների 
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ընթացքում արտագաղթածների ազգականներից ստացված 
տեղեկատվության հիման վրա նորովի իմաստավորել ոչ վաղ 
անցյալում տեղի ունեցած գործընթացները, մասնավորապես 
նոր սփյուռքի ձևավորման բնույթը: 

Հայաստանից դուրս բնակվող հարազատների մասին տեղե-
կատվությունը, որն ստացվել է հարցվողներից, պարունակում է 
տվյալներ նաև ազգակցության աստիճանի,  այլ երկրում նրանց  
բնակության ժամկետի ու  ձեռքբերումների մասին: Այն թույլ է  
տալիս ուրվագծելու  նոր սփյուռքի ձևավորման իրական մասշ-
տաբները ոչ միայն իրականացված հետազոտությունների ժա-
մանակագրական շրջանակներում, այլ նաև դրան նախորդող 
տասնամյակը:  

1980 և 2005/2007թթ. իրականացված երկու էթնոսոցիոլոգիա-
կան հետազոտությունների տվյալներով մոտ երեսուն տարում 
Հայաստանի քաղաքային բնակչության արտագաղթած ազգա-
կանների և բարեկամների թիվն աճել է երկու, իսկ գյուղական 
բնակչությանը` չորս անգամ: Այդ ժամանակաընթացքում փոխ-
վել է նաև էթնոսի տարաբնակության ընդհանուր կառուցված-
քում գտնվող երկրների կազմը: Երկու անգամ աճել է ՌԴ և 
արևմտյան երկրների ներկայությունը: Եթե քաղաքաբնակների 
մոտ այդ համամասնությունը ՌԴ-ում ավելացել է երկու անգամ, 
ապա գյուղական բնակչության շրջանում այն եռակի աճել է: 

Քաղաքաբնակների արտագաղթած ազգականների հնգա-
պատիկ աճը նկատվում է նաև արևմտյան երկրներում (Եվրո-
պայում և Ամերիկայում): Միևնույն ժամանակ կտրուկ նվազել է 
ՆՄ երկրների մասնաբաժինը: Դա հասկանալի է, քանի որ 
նախկին միությունը Հայաստանի Հանրապետության բնակ-
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չությունն ավելացնող կարևոր աղբյուր է և այդ երկրներում 
բնակվող ազգականներն ու բարեկամները համարվում են տե-
ղաբնակներ, կամ առնվազն հնաբնակներ: Այս հանգամանքը 
հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հայկական նոր սփյուռքի ձևա-
վորման գործում ՆՄ երկրներն էական դեր են կատարում: Հա-
վանական է, որ ՌԴ, ԱՄՆ և Եվրոպայի հայկական նոր հա-
մայնքների կազմում այժմ կան Հայաստանից, Հյուսիսային -
Կովկասից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, միջինասիական հան-
րապետություններից, Մերձավոր և Միջին Արևելքից գաղթած-
ներ: Նոր համայնքների ձևավորման նման խայտաբղետությու-
նը պահանջում է սփյուռքի զարգացման ուղիների իմաստա-
վորման նկատմամբ ցուցաբերել համակարգային մոտեցում, 
որը կներառի տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր բաղադրիչ-
ները: 

Այս համատեքստում հետաքրքրություն է ներկայացնում 
նաև Հայաստանի բնակչության հետ արտագաղթածների ար-
յունակցական կապի մտերմության աստիճանը: Ուստի, հարկ է 
լուսաբանել  հետևյալ հարցերը. կան արդյոք արտագաղթողնե-
րի շրջանում.  ա/ վայրընթաց գծով ազգականներ`ծնողներ և 
երեխաներ, բ/ կողմնային գծով ազգականներ` եղբայրներ և 
քույրեր, գ/ հեռու ազգականներ`հորեղբայր, քեռի, հորաքույր, 
մորաքույր և այլն(4):  

Նման մոտեցումը ազգակցության դասակարգման համար  
պայմանավորված է մի շարք  պատճառներով: Դրանցից առա-
ջինը թելադրվել է արյունակից ազգականների տարածքային 
մասնատվածության մակարդակի գրանցման անհրաժեշտու-
թյամբ (ներառյալ ընտանիքի անդամները), որը հնարավորու-
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թյուն է տալիս ստանալու լրացուցիչ գործնական տվյալներ, 
որոնց հիման վրա կարելի է դատել էթնոսի հետ կատարվող 
ողջ միգրացիոն գործընթացների հեռանկարների մասին:  
Ակնհայտ է, որ մասնատված ընտանիքների վերամիավորման 
պահանջմունքը կարող է անդրադառնալ հետագա տեղաշար-
ժերի համապատասխանաբար նոր անդամներով սփյուռքը հա-
մալրելու արագության վրա: Հնարավոր է նաև հակառակ գոր-
ծընթացը, այսինքն` հետ վերադառնան  արտագաղթածները: 

Նկ.2.1.  
Հայաստանից դուրս բնակվող ՀՀ բնակչության ազգականների  

տեղաբաշխումը տարբեր երկրներում (ՆՄ –նախկին միություն,  
ՌԴ- Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱԵ – արևմտյան երկրներ)  

ըստ  1980, 1993 և 2005թթ. հետազոտության տվյալների 
 

 
 

Երկրորդ պատճառը պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ արյունակցական կապերի մտերմության աստիճանն 
ինքնին կարող է դառնալ պետական սահմաններով իրարից 
բաժանված հարազատների միջև կապերի չափորոշիչ: Դրանով 
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կարելի է որոշել նրանց միջև տեղեկատվության փոխանակման 
հաճախականության, փոխօգնության, փոխըմբռնման և այլ գործ-
ընթացների էությունը: 

Երրորդ պատճառն այն է, որ անհրաժեշտ է բացահայտել 
ազգակցական հարաբերությունների ձևափոխման վրա ազդող 
այն գործոնները, որոնք առաջացել են միգրացիայի հետևանքով 
և որոշել դրանցից յուրաքանչյուրի տեղը ողջ համակարգում: 
Այդ գործոնների թվում հարկ է ընդգրկել ազգակցական խմբերի 
միջև տարածքի  հեռավորությունը, արտագաղթածների համար  
նոր միջավայրի մշակութային առանձնահատկությունները,  
հարցվողների և նրանց արտասահմանում բնակվող ազգական-
ների բարեկամական զգացմունքների ուժը, հեռու և մոտ հարա-
զատների ու բարեկամների շրջանակները: 

Երկրորդ գրաֆիկը հնարավորություն է տալիս պատկերա-
ցում կազմել այն մասին, թե  հայրենիքը լքած որքան ազգական-
ներ ունեն  քաղաքի և գյուղի բնակչության երեք սոցիալ-մաս-
նագիտական խմբերը: Սկզբում հարկ է նշել, որ գյուղի բնակիչ-
ները, քաղաքաբնակների համեմատ ավելի սակավ են հակված 
մասնատելու ընտանիքը: 

Այս եզրակացության ճշմարտացիությունը հաստատում է 
այն փաստը, որ  գյուղաբնակների  արտագաղթած ազգական-
ների քանակը  քաղաքաբնակների համեմատ  մեկուկես-երկու 
անգամ պակաս է: 

Դրանից բացի, քաղաքաբնակների համեմատ, գյուղաբնակ-
ները մեկուկես անգամ պակաս ունեն հայրենիքից հեռացած  
մոտ  հարազատներ (ծնողներ, երեխաներ) և հինգ անգամ պա-
կաս` հեռու ազգականներ: Ընդհանուր առմամբ, արտասահմա-
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նում գտնվող  Հայաստանի բնակչության ազգականները կողմ-
նային գծով են: 

Նկ. 2.2.  
Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում բնակվող  

ազգականների հետ  արտագաղթածների կապի աստիճանը: 
Ներկայացվում է ըստ սոցիալ-մասնագիտական խմբերի 

 
       

Ընդ որում, հանրապետության գյուղական բնակչության 
շրջանում արտագաղթածների հետ ազգակցության ձևերի սո-
ցիալական առանձնահատկությունները, քաղաքաբնակների  
համեմատ, ավելի շոշափելի են: Բացի այդ, առանձին սոցիալա-
կան խմբերի արտագաղթած  ազգականների տեսակները բա-
վականին տարբեր են: Քաղաքային բնակչության ծառայողների 
և հիմնականում ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների 
խմբերը, գյուղաբնակների համեմատ, դրսում գտնվողների մեջ 
երկու անգամ ավելի շատ վայրընթաց գծով ազգականներ ունեն 
և երեք ագամ ավելի` հեռու ազգականներ: Այսպիսով արտա-
գաղթածների ազգակցական կապի մտերմության աստիճանը 
հայրենիքում բնակվողների հետ կախված է վերջիններիս սոցի-
ալական և բնակավայրային առանձնահատկություններով:  
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Էմիգրացիայի երկրների շարքում ՌԴ գերակայության ընդ-
հանուր ֆոնի վրա (ազգականների 60-90 տոկոսը), այնուամե-
նայնիվ, Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակչության 
արտագաղթած  ազգականների բնակության երկրների մասնա-
բաժինը էապես տարբեր է: (Տե՛ս նկ.2.3):  

Նկ. 2.3.  
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակչության սո-
ցիալ-մասնագիտական խմբերի հարազատների  էմիգրա-
ցիայի երկրների բաշխումը      
 

 
 

Եթե այդ երկրում ազգականներ ունի քաղաքային բնակչու-
թյան 60-67%-ը, ապա գյուղական բնակչության ճնշող մեծա-
մասնությունը`90-95 %-ը: Ընդ որում, սոցիալ-մասնագիտական 
խմբերի միջև էական տարբերություններ չեն նկատվում: Մի-
այն, հիմնականում ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվող խմբե-
րի տոկոսը որոշ չափով բարձր է: Այլ երկրներում երեխաներ 
ունեցողների տվյալները գյուղի և քաղաքի միջև նույնպես մոտ են: 

Ըստ առանձին երկրների` արտագաղթածների հաջորդ 
հատկանիշը  Հայաստանի բնակչության հետ արյունակցական-



82 
 

ազգակցական կապերի մտերմության աստիճանն է: Նկար  
2.4-ի գրաֆիկները հիմնված են ազգակցության կառուցվածքի 
տվյալների վրա ըստ բնակության երկրների և տարածաշրջան-
ների:  

Նկ.2.4.  
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակչության հետ  

էմիգրանտների ազգակցության աստիճանն  
ըստ գտնվելու երկրի  

 
ա/քաղաքային բնակչություն         բ/գյուղական բնակչություն 
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Դրանցում նկատվում է, որ եթե քաղաքային բնակչության 
շրջանում արտագաղթածների հետ ազգակցական կապերի 
նշված տիպերը բաշխված են հավասարաչափ (դրանցից յուրա-
քանչյուրը 27-35 տոկոսի սահմաններում), ապա գյուղաբնակ-
ների մոտ գերակշռում են կողմնային գծով ազգականները (եր-
կու երրորդից ավելին): 

Երկրից հեռացած ազգականների քառորդ մասը հորեղբայր-
ներն ու հորաքույրներն են և  մնացած փոքր մասը` վայրընթաց 
գծով ազգականները (տե՛ս նկ. 2.4.): ՆՄ-ում կողմնային գծով 
ազգականների բաժինը քաղաքաբնակների մոտ կիսով չափ 
նվազում է, իսկ գյուղաբնակների շրջանում այն ընդհանրապես 
բացակայում է: Հայաստանի բնակչության այդ առաջին խմբի 
մոտ մնացած երկու տիպը հավասարապես կազմում են քա-
ռորդ մասը: Իսկ գյուղաբնակների ազգականների երկու երրոր-
դը հեռու ազգականներ են և մեկ երրորդը`վայրընթաց գծով ազ-
գականներ: 

Փոքր-ինչ այլ կերպ են բաշխված քաղաքի և գյուղի բնակ-
չության ազգականներն  արևմտյան երկրներում: Առաջինների 
շրջանում հեռու ազգականները կազմում են 40%, մնացած  
60%-ը մոտ ազգականներ են: Գյուղի բնակչության շրջանում 
ճնշող մեծամասնությունը կողմնային գծով ազգականներն են: 
Սոցիալական ցուցիչները բնակավայրի հատկանիշի հետ մեկ-
տեղ բավականին ցայտուն են արտահայտվում Արևմուտքի եր-
կրների միգրացիոն գործընթացներում: Այդ երկրներ արտա-
գաղթած ազգականների քանակը կախված է ինչպես բնակա-
վայրի տիպից, այնպես էլ`հանրապետության բնակչության սո-
ցիալական դիրքից: Ընդհանուր առմամբ քաղաքաբնակները, 
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գյուղաբնակների համեմատ, հինգ-վեց անգամ ավելի շատ ար-
տագաղթած ազգականներ ունեն: Արևմուտքի երկրներն ավելի 
շատ են ներկայացված «առաջխաղացում» ունեցող սոցիալա-
կան խմբերում (ծառայողներ և մասնագետներ): Ընդ որում, քա-
ղաքային բնակչության համեմատ, գյուղաբնակների սոցիալա-
կան տարբերություններն  ավելի վառ են արտահայտված: 

Որպեսզի պարզաբանվի Հայաստանի բնակչության հետ ար-
տագաղթածների ազգակցության մոտ լինելու աստիճանի և 
գտնվելու երկրի միջև փոխադարձ կապերի ողջ նրբություննե-
րը, պետք է անդրադառնալ այն երկրների մասին տեղեկու-
թյուններին, որտեղ գտնվում են մոտ և հեռու ազգականները: 
Հեռու ազգականների ամեմամեծ քանակը արևմտյան երկրնե-
րում է, իսկ ամենափոքրը`ՌԴ-ում և ՆՄ-ում: Հայաստանի 
բնակչությունը ամեմամեծ չափով  կողմնային գծով ազգական-
ներ և երեխաներ ունի ՆՄ երկրներում և ՌԴ-ում: Ընդ որում, 
Հայաստանի բնակչության հետ արտագաղթածների ազգակ-
ցության մտերմության աստիճանի և տեղում գտնվելու ժամա-
նակի միջև նկատվում է ուղիղ կապ: Որքան երկար է այլ երկ-
րում բնակվելու ժամանակահատվածը, այնքան հեռու է ազ-
գակցության կապի մտերմության աստիճանը: Եվ դա բնական է: 

2000 թվականից հետո տեղի ունեցած էմիգրացիայի  վերջին 
փուլի ընթացքում (մինչև 5 տարի), արտասահմանում գտնվելու 
ժամկետի առումով և՛ քաղաքաբնակները, և՛ գյուղաբնակներն 
ունեն հավասար համամասնություն: Նրանցից յուրաքանչյուրի 
2003-2005թթ. անվերադարձ մեկնածների քանակը կազմում է 
մոտավորապես 5%: Այնուհետև, 2000-2002թթ. երկու խմբերն էլ 
հավասարաչափ ավելանում են երկու անգամ: Կտրուկ փոփո-
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խություններն սկսվում են 1995-2000թթ., երբ գյուղաբնակների 
մոտ արտագաղթած  ազգականների բաժինն աճում է շուրջ 7-8, 
իսկ քաղաքաբնակներինը` երկու անգամ: Ամենայն հավանա-
կանությամբ, այս փուլում հանրապետության գյուղական օղա-
կի միգրացիոն ակտիվության գագաթնակետն անկում է ապ-
րում: 

 Նկ. 2.5.  
ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակչության  

հարազատների և ազգականների Հայաստանից  
դուրս գտնվելու ժամանակաշրջանը 

 

 
  

1995թ. էմիգրացիոն հոսքում ավելի մեծ չափով ընդգրկված է 
քաղաքային բնակչությունը (այդ միգրացիոն հոսքի քառորդ 
մասը), քան գյուղականը (մոտ 12-15%): Այսպիսով, գյուղաբ-
նակների միգրացիոն ակտիվության դինամիկային բնորոշ են  
կտրուկ անկումներ: 

Սկզբնական շրջանի հանդարտ աճին հետևում է կրկնակի 
թռիչքը, այնուհետև ավելի կտրուկ` հինգ-վեց անգամ աճը, իսկ 
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վերջում իջնում է հինգ անգամ: Քաղաքաբնակների մոտ նման 
թռիչքներ չեն նկատվում: Որքան վերջին հարցումներից ժամա-
նակահատվածը հեռու է, այնքան մեծ է նրանց բաժինը: Ընդ 
որում, այդ աճը տեղի է ունենում բավականին սահուն: 

Նկ. 2.6.  
Տարբեր երկրներում էմիգրանտների գտնվելու  

ժամանակահատվածը (ըստ ազգականների տեղեկատվության) 
 

     
 

Բնակության երկրների միգրացիոն հոսքերի ժամանակագ-
րական կառուցվածքը տարբեր է: Հայերի միգրացիոն կառուց-
վածքն ավելի «հին» տեսք ունի ՆՄ հանրապետություններում, 
որտեղ ճնշող մեծամասնություն են կազմում տասը տարի և 
ավելի առաջ մեկնած մարդիկ: Նրանց միգրացիոն հոսքերի եր-
կու երորդը  բաժին է ընկնում մինչև 1995թ. ընկած ժամանա-
կաշրջանին, իսկ քառորդ մասը` 5-10 տարի  5-10տարի ժամա-
նակահատվածին, այսինքն` 1995-2000թթ.:  Այդ ցուցանիշով ՆՄ 
երկրներին մոտ է ամերիկյան մայրցամաքը (ԱՄՆ, Կանադա), 
որոնց միգրացիայի երկու երրորդը տեղի է ունեցել մինչև 2000թ. 
ընկած ժամանակահատվածը, իսկ դրա կեսն ընդգրկում է 
մինչև 1995թ.: Համեմատաբար «երիտասարդ»  է Ռուսաստանի 
և Եվրոպայի վերաբնակման կառուցվածքը: 
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Նկ.2.7.  
Բնակության երկրում արտագաղթածների սոցիալական  

դիրքերը պայմանավորող գործոնները 
ա/ արտագնացության մեջ  գտնվելու ժամանակաշրջանը 

     
բ/ արտագաղթի երկիրը 

     
գ/ Հայաստանում բնակվող արտագաղթածների ազգականների 
սոցիալ-մասնագիտական պատկանելությունը 

     
 

Արտագաղթածների սոցիալ-մասնագիտական կազմը, որը 
գրանցվել է Հայաստանում բնակվող հարցվողների տեղեկա-
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տվության հիման վրա, հնարավորություն է ընձեռել հետևելու 
նոր սոցիալական տարածքի «յուրացման» ընթացքին, որը պայ-
մանավորվում է նոր միջավայրում բնակվելու ժամանակա-
հատվածով, բնակության երկրով և մինչ էմիգրացիան նրանց 
ելակետային սոցիալական դիրքերով: Եթե ադապտացիայի ժա-
մանակաշրջանը և պայմանները (երկիրը) դիտարկվում են 
կոնկրետ ժամանակի և տարածության մեջ, ապա սկզբնական 
սոցիալական դիրքերը գրանցվել են ըստ անուղղակի ցուցիչնե-
րի` Հայաստանում գտնվող ազգականների կողմից նշված սո-
ցիալական հատկանիշների հիման վրա: 

Նկար 2.7-ում ներկայացվել է վերոնշյալ հատկանիշների կա-
պը արտագաղթածների նոր միջավայրում ունեցած սոցիալ-
մասնագիտական կառուցվածքի հետ: Առաջին գրաֆիկն ար-
տացոլում է  բնակվելու ժամանակահատվածի կապը նոր մի-
ջավայրում նրանց  սոցիալական կարգավիճակի հետ: Պարզո-
րոշ են նոր միջավայրում կենսագործունեության ընթացքում 
սոցիալական (աշխատանքային) հատկանիշների փոփոխու-
թյունները: Այսպես, վերջին փուլում (վերջին հինգ տարվա ար-
տագնացություն) արտագաղթողների սոցիալական կառուց-
վածքում հավասարապես բաշխվել են հիմնականում ֆիզիկա-
կան և մտավոր աշխատանքներով զբաղվողները, ովքեր, սա-
կայն, որակավորում չունեն: Նրանց մեջ մասնագետներ չկային: 
Հետագա հինգ տարում տեղի ունեցավ ցածր որակավորում ու-
նեցող մտավոր աշխատողների (ծառայողների) հոսքը` որը 
հիմնականում ուղղվում է դեպի ֆիզիկական աշխատանքի 
ոլորտ և մասնագետների խումբ: Տասը և ավելի տարիների փու-
լում բոլոր խմբերից գրանցվեց արտահոսք դեպի ծառայողների 
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և մասնագետների խմբերը 75 և 25 տոկոս հարաբերակցու-
թյամբ: Ընդ որում, սոցիալական կազմի փոփոխություններն 
ավելի մեծ չափով տեղի ունեցան Ռուսաստանում, իսկ ամենա-
քիչը` եվրոպական երկրներում, ԱՄՆ-ում և Կանադայում: Եթե 
առաջին երկրում էմիգրանտների ընդամենը կեսից պակասն  
զբաղվում էր ֆիզիկական աշխատանքով, իսկ մյուս մասը` 
որակավորված և չորակավորված մտավոր աշխատանքով, 
ապա արևմտյան երկրներում նրանց ճնշող մեծամասնությունը 
հայտնվել էին հիմնականում չորակավորված ֆիզիկական աշ-
խատողների խմբում: 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ երկրից հեռացածների  համա-
կազմը բավականին բարդ էր, որը չէր կարող չազդել նրանց  
ադապտացիոն գործընթացների բնույթի վրա: 2007թ. հետազո-
տության նյութերով պարզվեց, որ այդ կախվածությունը բավա-
կանին էական էր: Այսպես` հիմնականում ֆիզիկական աշխա-
տանքով զբաղվող (G խումբ) Հայաստանի բնակչության էմիգ-
րանտ ազգականների կեսը նույնպես զբաղվում էր ֆիզիկական 
աշխատանքով, շուրջ 35%-ը չորակավորված մտավոր աշխա-
տանքով և ընդամենը 5%-ն էր աշխատում որպես մասնագետ: 
Որքան բարձր էին Հայաստանի բնակչության սոցիալական 
հատկանիշները, այնքան ավելի բարձր էին այլ երկրներում 
բնակվող նրանց ազգականների սոցիալական ցուցանիշները: 
Վերոհիշյալ ցուցանիշներով G խմբին մոտ էր B խումբը: Ֆիզի-
կական աշխատանքով զբաղվող A խմբում Հայաստանի բնակ-
չության արտագաղթած ազգականների երրորդ մասը նույնպես 
ֆիզիկական աշխատանքի ներկայացուցիչներ էին, երկու եր-
րորդը` ծառայողներ, և միայն տասներորդ մասը`մասնագետներ: 
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Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերը ցույց են 
տալիս, որ արտագաղթածների նոր տեղում սոցիալ-մշակութա-
յին ինտեգրման առավել բարենպաստ պայմանները ՌԴ-ում են: 
Հայաստանից մեկնած միգրանտները այդ էթնոսոցիալական 
միջավայրում առաջխաղացման  բոլոր  ցուցանիշներով ամե-
նամեծ առաջընթացն են ունեցել: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել Ռուսաստանի հայ-
կական նոր սփյուռքի տնտեսական բաղադրիչին: Հայկական 
սփյուռքի ռուսական հատվածի ձևավորմանը մասնակցել է հայ 
էթնոսի զանգվածների մեծ մասը, որոնք բնակվում էին ՆՄ տա-
րածքում` Հայաստանում, Ադրբեջանում, Ուկրաինայում, Բելո-
ռուսիայում և բուն Ռուսաստանում: Միգրացիաների միջև եր-
կար ժամանակային հեռավորության պատճառով այդ երկրնե-
րում ձևավորվել են տարբեր ժամանակաշրջանների վերաբնա-
կիչներից կազմված խմբեր, ներառյալ հնաբնակները և նոր ժա-
մանածները: Հետևաբար, այդ խմբերը բաղկացած են կամ ար-
դեն ինտեգրված, կամ ադապտացիայի տարբեր փուլերում 
գտնվող շերտերից (5): 

Տարբեր ժամանակաշրջանների միգրանտներից և նրանց հե-
տագա սերնդափոխության արդյունքում ձևավորված Էթնիկա-
կան փոքրամասնության տնտեսական գործունեությունը նոր 
սոցիալական միջավայրում նրա առանձին խմբերի ադապտա-
ցիայի արդյունքն է: Կախված այն բանից, թե որտեղից է հավա-
քագրվել այդ կազմը, որ սոցիալական խմբերից են, ինչպիսի 
մասնագիտական որակներ ունեն, ինչպիսի պայմաններում են 
հայտնվել (տվյալ բնակավայրի տնտեսական կառուցվածքը, 
պատրաստի սոցիալական ցանցերի գոյությունը և այլն), որոշ-
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վում է այդ գործընթացի արագությունը և նրանց յուրացրած սո-
ցիալական կամ տնտեսական ոլորտների տիպը: Հետագայում 
ժառանգած կամ ձեռքբերովի սոցիալական ցանցերի ամրու-
թյունը պայմանավորում է հայրենիքի հետ գործունեություն 
ծավալելու շարժառիթների ձևավորումը: 

Հարկ է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանի հայկական սփյուռքը  
հայրենիքի սահմաններից դուրս ձևավորված ամենախոշոր 
հայկական միավորումներից է: Այն բավականին մեծաքանակ է: 
Սոցիալապես ու տնտեսապես առաջադիմել է և դիվերսիֆի-
կացվել, քանի որ ընդգրկել է հետխորհրդային տարածքի հայ  
էթնոսի այնպիսի հատվածների, որոնց զարգացման ներուժը 
ձևավորվել է  և՛ սեփական, և՛ այլազգի միջավայրերում: 

Այսպես օրինակ, 1897թ. Համառուսական առաջին մարդա-
համարի նյութերի համաձայն, այն ժամանակ Ռուսական կայս-
րության տարածքում բնակվող հայերի մեջ քաղաքաբնակների 
բաժինը կազմում էր 23 տոկոս, իսկ 1979թ. համամիութենական 
մարդահամարի նյութերով Հայաստանում` 69%, հարևան հան-
րապետություններում` 71%, Ռուսաստանում` 78%, միջինա-
սիական հանրապետություններում` 97%, արևմտյան հանրա-
պետություններում` 93-96%: Հայերի սոցիալական կառուցված-
քը բավականին բարդ էր  և դիվերսիֆիկացված, որը պայմանա-
վորվում էր նրանց ուրբանիզացման բարձր մակարդակով, 
հետևաբար «քաղաքային» մասնագիտությունների գերակշ-
ռությամբ: Ռուսաստանի հայկական նոր սփյուռքի սոցիալա-
կան կառուցվածքի և արդի տնտեսական ներուժի ձևավորմանը 
մասնակցել է էթնոսի  այս հատվածը, քանի որ այդ էթնոսոցիա-
լական միջավայրը նրա բոլոր օղակների առաջընթացի համար 
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ամենանպաստավորն էր (6): Հենց այս ենթադրությունն էր, որ 
դրվեց «ելքի» երկրի և նոր միջավայրում հայերի տնտեսական 
գործունեության ճյուղային կառուցվածքի փոխպայմանավոր-
վածության մասին տեսակետի հիմքում: Այդ ոլորտում ձեռք 
բերված նրանց հմտությունները և  արհեստավարժությունը կա-
րող էին նպաստել գործարարության ասպարեզում հասնելու  
որոշակի հաջողությունների: 

Նոր սոցիալական միջավայրում ադապտացիայի ընթաց-
քում, եթե պայմանները թույլ են տալիս, միգրանտներն ընտ-
րում են գործունեության այնպիսի ոլորտ ու մասնագիտություն, 
որին ավելի իրազեկ են և ունեն անհրաժեշտ հմտություններ: 
Սովորաբար ցանկությունները և իրականացման պայմանները 
համընկնում են, քանի որ բնակչության այդ շարժուն խումբը 
վերաբնակվում է այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ադապտացվել և 
որի համար տնտեսական բաղադրիչն ամենակարևորն է: Հա-
վանաբար այդ է պատճառը, որ նախկինում բաքվեցիները կա-
րող էին ավելի մեծ հաջողությունների հասնել նավթարդյունա-
բերության և նավթաքիմիական արդյունաբերության ոլորտնե-
րում, վանաձորցիները` քիմիական արդյունաբերության, թբի-
լիսցիները` ֆինանսական, Միջին Ասիայից գաղթածները` 
առևտրի ոլորտում և այլն: Այդ իսկ պատճառով, մեր հետազո-
տության մեջ կարևորվել է սփյուռքի տնտեսական ներուժի տա-
րածաշրջանային գործոնի դերը որակական առումով: Հարկ է 
հաշվի առնել ոչ միայն կապիտալի մեծությունը և գործունեու-
թյան ոլորտը, այլև ժառանգած սոցիալական ցանցերը: Այդ 
առումով բավականին ուշագրավ է խոշոր գործարար Լևոն Հայ-
րապետյանի գործունեության օրինակը: Նա դուրս է եկել լրա-
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գրությունից և սկսել է գործունեություն ծավալել հենց զանգվա-
ծային լրատվության ոլորտում: 

Նկ. 2.8.  
Նախկին Խորհրդային Միության այն երկրների կառուցվածքը,  

որտեղից ծագում են  Ռուսատանի հայ համայնքի խոշոր  
գործարար շրջանակների ներկայացուցիչները 

 

 
 

Հայ էթնիկ տարրը Ռուսաստանում ներքաշված է գործու-
նեության բազմաթիվ ոլորտների մեջ: Նա տնտեսապես դիվեր-
սիֆիկացված է և սփռված այդ երկրի տարածքով: Այդ մասին 
պաշտոնական վիճակագրությունից տեղեկատվություն ստա-
նալը բավականին բարդ է:  

Մասնագիտական հետազոտությունները նույնպես կարող 
են քիչ բանով օգտակար լինել: Նշված խնդիրները պայմանա-
վորված են համապատասխան գերատեսչությունների և վիճա-
կագրական ծառայությունների տեղեկատվական տվյալների 
սահմանափակ հնարավորություններով: Ռուսաստանի վերա-
բերյալ նման տեղեկատվությունը բավականին սուղ է, քանի որ 
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ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Մերձավոր Արևելքի  և 
այլ երկրների, Ռուսաստանի հայերը չունեն լուրջ համառուսա-
կան մասշտաբի սփյուռքի կառույցներ, հետևաբար չկան այն-
պիսի կազմակերպություններ, որոնք շահագրգռված են նման 
տեղեկատվությամբ: 

Ռուսաստանում գործող  այդ խմբի կազմի մասին կարելի է 
պատկերացում կազմել առանձին հետազոտողների հավաքած 
տվյալների հիման վրա: Այդպիսի աղբյուր են անձնական 
շփումներից, ԶԼՄ-ներից և այլ աղբյուրներից մեծ նվիրյալ Խ. 
Դադայանի բծախնդիր կերպով հավաքած նյութերը Ռուսաս-
տանի հայ բիզնես վերնախավի մասին(7): Այդ հրատարակութ-
յան տեղեկատվության հիման վրա իրականացնելով քանակա-
կան-որակական վերլուծություն, հնարավոր դարձավ լուսաբա-
նել սփյուռքի այդ շերտի մասին մի շարք հարցեր:  

Ինչպես երևում է նկ. 2.8-ից, Ռուսաստանի հայ գործարար 
շրջանակների ներկայացուցիչների մեկ երրորդից ավելին ծա-
գումով երկրորդ և երրորդ սերնդի ռուսաստանցիներ են, մեկ 
երրորդից փոքր ինչ պակասը Հայաստանից են, քառորդ մա-
սը`Վրաստանից, մոտավորապես այդքան` Ադրբեջանից և 
շուրջ 15-18%-ը հետխորհրդային այլ երկրներից, հիմնակա-
նում` Ուկրաինայից և միջինասիական երկրներից: Վերը ներ-
կայացված գրաֆիկի տվյալները համեմատելով ՆՄ տարած-
քում հայերի բնակության վիճակագրության հետ (տե՛ս նկ. 2.9), 
բացահայտվում է  բավականին պերճախոս փաստ Ռուսաստա-
նի ժամանակակից հայ սփյուռքի գործարար շրջանակների 
ծագման տարածաշրջանային կառուցվածքի և ՆՄ երկրներում 
նրանց տարաբնակության նմանության մասին: 
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Առաջին և երկրորդ (նկ. 2.8 և 2.9) գրաֆիկներում Հայաստա-
նի մասնաբաժնի տարբերությունները հարկ է բացատրել այլ 
երկրներից հայերի ավելի արագ տեղափոխմամբ: Օրինակ, այ-
սօր Ադրբեջանում իսպառ բացակայում է այդ էթնիկ տարրը, 
Վրաստանում նրա քանակը կրճատվել է մի քանի անգամ և 
այլն: Եվ որքան էլ վիճաբանում են Հայաստանից բնակչության 
արտագաղթի չափերի մասին, այնուամենայնիվ ՀՀ-ն էթնոսի 
կենտրոնացման ամենախոշոր տարածքն է: Հետևաբար բնա-
կան է, որ Հայաստանը պետք է բոլորից պակաս ներկայացված 
լիներ Ռուսաստանի հայության կառուցվածքում: 

Նկ.2.9.  
Հայերի տեղաբաշխումը նախկին Խորհրդային Միության  

երկրներում ըստ 1979 թ. Համամիութենական  
մարդահամարի տվյալների(8) 

 

 
 

Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ տարբեր պատճառներով 
Հայաստանից մեկնողների զգալի մասը, ի տարբերություն ՆՄ 
այլ երկրների միգրանտների, Ռուսաստան մեկնում է ժամանա-
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կավորապես և հետ է վերադառնում: Եթե ստորև ներկայացված 
10-րդ նկարից առանձնացնենք Հայաստանը, ապա կտեսնենք, 
որ տարբեր տարածաշրջանների ներկայացուցիչներն ընդգրկ-
ված են Ռուսաստանի հայ գործարար վերնախավի կազմում: 

Ռուսաստանի սփյուռքի գործարար շրջանակներում, բնակ-
չության քանակի համեմատ, հայաստանցիների սակավ ներգ-
րավվածությունը կարելի է բացատրել մյուս տարածաշրջաննե-
րից տեղափոխվածների համեմատ միգրանտների փոքր քանա-
կով և նրանց ադապտացման կարճ ժամանակահատվածով: 
Այստեղ որոշակի դեր են կատարում նաև այլազգի միջավայրի 
կենսափորձը, նոր վայրին հարմարվելու ժամանակաշրջանը, 
դրա հմտությունների մեծ տարբերակվածությունը և այլն:  

Վերը շարադրվածից կարելի է եզրակացնել, որ հայ սփյուռ-
քի գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների մասին Խ. 
Դադայանի գրքում ներկայացված կենսագրական նյութերում, 
Ռուսաստանի հայ բիզնես վերնախավի կազմի ձևավորման մա-
սին գոյություն ունի բավականին հավաստի տեղեկատվություն: 

Ինչպես երևում է ներկայացված գրաֆիկից, անկախ ծագման 
տարածաշրջանից, Հայաստանի բնակչության զգալի մասը 
հանրապետությունից դուրս ունեն ազգականներ: Ընդ որում, 
հանրապետության դրսից ժամանած միգրանտները, տեղա-
բնիկների համեմատ, արտասահմանում մոտ ազգականներ 
ավելի շատ  ունեն: Այսպես, ներգաղթածների շուրջ 75%-ն ունի 
մոտ ազգականներ, ՆՄ-ից վերաբնակվածները`60%, այն դեպ-
քում երբ  տեղաբնակների մոտ այն կազմում է շուրջ 40%: Դրա-
նից ելնելով, կարելի է ենթադրել, որ գրաֆիկում ներկայացված 
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գործարարների կեսը կարող են Հայաստանում ունենալ ընտա-
նեկան-ազգակցական կապեր: 

Նկ. 2.10.  
ՀՀ քաղաքներում ծնվածների և տարբեր երկրներից ՀՀ  տեղա-
փոխված միգրանտների Հայաստանից դուրս բնակվողների  
բաշխումն ըստ ազգակցության աստիճանի* (առանձնացված են  
հարազատներ ունեցողները` հարազատ, հեռու բարեկամներ 
ունեցողները` հեռու բար. և նրանք, ովքեր ոչ մի բարեկամ չու-
նեն` չունեն) 
 

 
* Գրաֆիկը կազմվել է ՀՀ քաղաքների Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու-
թյունների նյութերի հիման վրա:    

 

Հաջորդ քննարկման նյութն է հայ էթնոսի ռուսական այդ 
հատվածի կազմը: Ռուսաստանի հայ խոշոր գործարարների 
կարևոր հատկանիշների թվին է պատկանում տարիքային կա-
ռուցվածքը: 

Ռուսաստանի հայ խոշոր գործարարների մեջ համեմատա-
բար երիտասարդները (մինչև 40 տարեկան) կազմում են  
15-16%: Մոտավորապես նույնքան են 60 տարեկանից բարձր 
գործարարները: Ավելի մեծաթիվ է 40-50 տարեկանները (կազ-

չունեն 
հեռու բար. 
հարազատ
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մում է ընդհանուր թվի մոտավորապես երրորդ մասը) և դրա-
նից փոքր-ինչ հետ է մնում 50-60 տարեկանների խումբը (20%): 
Տարիքային առումով հեռանկարային է համարվում մինչև 50 
տարեկանների խումբը, որոնք կազմում են հեղինակի կողմից 
ուսունասիրված հայ գործարարների համարյա կեսը: Դա վկա-
յում է Ռուսաստանի հայկական սփյուռքի լուրջ տնտեսական 
հեռանկարների մասին: 

Նկ. 2.11.  
Ռուսաստանի հայ խոշոր գործարարների  

տարիքային կառուցվածքը 

 
 

Նշված բիզնես խմբերի կազմի հաջորդ կարևոր հատկանիշը  
ձեռնարկատիրական գործունեության ճյուղային կառուցվածքն 
է: Գործարարության ոլորտները դասավորվեցին հետևյալ հա-
ջորդականությամբ. արդյունաբերություն, սպասարկման ոլորտ, 
ֆինանսներ, շինարարություն և անշարժ գույք: Արդյունաբե-
րության մեջ առաջին տեղում է հայտնվել բարձր տեխնոլոգիա-
ների ոլորտը: Այս ոլորտում ընդգրկված են նաև նավթաքիմիա-
կան, ավիացիոն և սննդի արդյունաբերությունը: Հաջորդ տե-
ղում է ֆինանսական ոլորտը, որը ներկայացված է բանկային և 
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ապահովագրական ճյուղերով: Վերջում գալիս են շինարարու-
թյունը և անշարժ գույքի  ոլորտները: 

Նկ. 2.12.  
Ռուսաստանի հայկական սփյուռքի խոշոր բիզնես խմբերի 
ներկայացուցիչների ձեռնարկատիրական գործունեության  

ճյուղային կառուցվածքը 

 
 

 
2.12-րդ նկարում ներկայացված է Ռուսաստանի հայկական 

սփյուռքի կապիտալի բաշխման ճյուղային կառուցվածքը: Այն 
ցույց է տալիս, որ այդ կապիտալի քառորդ մասը կենտրոնաց-
ված է ֆինանսական ոլորտում (բանկեր, ապահովագրական 
ընկերություններ և այլն), երրորդ մասը` արդյունաբերության 
մեջ (քիմիական, գազի, նավթային, ավիացիոն, նավթաքիմիա-
կան և սննդի), 15%-ը`տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում և 
կապում, մոտավորապես 10%-ը` շինարարության և անշարժ 
գույքի ոլորտներում: 

Ճյուղային առումով առավել դիվերսիֆիկացված է բուն Ռու-
սաստանում ծնված հայերի ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյունը: Նրանք համարյա հավասար համամասնությանբ բաշխ-
վել են երեք դիրքերի միջև` բարձր տեխնոլոգիաներում, բան-
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կային գործում և նավթաքիմիական արդյունաբերության մեջ: 
Դրանով կարելի կատարել մի քանի ենթադրություն: Առաջին 
ենթադրությունը հիմնվում է այն բանի վրա, որ յուրաքանչյուր 
ոլորտի եկամտաբերությունը որոշում է գրավչության աստի-
ճանը, հետևաբար նաև հաջողության ձգտումը: Այն փաստը, որ 
երկրորդ կամ երրորդ սերնդի ռուսաստանցի հայերը  սոցիալա-
կան և տնտեսական ոլորտներում առաջադիմելու ավելի մեծ 
հնարավորություններ ունեն, խոսում է այն մասին, որ Ռուսաս-
տանում այդ ոլորտները եկամտաբեր են և վայելում են հեղինա-
կություն: Երկրորդ ենթադրությունն այն է, որ հին և նոր միջա-
վայրում ձեռքբերումների մակարդակի միջև  հնարավոր են էա-
կան կապեր: 

Նկ. 2.13.  
Ռուսաստանցի  և ՆՄ  այլ երկրներից գաղթած հայերի 

ձեռնարկատիրական գործունեության ճյուղային կառուցվածքը 
 

 
 
Ռուսաստանցի հայ միգրանտները մյուս խմբերից առանձ-

նանում էին արհեստավարժության  կարևոր հատկանիշներով 
և կրթական բարձր մակարդակի ցուցանիշներով: Երրորդ են-
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թադրությունն է, որ սեփական և այլէթնիկ միջավայրերում 
մրցակցային իրադրության տարբերությունները ձևավորում են 
առաջընթացի ինտենսիվության, որակի, ինչպես նաև առավել  
հեղինակություն ունեցող գործունեության ոլորտների ընտրու-
թյան հնարավորությունների առանձնահատկություններ:   

Օրինակ` սեփական էթնիկ միջավայրում սոցիալական 
մրցակցությունն ավելի թույլ է քան այլէթնիկ շրջապատում, 
քանի որ չի բարդանում էթնիկ գործոնով: Բնիկ էթնոսը ձգտում 
է ոչ ձևական կապերի միջոցով ձեռք բերել արտոնություններ և 
պետության կողմից ստանալ օժանդակություն: Այլազգ միջա-
վայրում անհրաժեշտ է նպատակասլացություն, մեծ ջանքեր, ի-
րական ձեռքբերումներ և այլ նմանատիպ հատկանիշներ: Վեր-
ջին ենթադրությունը վերաբերում է պայմանների իմացությա-
նը, փոխհարաբերություններում կողմնորոշվելուն, կորպորա-
տիվ փորձի մշակմանը և այլն: 

Ռուսաստանցի հայերին հետևում են վրացահայերը, որոնք 
կարևոր դիրքեր են գրավում ֆինանսական, բարձր տեխնոլո-
գիաների և փոքր-ինչ պակաս չափով` նավթաքիմիական արդ-
յունաբերության և ավելի շատ առևտրի ոլորտներում: Հայաս-
տանից մեկնածների երկու երրորդը զբաղվում է շինարարա-
կան գործունեությամբ և անշարժ գույքով, մեկ երրորդը` ֆի-
նանսական,  իսկ ամեն հինգերորդը բարձր տեխնոլոգիաների 
մասնագետներ են: Ադրբեջանից գաղթածները հիմնականում 
զբաղված էին քիմիական արդյունաբերության, նավթարդյու-
նաբերության, առևտրի և շինարարության ոլորտներում: 

Այսպիսով, էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունը հնա-
րավորություն տվեց կոնկրետ սոցիոլոգիական նյութերի հիման 
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վրա որոշելու  հայկական  նոր սփյուռքի ձևավորման հիմնա-
կան փուլերը, ուսումնասիրելու տարբեր երկրների միջավայրե-
րում ինտեգրման առանձնահատկությունները: Պարզվեց, որ 
հայկական նոր սփյուռքի կազմը յուրաքանչյուր երկրում բավա-
կանին տարբեր է ինչպես նրա անդամների ընտրության, այն-
պես էլ` նոր սոցիալական տարածքում սոցիալական ներզտ-
ման  բնույթով: Հարմարվելու և սոցիալական աճի համար ամե-
նաբարենպաստը ՌԴ-ն է, որը մոտ է իր սոցիոմշակութային 
ողջ դաշտով: Կարելի է վստահորեն նշել, որ մեր նյութերի 
գրանցման պահին Ռուսաստանում  իր կազմավորման փուլում 
հայկական նոր սփյուռքն ավելի բարդ էր և՛ ձևավորման աղբ-
յուրներով, և՛առաջընթացի արդյունքներով: Արևմտյան երկրնե-
րում պայմաններն ավելի խիստ էին: Միգրանտները հայտնվել 
էին իրենց սկզբնական դիրքերից շատ ավելի ցածր դիրքերում: 
Ըստ հետազոտության նյութերի, անկախ ադապտացիայի փու-
լից, նրանք համարյա չէին փոխվել: 

 
 

Ծանոթագրություններ 
 

1. http://employment.am/up/attach/attach_arm10.pdf. 
2. Армянская диаспора в контексте армяно-российских эконо-

мических связей (колективная монография, под ред. А. Аве-
тисяна, Э. Григoряна, Р. Карапетяна) М, 2013:   

3. Карапетян Р.С. Миграция в городах Армении. 
Этносоциологическое исследование....   

4. Սույն հետազոտությունում  ելակետային է ազգագրության 
մեջ ընդունված ազգակցության դասակարգումը, ըստ որի 
առանձնացվում են հետևյալ  խմբերը. վայրընթաց գծով ազ-
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գականների խումբ`ծնողներ, երեխաներ, կողմնային 
գծով`եղբայրներ և քույրեր,  հեռու ազգականների խումբ, 
որոնք հարցվողների ավելի հեռու ազգականներն էին: Տե՛ս 
Карапетян Э.Т. Армянская семейная община, И-во АН 
Армянской ССР, Ереван, 1958, с. 25: 

5. Арутюнян Ю.В.  “Об армянской диаспоре в России”, Ереван,  
И-во Гитутюн, 2011 г, с. 151.  

6. Դրա մասին ավելի մանրամասն, տե՛ս Karapetyan R.S., Lang-
uage Policy in the Republic of Armenia in the Transition  Period: 
in National Building, Ethnicity and Language Politics in  Transi-
tion Countries.Edited by Fariman Daftary and Francois  Grin, 
Flensburg, 2003, 141-159 p.:  

7. Дадаян Х. Армянская бизнес-элита России. Биографический 
справочник. – Ер.: Научно-образовательный фонд «Нораванк», 
2009. 

8. Գրաֆիկը կազմվել է 1979թ. համամիութենական մարդահա-
մարի նյութերի հիման վրա: Տե՛ս Всесоюзная перепись насе-
ления 1979 года. Финансы и статистика.М. 1984, с. 71-138: 
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ԳԼՈՒԽ III.   
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԵՏ ՆՈՐ ԷՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ  

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ԷԹՆՈՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 

 
 

Հայրենիքի հետ հայ միգրանտների փոխհարաբերություննե-
րի էթնոսոցիալական բաղադրիչներում առկա են երկու մաս-
նակիցներ`  սեզոնային արտագնացները և արտագաղթածները: 
Առաջիները 6-9 ամիս, կտրվելով իրենց ընտանիքներից, գնում 
են աշխարհի տարբեր երկրներ գումար վաստակելու նպատա-
կով այնուհետև  վերադառնում հայրենիք: Որոշ գնահատումնե-
րով, իրենց հարազատներին արտագնացների փոխանցած 
տրանսֆերտների ծավալը գերազանցում է Հայաստանի պետ-
բյուջեն: Պաշտոնական տվյալներով, բանկային համակարգով 
տրանսֆերտների 83,5%-ը մուտք է գործում Ռուսաստանից, մո-
տավորապես 10-12տոկոսը`ԱՄՆ-ից և Կանադայից, իսկ 5-6 
տոկոսը` Եվրոպայից: Ընդ որում, փորձագետների կարծիքով, 
պաշտոնապես գրանցվող տարադրամային տրանսֆերտների 
ծավալներին հավասար առանց հաշվառման տարադրամ է Հա-
յաստան մուտք  գործում(1): Ըստ Ռ. Գրձելյանի հաշվարկների, 
2013թ. Հայաստան կմտնի մոտավորապես $4 մլրդ. մասնավոր 
տրանսֆերտ, որից $3 մլրդ. կգնա բացասական առևտրային 
հաշվեկշիռը փակելուն, իսկ մնացյալ $1 մլրդ` ներդրումների 
ձևով կնստի բանկային համակարգում, մասնակիորեն կմտնի 
տնտեսության «ստվերային» հատված և «կլվացվի» արտասահ-
մանում(2): Այդ մուտքերի մեծ մասը ծախսվել է ընտանիքի կեն-
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սապահովման նպատակով` սննդամթերքի, հագուստի, կենցա-
ղային տեխնիկայի գնման, հարկային մուծումների և նմանա-
տիպ այլ ծախսումների համար: Այսպիսով, այս ֆինանսական 
ռեսուրսի զգալի մասը ներդրվում է Հայաստանի տնտեսության 
բավականին փոքր սեգմենտում` առևտրում և կենցաղը ապա-
հովող ոլորտում: 

Հայրենիքի հետ սերտ կապեր պահպանող երկրորդ կողմը 
էմիգրանտն է, որին կարելի է դասել որպես հայկական նոր 
սփյուռքի ներկայացուցիչ:  Հայրենիքի հետ նրանց հուզական 
կապվածությունը հիմնականում պայմանավորված է հարազա-
տության զգացումներով, հուշերով և  ընդհանուր առմամբ` էթ-
նոսի հետ նույնականացման գործոնով: 

Այս հանգամանքը զգալի հետք է թողնում սփյուռքի և հայրե-
նիքի միջև  փոխհարաբերությունների վրա, որտեղ մի կողմը 
ներդրողի դերում է, որը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով և 
բովանդակությամբ,  մյուսը`օբյեկտի, որին հասցեագրված է 
այդ ներդրումը: Այդ ներդրումները կարող են լինել սփյուռքից 
մեկ անգամ կամ կարճաժամկետ մուտք գործող դրամական օգ-
նություններ, կամ էլ`  հայրենիքի տնտեսության մեջ ֆինանսա-
կան և տեխնոլոգիական երկարատև ներդրումներ, որոնք Հա-
յաստանի տնտեսության զարգացման համար կարևոր խթան 
են: Ուստի, հայրենիք – նոր սփյուռք փոխհարաբերությունները 
պայմանավորող գործոնների բովանդակության մեջ խորանա-
լու, դրանց տևողությունը, հայրենիքի և սփյուռքի համար սո-
ցիալ-մշակութային հետևանքներն ու  մոտակա հեռանկարները 
որոշելու նպատակով  հարկ է անդրադառնալ ոչ վաղ անցյա-
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լում տեղի ունեցած միգրացիոն գործընթացների հետևանքնե-
րին:  

Ինչպես աշխատուժի ավելցուկ ունեցող այլ երկրներում, 
այնպես էլ  Հայաստանում աղետալի երկրաշարժի, ռազմական  
և էներգետիկ ճգնաժամերի, շրջափակման և արդյունաբերու-
թյան կաթվածահարության հետևանքով բնակչության արտա-
հոսքի պայմաններ ստեղծվեցին: Միգրացիայի առաջին ալիքը 
հանգեցրեց տարածքային առումով տարանջատված ընտանի-
քի անդամների և ազգակցական խմբերի լայն ցանցի ձևավոր-
մանը, որը լրացուցիչ խթան եղավ բնակչության շարժունա-
կության համար, նպաստելով արտահոսքին և ներհոսքին(3): 
Այսօր, Հայաստանի բնակչության տեղաշարժերում, բացի 
տնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական գործոններից, կարևոր 
դեր են կատարում նաև ընտանեկան-ազգակցական կապերը: 
Դրանք սոցիալական ցանցերի գործունեության կարևոր պայ-
ման են դառնում, միացնելով հայ էթնոսի ներկայացուցիչներին 
սեփական և այլէթնիկ միջավայրերում: Հայկական նոր սփյուռ-
քի ներկայացուցիչների և հայրենիքի միջև փոխադարձ կապերի 
բնույթը հասկանալու համար այդ հարցի քննարկումը  շատ կար-
ևոր է: 

Այդ իսկ պատճառով, հարկ է ուշադրություն դարձնել մի 
կարևոր գործոնի վրա, որը պայմանավորում է Հայաստանի էթ-
նոսոցիալական գործընթացներին հայկական սփյուռքի մաս-
նակցության դրդապատճառների աֆիլիատիվ բնույթը: Այն հիմ-
նականում կապված է արյունակցական ազգակցության ինստի-
տուտի հետ, որը մեծ ընտանիքի` «գերդաստանի» ավանդութա-
յին ուժով առկա է ընտանեկան-ազգակցական հարաբերու-
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թյունների արժեքային համակարգում և այն հագեցնում է խորը 
հուզական բովանդակությամբ: Ազգականների փոխադարձ 
կապվածության պահանջմունքի համատեքստում ձևավորվում 
է այն սոցիալական ցանցը, որի ներսում տեղի է ունենում տեղ-
եկատվության ինտենսիվ փոխանակում, փոխօգնութուն, հե-
տագա տեղաշարժեր և այլն: Ելնելով վերոնշյալից  տարածքա-
յին առումով ցրված հարազատների միջև արդի սոցիալական 
ցանցերի ձևավորման գործում ավանդական արժեքների դերի 
կարևորություններից բացահայտել են դրանց միջև փոխադարձ 
կապերի էթնոսոցիալական բաղադրիչը հայրենիք-սփյուռք տե-
սանկյունից: 

Ազգակցական մտերմության վրա հիմնված տարածապես 
ցրված սոցիալական ցանցերի մասին պատկերացումների դե-
րը, դրանց գործունեության բնույթը և հնարավորությունների 
արժեքը գնահատում է մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը: 
Դա արտահայտվել է նաև էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու-
թյունների ընթացքում(4), որտեղ գրանցվել է այլ վայրերում, 
մայրաքաղաքում և հանրապետության սահմաններից դուրս 
բնակվող իրենց բնակավայրի բնակիչների կյանքի մասին ծա-
վալուն և խոր բովանդակությամբ տեղեկատվություն: Դա առա-
վել ցայտուն էր դրսևորվում տարագնաց ազգականների մասին 
տեղեկատվության մեջ: Այն պայմանավորվում է նաև նրանով, 
որ հուզական ենթատեքստից բացի, հարցվողներն ունեն այլ, 
ավելի իրատեսական դրդապատճառներ: Դա չի հակասում ա-
ֆիլիատիվ դրդապատճառներին, այլ լրացվում և որոշակիորեն 
խթանվում է նրանով: Հարազատների, համերկրացիների շնոր-
հիվ նրանց մոտ ձևավորվում է իրական սոցիալական ցանցի 
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կերպարը, որն իրենց բնակավայրում և հանրապետության 
սահմաններից դուրս անձնական պահանջմունքները բավարա-
րելու լուրջ ռեսուրս է: Ընդ որում, հարցվողների պատկերաց-
մամբ, այդ ցանցն ունի տարածքային մեծ ընդգրկում, կապերի և 
հնարավորությունների լուրջ ներուժ: 

Մի դեպքում, ազգակցական խմբերի համար տարածքը ըն-
դամենը իրենց առջև դրված նպատակներին հասնելու ծախսե-
րի, խոչընդոտների պատճառ է, որը կապված է սահմանը հա-
տելու, քաղաքացիություն ստանալու, բնակվելու հարմարու-
թյուններ ստեղծելու և այլ նմանատիպ հարցերի հետ: Մյուս 
դեպքում, որպես գործունեության ասպարեզ, սոցիալական 
ցանցերի ներսում կապերի բնույթին համապատասխան այն 
կարող է ընդլայնվել, կամ ընդհակառակը` նեղանալ(5): Երկու 
դեպքում էլ, նրանք տարածությունը պատկերացնում են ինչ-որ 
վերացական երևույթ, իսկ սոցիալական ցանցը, որին իրենց 
մասնակից են համարում`լիովին իրական(6):  

Հարազատության աստիճանը, տարածքային տեղայնացու-
մը, զբաղմունքը, հասարակական դիրքը, եկամուտը և այլն, այն 
չափանիշներն են, որոնց հիման վրա ուրվագծվում է ազգակից-
ների կամ հայրենակիցների ռեսուրսային հնարավորություննե-
րը: Այդ հնարավորությունների օգտագործման նպատակով ան-
ձը, մի կողմից որոշում է իր ներկայությունը և վերաբերմունքը 
դրանում, մյուս կողմից`գնահատում այդ ցանցի սոցիոնորմա-
տիվ հիմքերը և միայն հետո է ձևավորում նպատակաուղղվա-
ծությունն այն ռեսուրսների նկատմամբ, որին ըստ իրեն, տի-
րապետում է սոցիալական ցանցը: 
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Այդ իսկ պատճառով, ազգակցական խմբի սահմանը բավա-
կանին դինամիկ է, քանի որ տվյալ ցանցում տարբեր ինտենսի-
վությամբ կարող են գոյություն ունենալ հրատապ կամ հե-
տաձգված, վերականգնման ենթակա կամ ոչ ենթակա, անմի-
ջական կամ միջնորդավորված կապերը և փոխհարաբերու-
թյունները: Այդ համատեքստում կապերի ուժն ընկալվում է որ-
պես նպատակների և դրդապատճառների համապատասխա-
նություն, արդեն առկա համատեղ ձեռնարկության «նախագծի» 
ցանկություն կամ մասնակցություն: Դա լրացվում է միջանձնա-
յին կապերի ինտենսիվությամբ(7), որը հնարավորություն է 
տալիս դրանց  հաղորդել ավելի խորը բովանդակություն:  

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների շնորհիվ ստա-
ցած նյութերի հիման վրա տվյալ բնակավայրում և ՀՀ սահման-
ներից դուրս բնակվող իրենց հարազատների մասին հարցվող-
ների հարաբերությունների օրինակով, հայ էթնոսի ավանդույ-
թների համատեքստում, փորձենք քննարկել ձևավորված սո-
ցիալական ցանցի բովանդակային հատկանիշների մասին են-
թադրությունների օրինաչափ լինելը: Սկզբում հարկ է ստուգել 
ավանդական արժեքների հետ Հայաստանի բնակչության բազ-
մաթիվ վարքագծային հատկանիշների համընկնելու մասին են-
թադրության ճշտությունը: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում բերվել են տվյալներ ըն-
տանիքի կառուցվածքի, տվյալ բնակավայրում և դրանից դուրս 
գտնվող ազգականների, ընկերների և այլ անձանց կազմի մա-
սին ում հյուր են գնում բնակչության տարբեր խմբերը: Այդ 
նպատակով առանձնացվել են 1980 և 2005/2007թթ. հետազոտ-
ված քաղաքաբնակների և գյուղաբնակների խմբերը: Տվյալները 
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ցույց են տալիս, որ ընտանիքի կառուցվածքի և բարեկամական 
հարաբերությունների ու վարքի միջև առկա են ամուր կապեր: 
Բարդ կառուցվածքով ընտանիքները (եռասերունդ ընտանիք-
ներ վայրընթաց, ավելի սակավ կողմնային գծով), միայն հարա-
զատներից բաղկացած ընկերական շրջապատը, բարեկամնե-
րին այցելելու հաճախականությունը այն հատկանիշների հա-
վաքածուն է, որը վկայում է Հայաստանի բնակչության խմբերի 
շրջանում գոյություն ունեցող ավանդական դիրքորոշումների և 
վարքի մասին: Այս թեզը հաստատվում է նաև այն փաստով, որ 
գյուղաբնակների մոտ, քաղաքաբնակների համեմատ, այդ 
հատկանիշներն ավելի մեծ չափով են դրսևորվում: Երկու հե-
տազոտությունների տվյալների համեմատությունը, որն ընդգր-
կում է երեսուն տարվա ժամանակաշրջան, ցույց է տալիս, որ 
հայ ազգաբնակչության շրջանում ավանդական հատկանիշնե-
րի դինամիկան աճում է:  

Ազգակիցների տարածքային տեղաբաշխումը, նրանց միջև 
կապերի ինտենսիվությունը, ՀՀ քաղաքային և գյուղական 
բնակչության կախվածությունը դրանցից, բավականին իրական 
հատկանիշներ են, որոնք ձևավորվել են էթնոսի բնակեցման 
տարածքների սոցիալական ցանցերում: Իսկ դրանց հիմքում 
ընկած է ազգակցական հարաբերությունների ավանդույթը: 
Ակնհայտ է, որ այդ հարաբերությունների միջուկը ընտանիքն 
է(8): Հենց նրանում են ձևավորվում ավանդական արժեքները և 
հատկապես նրա միջոցով է ժառանգվում այդ հարաբերութուն-
ների ցանցը: Արդի հայ ընտանիքում կարևոր դեր  են    կատա- 
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րում այն արժեքները, որոնք ձևավորվել են մեծ ընտանիքում` 
գերդաստանում(9): Այն պատրիլոկալ է, որտեղ պահպանվում է 
մի քանի սերունդների համատեղ բնակվելու ավանդույթը(10): 

 Պատահական չէ, որ Հայաստանի նույնիսկ քաղաքային 
բնակչության մոտավորապես մեկ երրորդ մասը, իսկ գյու-
ղական բնակչության երրորդ մասից ավելին, ունեն ընտանիքի 
բարդ կառուցվածք: Դրանք եռասերունդ են` բաղկացած 
կողմնային գծերով ազգականներից կամ առանց նրանց: Եթե 
հարևանները նույնպես ազգականներ են, ապա ձևավորվում են 
մշակույթի միջսերնդային փոխանցման, ավանդական արժեք-
ների կայունության մեխանիզմի (մասնավորապես, ազգակցա-
կան հարաբերությունների արժեքների) լուրջ հիմքեր: Դրանք 
ընդգրկվում  են այդ հիմքի վրա ձևավորված սոցիալական 
ցանցերի բովանդակության մեջ (11):  

Ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ-
ի, ազգականների տարածքային հատվածավորումն այդ խմբի 
անդամների միջև կապերի ինտենսիվության և բարեկամական 
հարաբերությունների վրա էական ազդեցություն չի գործում:  
Սակայն, ցրված բնակվող արյունակցական-ազգակցական խ-
մբում բարեկամական շրջանակները որոշ չափով նեղանում են, 
սահմանափակվելով առավել մոտ ազգականների շրջանակն-
երով (12): Այդ առումով բավականին հետաքրքիր է ազգական-
ների տարածքային տեղաբաշխման փոփոխությունների գործ-
ընթացը, որը տեղի է ունեցել վերջին երեսուն տարվա ընթա-
ցքում:  
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Աղյուսակ 3.1. 
ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակչության ընտանիքի կառուց- 
վածքը, նրանց բարեկամների առկայությունը դրացիների և ըն-
կերների կազմում: Քաղաքի և գյուղի բնակիչների բարեկամնե-
րի հետ շփման նախնտրությունը,  վերջինների առկայությունը  
հանրապետությունից դուրս (1980 è 2005/ 2007 թթ. հետազոտու-
թյունների տվյալներով) տրված է տոկոսով* 

 
  Քաղաքի  

բնակիչները 
Գյուղի  

բնակիչներ 
1980 2007 1980 2007 

Ընտանիքի 
կառուցվածքը 

նուկլեար/միջուկային 64 62 49 60 
բարդ/մի քանի 
սերունդ  

27 36 0 9 

այլ կազմ 9 3 0 2 
Դրացիների մեջ  
առկա են`    

 հարազատներ  15 22 7 8 
հորեղբայրներ/մոր-
եղբայրներ 

13 16 1  6 

հեռու բարեկամներ  15 37 5  4 
Տվյալ բնակավայ- 
րում առանձին  
ապրում են` 

հարազատներ 62 73 60 90 
հորեղբայրներ/մոր-
եղբայրներ 68 78 46 68 

հեռու բարեկամներ 34 23 16 62 
բարեկամներից ոչ ոք  
չի ապրում 

6 3 7  2 

Մտերիմ ընկերը բարեկամն է  9 28 2  6 
Հաճախ հյուր է 
 գնում 

բարեկամների մոտ   8 5 5  8 
դրացիների մոտ 4 1 8   1 

 
Երկու էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների միջև 

ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի բնակչության ազ-
գակցական խմբերի տեղաբաշխման տարածքային կառուցվա-
ծքի դինամիկան բնորոշվում է հետևյալ օրինաչափությունն-
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երով. և՛ քաղաքներում, և՛գյուղական բնակավայրերում տեղի է 
ունեցել վայրընթաց և կողմնային գծերով մոտ հարազատների 
տարածքային կենտրոնացում: Նշանակալի է այն փաստը, որ 
քաղաքներում հարցվողների կողմից «հեռու» ներկայացված 
ազգականների քանակը որոշ չափով նվազել է, իսկ  գյուղում, 
ընդհակառակը` ավելացել է շուրջ չորս անգամ: Հավանաբար, 
գյուղում ուրվագծվում է այնպիսի միտում, որտեղ ավելի 
հստակ են սահմանվում մոտ և հեռու ազգականների միջև սահ-
մանները, որը վկայում է մեծ ընտանիքի ավանդույթներից հեռ-
անալու հետագա խորացման գործընթացի մասին: 

Արդի հայ ընտանիքը պատրիլոկալ է, որտեղ պահպանվում 
է մի քանի սերունդների համատեղ բնակվելու ավանդույթը: 
Պատահական չէ, որ Հայաստանի նույնիսկ քաղաքային բնակ-
չության մոտավորապես մեկ երրորդ մասը, իսկ գյուղական 
բնակչության երրորդ մասից ավելին ունեն ընտանիքի բարդ 
կառուցվածք: Դրանք եռասերունդ են` բաղկացած կողմնային 
գծերով ազգականներից կամ առանց նրանց: Եթե հարևանները 
նույնպես ազգականներ են, ապա ձևավորվում են մշակույթի 
միջսերնդային փոխանցման, ավանդական արժեքների կայու-
նության մեխանիզմի (մասնավորապես, ազգակցական հարա-
բերությունների արժեքների) լուրջ հիմքեր: Դրանք ընդգրկվում 
են այդ հիմքի վրա ձևավորված սոցիալական ցանցերի բովա-
նդակության մեջ: 

Քաղաքային բնակչության համար այդ սահմանները, հավա-
նաբար, ավելի նեղ են: Պատահական չէ, որ քաղաքաբնակների 
շրջանում նվազել է այն ազգականների քանակը, որոնց քաղա-
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քներում չեն ընդգրկում ազգականների շրջանում, այն դեպքում, 
երբ  գյուղում նրանց համարում են հեռու ազգականներ: 

Մեր իրականացրած մի քանի էթնոսոցիոլոգիական հետա-
զոտությունների նյութերը վկայում են ազգականների ցանցի 
ավելի մեծ տարածքային կենտրոնացման մասին և ցույց տալիս 
ազգակցության ինստիտուտում տեղի ունեցող փոփոխություն-
ների բավականին դինամիկ պատկերը: Մասնավորապես, 
առաջին և վերջին հետազոտությունների տվյալների համեմա-
տությունը վկայում է միգրացիոն շարժի ավարտական փուլի 
մասին, որի սկզբնական շրջանում տեղի է ունենում զատում, 
այնուհետև, որոշ ժամանակ անց, «մեկ տանիքի տակ» ընտան-
իքի անդամների միավորում: 

Միգրացիայի մյուս հետևանքներից է ազգակցական հատ-
կանիշով անձանց շրջանակների սահմանափակումը: Այդ միտ-
ման մասին մենք նշել ենք դեռևս 1980թ.(13): Այսպիսով, բնա-
կավայրի մակարդակով, ազգակցական հարաբերությունների 
ցանցում տեղի են ունենում նրա անդամների և´քանակական, 
և´ որակական փոփոխություններ, որոնք գիտակցության մեջ 
արտացոլվում են հարազատության մասին պատկերացում-
ների տեսքով: Այդ են վկայում ընտանիքի կառուցվածքի մասին 
տվյալները, որոնցում արտացոլվում են այդ գործընթացի բար-
դացումները: Ընդ որում, քաղաքային միջավայրում նկատվում 
է թերի կազմով ընտանիքների քանակի աճ, որը վկայում է ըն-
տանիքի անդամների տարածքային մասնատման, այսինքն` 
ազգականների ամենանեղ շրջանակի մասին(14): Ըստ վերջին 
հետազոտության տվյալների, Հայաստանի սահմաններից 
դուրս գտնվող ազգակցական խմբերի ներկայացուցիչների ողջ 
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զանգվածի մոտավորապես 40%-ը  ընտանիքի անդամներ են, 
որոնց մեկ երրորդը բաժին է ընկնում միջսերնդային վա-
յրընթաց գծով  ընտանիքներին (ծնողներ, երեխաներ), իսկ եր-
կու երրորդը` կողմնային գծով անջատված հարազատներին 
(եղբայրներ կամ քույրեր): Նրանց միջև կապերի հաճախա-
կանությունը պայմանավորվում է հաղորդակցվողների տարի-
քով: Միջպետական ուղևորությունների առումով ավելի շարժո-
ւնակ են այն անձինք, որոնք Հայաստանում և դրանից դուրս 
բնակվող ծնողներ ունեն: Այսինքն՝ հաղորդակ-ցության հաճ-
ախականությունն ավելի մեծ չափով նկատվում է վայրընթաց 
գծով ազգականների, քան` կողմնային գծով ազգականների 
շրջանում: Հայաստանի բնակչության շրջանում (առկա և նախ-
կին բնակչության) ազգակցական կապերի ամրությունը հիմ-
նականում պայմանավորվում է ծնողների ներկայությամբ, 
նրանց բացակայության դեպքում այն թուլանում է: 

ՀՀ սահմաններից դուրս ազգակցական խմբերի ներկայացու-
ցիչների և նրանց ընտանիքների անդամների տարածքային տե-
ղաբաշխման գործընթացներում երկու հետազոտությունների 
միջև ընկած ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել արմա-
տական փոփոխություններ: Երկու հարցումների միջև ընկած  
25-27 տարիների ընթացքում համարյա վեց անգամ պակասել է 
հարևան Վրաստանում բնակվող ազգականների քանակը: Այդ 
ազգականների բացակայությունն Ադրբեջանում հասկանալի է  
1988-1994թթ. իրադարձությունների առումով:      

Արցախյան իրադարձություններից հետո, նրանց տեսակա-
րար կշիռը հարևան հանրապետություններում 1980թ. համե-
մատ 1993թ. նվազել էր երեք անգամ (58-ից հասնելով 20 տո-
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կոսի), որը կարելի է բացատրել, նախ և առաջ` Ադրբեջանի 
կազմից Արցախի դուրս գալով, երկրորդ`այդ հանրապետու-
թյունից հայերի արտաքսումով, երրորդ`ընդհանուր առմամբ 
Անդրկովկասից հայերի զանգվածային արտահոսքով, չորրորդ` 
ինչպես նշվել է, միգրացիայի եզրափակիչ գործընթացով`Հա-
յաստանի քաղաքային տարածքում մասնատված ընտանիքնե-
րի վերամիավորմամբ: Հետագայում երրորդ միտումը դարձավ 
գերակայող: Այսօր ազգականների տարածքային ցանցն ընդ-
գրկում է ՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն, եվրոպական երկրները: Խոշոր գաղթ-
օջախներից դեպի Հայաստան հայերի միգրացիայի շնորհիվ 
այսօր ազգականների այս ցանցին ավելանում են Մերձավոր 
Արևելքի երկրներից և Իրանից եկածները: 

Էթնոսոցիոլոգիական նյութերի միջոցով բացահայտվում են 
ազգակցական խմբերի անդամների միջև ցանցային կապերի 
կենտրոնացման գոտիները: Սկզբում առանձնացվում են այն 
վայրերը, որտեղ բացահայտվում է ազգակցական խմբերի ան-
դամների առավել մեծ քանակություն, անկախ նրանից, թե 
տվյալ քաղաքի տարածքում իրարից որքան հեռու են նրանք  
բնակվում: Այսպես, օրինակ, ՌԴ-ում հայերի առավել մեծ կեն-
տրոնացման գոտիներից է Մոսկվան, որտեղ ցրվածությունը 
ցայտուն է արտահայտվում: Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, այդ 
քաղաքում ներազգակցական և դրա հիման վրա գոյություն 
ունեցող ներհայրենակցական հաղորդակցման հավանակա-
նությունը մեծ է: Նույնիսկ, տարածապես իրար մոտենալու մի-
տում է նկատվում: Որպես օրինակ կարելի է բերել այն փաստը, 
որ Մոսկվայի նորաբնակ հայերը աստիճանաբար սկսում են 
կենտրոնանալ քաղաքի հարավարևելյան շրջանում: Այսպիսով, 
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Հայաստանի ներսում և նրա սահմաններից դուրս ձևավորվում է 
ցանց, որի միջոցով այդ հանրությունների անդամները գտնում 
են աշխատանք, բնակարան և վեր բարձրանում սոցիալական 
աստիճանասանդղակով: Ընդ որում, ազգակցական խմբերի 
ցանցի ներսում այդ հարաբերություններն առաջ են ընթանում 
և զարգանում: Դրանք ընդլայնվում են` ընդրկելով այլ սոցիա-
լական ցանցեր, որտեղ այս կամ այն ազգականը կապող օղակ է 
դառնում ինչպես այդ քաղաքի ցանցի անդամների միջև, այն-
պես էլ`դրա սահմաններից դուրս, մասնավորապես հայրենի-
քում(15): 

Դրանով է որոշվում բնակչության տարածքային շարժի որոշ 
իներցիան: Իրադրության հետ կապված, թե արդյոք, տնտեսա-
կան, սոցիալական, մշակութային պայմանները նպաստավոր 
են համապատասխան պահանջմունքները բավարարելու հա-
մար, ազգակցական ավանդույթների վրա հիմնված սոցիալա-
կան ցանցն իրականում կարող է նպաստել անբարենպաստ 
գոտիներից դեպի բարենպաստ գոտիներն այդ հանրության 
անդամների տարածական տեղաշարժերին: Այդ ցանցից ստաց-
վող տեղեկատվության շնորհիվ նրա անդամները ոչ միայն պա-
տկերացում են կազմում տեղի իրավիճակի մասին, ալև կողմ-
նորոշվում են դեպի ավելի բարձր ստանդարտները և մեծաց-
նում սեփական պահանջմունքների շրջանակները: Դրա հիման 
վրա զարգանում է պահանջների նոր համակարգ և դրան հա-
մապատասխան, այդ ցանցին մասնակցելու սպասումներ: Այս-
պիսով, սոցիալական ցանցի մասնակից ազգականներին հա-
մախմբող ռեսուրսը հնարավորություն է ընձեռում այդ խմբի 
անդամերին միգրացիայի ժամանակ առաջացող ռիսկերը և 
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ծախսերը հասցնել նվազագույնի(16): Այդ մեխանիզմի գոր-
ծունեությունը  կարելի է ցույց տալ հայրենադարձների օրի-
նակով: 1946- 1948/1949թթ. նրանց ժամանումը Հայաստան ու-
ղեկցվում էր ազգակցական կապերի խզմամբ: Չնայած մի քանի 
տասնամյակ իրարից մեկուսացվածությանը, երբ նրանց խոչըն-
դոտող գործոնները վերացան, ազգակցական կապերը վերա-
կանգնվեցին: Այդ կապերը հնարավորություն տվեցին հայրե-
նադարձների մեծ մասին ոչ միայն մեկնելու երկրից, այլև այդ 
իրական ցանցի շնորհիվ հաջողությամբ ինտեգրվել մուտքի եր-
կրում: Դա ցույց է տալիս գործունեության սեփական դաշտի 
ստեղծման սոցիալական ցանցի ազգակցական բաղադրիչի 
հնարավորությունը (սատարում, ուժերի մոբիլիզացում, սոցիա-
լական արժեքների ձևավորում, տարածում և այլն), որը գոր-
ծում է անկախ տարածությունից և շփումների ինտենսիվու-
թյունից: 

Հաջորդ օրինակը նույնպես կարելի է ներկայացնել ոչ վաղ 
անցյալից: Դեպի քաղաքներ երիտասարդների միգրացիայի հե-
տևանքով մասնատված գյուղական ընտանիքները հիմնակա-
նում բաղկացած էին ծնողներից և մեկ ամուսնացած որդուց 
(առավել հաճախ փոքր որդու հետ), իսկ որոշ դեպքերում, ընդ-
հանրապես, մեկ սերնդից: Քաղաքում հաստատված երեխանե-
րի համար գյուղում ապրող ծնողներն օժանդակության մեծ ռե-
սուրս էին, որն արտահայտվում էր և՛բնամթերային, և՛թե դրա-
մական օգնության ձևով: Ցանցը ձևավորվող հարաբերություն-
ներում ստեղծվել է քաղաքի ու գյուղի միջև սոցիալական և 
մշակութային այն ընդհանրությունը, որը պայմանավորել է մեր 
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երկրի ողջ բնակչության էթնոսոցիալական զարգացման հետա-
գա ընթացքը: 

Այսպիսով, ազգակցական փոխառնչությունների ցանցային 
վերլուծությունը(17) իրական հնարավորություն է ստեղծում 
մշակելու էթնոսի տարբեր խմբերի միջև հայրենիքում և սփյու-
ռքում գործող հին ու նոր սփյուռքի սոցիալական կապերի 
էթնոմշակութային համատեքստի իմաստավորման նոր մոտե-
ցումներ: 

Այդ առումով, բավականին արտահայտիչ է ՀՀ Բյուրական 
գյուղի մի բնակչի  տարածքային տեղաշարժի օրինակը: Նրա 
բարեկամների տեղեկատվության համաձայն, անցյալ տարվա 
ընթացքում սկզբում նա աշխատել է ՌԴ Վլադիվոստոկ քաղա-
քում: Աշխատանք գտնելու համար, նա կանգ է առել Ուֆա 
քաղաքում (Բաշկիրիա)` իր հորեղբոր մոտ, որը վաստակում էր 
ասֆալտապատման աշխատանքներով (տարվա ընթացքում  
7-8 ամիս): Այնուհետև ուղևորվել է քրոջ մոտ`Վոլգոգրադ, որն 
այնտեղ ընտանիքով ապրում էր արդեն մի քանի տարի: Դրա-
նից հետո տեղափոխվում է Սոչի` մյուս քրոջ մոտ, որն իր ըն-
տանիքով տան և տնտեսության տեր էր դարձել հիմնավոր-
վելով այդ քաղաքում: Սոչիում ապրել է 3-4 ամիս, աշխատել 
շինարարության ոլորտում և վերջապես նոյեմբերին վերադար-
ձել Բյուրական: Ընդ որում, բոլոր քաղաքներում բարեկամները 
նրա համար  ակտիվորեն աշխատանք էին փնտրում և նա տե-
ղում ընտրում էր այն աշխատանքը, որն իրեն դուր էր գալիս: 
Դրա հետ մեկտեղ, Ռուսաստանում բնակվող բարեկամներն 
օժանդակել են նրան և նրա ընտանիքի անդամներին ստանա-
լու Ռուսաստանի քաղաքացիություն: 
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«Մեկնելու» և «ժամանելու» բնակավայրերի միջև ձևավոր-
ված և կայունացած կապերի մասին կարելի է ներկայացնել 
նաև այլ օրինակ: Այդ գյուղի բնակիչներից մեկին անհրաժեշտ 
էր սրտի թանկարժեք վիրահատություն:  Վիրահատության հա-
մար միջոցներ էր հավաքում ողջ գյուղը, սակայն հիմնական 
օժանդակությունը ցուցաբերեցին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, 
Ֆրանսիայի նրա ազգականները: Միայն մեկ գյուղի օրինակով 
կարելի է բերել բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են պե-
տական սահմաններով իրարից բաժանված ազգականների մի-
ջև փոխօգնության և ուժեղ զգացմունքային կապերի մասին:  
Այդ գյուղի մեկ այլ բնակիչ մարտ ամսից սկսած, ամեն տարի 
մեկնում է Պյատիգորսկ, աշխատում շինարարության ոլորտ-
ում, այնուհետև, մոտավորապես նոյեմբերին վերադառնում 
տուն, որտեղ մինչ հաջորդ մեկնումը «հանգստանում» է: Այն-
տեղ, նա ձեռք է բերել հաստատուն կապեր և ընդմիշտ տեղա-
փոխվելու որոշումը կարող է հավանական դառնալ:   

Հայաստանի 25 գյուղերում իրականացված մեր հետազո-
տության տվյալներով նկատվում է նաև հետևյալ օրինաչափու-
թյունը: Ռուսաստանում հարմարված միգրանտներից ձևա-
վորվում են միջնորդներ` որպես աշխատանքներ իրականա-
ցնող բրիգադների կազմակերպիչներ (հիմնականում` շինա-
րարական), որոնք Հայաստանում իրենց բարեկամների, հա-
րևանների և համագյուղացիների շրջանից այդ բրիգադների 
անդամներ են հավաքագրում: Ժամանակի ընթացքում, այդ 
«միջնորդ-ձեռնարկատերերը» յուրացնում են նաև ձեռնարկա-
տիրության այլ բնագավառներ, մասնավորապես, սպասարկ-
ման և առևտրի ոլորտներում: Հենց նրանք են առավել հա-
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վանական ռուսաստանցիները: Կարելի է ենթադրել, որ տնտե-
սական ձեռքբերումների այս ուղին բազմաթիվ այլ ուղիներից 
մեկն է:   

Այսպիսով, հարազատների հետ կապվածությունը, որն ամ-
րագրվում է արյունակցական-ազգակցական ինստիտուտով և 
ավելանում հարևանական, հայրենակցական հարաբերություն-
ներով, ձևավորում է սոցիալական ցանց, որի ներսում տեղի է 
ունենում տեղեկատվության փոխանակում, ապահովվում է 
փոխօգնությունը, բավարարվում սոցիալական սպասումներն ու 
տնտեսական հետաքրքրությունները: Ուստի, կարևոր խնդիր է 
պետական սահմանով բաժանված, ազգակցական խմբերի շրջա-
նում դրանց դրսևորումների լուսաբանումը: Այդ ուսումնասի-
րությունը հնարավորություն կտա նկարագրելու սփյուռքի և 
էթնիկ հայրենիքի միջև փոխառնչություններում տիրող իրավի-
ճակը, առանձնացնել այդ կապերի էթնոսոցիալական բաղա-
դրիչները և դրա հիման վրա որոշել հեռանկարները: 

Հարկ է սկսել նրանից, որ բնակավայրի յուրաքանչյուր տիպ 
ունի ազգակցական կապերի իր ցանցային ներուժը: Ուստի, 
կարելի է ուսումնասիրել դրանից բխող կամ դրան ուղեկցող 
հետագա տեղաշարժերի, ֆինանսական հոսքերի, տեխնոլո-
գիաների փոխանակության, տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային փոփոխությունների և այլ կարգի հնարավոր 
գործընթացները: 

Քննարկենք դրանք հերթականությամբ. 
Առաջին հերթին, հարկ է բացահայտել այդ ներուժը: Հինգ 

քաղաքների և 25 գյուղական բնակավայրերի տևական հետա-
զոտությունների տվյալների համաձայն, ցանցի ճյուղավորումը 
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և նրա անդամների միջև կապերի ուժը, համապատասխանա-
բար նաև սոցիալական ներուժը խիստ փոփոխական են, որը 
պայմանավորվում է բազմաթիվ գործոններով:  Հանրապետու-
թյունից դուրս բնակվող ամենամեծ թվով մոտ հարազատներ  
ունեցող Հայաստանի հինգ քաղաքների շարքում առանձնա-
նում է Գյումրին` մոտավորապես, հարցվողների կեսը (55%), 
որը հասկանալի է: Վերապրելով ավերիչ երկրաշարժը և կորց-
նելով բնակչության 12 տոկոսից ավելին գյումրեցիներն ակտի-
վորեն արտագաղթում էին քաղաքից: Այնտեղից տեղափոխվող-
ների զգալի մասը հիմնավորվել է Ռուսաստանում: Երիտա-
սարդ սերնդի միգրացիայի արդյունքում այդ գործընթացը հան-
գեցրեց ընտանիքների մասնատմանը: Այդ ցուցանիշով Գյում-
րիին մոտ է Գավառը, որը մերձակա գյուղերի հետ միասին այլ 
տարածաշրջաններից տարբերվում է Ռուսաստանի հետ 
տնտեսական (աշխատանքային) կապերի հին ավանդույթնե-
րով: Այնուհետև նրանց հետևում է Կապանը, որը վերապրել է 
ռմբակոծությունների ծանր տարիները, արդյունաբերական 
արտադրության փլուզումը: Ամենացածր տվյալները պատկ-
անում էին Իջևանին և Երևանին: 

Գյուղական բնակավայրերի համեմատությունը ցույց տվեց 
այդ հատկանիշի էական ցրվածությունը, որը պայմանա-
վորվում էր դրանց մեծությամբ, հանրապետության տարած-
քում տեղադրությամբ և բնակլիմայական պայմաններով: Ընդ-
հանուր առմամբ նկատվում է հետևյալ օրինաչափությունը. որ-
քան մեծ է բնակավայրը, տեղանքը բարձրադիր է, մոտ է խոշոր 
քաղաքներին, այնքան ավելի բարձր են հանրապետությունից 
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դուրս գտնվող հարազատների և ծանոթ մարդկանց վերաբեր-
յալ ցուցանիշները: 

Ազգականներից և բարեկամներից բացի, ի՞նչն է կապում այդ 
մարդկանց հայրենիքի հետ: Ամենայն հավանականությամբ, 
Հայաստանում թողած նրանց ունեցվածքը`անշարժ գույքը, 
ձեռնարկությունը, բիզնեսը: Կապի այդ հատկանիշների գոյու-
թյունը կամ բացակայությունը կարող են վկայել, մի կողմից ել-
քի վայրի հետ լրիվ կապերի խզման (չվերադառնալու վճռա-
կանությամբ) կամ ընդհակառակը, նոր բնակավայրում անհա-
ջողության նկատառումներից ելնելով Հայաստանից մեկնելիս 
«համենայն դեպս, դրանք թողնել որպես պահուստային օդա-
նավակայան»: Մյուս կողմից,  ունեցվածքի գոյությունը կարող է 
վկայել հայրենիքում անշարժ գույք, արտադրություն, բիզնես 
ունենալու ակտիվ ձգտմամբ: Այդ ամենը կարող է պայմանա-
վորված լինել Հայաստանում բարեկամներ ունենալով, որոնք 
այդ ունեցվածքի պահպանման, բիզնեսի կառավարման և այլ 
հարցերի երաշխավորն են: Հավանաբար, սա հայրենիքում 
մնացած հարազատներին և բարեկամներին օգնության ձև է: 
Պատահական չէ, որ առաջինները կազմում են Հայաստանում 
ունեցվածք պահպանածների երկու երրորդը, իսկ երկրորդնե-
րը, ընդամենը տասներորդ մասը: Ուստի այն փաստը, որ Ռուս-
աստանում բնակվող Հայաստանից գաղթածների շրջանում 
ավելի շատ են հայրենիքում ունեցվածք պահպանողները (միգ-
րանտներին բարեկամ հարցվողների ավելի քան երկու երրոր-
դը), քան Եվրոպայում, նախկին միության երկրներում, ԱՄՆ-
ում և Կանադայում: Այստեղ ազդում են հեռավորության, սահ-
մանների թափանցիկության (այն հատելու հնարավորությու-
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նը), այդ երկրների հետ Հայաստանի պատմականորեն մոտ 
լինելու գործոները: 

Նկ.3.1.  
Տարբեր երկրներում բնակվող արտանգաղթածների  

Հայաստանում թողած ունեցվածքը 

 
 
Ռուսաստանը, որպես նախկին միության երկիր, պատմա-

կանորեն մերձ լինելով Հայաստանի հետ, միգրանտները հա-
մարում են մշակութային, սոցիալական ու քաղաքական առու-
մով մատչելի և ընդհանուր տարածք: Այդ իսկ պատճառով, եթե 
Հայաստանում գործունեություն ծավալելը, անշարժ գույքը 
պահպանելն ավելի հնարավոր է դառնում, ապա Ռուսաստա-
նում բնակվող վերաբնակիչը հայրենիքի հետ իր կապերը չի  
ընդհատում: Ի տարբերություն այս միգրանտների, այլ երկրներ 
գաղթածներն ավելի են հակված կտրվելու իրենց արմատներից 
և օտարվելու հայրենիքից: 

Վերջին գործընթացը, հավանաբար, կախված է նոր միջավ-
այրում միգրանտի ադապտացիոն գործընթացից: Այսպես, եթե 
նոր վայրում մինչև երկու տարի բնակվողների շրջանում հայ-
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րենիքում ունեցվածք ունեցողների բաժինը կազմում է 75%, 
ապա 10 տարուց ավելի բնակվողների շրջանում` 33 %, այ-
սինքն՝ երկու և ավելի անգամ պակաս: Ընդ որում, մինչև 10 տա-
րին այդ գործընթացն աննկատելի է, սակայն, 10 տարուց հետո 
այն կտրուկ ակտիվանում է: Մոտավորապես նման օրինա-
չափություն է նկատվում նաև Հայաստանում մնացած հարա-
զատներին օգնության գնահատումների ցուցիչների և Հայաս-
տանից դուրս գտնվելու տևողության միջև փոխադարձ կապե-
րում:  

Նկ.3.2. 
Էմիգրացիայի տևողությունը  

և Հայաստանում ունեցվածքի առկայությունը 
 

 
 Որքան երկար է այդ ժամանակահատվածը, այնքան մեծ է 

Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատներին որևէ օգնու-
թյուն չցուցաբերողների քանակը: Այսպես, մինչև երկու տարի 
Հայաստանից դուրս գտնվողների շրջանում իրենց մոտ մարդ-
կանց և բարեկամներին ընդհանրապես օգնություն չցուցաբե-
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րողները կազմում են 40%, իսկ 10 տարուց ավելի բնակվողների 
շրջանում`60%: 

Ինչպես վերը նշվել է, հայրենիքում բնակվող իրենց բարե-
կամներին ցուցաբերվող օգնությունը կարող է խիստ բազմա-
տեսակ լինել: Առավել տարածված է գումար ուղարկելը, որի 
ինտենսիվությունը հետազոտության ընթացքում չափվել է 
հարցվողների գնահատումներով՝ «մշտապես», «երբեմն», «եր-
բեք» պատասխանների տարբերակների միջոցով: Սովորաբար, 
այդպիսի օգնություն ավելի հաճախ ցուցաբերում է ամուսինը 
Հայաստանում գտնվող իր կնոջը:Հարցվողների երկու երրորդը 
կնոջն  օգնում են մշտապես, մնացած մեկ երրորդը` երբեմն: 
Վերջին դեպքում ակնհայտ է ամուսինների միջև կապերի 
խզումը: Հարցվողների երկու երրորդը դրական են գնահատում 
հանրապետությունից դուրս գտնվող իրենց ծնողների օգնու-
թյունը: Փոքր-ինչ սակավ է գնահատվում երեխաներին և ավելի 
պակաս չափով եղբայրներին ու քույրերին ցուցաբերվող օգնու-
թյան մասշտաբները: Իր հարազատներին և բարեկամներին 
օգնության մյուս տեսակը կախված է նոր վայրում էմիգրանտի 
ձեռք բերած հաջողությունների մակարդակից: Եթե նրանք 
զգալի հաջողությունների են հասել, ապա բարեկամներին ցու-
ցաբերվող օգնությունը կարող է ավելի առարկայական լինել, 
օրինակ՝ անշարժ գույք, ձեռնակություն և այլն: Այսպես, Բյու-
րական գյուղում, Ռուսաստանում բնակվող արտագաղթած-
ներից մեկը գնել է գյուղի նախկին ունիվերսամը, վերանորոգել 
այն, ֆինանսավորել է նախնական կապիտալը և այդ ունեցվ-
ածքն ու բիզնեսը (առևտուրը) փոխանցել եղբորը: Այդ նույն 
գյուղում, սփյուռքի մեկ այլ ներկայացուցիչ գնել է գործարանա-
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յին շինություն, վերանորոգել, կազմակերպել եվրոպատուհան-
ների և եվրոդռների արտադրություն ու փոխանցել իր եղբորը: 
Երկու դեպքում էլ, սեփականատերերից և ոչ մեկը իրենց բար-
եկամներից չի պահանջել եկամուտը կիսել: Այդ բիզնեսը  
կառավարող անձանց տեղեկատվությամբ, ամբողջ եկամուտը 
մնում է իրենց: 

Բյուրականի բնակչությունն օգնություն է ստանում նաև 
Ֆրանսիայից: Այս գյուղի հետևյալ օրինակով բավականին 
պատկերավոր է ցանցի գործոնը: Բյուրականի գյուղապետ 
ընտրելու կապակցությամբ գյուղի նախկին բնակիչների և ար-
տագնացների (ներառյալ ՀՀ-ի այլ բնակավայրերում ապրող 
անձինք) մեծ մասը թողնելով իրենց գործերը, չկանգնելով մեծ 
ծախսերի առջև, (մի մարդ անգամ ժամանել էր Սախալինից), 
եկել եին մասնակցելու այդ գործողությունների ընթացքին: Կա-
րևոր այն էր, որ բոլորը դժգոհ էին նախկին գյուղապետից և 
ուզում էին, որ գյուղում նոր գյուղապետի շնորհիվ կարգուկա-
նոն հաստատվեր: Գյուղը բարեկարգելու և նրա տեսքը գեղեց-
կացնելու համար նախկին բնակիչները դրամահավաք էին կա-
զմակերպել և գյուղապետարանին տարբեր տեսակի նվիրա-
տվություններ արել: 
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Նկ.3.3.  
ՀՀ-ից դուրս բնակվելու ժամանակաշրջանի կապը հայրենիքում 
իրենց հարազատներին և բարեկամներին էմիգրանտների ցու-
ցաբերած օգնության հաճախականության գնահատումների 
հետ 

 
 
Որոշ դեպքերում, նոր սփյուռքի ներկայացուցիչների կողմից 

հարազատներն ու բարեկամները դիտվում են որպես հայրենի-
քում սեփական բիզնեսը զարգացնելու աշխատանքային ռե-
սուրս, իսկ որոշ դեպքերում`հանրապետության իշխանական 
բարձր ոլորտներ մուտք գործելու հնարավորություն: Կարելի է 
բերել ռուսական խոշոր գործարարների օրինակները (Սամվել 
Կարապետյանի, Արա Աբրահամյանի և այլոց), որոնց ազգա-
կանները Հայաստանում զբաղեցնում են որոշակի քաղաքական 
դիրքեր: 

Սոցիալական ցանցի ազդեցության հատկանիշներից է նրա 
մեջ առաջացող ռեէմիգրացիոն տրամադրությունները: Հայաս-
տանի տնտեսական վիճակից է կախված  արտագաղթածների 
մի մասի դեռևս հնարավոր հետադարձ հոսքը, որոնք հաջող 
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չեն ադապտացվել: Այս գործընթացի զարգացման հնարավո-
րությունների նշանակությունը չի կարելի թերագնահատել: Մի 
կողմից ռեէմիգրացիոն տրամադրությունները ողջ հանրապե-
տության և առանձին տարածաշրջանների ու բնակավայրերի 
իրավիճակի ցուցիչներ են: Մյուս կողմից, հայրենիք վերադառ-
նալու էմիգրանտի ձգտումը կարող է որպես նոր միջավայրից 
օտարման չափի  իրական ցուցիչ լինել: Այն կարող է վկայել 
նաև նրանց կողմնորոշումների անհամապատասխանության 
(կամ ընդհակառակը), դիրքորոշումների և ընդհանրապես, այն 
ամենի մասին, ինչը խթանում է նրանց տեղաշարժը: Ստորև բե-
րված փոխադարձ կապերը որոշակի պատկերացում են տալիս 
Հայաստանից դուրս գտնվող միգրանտների ռեէմիգրացիոն պո-
տենցիալի մասին: 

 
Նկ 3.4.  

Էմիգրանտների ազգակցության աստիճանը և Հայաստանում  
բնակվող բարեկամներին նրանց ցուցաբերած օգնության  

հաճախականության գնահատումները 
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Նկ.3.5. 
Հայաստանում էմիգրանտի սեփականության առկայության  

կապը նրանց վերադառնալու ցանկության հետ 
ա/քաղաքային բնակչության ազգականները 

 
բ/գյուղական բնակչության ազգականները 

           
 
Ռեէմիգրացիոն տրամադրությունները պայմանավորող 

բազմաթիվ գործոնների շարքում հարկ է առանձնացնել նրանք, 
որոնք իրականորեն ազդում են հայրենիք վերադառնալու էմի-
գրանտի որոշման վրա: Դրանք հայրենիքից դուրս գտնվելու 
ժամանակաշրջանի, նոր միջավայրում սոցիալական նվաճում-
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ների (որպես հաջող ադապտացիայի ցուցիչ), Հայաստանում 
բնակվող բարեկամների հետ մոտ լինելու աստիճանի, Հայաս-
տանում էմիգրանտի թողած սեփականության կամ բիզնեսի 
հետ կապված գործոններն են:  

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութերի տվյալ-
ները, որոնք բացահայտում են էմիգրանտների նման հատկա-
նիշների բովանդակությունը, հնարավորություն են տալիս գնա-
հատելու հայրենիք վերադառնալու նրանց մտադրությունները 
և հետագա պլանները: Միևնույն ժամանակ, այդ հատկանիշնե-
րի համահարաբերակցությունն իրար հետ, ինչպես նաև Հա-
յաստանում բնակվող նրանց ազգականների հատկանիշների 
հետ (օրինակ, քաղաքում կամ գյուղում բնակվելը), կօգնի ստա-
նալու այդ հատկանիշների տարբերակման որոշակի չափանիշ-
ներ, որը հնարավորություն կտա որոշել էմիգրանտների հետա-
գա վարքի վրա դրանց ազդեցության կարևորության աստիճանը: 

Հետ վերադառնալու էմիգրանտի ցանկության վրա ազդող 
այդ հատկանիշներից առաջինը  Հայաստանում որևէ սեփակա-
նություն ունենալն է: Դրա միջոցով կարելի է ուսումնասիրել 
հայրենիքի հետ միգրանտի կապերի բնույթը: Հայրենիքում ան-
շարժ գույք կամ սեփական «գործ» ունենալը վկայում է էմի-
գրանտների մտադրությունների մասին: Այս դեպքում նրանց 
վերադարձն արդարացված է և հավանաբար կարող է ավելի 
հաճախ տեղի ունենալ, քան սեփականություն չունեցողների 
շրջանում: 5-րդ նկարում այդ կապը ցայտուն կերպով է արտա-
հայտվում միայն նախկին քաղաքաբնակների առումով, որոնց 
Հայաստանում թողած սեփականությունը ռեէմիգրացիայի կա-
րևոր խթան է:         
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Հայրենիքում թողած սեփականությունը վկայում է, մի կող-
մից՝ սեփական արմատներից էմիգրանտների ոչ ամբողջապես 
կտրվելու, այնուամենայնիվ հետ վերադառնալու  մասին, մյուս 
կողմից`այն հույսերով, որ Հայաստանում պայմանները ժամա-
նակի ընթացքում կարող են բարելավվել, կամ օգտվելով օտար 
երկրում «ժամանակավոր» բնակության վայրում իրեն ընձեռ-
ված հնարավորությունից, կուտակել միջոցներ, որպեսզի կա-
րողանա բարեկեցիկ անցկացել մնացած կյանքը հայրենիքում: 
Ամենայն հավանականությամբ, այդպիսի փոխադարձ կապեր 
պետք է, որ գոյություն ունենային նաև գյուղական բնակչության 
շրջանում: Սակայն ներկայացված գրաֆիկում չի նկատվում, 
որը կարելի է բացատրել քաղաքի համեմատ գյուղ վերադառ-
նալու ավելի մատչելի պայմանների մասին: Գյուղում մնում են 
ազգականները, որոնց հետ դյուրին է դասավորել կյանքը, 
անկախ նրանից, կա՞ արդյոք սեփականություն, թե ոչ: Այդ իսկ 
պատճառով, գյուղից մեկնած էմիգրանտների վերադառնալու 
ցանկությունը, ի տարբերություն քաղաքից մեկնածների, թող-
ած սեփականությունից այդպիսի խիստ կախվածություն չունի: 

Ռեէմիգրացիոն տրամադրությունների և անձամբ արտագա-
ղթածների հատկանիշների միջև կապի hաջորդ երեք ցուցիչնե-
րը պայմանավորված են այդ երկրի պայմանների, այնտեղ 
գտնվելու ժամանակահատվածի և հանրապետության քաղա-
քային ու գյուղական բնակչության շրջանում հարազատների  
մոտ լինելու հանգամանքներով (տե՜ս նկ. 3.5): Անկախ բնա-
կավայրի տիպից վերադառնալու ցանկության և ազգակցական 
հարաբերությունների մոտ լինելու ցուցիչների միջև կապը 
ակնհայտ է: Որքան մոտ է ազգակցության աստիճանը, այնքան 
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ավելի ցայտուն է դրսևորվում ռեէմիգրացիայի ցանկությունը: 
Ընդ որում, քաղաքաբնակների համար ազգակցական կապերի 
մտերմության շրջանակը որոշ չափով սահմանափակվում է 
վայրընթաց գծով ազգականներով, իսկ գյուղաբնակնեի մոտ 
այն ընդգրկում է նաև կողմնային գծով ազգականներին: 

Այսպիսով, ազգակցության և ռեէմիգրացիոն տրամադրու-
թյունների միջև համահարաբերակցական կապերը ցույց են 
տալիս, որ այսօր գյուղի և քաղաքի ավանդական արյունակցա-
կան-ազգակցական դիրքորոշումների միջև գոյություն ունի էա-
կան տարբերություն, որը նկատելի  հետք  կթողնի Հայաստանի 
նախկին քաղաքաբնակների և գյուղաբնակների հետագա հնա-
րավոր ռեէմիգրացիոն գործընթացների վրա: Այս օրինաչափու-
թյունը հաստատում են նաև քաղաքաբնակների համեմատ 
գյուղաբնակների ռեէմիգրացիոն տրամադրությունների ավելի 
բարձր ցուցանիշները: Հայաստանից մեկնած էմիգրանտների 
«ելքի» բնակավայրի տիպի և նոր բնակության երկրի ու հայրե-
նիք վերադառնալու մտադրության միջև համահարաբերակցու-
թյան վերլուծության ընթացքում բացահայտվեց նմանատիպ 
կախվածություն: Եթե Հայաստանի նախկին քաղաքաբնակների 
շրջանում վերադառնալու մտադրությունը և գտնվելու երկրի ու 
հայրենիքի միջև հեռավորությունը ուղղակի կապ ունեն (որքան 
հեռու է այդ տարածությունը, այնքան փոքր է վերադառնալու 
ցանկությունը), ապա նախկին գյուղաբնակների մոտ այդպիսի 
կախվածություն չի նկատվում: Հայրենիք վերադառնալու 
տրամադրությունները պայմանավորող վերջին և խիստ կա-
րևոր գործոնն է նոր միջավայրում ռեէմիգրանտի բնակվելու 
ժամանակահատվածը: Վերը ներկայացված գրաֆիկում այդ 
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փաստը հստակորեն նկատվում է: Հայաստանի նախկին քաղա-
քաբնակների և գյուղաբնակների համար ընդհանուր միտումն 
այն է, որ որքան երկար է այլ վայրում գտնվելու ժամանակա-
հատվածը, այնքան փոքր է վերադառնալու ցանկություն ունե-
ցողների քանակը: Այդ երկու խմբերի ցուցանիշները նման էին 
նաև էմիգրացիայում ընդամենը մեկ տարի գտնվողների առու-
մով (տե՛ս նկ.3.6, գրաֆիկ 3):  

Նկ.3.6.  
Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակչության  

ազգականների վերադառնալու ցանկության  
կախվածությունը հիմնական գործոններից 

 

ա/ էմիգրանտի  
ազգակցության 

աստիճանից 

բ/ բնակվելու եր-
կրից  

գ/այլ երկրում գտն-
վելու ժամա-
նակահատվածից 

 

              
 
Հանրապետության նախկին քաղաքաբնակների շրջանում 

ռեէմիգրացիոն տրամադրությունները, գյուղաբնակների համե-
մատ, ընդհանուր առմամբ ավելի թույլ են արտահայտվում: Հա-
յաստան վերադառնալու մտադրություն ունեցողների քանակը 
կտրուկ  անկում է ապրում: 



135 
 

ՀՀ նախկին գյուղաբնակների ռեէմիգրացիոն ցանկություն-
ների «կարծրությունը» կարելի է բացատրել երկու պատճառով: 
Առաջին պատճառն արդեն նշվել է: Այն պայմանավորվում է 
ավանդական դիրքորոշումներով, որոնք ավելի կենսունակ են 
գյուղում: Սա լավ է պատկերում գյուղաբնակների շրջանում 
ընտանեկան-ազգակցական հարաբերությունների ավելի հու-
զական բովանդակությունը, սեփական արմատներին ավելի 
մեծ կապվածությունը: Երկրորդ պատճառն այն է, որ նոր բնա-
կության վայրում, քաղաքաբնակների համեմատ, գյուղաբնակ-
ներն ադապտացման ավելի համեստ հնարավորություններ 
ունեն: Նախկին գյուղաբնակները այլէթնիկ միջավայրում ավե-
լի են հակված հայրենակցական  կապերի մեջ մտնել իրենց ազ-
գականների, համերկրացիների հետ, քան քաղաքաբնակները: 
Հետևաբար, ձևավորվում է հուզական երևույթ, որը ձեռք է բե-
րում սոցիալ-տնտեսական հատկություններ: Պատահական չէ, 
որ գյուղից արտագաղթածները, անկախ էմիգրացիայում գտնվե-
լու ժամանակահատվածից, վերադառնալու հիմնական պայ-
ման հստակորեն նշում են աշխատանք ունենալու անհրա-
ժեշտությունը: Գյուղի արտագաղթածների ավելի «նյութական» 
պահանջմունքները (աշխատանք, բիզնես) և այլ պատճառների 
բացակայությունը վկայում են այն մասին, որ գյուղական բնա-
կավայրերից միգրացիան պայմանավորվում է միայն կեն-
սապահովման խնդիրներով: Մնացած սոցիալական, քաղաքա-
կան, անգամ օրհասական (բանակ, պատերազմական գործո-
ղությունները չվերսկսելու երաշխիքները) բնույթի հարցերը 
նրանց համար այնքան էլ ծանրակշիռ չեն, որքան հանրապե-
տության քաղաքներից գաղթածների համար: Որքան երկար է 
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տևում հայրենիքից հեռու վերջիններիս բնակվելու ժամանակը, 
այնքան մեծ է նմանատիպ բովանդակությամբ դրդապատճառ-
ների բաժինը: Հավանաբար էմիգրացիայում գտնվող Հայաս-
տանի  նախկին քաղաքաբնակների շրջանում ժամանակի ըն-
թացքում տեղի է ունենում հայրենիքից դուրս գալու շարժառի-
թների «ռացիոնալիզացում»: 

Այն հագեցվում է ավելի «ծանրակշիռ» հոգեբանական, սո-
ցիալական, քաղաքական բովանդակությամբ, որը կարծես թե 
ավելի շուտ բացատրում է հետ չվերադառնալու պատճառները:  

Այլ միջավայրում բնակվելու ժամանակը ադապտացիայի 
գործընթացի զարգացման օրինաչափ գործոններից ընդամենը 
մեկն է, որը դրսևորվում է հետ վերադառնալու մտադրու-
թյուններում և հստակ ուրվագծվում ռեէմիգրացիայի հնարա-
վոր պայմանների մասին նշումներում: Այդ գործընթացի հա-
ջորդ ցուցիչը կարող է դառնալ էմիգրանտի բնակվելու երկիրը: 
Արդեն նշված օրինաչափությունների ֆոնի վրա պարզվեց, որ 
այդ գործոնը բավականին ծանրակշիռ դեր ունի, որը կարելի է 
բացատրել մի քանի պատճառներով: 

Ռուսաստանի հայերը, մյուս երկրներում բնակվողների  հա-
մեմատ, հայրենիք վերադառնալու իրենց պատճառաբանու-
թյուններում կարևորում են աշխատանքով ապահովվելու ան-
հրաժեշտությունը, այն դեպքում, երբ մյուս երկրների «ներկա-
յացուցիչները» նշում են այլ կարգի շարժառիթներ (տե՛ս նկ.3.8-
ը): Այս երևույթի հիմնական պատճառների մասին արդեն խոս-
վել է սույն գլխի սկզբում և նախորդ գլխում, ուստի լրացուցիչ 
պարզաբանումներ ներկայացնելու հարկ չկա: 
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Նկ. 3.7. 
Այլ երկրում էմիգրանտի բնակվելու ժամանակի կապը  

Հայաստան հավանական ռեէմիգրացիայի շարժառիթների հետ  
   

ա/  Հայաստանի քաղաքային բնակչություն 
 

 
 
բ/Հայաստանի գյուղական բնակչություն  
                                     

 
 
Հայրենիք վերադառնալու մտադրությունների ձևավորման 

վրա ազդող կարևորագույն գործոնների շարքին է դասվում նոր 
վայրում էմիգրանտի սոցիալական «նվաճումները»: Մինչ այդ 
կարգի գործոնին անդրադառնալը, հարկ է նշել, որ Հայաստանի 
քաղաքների և գյուղերի նախկին բնակիչների վերադառնալու 
մտադրությունների վրա ազդող վերը ներկայացված այս կամ 
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այն պատճառների նշանակությունը վերլուծելիս, սոցիալական 
նվաճումների մասին, որպես հաջող ադապտացիայի ցուցիչ, 
անուղղակի կերպով արդեն նշվել է: 

Նկ.3.8. 
Հայրենիք  հնարավոր վերադարձի պայմանների կապը  

ազգականների բնակության երկրի հետ     
 

Հայաստանի քաղաքային  
բնակչություն 

 
Հայաստանի   գյուղական  

բնակչություն 
                

                    
 

Նկ. 3.9-ում արդեն ներկայացվել են էմիգրանտների սոցիա-
լական հատկանիշների (սոցիալ-մասնագիտական) փոխա-
դարձ կապերը էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններն 
ընդգրկող ժամանակաշրջանում, որոնք գրանցվել են Հայաս-
տանի քաղաքների և գյուղերի հարցվողների պատասխաննե-
րում: Դրանցից երևում է, որ արտագաղթածների՝ հայրենիք վե-
րադառնալու ցանկության և բնակության երկրում նրա արդի 
վիճակի միջև գոյություն ունի ցայտուն  հետադարձ կախված-
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ություն: Փաստորեն, էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն-
ների տվյալները հաստատում են ընդհանուր օրինաչափու-
թյունը, այն է`ադապտացիայի աստիճանի ազդեցությունը նոր 
միջավայրում այդ տիպի բնակչության  ամրապնդման վրա: 

Նկ. 3.9.  
Ռեէմիգրացիայի ցանկության կախվածությունը  

էմիգրանտ-ազգականների սոցիալական դիրքերից 
 
Հայաստանի քաղաքային  

բնակչություն 
Հայաստանի   գյուղական  

բնակչություն 

                      
 
Այսպիսով, արտագաղթածների հետ կապերի, արյունակ-

ցական-ազգակցական ցանցերի գոյության, ռեէմիգրացիոն 
տրամադրությունների վերաբերյալ նրանց ազգականների 
սուբյեկտիվ պատկերացումների վրա հիմնված հետազոտու-
թյունը բացահայտում է վերջին քսան տարում տեղի ունեցած 
միգրացիոն գործընթացների էթնոսոցիալական հետևանքների 
բովանդակությունը և որոշ չափով դրանց զարգացման հեռա-
նկարները: Հենց այդ պատճառով է աշխատանքի սույն գլուխն 
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ամփոփվում ապագայի ռեէմիգրացիոն հավանական գործըն-
թացների ակնկալիքների վերլուծությամբ, որոնք նախապես շո-
շափվել են հայրենիք վերադառնալու արտագաղթածների  ցա-
նկության և դրանք ձևավորող գործոնների փոխպայմանավոր-
վածության վերլուծության մեթոդով: Ակնհայտ է, որ հետազո-
տության ընթացքում գրանցված Հայաստանի առկա բնակչութ-
յան և մեկնածների պատկերացումներն ու սպասումները մեծ 
մասամբ արտացոլում են Հայաստանում տիրող իրավիճակը: 
Ուստի քաղաքաբնակների և միգրանտների հատկանիշների -
հիման վրա հնարավոր է պատկերացում կազմել մեր երկրում և 
նրա սահմաններից դուրս իրականացվող հայ ազգաբնակչութ-
յան միգրացիայի արդի իրավիճակի մասին: 

 

Ծանոթագրություններ 
 

1. Р. Грдзелян, О некоторых экономических итогах и специфике 
качества жизни населения Армении. Տե՛ս ИАREGNUM  
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/armenia/1726950.html#ixzz
2jUFZJJJC : 

2. Տե՛ս նույն տեղում:  
3. Տե՛ս Р.Карапетян, Миграционные процессы в городах 

Армении…., с. 5-13: 
4. Տե՛ս նույն տեղում: 
5. Տե՛ս Caucasus Research Resource Centers (CRRC) – Armenia - 

www.crrc.am: 
6. Երբ այստեղ պայմաննները թույլ չեն տալիս ինձ առաջընթաց 

ունենալու, սոցիալապես աճելու կամ նյութական բարիքներով 
ապահովվելու, ապա ավելի լավ է մեկնել որևէ բարեկամի մոտ, 
որն իր դիրքով ինձ համար հնարավորություն կստեղծի հաս-
նելու ցանկալիին, անկախ նրանից, թե որտեղ է նա ապրում: 

7. Ինչպես ժողովրդական ասացվածքն է ասում`«իրար տեսնե-
լով են (հաղորդակցվելով) սրտերը տաքանում»:  
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8. Կարևոր չէ, թե ես որտեղ եմ ապրում,այլ կարևոր է, թե ինչպես 
եմ ես ապրում: Կարևոր է այն հանգամանքը, թե ինչպիսի ռե-
սուրների է տիրապետում իմ բարեկամը,այլ ոչ այն, թե որտեղ 
է նա բնակվում: 

9. Карапетян Р.С. Армянская семья в контексте переходного 
периода. Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, ՀՀ 
ԳԱԱ ”Գիտություն” հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 55: 

10. Карапетян Э.Т. Кровнородственная группа “азг” у армян. Из-во 
АН Армянской ССР, Ереван 1966, с.25. 

11. Карапетян Э.Т. Этнические особенности семьи. В: Население 
Еревана. Этносоциологические исследования, Из-во АН 
АрмССР, Ереван, 1986, с.121. 

12. Դրա մասին տե՛ս Карапетян Р.С. Формирование населения 
Еревана. В: Население Еревана.Этносоциологические исследо-
вания, Ереван И-во АН Арм.ССР, 1986, с.66: 

13. «Սոցիալական ցանցի մասին» տե՛ս Кастельс М., Киселева Э. 
Россия и сетевое общество, Россия в конце ХХ века, Материалы 
конференции в университете Стенфорда, состоявшейся  5-7 но-
ября 1998г. с 3: 

14. Карапетян Р.С. Формирование населения Еревана. В: Население 
Еревана..., с. 61. 

15. Երկրի տնտեսական ծանր վիճակը մարդկանց ստիպում է 
մեկնել ՌԴ, ԱՄՆ և այլ երկրներ փող վաստակելու համար: 
Այսպիսով ընտանիքի կերակրողը հիմնականում գտնվում է 
ՀՀ-ից դուրս, այն դեպքում, երբ ընտանիքի մյուս անդամները, 
կամ ընտանիքի մի մասը մնում է Հայաստանում: Այդ 
գործնթացների մասշտաբները բավականին  ծավալուն են: 

16. Boyd M. Family and personal networks in international migration: 
Recent developments and new agenda // International Migration 
Review. 23(3). P. 238-270. 

17. Barnes J. Networks and political process,. –In :Social networks in 
urban situation. Analyses of personal relationships in central 
African towns. Ed.J.C.Mitchell.Manchester, 1969, p.56.  
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

Հայերի արտագաղթը հին և նոր սփյուռքի ձևավորման հիմ-
նական աղբյուրն է: Այն խթանվում էր էթնիկական, սոցիալա-
կան, տնտեսական և քաղաքական բնույթի բազմաթիվ պատ-
ճառներով: Պատմական կոնկրետ փուլում որոշ պատճառներ  
այդ գործընթացներում կարող էին  գերակայող դեր կատարել, 
իսկ մյուսները` շարժունակ բնակչության պահանջմունքների 
համակարգում հետին պլան մղվել: Դրան նպաստում էին ար-
տաքին և ներքին բնույթի գործոնները: 

Կյանքի պայմաններն ապահովող երևույթները` աշխատան-
քը, տնտեսական ու քաղաքական ազատությունը, անվտան-
գությունը և այլն ձևավորում են արտաքին բնույթի գործոնները, 
որոնք առաջացնում են տարբեր խմբերի ներհոսքի և արտա-
հոսքի խթաններ: Դրանք պայմանավորված են հանրապետութ-
յան պայմանների փոփոխությամբ: Այսպես, Առաջին Հանրա-
պետության տարիներին գործում էին կենտրոնախույս ուժերը, 
որոնք բնակչության արտահոսքի պայմաններ էին ստեղծում, 
Երկրորդ Հանրապետության շրջանում`կենտրոնաձիգ ուժերը, 
որոնք նպաստում էին ներհոսքին, իսկ Երրորդ Հանրապետութ-
յունում զարգացան այն կենտրոնախույս գործոնները, որոնք 
նպաստեցին բնակչության շարժունակությանը: Էթնոսի նորա-
գույն պատմության ընթացքում հայտնի ճգնաժամային եր-
ևույթների պատճառով ինտենսիվացավ հայ ազգաբնակչության 
արտահոսքը ինչպես հոծ բնակության գոտիներից (Հայաստա-
նից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Հյուսիսային Կովկասից, Մեր-
ձավոր և Առաջավոր Արևելքից), այնպես էլ ցրված բնակության 
տարածաշրջաններից: 
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Ներքին բնույթի գործոնների շարքին է դասվում բնակչու-
թյան ընտրովի վերաբերմունքը արտաքին պայմանների նկատ-
մամբ, որը պայմանավորվում է սոցիալական, ժողովրդագրա-
կան, էթնոմշակութային բնույթի առանձնահատկություններով: 
Այս երկու խումբ գործոնները պայմանավորեցին հայ բնակ-
չության տեղաշարժերի դինամիկան XX դարի վերջին և XXI 
դարի սկզբին, որը բազմաթիվ խնդիրներ հարուցեց ինչպես այդ 
խմբերի ելքի , այնպես էլ  նոր բնակության վայրերում: 

Այս բավականին բազմակողմանի և բարդ գործընթացի 
ուսումնասիրությունը պահանջում է որակապես նոր տեղե-
կատվական ռեսուրս, որը կարող է ապահովել իրադարձու-
թյունների համայնապատկերի ամբողջական նկարագրությու-
նը և հիմք դառնալ արդեն գոյություն ունեցող նյութերի համա-
կարգման համար: Այդպիսի ռեսուրս են պարունակում Հայաս-
տանում իրականացված համադրական հինգ էթնոսոցիոլոգիա-
կան հետազոտությունների նյութերը, որոնք բավականին ծա-
վալուն տեղեկություններ են պարունակում վերջին 30-40 տա-
րիներին տեղի ունեցած բնակչույթան ժամանակավոր (կարճա-
ժամկետ և սեզոնային) և անվերադարձ տեղաշարժերի վերաբե-
րյալ: եթե առաջինները գրանցվել են այդ գործընթացի անմիջա-
կան մասնակիցների միգրացիոն վարքի մասին տվյալների մի-
ջոցով, ապա երկրորդները` էմիգրանտների հարազատների և 
ազգականների հաղորդած տեղեկատվության հիման վրա: «Սո-
ցիալական հիշողության» նման աղբյուրին անդրադառնալը 
հնարավորություն է տվել իրականացնելու միգրացիոն գործըն-
թացների և հայկական նոր սփյուռքի ձևավորման բովանդակա-
լից և հավաստի հետահայաց ուսումնասիրությունը ներսից, 
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սոցիալական այն ցանցի լույսի ներքո, որի ձևավորման և գոր-
ծունեության հիմքը արյունակցական-ազգակցական հարաբե-
րությունների ավանդույթն է: Բնակչության «արտամղման»  
ընդհանուր պայմաններն անդրադարձան հանրապետության 
քաղաքային և գյուղական բոլոր բնակիչների տեղաշարժերի 
ինտենսիվացման դինամիկայի և միգրացիոն սպասումների 
վրա: Դա գրանցվել է հանրապետությունից մեկնումների հա-
ճախականության, արտագաղթելու մտադրությունների և այլ 
տվյալների համադրման միջոցով, որի ֆոնի վրա բավականին 
հստակ պատկերվել է բնակչության տարբեր խմբերի ընտրովի 
վերաբերմունքը միգրացիոն խթանների նկատմամբ: Բնակչու-
թյան մի մասը հանրապետության համար բավականին օրհա-
սական պայմաններում գոյատևելու համար դիմում է արտագ-
նացությանը`  սեզոնային աշխատանքներին, որն ավելի  բնո-
րոշ է փորձություններին դիմացող բնակչության մի մասին` 
գյուղացիությանը: Նրանց շրջանում Հայաստանից գաղթելու 
մտադրություն ունեցողները ավելի սակավ են: Նրանք  արտա-
սահմանում ավելի քիչ ազգականներ ունեն: Գյուղացիության 
արտահոսքը զսպող գործոնը ոչ միայն սեփական արմատներին 
նվիրվածությունն է, այլև քաղաքաբնակների համեմատ նոր մի-
ջավայրի ավելի թույլ սոցիալական ընկալումը: Ընդհանուր 
բնույթի գործոնների (աշխատանքի բացակայությունը, կենցա-
ղի չկարգավորվածությունը և այլն) նկատմամբ այսպիսի ընտ-
րովի վերաբերմունքը բնորոշ է նաև առանձին սոցիալ-ժողո-
վրդագրական խմբերին: Հարկ է դրան գումարել նաև միգրացի-
այի առանձին տեսակների նկատմամբ ավանդական պատկե-
րացումների դերը: 
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Հայաստանում գոյություն ունեցող կյանքի բավականին 
խնդրահարույց պայմաններում, որը պայմանավորված է շրջա-
փակման արդյունքում հանրապետության մեկուսացմամբ, 
տնտեսության օլիգարխիկ մենաշնորհով, աշխատանքի բացա-
կայությամբ (ինչպես ՆՄ բոլոր հանրապետություններում), 
թանկությամբ և այլն, գյուղական բնակչությունը,  այնուամե-
նայնիվ քաղաքաբնակների համեմատ շատ ավելի հաճախ է 
ընտրում սեզոնային միգրացիան: Քաղաքաբնակներն ավելի 
հաճախ են կողմնորոշվում դեպի վերջնական մեկնումը, քանի 
որ նախկին միջավայրում շրջապատի հետ նրանց հարաբե-
րություններն ավելի գործառնական են և անդեմ, հետևաբար 
նրանց համար ավելի դյուրին է այնտեղից «կտրվելը»: Հարկ է 
հաշվի առնել նաև միգրացիոն վարքի տեսանկյունով մի հետա-
քրքիր փաստ, որը բնորոշ է քաղաքաբնակների այն խմբերին, 
որոնք տեղաբնակներ կամ հնաբնակներ չեն: Այս համակազմը 
բոլորից արագ է կտրվում բնակության վայրից այն պատճառով, 
որ այդ վայրը նրա համար լիովին հարազատ չէ: Մեկ անգամ 
փոխելով բնակության վայրը, նա կարող է այն նորից փոխել: 
Այդպիսի համակազմի ձևավորումը պայմանավորված է մի քա-
նի պատճառով: Առաջին պատճառը կապված է փոքր հայրենի-
քի  սոցիալական ինքնության հոգեբանական կորստով և նորը 
ձեռք չբերելով, քանի որ սոցիալ-մշակութային տարածքը դեռևս  
լրիվ չի յուրացվել: Երկրորդ պատճառը թաքնված է սոցիոմշա-
կութային առումով այդ մարգինալ խմբի ձգտմամբ հասնելու  
սոցիալական որոշակիության, նոր սոցիալական տանիքի, որ-
տեղ նրանց կարգավիճակը (հիմնականում ծագումնաբանա-
կան) դեպի լավը փոխվելու հավանականությունը մեծ է: Եր-
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րորդ պատճառը կապված է այդ շարժունակ բնակչության սո-
ցիալական դինամիկությամբ: Նրանք մյուս խմբերից ավելի մեծ 
չափով են զգում պայմանների վատթարացման նշանները և  
արագ են արձագանքում կյանքի բարելավման խթաններին, 
քանի որ համադրելու և համեմատելու հնարավորություն 
ունեն: Այդ իսկ պատճառով այս համակազմը միշտ գտնվում է 
միգրացիոն գործընթացների առաջատարի դիրքում: Նրանց  
հարում է բնակչության այն խումբը, որն ավելի է տեղեկացված 
այլ երկրներում տիրող իրադրության մասին: Տեղերում (գործ-
նական այցերի, սեզոնային աշխատանքների և այլ  կարգի մեկ-
նումների ժամանակ) ստացած անձնական պատկերացումնե-
րից ու գնահատականներից  բացի նրանք հնարավորություն են 
ունենում նաև շրջապատի հետ հաստատել ոչ ձևական կապեր 
(ազգակցական, ընկերական), դառնալ սոցիալական ցանցերի 
անդամ: Այդ ամենը ձևավորում է ինչպես արտագաղթելու դիր-
քորոշում, այնպես էլ նոր բնակավայրում այս կամ այն չափով 
հաջող ադապտացիա:  

Այս ամենը պայմանավորել է հայկական նոր սփյուռքի ձևա-
վորման մասնակիցների որակական, ժողովրդագրական հատ-
կանիշները և հոգևոր ներուժը: Ըստ հետազոտության նյութերի, 
հայկական նոր սփյուռքի կազմը յուրաքանչյուր երկրում բավա-
կանին տարբեր է ինչպես անդամների ընտրության, այնպես էլ  
նոր սոցիալական տարածքում միգրանտների զտման բնույթով: 
Հարմարվելու և սոցիալական աճի համար առավել բարե-
նպաստ էր ՌԴ-ն, որի սոցիոմշակութային ողջ դաշտը ՀՀ-ից 
մեկնած  միգրանտներին ավելի մոտ էր: Շատ հավանական է 
նաև, որ մերձավոր սփյուռքի ներկայացուցիչներին էթնոսո-
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ցիալական առումով ավելի մոտ էին եվրոպական երկրները 
(մասնավորապես` Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան), ԱՄՆ-ը և 
Կանադան:           

ՆՄ, այդ թվում նաև Հայաստանի հայերի համար արևմտյան 
երկրներում ադապտացման պայմաններն ավելի խիստ էին: 
Անկախ իրենց սկզբնական դիրքից, միգրանտներն զբաղեցրին 
շատ ավելի ցածր սոցիալական դիրքեր և ադապտացիայի ըն-
թացքում նրանք համարյա չփոխվեցին: Շատ հավանական է, 
որ այդ միգրանտները ձևավորեցին հայերի վերաբնակեցման 
նոր օջախների քանակական և որակական հատկանիշները: 
Վերջին քսան-երեսուն տարիների ընթացքում միգրանտների 
տնտեսական ադապտացիան, սոցիալական խճանկարը, էթնո-
մշակութային յուրահատկությունը և խմբային բազմազանու-
թյունը բազմաթիվ խնդիրներ առաջացրին շրջապատի հետ հա-
րաբերություններում, այդ թվում նաև հին սփյուռքի իրենց հայ-
րենակիցների հետ: Նոր միգրանտները նոր միջավայրի օրենք-
ներն ավելի թույլ էին ընկալում: Նրանք ստիպված էին բավա-
րարվել հնաբնակների համեմատ ավելի ցածր տնտեսական և 
սոցիալական դիրքերով և ընտրում էին ադապտացիայի էվո-
լյուցիոն ուղին: Դա ավելի ցայտուն է դրսևորվում այն միգ-
րանտների մոտ, որոնք հայտնվել են «օտար» միջավայրում: 
Դրանք արևմտյան երկրներ գաղթած ՆՄ միգրանտներն են: 

Նոր սփյուռքի ներկայացուցիչները հնաբնակների համեմատ 
ավելի հաճախ են պահպանում հայրենիքի հետ կապերը, քանի 
որ միգրացիայի արդյունքում տեղի է ունեցել ազգակցական 
խմբերի տարանջատում, որոնց ներսում ձևավորված սոցիալա-
կան ցանցը դարձել է մեծ տարածքներ ընդգրկող որակապես 
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նոր գործընթացների զարգացման յուրահատուկ ներուժ: Դա 
պայմնավորված է նրանով, որ ազգականների շրջանակների 
սահմանափակումն ավելի մոտ հարազատներով, սոցիալ-տն-
տեսական իրավիճակը խթանում են ռեսուրսների կենտրոնաց-
մանը, որոնց մոտ շրջապատի ռեսուրսներն ավելի մեծ ներուժ 
են դառնում, քանի որ հիմնվում են գործունեության արտա-
տնտեսական դրդապատճառների վրա: Կարելի է վստահորեն 
պնդել, որ ավանդական ազգակցական ինստիտուտը ձեռք է բե-
րում նոր տնտեսական երանգ և ձևավորում նոր տնտեսական 
գործընթացների սոցիալական ներուժ, որը դրսևորվում է ազ-
գականների և  բարեկամների փոխօգնության մեջ և հաճախ ըն-
դունում է տնտեսական ծրագրերի տեսք: Տարածապես ցրված 
ազգակցական կապերի ցանցը դառնում է այն սոցիալական մի-
ջավայրը, որտեղ առաջանում են հետագա միգրացիոն գործըն-
թացների խթանները, որոնց ուղեգծերը որոշվում են ելքի և 
մուտքի երկրներում տիրող իրավիճակով: Նախկին հայ բնակ-
չության խմբերի ռեէմիգրացիոն տրամադրությունները վկայում 
են այդ ուղեգծերի  բազմազանության մասին: Վերջինս պայմա-
նավորված է հետևյալ հանգամանքներով: Այսպես, եթե հանրա-
պետության տնտեսության մենաշնորհացման գործընթացը և 
արդյունքում անզսպելի գնաճը շարունակվի (որն ի դեպ, 
խթանվում է հատկապես տրանսֆերտների մուտքով և դրանց 
յուրացման օլիգարխիկ շրջանակների ձգտմամբ), ապա կթան-
կանա Հայաստանում բնակվող ընտանիքի անդամների կարիք-
ներն ապահովելը: Այդ դեպքում տարածապես ցրված սոցիա-
լական ցանցը, որը հիմնված է ազգակցական հարաբերություն-
ների ինստիտուտի վրա, էլ ավելի կխթանի Հայաստանից բնակ-
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չության արտահոսքը: Էթնիկ հայրենիքի բարօրությանն ուղղ-
ված նոր սփյուռքի գործունեությունը բացի բարերարությունից, 
ավելի հաճախ դրսևորվում է ներդրումային գործունեության 
մեջ, այսպես կոչված «ձկնորսական կարթ տրամադրելով» և ֆի-
նանսավորվում է ներդրողի մասնագիտական ոլորտին համա-
պատասխան այս կամ այն ծրագրերը: Այս գործոնները հաշվի 
առնելը շատ կարևոր է սփյուռքի ռեսուրսները գնահատելու 
համար՝ ելնելով հանրապետության պահանջները հաշվարկե-
լու անհրաժեշտությունից: Հարկ է հասկանալ, որ սփյուռքը ի 
զորու է օգնելու Հայաստանին ոչ միայն վերականգնելու անցյա-
լի տնտեսական ներուժը, այլև պայմանավորել նրա զարգաց-
ման բնույթը: Գործունեության ոլորտի գերակայությունից 
կախված՝ նա կարող է գերակշռել հանրապետությունում, դրա-
նից բխող տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական հե-
տևանքներով հանդերձ: Ամենայն հավանականությամբ Հայաս-
տանի համար նոր սփյուռքի ձևավորման այն փոքրաթիվ դրա-
կան կողմերից մեկն է, որը ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու դեպ-
քում կարող է հայրենիքի համար դառնալ մարդկային, ֆինան-
սական, սոցիալական և հոգևոր ներուժ:       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
          
Миграция армян, как основной источник формирования старых 

и новых диаспор, стимулировалась множеством причин этническо-
го, социального, экономического и политического характера, одни 
из которых в зависимости от конкретного исторического периода 
становились доминирующими, другие уходили на периферию за-
просов мобильного населения. Этому способствовали факторы 
внешнего и внутреннего характера.  

Условия жизни – наличие работы, экономическая и политиче-
ская свобода, безопасность и т.п. формируют факторы внешнего 
свойства, образующие стимулы притока или оттока различных 
групп. Они обусловлены меняющимися условиями республики: 
так в период первой республики действовали центробежные фак-
торы, условия способствующие оттоку, второй республики – цен-
тростремительные, способствующие его притоку, а в пору третьей 
республики получили развитие центробежные факторы, способст-
вующие усилению мобильности населения. В новейшей истории 
вследствие известных кризисных явлений интенсифицировался от-
ток армянского населения как из зон его компактного проживания 
(Армении, Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа, стран Пе-
реднего и Ближнего Востока), так и из регионов дисперсного рас-
селения. 

К факторам внутреннего свойства следует отнести выборочное 
отношение населения к условиям внешним, определившееся раз-
личиями социального, демографического, этнокультурного харак-
тера. Эти две группы факторов и определили динамику движения 
армянского населения в конце ХХ и начала ХХ! века, вызвавшее 
множество коллизий как в местах исхода этих групп, так и в мес-
тах их нового расселения.  
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Исследование этого многогранного и весьма сложного процесса 
требует качественно нового информационного ресурса, который 
смог бы обеспечить полное описание панорамы событий и стать 
основой систематизации уже имеющихся в наличие материалов. 
Таким ресурсом обладают материалы пяти сопоставимых этносо-
циологических исследований, проведенных в Армении, содержа-
щие емкие сведения о динамике происходивших временных (крат-
ковременных и сезонных) и безвозвратных передвижениях населе-
ния за последние 30-40 лет. Если первые фиксировались данными 
о миграционном поведении непосредственных участников этих 
процессов, то вторые - информацией поступающей от родных и 
родственников эмигрантов. Обращение к подобному источнику 
“социальной” памяти позволило провести содержательный и дос-
товерный ретроспективный анализ процессов миграции и сложе-
ния новой армянской диаспоры как бы изнутри, в призме той со-
циальной сети, основой образования и функционирования которой 
стала традиция кровнородственных отношений . 

Общие для всего населения условия “выталкивания” отрази-
лись на общей динамике интенсификации движения и миграцион-
ных ожиданий у всех жителей городов и сел республики. Это фик-
сировалось при сопоставлении данных о частоте выезда из респуб-
лики, намерений эмигрировать и т.п. На этом фоне весьма четко 
обозначилось выборочное отношение различных его групп к ми-
грационным стимулам. Так одна часть населения для выживания в 
весьма экстремальных условиях жизни на родине обращается к от-
ходничеству – сезонным заработкам. Это в большей мере относит-
ся к наиболее устойчивой к невзгодам части населения республики 
– к жителям сел. Среди них наблюдалось меньшее количество лю-
дей,намеревавшихся покинуть Армению и они имели меньше род-
ственников зарубежом, нежели горожане. Фактором сдерживаю-
щим их отток является не только приверженность к своим корням, 
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но и низкой, по сравнению с горожанами, социальной восприим-
чивостью новой среды. Подобная же селективность реакции на 
факторы общего свойства (отсутствие работы, неустроенность и 
др.) присуща и отдельным социально-демографическим группам. 
К этому следует присовокупить и роль традиционных представле-
ний в выборе отдельных видов миграции.  

При  проблемных условиях жизни в Армении, обусловленных 
отсутствием работы (как и во всех республиках бывшего СССР) и 
обостренными трудностями изолированного, в результате блокады 
жизни – дороговизны и олигархической монополизации экономи-
ки, сельские жители в своем миграционном поведении намного ча-
ще горожан выбирают сезонную миграцию. Горожане в большей 
степени ориентируются на окончательный выезд, поскольку отно-
шения с окружением бывшей среды у них более функциональны и 
обезличены, следовательно, они легче “отрываются” от нее. Опре-
деленный интерес с точки зрения миграционного поведения, пред-
ставляет группа горожан, которая не является коренными жителя-
ми или старожилами. Этот контингент быстрее отрывается от “на-
сиженного места”, так как оно не является “родным” – единожды 
поменяв место жительства, они с легкостью меняют повторно.  

Формирование такого контингента населения обусловлено нес-
колькими причинами. Первая причина связана с психологической 
утратой социальной идентичности – малой родины и пока еще не 
приобретенной новой, где еще не произошло полное освоение со-
циально-культурного пространства. Вторая причина кроется в 
стремлении этого маргинального в социокультурном отношении 
слоя к социальной определенности, нахождении новых социаль-
ных ниш, где их статус может измениться в лучшую сторону. Тре-
тья причина связана с социальной динамичностью мобильного на-
селения, которое больше других слоев ощущает признаки ухудше-
ния условий жизни и быстрее реагирует на стимулы улучшения 
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жизненных параметров, в силу своей осведомленности. Именно 
поэтому этот контингент всегда находится в авангарде миграцион-
ных процессов. К нему примыкает группа населения которая наи-
более информирована о ситуации в других странах. Помимо лич-
ностных представлений, оценок, полученных на местах (во время 
деловых, сезонных заработков и т.п.), они получают возможность 
входить в неформальные отношения (родственных, дружеских) с 
окружением, стать членами социальных сетей: все это формирует 
как установку на выезд, так и дает возможность успешной адапта-
ции на новом месте.  

Указанные причины и определили качественную характеристи-
ку участников формирования новой армянской диаспоры, их соци-
ально-демографические параметры, духовный потенциал. Соглас-
но материалам исследований, состав новой армянской диаспоры в 
каждой стране весьма различен как по характеру отбора его чле-
нов, так и по интенсивности социальной инфильтрации мигрантов 
в новое социальное пространство. Наиболее благоприятной для 
вживания и социального роста оказалась РФ, страна близкая ми-
грантам из РА по всему социокультурному спектру. Представите-
лям же ближневосточных диаспор в этносоциальном плане ближе 
оказались страны Европы ( в частности, Франция и Великобрита-
ния) ,США и Канада. 

Для армян из странбывшего СССР условия адаптации в запад-
ных странах оказались более жесткими: мигранты, независимо от 
своих первоначальных позиций, заняли социальные позиции на-
много ниже своих, независимо от периода адаптации – их социаль-
ные параметры почти не изменились. Вероятно, что указанные ми-
гранты образовали качественную и количественную характеристи-
ку новых армянских очагов переселения. Трудности экономиче-
ской адаптации, социальная мозаика и этнокультурное своеобра-
зие и групповое разнообразие мигрантов последних двадцати-
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тридцати лет породили множество проблем во взаимоотношениях 
с окружением и в том числе со своимиже соотечественниками – 
армянами старой диаспоры. Новоприбывшие мигранты оказавшие-
ся менее восприимчивыми к правилам новой среды, были вынуж-
дены довольствоваться низкими, по сравнению со старожилами, 
социальными - экономическими позициями.Большинство из них 
избрало эволюционный тип адаптации. Это особенно ярко прояв-
ляется среди мигрантов из стран бывшего СССР, попавших в“чуж-
дую” во многих отношениях среду западных стран. 

Согласно данным этносоциологических исследований, предста-
вители новой диаспоры чаще старожилов поддерживают связь с 
родиной, так как в результате миграции произошла сепарация 
кровнородственных групп, внутри которых сформировалась новая 
социальная сеть, ставшая своеобразным потенциалом развития ка-
чественно новых миграционных процессов, охватывающих обшир-
ные пространства. Это обуславливается тем, что при общей тен-
денции ограничения круга мигрантов близкими родственниками, 
социально-экономическая ситуация стимулирует мобилизацию 
усилий в использовании социальных ресурсов близкого окружения 
– близких и дальних родственников . Подобная мотивация дея-
тельности членов кровнородственных групп в конечном счете на-
правлена на получение социальных и экономических дивидентов 
путем мобилизации и использования потенциала как отдельного 
так и многих членов группы. Следовательно, можно с увереннос-
тью утверждать, что традиционный институт кровного родства 
приобретает экономический оттенок, формируя социальный по-
тенциал новых экономических процессов. Взаимопомощь между 
родными и родственниками, зачастую, приобретает вид экономи-
ческих проектов. Сеть связей, распыленных в пространстве кров-
ных родственников становится той социальной средой, в которой 
порождаются стимулы дальнейших миграционных процессов, век-
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торы которых определяются ситуацией (политической, экономиче-
ской, этносоциальной) в странах исхода и вьезда. Наличие реэми-
грационных настроений среди выбывших из Армении групп ар-
мянского населения, являются реальным свидетельством много-
векторностимиграционных процессов. Направление развития ми-
грации зависит от следующих обстоятельств. Тенденция монопо-
лизации республики, выливающееся в неудержимый рост цен, по-
степенно приведет к тому, что зарубежные родственники не смо-
гут оказывать достаточную финансовую помощь членам своих се-
мей на родине. И тогда, сложившаяся в результате миграции, соци-
альная сеть между кровными родственниками будет стимулиро-
вать отток населения из Армении. Поэтому представляется важ-
ным отметить, что сегодня Диаспора способна не только помочь 
Армении восстановить ее прошлый экономический потенциал, но 
и во многом детерминировать характер ее развития: в зависимости 
от доминирования в той или иной области деятельности диаспора 
может превалировать в республике со всеми вытекающими из это-
го экономическими, социальными и политическими последствия-
ми. Этот факт, по всей видимости, является одной из возможной 
для Армении положительной сторонойсложения новой диаспоры, 
которая при правильной политике властей республики может стать 
человеческим, финансовым, социальным и духовным ресурсом 
процветания Армении. 
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CONCLUSION 

The emigration of Armenians, which is the main source of forma-
tion of old and new diaspora, was promoted by many ethnic, social, 
economic and political natures’ reasons. In some specific historical pe-
riod some of the reasons were able to perform a dominate role in these 
processes, while others, in the system of dynamic population needs 
pushed to the background. It was contributed by external and internal 
factors. 

The conditions of life providing factors, work, economic and politi-
cal freedom, security etc. shape the external factors, which create incen-
tives for different groups of inflow and outflow. They were driven 
by the republic conditions’ changes. Thus in the first Republic years 
were operating centrifugal forces, that creating conditions for the popu-
lations outflow. In the second Republic period, centripetal forces con-
tribute to the inflow, while in the third Republic developed that cen-
trifugal factors, which contributed to population mobility. Because of 
famous critical phenomena during the ethnos modern history the out-
flow of Armenian population was increased as dense living areas (Ar-
menia, Georgia, Azerbaijan, Northern Caucasus, the Middle and Near 
East) as well as scattered regions of residence. 

Among the internal factors was classified the selective treatment of 
the population towards external conditions which depends on social, 
demographic, ethno-cultural character features. These two groups of 
factors conditioned the Armenian population dynamics of movement at 
the end of twentieth century and the beginning of the twenty-first cen-
tury, which caused a lot of problems as outcome of these groups, as 
well as new place of residence. 

This quite varied and complex process study requires qualitatively 
new information resource that can provide complete description of 
events’ panorama. Such resources are contained in five correlated 
ethno-sociological studies materials that implemented in Armenia, 
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which contained quite extensive information regarding the last 30-40 
years population temporary (short-term and seasonal) and irreversible 
movements. If the first was signed up through the data of these process 
direct participants migrating behavior, then the second based on the 
information reported by relatives and fellows of the immigrants.   

Like a “social” memory referring to the source allowed migration 
processes to implement meaningful and reliable retrospective inside 
study of the formation of a new diaspora in the light of social network, 
which formations and the base of operations was the blood-kinship re-
lations tradition. The general conditions of populations “ejection” re-
ferred to all urban and rural residents’ movements intensification dy-
namics and migration expectations. It was registered through the com-
bination data of the number of departures frequency and intentions to 
leave. A part of the population for survival in republic rather extreme 
conditions applies to come out for seasonal work. It is more typical for 
trials watertight a part of population, the villagers. Among them those 
intending to emigrate from Armenia are scarcer, abroad they have 
fewer relatives. Peasantry outflow restraining factor is not only loyalty 
to the own roots, but as compared to urban new environment with 
weaker social perception. Toward general factors (lack of work, unset-
tled lifestyle, etc.) this selective attitude is typical of also the individual 
socio-demographic groups. It should be convened also on the role of 
traditional notions of the certain types of migrations. 

In Armenian installation quite problematic conditions, which is due 
to Republic isolation resulted from the blockade, oligarchic monopoly, 
unemployment and high tariffs, etc. (like former Soviet Union present 
republics), however rural population compared to urban residents are 
more often choose seasonal migration. Urban population are often de-
cide toward the final departure, because in the former environment their 
relationship with the environment is more operating and impersonal, 
therefore it is easier for them to be there  tired or out. It should be take 
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into account the perspective of migratory behavior an interesting fact, 
which is characteristic that urban groups which are not locals or old-
timers. This continent is the most fast paring from place of residence, 
because that  place is not completely familiar to him. Once changing 
the place of residence, he can change it again. Such contingent forma-
tion is due to several reasons. The first reason is related to small coun-
try social identity psychological loss and not acquiring the new, be-
cause socio-cultural area is still not fully utilized. The second reason 
hidden in socio-cultural context, this marginal groups tend achieving 
social certainty, new social roof, where their status (primarily genea-
logical) to the better probability change is large. 

The third reason is related to the social dynamic of the mobile popu-
lation. They feel more the signs of deteriorating conditions than the 
other groups and respond quickly to the stimulus of the improvement of 
life, because they have opportunity of comparing and synthesizing. 
That's why this group is found on the leading position of migration 
processes. They belong to the group of people who are more informed 
about the situation in other countries. In the places (during the business 
visit, the seasonal works and the other departures) except their private 
thoughts and assessment they have the opportunity to establish no for-
mal connections with their environment (family-friendly) become a 
member of the social networks. All of these form the position of migra-
tion, as well as As well as the more or less successful adaption in the 
new settlement. 

It is due to the formation of a new diaspora the quality of member, 
the demographic characteristics, and the spiritual potential. According 
to the research, the new composition of each country is quite different 
from the Diaspora as the selection of the members, either in the new 
social by cleansing the nature of migrants. For the adaptation and social 
growth was more favorable the RF, whose the entire socio-cultural field 
of migrants, who were left from Armenia, was closer. It is very possible 
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that the Middle Eastern diaspora’s representative in ethno-social terms 
was closer to the European countries (especially France and the UK) 
the U.S.A. and Canada. In Western countries the conditions of adapta-
tion for Post Soviet Unionand the Armenians of Armenia were more 
severe. Regardless of their original position, the migrants occupied 
much lower social positions and during adaptation they almost did not 
change. It is very likely that the resettlement of migrants formed new 
centers of quantitative and qualitative features. During last twenty or 
thirty years the economical adaptation of the migrants, social mosaic, 
ethno-cultural uniqueness and diversity of the group caused a lot of 
problems with the environment, including the old diaspora with their 
compatriot. The new migrants misunderstood the laws of the new envi-
ronment.  They were obliged to satisfy, compared to inhabitants, by 
lower economic and social positions and choose the path of evolution-
ary adaptation. It is clear for the migrants, who appeared in many ways 
in foreign environment. The immigrants are from western countries.  

The representative of new diaspora, compared to inhabitants, are 
more likely preserving the relations with their homeland, because as a 
result of migration occurred separation in the kinship groups, whose 
formation of the social network has become a large area, which in-
volves a specific potential of development for the new processes. It is 
due to the fact, that the relatives within the limitations of closer rela-
tives, the socio-economic situation encourages the centralization of re-
sources, in which the resources of environment are becoming greater 
potential, as it is based on the causes of economic. We can confidently 
assert that the traditional family institution acquires new economic 
color and form processes of social and economic potential. It is mani-
fested in the co-assistance of relatives and friends, which often adopt 
the form of economic projects. In the area separated kinship network 
becomes a social environment where there take place further migration 
processes, whose policies are determined by the situation of entry and 
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exit in the countries. The re-migration sentiment of the former Arme-
nian population groups proves the diversity of the routes.  

The latter is due to the following factors: Thus, if the process of mo-
nopolization of the republic’s economy and as result if uncontrolled 
inflation continues (which in fact, stimulated by the entry of the transfer 
and appropriation of oligarchic circles aspiration) the nourishing costs 
of the population living in Armenia will rise. In that case the social 
network, which is based on the relation between the institute will pro-
mote the leak of population, who leaves Armenia. In addition to the 
new diaspora of ethnic homeland welfare charity is often manifested in 
the investment activities, called “giving fishing hook” and it is financ-
ing the investors in the professional sector according or matching some 
of the projects. 

It is a great importance to taking these factors into consideration 
proceeds to evaluate the sources in the diaspora, going from the neces-
sity of the Republic's requirements. It must be understood that diaspora 
must help Armenia not only to restore its economic potential of the 
past, but also to condition the development of its nature. Depending on 
the priority in the practical domain, this can be overweighed in the Re-
public, despite the resulting economic, social and political con-
sequences. Most probably, for Armenia, it will be one of the little posi-
tive sides of forming the new diaspora, which in case of correct ap-
proach can turn out to be humanitarian, financial, social and spiritual 
potential. 
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Հավելված 
 

«Միգրացիա և  հայկական նոր սփյուռք` էթնոսոցիոլոգիական  
հետազոտությունների նյութեր» 

(Նյութերը պատրաստվել են ՀՀ ԳԱԱ  հնագիտության և ազգա-
գրության ինստիտուտի սփյուռքի բաժնի գիտաշխատակիցներ  

Ս.Ա. Ներսիսյանը և Լ.Ա. Տանաջյանը) 
          

Կյանքի իրողությունների հավաստի արտացոլմանը և եր-
ևույթների ու գործընթացների ծավալների որոշման հնարավո-
րությանը հասնելու համար, 20-30 դասակարգման (տաքսոնո-
միայի) մեթոդի հիման վրա, որոնք ամրագրվում են բնակչու-
թյան մարդահամարների և տնտեսական վիճակագրության 
հատկանիշներնով և ելնելով հետազոտության անալիտիկ պա-
հանջից՝ 1980 թվականին իրականացվել է բազմաստիճան տա-
րածքային ընտրանք: Առաջին աստիճանի մշակումը իրակա-
նացվել է Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրե-
րի ցրվածության, տարածաշրջանային և հիերարխիկ կառուց-
վածքի հիման վրա, որը որոշվել է ավելի քան 25 տաքսոնով՝ 
բնակլիմայական, տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրա-
կան, էթնոմշակութային և այլն: Դրա հիման վրա 1976-1980թթ-
ին  ընտվեցին հանրապետության 12 քաղաքային և  25 գյուղա-
կան բնակավայրեր, որտեղ իրականցվեց բնակչության էթնո-
սոցիոլոգիական  հետազոտություն: Երկրորդ և երրորդ հետա-
զոտությունները, որոնք իրականացվեցին 1993, 2005/2007թթ., 
ընտրանքի ձևավորման համար հատուկ նշանակություն են 
ստացել առաջին հետազոտության տվյալները. դրանք հնարա-
վորություն տվեցին ձևավորել առավել խնայողական, ողջ հան-
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րապետության համար ներկայացուցչականությանը չվնասող  
ընտրանք՝ նրա  հինգ պատմաազգագրական շրջանների, գյու-
ղական և քաղաքային բնակչության հիերարխիկ կառուցվածքի 
և այլ ցուցիչներով:  Նշյալ ցուցիչների գնահատման և կշռման 
արդյունքում ըտրվել են հանրապետության հինգ՝ Սյունիքի, 
Գեղարքունիքի, Շիրակի, Տավուշի և Արարատի մարզերը: Ելնե-
լով վերոնշյալ պահանջներից՝ գլխավոր և ընտրանքային հա-
մախմերի առանձին մասերի որոշարկման համար իրականաց-
վել են հետևյալ տրամաբանական գործողությունները:  

Առաջինը քաղաքային բնակչության ընտրանքի որոշումն էր: 
Այն, բացի արդեն նշված պահանջներից, իր զանգվածներում 
պետք է նաև ապահովեր գլխավոր համախմի համամասնու-
թյունների համապատասխանությունը: Այսպես, ավելի քան 50 
քաղաքային բնակավարերի 2 միլիոն քաղաքաբնակներից 1976-
1980թթ. ընտրանքը որոշվել էր շուրջ 4000 մարդկանց, 1993 և 
2005թթ.՝ 2000 մարդկանց սահմաններում, ովքեր բաշխված էին 
Հայաստանի ողջ քաղաքային բնակչության կառուցվածքի հա-
մաձայն:  

Գյուղական բնակավայրերի ընտրանքում ապահովվել են 
ինչպես գյուղական բնակչության ընդհանուր համամասնություն-
ները, այնպես էլ գլխավոր համախմբության մեջ առկա գյուղաբ-
նակների բաշխվածության  տարածքային կառուցվածքը1: 

                                                             
1. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանության մասին ավելի 
մանրամասն տ`ես Карапетян Р.С. Миграция в городах Армении. Этносоциологи-
ческие исследования. Ереван, И-во “Гитутюн”, 2013, с.  7-13; ինչպես նաև տ`ես: От-
чет о создании базы данных трех социологических ... CRRC www.crrc.am/store/files/ 
db_ fellows/ rk/Fool.pdf 
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Ընտրանքի հաջորդ աստիճանը հարցվողների ընտրությունն 
էր, որոնց քանակն առանձին բնակավայրերի համար որոշվել 
էր արդեն նշված ցուցիչներով: Ընտրանքի վերջին փուլն իրա-
կանացվել է տեղում՝ կոնկրետ քաղաքի ընտրացուցակով և 
կոնկրետ  գյուղի ծխամատյանով:  

Վերջինս իրականացվել է հետևյալ կերպ. ընտրողների ընդ-
հանուր քանակը բաժանվել է ընտրանքային քվոտայի եռապա-
տիկ մեծացված զանգվածին և ստացվել է հարցվողների ընտ-
րության քայլը, որից հետո այդ ցուցակներից ստացված ինտեր-
վալով ընտրվել  են հարցվողները և հարցազրույցների համար 
առանձին քարտերի վրա գրանցվել հարցազրույցի համար 
ընտրված անձի տվյալները՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, 
ծննդյան թիվ և հասցե:  

Դրանից հետո, ընտրանքի ընդհանուր զանգվածից առանձ-
նացվել է յուրաքանչյուր երրորդ քարտը, որի արդյունքում 
ստեղծվել է ընտրանքային համախմբության երկու զանգված:  

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների գործիք է հան-
դիսացել ձևայնացված հարցազրույցի համար նախատեսված 
հարցաթերթը: Հարցազրույցներն իրականացվել են հատուկ 
պատրաստված հարցազրուցավարների կողմից «դեմ առ դեմ» 
մեթոդով:  Բացի դրանից, հետազոտությամբ նախատեսված յու-
րաքանչյուր բնակավայրի համար մշակվել է հատուկ անձնա-
գիր, որտեղ ներմուծվել են վիճակագրական, արխիվային և այլ 
հասանելի տվյալներ:  
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1980թ. 
Գյուղական բնակչություն  

ՀՀ-ից երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մեկնելու հաճախականությունը 

 
Տարին 2-3 

անգամ 
Ամեն տարի 

2-3 տարին 
մեկ 

Չեմ մեկնում Ընդհանուր 

1. Սեռ 
Արական 3,1 12,2 41,0 43,8 100,0 
Իգական 1,3 8,2 31,3 59,2 100,0 

2. Տարիք 
18-29 2,2 11,4 35,5 50,9 100,0 
30-49 2,5 10,7 41,1 45,6 100,0 

50 և ավելի 2,4 8,1 31,2 58,3 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 4,9 9,5 36,3 49,3 100,0 
Միջին մասն. 5,1 8,7 43,5 42,8 100,0 
Բարձրագույն 6,7 13,3 45,7 34,3 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 4,5 9,6 36,7 49,2 100,0 
B 13,0 7,0 40,0 40,0 100,0 
A 2,6 15,8 46,7 34,9 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 5,7 11,4 37,5 45,5 100,0 
Ամուսնացած 4,8 11,5 40,9 42,8 100,0 

Ամուսնա-
լուծված 

3,1 0 31,2 65,6 100,0 

6. Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 2,9 9,7 46,6 40,8 100,0 
Ոչ 5,2 11,1 38,8 44,9 100,0 

7. Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ 0 100,0 0 0 100,0 
Վրաս./-

Ադրբեջան 
20,0 35,0 45,0 20,0 100,0 

Ռուսաստան 25,0 62,5 12,5 25,0 100,0 
Արտասահման 0 0 100,0 0 100,0 

8. Ինչպես է փոխ-
վել հարաբերութ. 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - 

9. Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխար-
հագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 2,5 11,1 44,1 42,3 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
4,2 12,9 30,4 52,5 100,0 

Սյունիք 3,9 4,7 27,0 64,4 100,0 
Լոռի-Տավուշ 0 13,9 40,3 45,8 100,0 
Գեղարքունիք 1,2 8,1 31,2 59,6 100,0 

10.Գյուղ (ըստ 
բնակչ. քանակի) 

Մեծ 1,5 11,8 41,6 45,0 100,0 
Միջին 3,9 9,5 29,1 57,5 100,0 
Փոքր 2,2 8,6 33,2 56,1 100,0 

 11.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 1,0 9,3 37,0 52,6 100,0 

Տեղացի 2,6 10,5 36,2 50,6 100,0 
 12.Տեղափոխվելու 

հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո - 17,6 41,2 41,2 100,0 

Ոչ 3,9 7,8 40,6 47,7 100,0 

 Ընդհանուր  2,3 10,3 36,4 51,0 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս մեկնելու պատճառները 
 

 
Այցելել 

հարազատներին 
Հանգստան

ալ 
Այլ 

Ընդհա-
նուր 

1.Սեռ 
Արական 0 41,4 60,6 100 
Իգական 6,0 53,1 50,3 100 

2.Տարիք 
18-29 3,0 40,7 60,7 100 
30-49 0 45,2 58,1 100 

50 և ավելի 5,0 55,8 47,5 100 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ - 41,6 60,0 100 
Միջին մասն. - 46,6 54,5 100 
Բարձրագույն - 60,8 39,2 100 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 0 36,9 63,7 100 
B 0 50,8 52,4 100 
A 9,0 57,3 42,7 100 

5.Ընտանեկան  
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 56,9 43,1 100 
Ամուսնացած 3,0 45,9 55,2 100 

Ամուսնալուծված 0 41,7 58,3 100 
6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 1,5 47,0 53,0 100 
Ոչ 0 47,4 53,7 100 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ - 0 100,0 100 
Վրաս./Ադրբեջան - 38,5 61,5 100 

Ռուսաստան - 28,6 71,4 100 
Արտասահման - 50,0 50,0 100 

8.Ինչպես է փոխ-
վել հարաբե-
րությունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - 
Վատացել է - - - - 

Մնացել է անփոփ. - - - - 

9.Գյուղ (ըստ  
պատմաաշխար-
հագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 0 54,0 46,6 100 
Շիրակ-Արագած. 0 48,3 51,7 100 

Սյունիք 9,0 49,1 56,2 100 
Լոռի-Տավուշ 4,0 30,0 74,1 100 
Գեղարքունիք 0 50,0 55,5 100 

10.Գյուղ (ըստ 
բնակչ. քանակի) 

Մեծ 2,0 47,9 55,7 100 
Միջին 5,0 48,2 54,5 100 
Փոքր 0 40,4 60,0 100 

11.Եկվոր/տեղացի Եկվոր 5,0 54,6 48,3 100 
Տեղացի 0 43,5 59,0 100 

12.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի/ 

Այո 8,3 33,3 66,7 100 

Ոչ 0 49,1 51,6 100 

Ընդհանուր  2,0 44,8 55,0 100 
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ՀՀ-ից դուրս բարեկամների գտնվելու վայրը 

 Արցախ 
Վր-

աս./Ադրբե-
ջան 

Ռուսաստան 
Հեռավոր 
արտա-

սահման 
Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 5,0 65,0 30,0 5,0 100,0 
Իգական 0 50,0 11,1 38,9 100,0 

2.Տարիք 
18-29 10,0 60,0 0 30,0 100,0 
30-49 0 52,9 29,4 17,6 100,0 

50 և ավելի 0 66,7 25,0 16,7 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 4,3 56,5 21,7 21,7 100,0 

Միջին մասն. 0 50,0 30,0 20,0 100,0 
Բարձրագույն 0 83,3 0 16,7 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 4,3 47,8 21,7 26,1 100,0 
B 0 40,0 60,0 20,0 100,0 
A 0 87,5 0 12,5 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 100,0 0 0 100,0 
Ամուսնացած 2,9 55,9 23,5 20,6 100,0 

Ամուսնա-
լուծված 

0 50,0 0 50,0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 0 16,7 50,0 33,3 100,0 
Ոչ 3,0 66,7 15,2 18,2 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ - - - - - 

Վրաս./ 
Ադրբեջան 

- - - - - 

Ռուսաստան - - - - - 
Արտասահման - - - - - 

8.Ինչպես է 
փոխվել 
հարաբերութ. 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմա-աշխար-
հագրական բա-
ժանման) 

Այրարատ 0 71,4 28,6 0 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
0 100,0 10,0 0 100,0 

Սյունիք 5,3 42,1 10,5 42,1 100,0 
Լոռի-Տավուշ 0 0 100,0 0 100,0 
Գեղարքունիք - - - - - 

10.Գյուղ (ըստ 
բնակչ. քանակի) 

Միջին 0 92,9 14,3 0 100,0 
Փոքր 6,7 33,3 6,7 53,3 100,0 

11.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 0 50,0 12,5 37,5 100,0 

Տեղացի 3,6 57,1 25,0 17,9 100,0 
12.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 

տարի 

Այո 0 50,0 50,0 0 100,0 

Ոչ 60,0 15,0 25,0 60,0 100,0 

Ընդհանուր  2,5 57,5 20,0 20,0 100,0 
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ՀՀ-ից տեղափոխվելու պատճառը 
 

 
Աշխատ

անք 

Վատ 
պայման

ներ 

Նյու-
թական 

Հարա-
զատ-
ներին 
մոտ 

Կոն-
տակտ 

Այլ 
Ընդհա-

նուր 

1.Սեռ 
Արական 12,9 48,4 3,2 3,2 6,5 29,0 100,0 
Իգական 2,8 52,8 2,8 19,4 0 27,8 100,0 

2.Տարիք 
18-29 3,2 48,4 0 16,1 0 35,5 100,0 
30-49 12,0 60,0 4,0 0 8,0 24,0 100,0 

50 և ավելի 9,1 36,4 9,1 27,3 0 18,2 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 16,0 48,0 8,0 12,0 8,0 16,0 100,0 
Միջին մասն. 3,7 51,9 0 7,4 0 37,0 100,0 
Բարձրագույն 0 57,1 0 14,3 0 35,7 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 26,3 52,6 5,3 5,3 10,5 10,5 100,0 
B 0 43,5 0 17,4 0 39,1 100,0 
A 0 68,4 0 5,3 0 31,6 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 6,7 26,7 0 13,3 0 53,3 100,0 
Ամուսնացած 7,8 58,8 3,9 11,8 3,9 19,6 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
0 0 0 0 0 100,0 100,0 

6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո - - - - - - - 
Ոչ - - - - - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ - - - - - - 100,0 
Վրաս./ 

Ադրբեջան 
- - - - - 100 100,0 

Ռուսաստան - 100 - - - 0 100,0 
Արտասահման - - - - -  100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. Բա-
րեկամների հետ 

Լավացել է - - - - - - - 
Վատացել է - - - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - - - 

9.Գյուղ (ըստ պատ-
մա-աշխարհագրա-
կան բաժանման) 

Այրարատ 4,4 48,9 0 6,7 4,4 35,6 100,0 
Շիրակ-Արա-

գած. 
50,0 50,0 0 0 0 0 100,0 

Սյունիք 20,0 40,0 10,0 20,0 0 30,0 100,0 
Լոռի-Տավուշ 0 87,5 12,5 12,5 0 0 100,0 
Գեղարքունիք - - - - - - 100,0 

10.Գյուղ (ըստ 
բնակչ. քանակի) 
 

Մեծ 4,0 56,0 2,0 8,0 4,0 28,0 100,0 
Միջին 12,5 37,5 ,0 25,0 0 25,0 100,0 
Փոքր 28,6 42,9 14,3 0 0 42,9 100,0 

11.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 4,5 63,6 4,5 22,7 4,5 9,1 100,0 

Տեղացի 8,9 44,4 2,2 6,7 2,2 37,8 100,0 

12.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա  
2 տարի 

Այո 0 85,7 0 0 14,3 0 100,0 

Ոչ 10,0 50,0 2,5 7,5 32,5 10,0 100,0 

Ընդհանուր  7,1 48,6 2,9 11,4 2,9 27,1 100,0 
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Բնակության վայրից տեղափոխվելու ցանկությունը 

 Ոչ Այո Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 85,0 15,0 100,0 
Իգական 79,8 21,2 100,0 

2.Տարիք 
18-29 79,1 20,9 100,0 
30-49 80,5 19,5 100,0 

50 և ավելի 88,9 11,1 100,0 

3.Կրթություն 

Միջնակարգ 88,0 12,0 100,0 

Միջին մասն. 74,8 25,2 100,0 

Բարձրագույն 75,2 24,8 100,0 

4.Սոցիալական կարգա-
վիճակ 

G 88,7 11,3 100,0 
B 68,0 32,0 100,0 
A 81,2 18,8 100,0 

5.Ընտանեկան կարգա-
վիճակ 

Ամուրի 78,2 21,8 100,0 

Ամուսնացած 83,2 16,8 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
79,4 20,6 100,0 

6.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո - - - 
Ոչ - - - 

7.Արտերկրում հարա-
զատներ ունի 

Արցախ 100,0 0 100,0 
Վրաս./ 

Ադրբեջան 
95,7 4,3 100,0 

Ռուսաստան 62,5 37,5 100,0 
Արտասահման 75,0 25,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. բարեկամ-
ների հետ 

Լավացել է - - - 
Վատացել է - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - 

9.Գյուղ (ըստ պատմա-
աշխարհագրական բա-
ժանման) 

Այրարատ 80,4 19,6 100,0 
Շիրակ-Արագ-

ած. 
92,5 7,5 100,0 

Սյունիք 83,1 16,9 100,0 
Լոռի-Տավուշ 71,7 28,3 100,0 
Գեղարքունիք - - 100,0 

10.Գյուղ (ըստ բնակչ. 
քանակի) 
 
 

Մեծ 78,3 21,7 100,0 
Միջին 89,5 10,5 100,0 

Փոքր 87,9 12,1 100,0 

 11.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 76,2 23,8 100,0 

Տեղացի 84,2 15,8 100,0 
12.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո 26,7 73,3 100,0 
Ոչ 77,1 22,9 100,0 

Ընդհանուր  82,5 17,5 100,0 
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Քաղաքային բնակչություն 
ՀՀ-ից երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մեկնելու  

հաճախականությունը 
 

 
Տարին 2-3 

անգամ 
Ամեն 
տարի 

2-3 տարին 
մեկ 

Չեմ մեկ-
նում 

Ընդհա-
նուր 

1.Սեռ 
Արական 1,1 24,2 42,1 32,6 100,0 
Իգական 9,0 16,1 32,0 51,1 100,0 

2.Տարիք 
18-29 9,0 21,1 39,0 38,9 100,0 
30-49 1,0 21,4 40,0 37,6 100,0 

50 և ավելի 1,0 15,5 28,1 55,4 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 4,0 11,7 31,7 56,1 100,0 
Միջին մասն. 1,4 22,4 38,7 37,5 100,0 
Բարձրագույն 1,6 32,8 44,1 21,5 100,0 

4.Սոցիալական կար-
գավիճակ 

G 4,0 15,7 34,8 49,1 100,0 
B 1,3 21,1 40,9 36,6 100,0 
A 2,8 33,7 41,7 21,8 100,0 

5.Ընտանեկան կար-
գավիճակ 

Ամուրի 1,0 22,9 38,8 37,3 100,0 
Ամուսնացած 9,0 20,0 38,0 41,1 100,0 

Ամուսնալուծված 1,0 11,4 19,9 67,6 100,0 
6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 1,3 23,6 39,9 35,1 100,0 
Ոչ 9,0 19,1 36,6 43,4 100,0 

7.Արտերկրում հարա-
զատներ ունի 

Արցախ 0 15,7 52,9 31,4 100,0 
Վրաս./Ադրբեջան 1,5 24,0 40,8 33,7 100,0 

Ռուսաստան 1,8 30,3 41,6 26,2 100,0 
Արտասահման 1,7 8,7 41,0 48,6 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է անփոփ. - - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 4,0 24,1 35,2 40,4 100,0 
Գյումրի 4,0 22,2 38,1 39,3 100,0 
Կապան 2,7 5,4 34,1 57,8 100,0 
Գավառ 4,3 13,6 37,5 44,6 100,0 
Իջևան 9,0 11,8 45,8 41,5 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 5,0 18,8 34,0 46,6 100,0 

Տեղացի 1,4 21,0 39,3 38,3 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0,9 25,5 37,3 36,4 100,0 

Ոչ 1,3 22,8 41,4 34,4 100,0 

Ընդհանուր  1,0 19,9 36,8 42,4 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս  մեկնելու պատճառները 

 Առևտուր 
Հարա-
զատնե-
րին այց. 

հանգ-
ստանալ 

այլ 
Ընդհա-

նուր 

1.Սեռ 
Արական 3,0 23,0 48,5 36,2 100,0 
Իգական 4,0 24,8 54,1 25,9 100,0 

2.Տարիք 
18-29 1,0 22,1 52,4 29,0 100,0 
30-49 7,0 24,3 54,5 30,7 100,0 

50 և ավելի 0 24,1 47,3 32,7 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 3,0 20,7 50,1 33,6 100,0 
Միջին մասն. 6,0 18,1 58,2 28,9 100,0 
Բարձրագույն 4,0 30,8 47,2 28,2 100,0 

4.Սոցիալական կարգավի-
ճակ 

G 4,0 21,5 49,5 33,3 100,0 
B 0 17,5 56,9 35,2 100,0 
A 9,0 28,5 48,8 29,9 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 3,0 19,8 54,5 28,5 100,0 
Ամուսնացած 6,0 24,4 50,1 31,1 100,0 
Ամուսնալու-

ծված 
0 28,0 44,9 31,8 100,0 

6.Ուզում է  
տեղափոխվել 

Այո 1,0 29,6 41,4 33,0 100,0 
Ոչ 3,0 22,3 52,9 29,8 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ 2,8 23,6 37,5 43,1 100,0 
Վրաս./ 

Ադրբեջան 
0 35,6 44,4 26,4 100,0 

Ռուսաստան 4,0 34,8 47,0 26,6 100,0 
Արտասահման 2,2 13,2 46,2 41,8 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել հար-
աբերութ. բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 0 39,5 44,2 18,8 100,0 

Գյումրի 0,5 0,7 72,5 34,2 100,0 
Կապան 0,6 0 52,1 53,9 100,0 
Գավառ 0,6 1,9 62,6 50,3 100,0 
Իջևան 1,0 6,6 40,4 58,6 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 3,0 34,5 43,5 27,2 100,0 

Տեղացի 3,0 14,8 58,6 34,0 100,0 
11.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո 0 38,0 38,0 28,2 100,0 
Ոչ 0,5 25,9 43,1 32,0 100,0 

Ընդհանուր  3,0 22,2 48,5 29,8 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս բարեկամների գտնվելու վայրը 

 

 Արցախ 
Վրաս./ 
Ադրբ 

Ռուսաս-
տան 

Արտասահ-
ման 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 10,2 53,5 47,5 17,4 100,0 

Իգական 8,7 54,0 56,9 13,4 100,0 

2.Տարիք 
18-29 7,5 55,3 49,8 15,8 100,0 
30-49 11,9 56,3 51,4 14,9 100,0 

50 և ավելի 8,0 47,4 59,9 14,6 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 10,9 50,0 46,9 17,6 100,0 
Միջին մասն. 9,9 54,1 54,5 15,2 100,0 
Բարձրագույն 6,7 60,2 59,0 11,9 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 9,7 53,3 52,5 17,0 100,0 
B 14,5 49,1 48,6 17,9 100,0 
A 8,7 54,0 64,6 12,5 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 8,8 55,4 46,2 15,4 100,0 
Ամուսնացած 9,7 52,0 56,0 15,5 100,0 

Ամուսնա-
լուծվ. 

7,6 62,0 48,1 11,4 100,0 

6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 8,3 46,8 57,3 13,3 100,0 
Ոչ 9,6 55,5 51,8 15,5 100,0 

7.Արտերկրում հա-
րազատներ ունի 

Արցախ - - - - - 
Վրաս./-
Ադրբեջ. 

- - - - - 

Ռուսաստան - - - - - 
Արտասահմա

ն 
- - - - - 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբեր. բարե-
կամների հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնաց. 
անփոփ. 

- - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 6,3 59,6 57,8 9,8 100,0 
Գյումրի 10,5 54,5 48,2 20,2 100,0 
Կապան 9,4 5,9 47,1 45,9 100,0 
Գավառ 30,1 55,9 41,9 10,8 100,0 
Իջևան 6,5 55,6 47,2 13,0 100,0 

10.Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 7,9 54,0 52,9 13,6 100,0 
Տեղացի 11,0 53,8 52,7 16,7 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

այո 10,3 50,0 63,8 24,1 100,0 

ոչ 5,2 45,1 57,5 9,2 100,0 

Ընդհանուր - 7,1 41,0 40,3 11,6 100,0 

 
 

 



180 
 

Բնակության վայրից տեղափոխվելու ցանկությունը 

 Ոչ Այո Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 87,7 12,3 100,0 
Իգական 87,1 12,9 100,0 

2.Տարիք 
18-29 84,9 15,1 100,0 
30-49 88,2 11,8 100,0 

50 և ավելի 90,1 9,9 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 90,1 9,9 100,0 
Միջին մասն. 84,8 15,2 100,0 
Բարձրագույն 85,7 14,3 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 87,9 12,1 100,0 
B 86,3 13,7 100,0 
A 83,5 16,5 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 83,7 16,3 100,0 
Ամուսնացած 89,1 10,9 100,0 

Ամուսնալուծված 85,0 15,0 100,0 
6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո - - - 
Ոչ - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ 83,3 16,7 100,0 
Վրաս./Ադրբեջան 83,7 16,3 100,0 

Ռուսաստան 79,6 20,4 100,0 
Արտասահման 83,4 16,6 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - 
Վատացել է - - - 

Մնացել է անփոփ. - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 88,9 11,1 100,0 
Գյումրի 88,9 11,1 100,0 
Կապան 86,3 13,7 100,0 
Գավառ 80,0 20,0 100,0 
Իջևան 83,3 16,7 100,0 

10.Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 88,0 12,0 100,0 

Տեղացի 86,8 13,2 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 15,3 84,7 100,0 

Ոչ 3,6 96,4 100,0 

Ընդհանուր  87,4 12,6 100,0 
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Բնակության վայրից տեխափոխվել ցանկանալու պատճառները 

 
Աշխա-
տանք 

Վատ 
պայման

ներ 

Նյութակ
ան 

Հարազ
ատների

ն մոտ 

Կոն-
տակտ 

Ան-
պաշտ-
պանվա
ծություն 

Այլ 
Ընդհա-

նուր 

1.Սեռ 
Արական 21,1 34,3 14,9 4,1 6,2 1,7 36,4 100,0 
Իգական 8,3 36,3 17,3 9,4 17,3 2,2 27,7 100,0 

2.Տարիք 
18-29 18,8 34,7 17,1 5,7 10,6 ,8 33,1 100,0 
30-49 12,9 38,2 17,7 9,1 15,1 4,3 22,0 100,0 

50 և ավելի 4,5 31,5 10,1 5,6 10,1 ,0 48,3 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 11,3 31,7 18,3 5,9 8,6 1,1 39,2 100,0 
Միջին մասն. 19,5 35,6 13,8 10,3 13,2 ,6 26,4 100,0 
Բարձրագույն 12,6 39,7 17,2 4,6 15,9 4,6 26,5 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 12,6 30,2 15,8 5,6 15,3 0 32,1 100,0 
B 22,7 33,0 15,9 11,4 13,6 2,3 28,4 100,0 
A 14,1 40,8 14,8 9,2 12,0 5,6 25,4 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 21,6 38,1 15,9 6,8 5,1 0,6 32,4 100,0 
Ամուսնացած 11,1 33,8 17,6 6,8 14,5 3,0 32,1 100,0 

Ամուս-
նալուծված 

2,4 35,7 9,5 9,5 26,2 0 26,2 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո - - - - - - - - 
Ոչ - - - - - - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ 50,0 36,4 4,5 0 9,1 9,1 9,1 100,0 
Վրաս./ 

Ադրբեջան 
18,8 43,1 21,5 2,8 11,1 1,4 24,3 100,0 

Ռուսաստան 9,0 35,1 9,7 7,5 15,7 3,0 31,3 100,0 
Արտասահ-

ման 
6,1 45,5 3,0 6,1 18,2 0 27,3 100,0 

8.Ինչպես է 
փոխվել 
հարաբերութ. 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - - - - 
Վատացել է - - - - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - - - - 

 9.Քաղաք 

Երևան 15,3 39,5 ,9 1,9 21,9 ,9 34,0 100,0 
Գյումրի 12,9 37,1 37,9 14,4 1,5 1,5 21,2 100,0 
Կապան 12,5 32,5 ,0 2,5 5,0 10,0 42,5 100,0 
Գավառ 20,6 31,7 36,5 14,3 7,9 3,2 19,0 100,0 
Իջևան 8,7 24,6 11,6 4,3 10,1 ,0 50,7 100,0 

10. Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 13,7 33,2 8,0 7,1 11,1 2,2 37,6 100,0 

Տեղացի 14,6 37,6 20,6 6,3 12,5 1,7 27,9 100,0 

11.Տեղափոխ-
վելու  
հույս / մոտակա 
2 տարի 

Այո 23,2 22,1 ,0 4,2 20,0 ,0 36,8 100,0 

Ոչ 8,5 38,4 1,4 3,6 12,8 3,2 40,9 100,0 

Ընդհանուր  12,0 29,9 13,6 5,8 10,2 1,6 26,8 100,0 

 
 



182 
 

1993թ. 
Քաղաքային բնակչություն 

ՀՀ-ից երկարաժամկետ և կարճժամկետ  մեկնելու  հաճախականությունը 
 

 
Տարին 2-3 

անգամ 
Ամեն տարի 

2-3 տարին 
մեկ 

Չեմ 
մեկնում 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 11,0 10,3 28,4 50,4 100,0 
Իգական 6,8 7,6 22,1 63,5 100,0 

2.Տարիք 
18-29 7,6 8,1 24,7 59,7 100,0 
30-49 11,2 9,5 27,8 51,4 100,0 

50 և ավելի 6,8 8,7 22,2 62,3 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 8,6 7,0 20,5 63,9 100,0 
Միջին մասն. 9,0 6,7 26,3 57,9 100,0 
Բարձրագույն 8,6 11,7 28,7 51,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 6,4 8,4 20,0 65,2 100,0 
B 8,9 11,4 29,5 50,2 100,0 
A 12,0 11,3 29,2 47,5 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 8,9 9,7 24,9 56,4 100,0 
Ամուսնացած 9,3 9,6 24,4 56,7 100,0 
Ամուսնալուծվ 5,7 7,8 25,0 61,5 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 11,0 14,4 23,6 50,9 100,0 
Ոչ 8,0 6,7 25,4 59,8 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ 10,6 9,9 23,4 56,2 100,0 
Վրաս./ 
Ադրբեջ. 

13,7 15,8 23,3 47,3 100,0 

Ռուսաստան 11,9 11,3 26,4 50,3 100,0 
Արտասահման 10,1 12,5 26,6 50,8 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբեր. բարե-
կամների հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնաց. անփոփ. - - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 10,8 9,1 22,8 57,4 100,0 
Գյումրի 6,8 9,5 27,1 56,6 100,0 
Կապան 0 1,2 24,4 74,4 100,0 
Գավառ 17,1 17,6 25,4 40,0 100,0 
Իջևան 9,0 10,6 32,5 47,8 100,0 

10.Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 7,0 7,2 26,5 59,3 100,0 
Տեղացի 9,6 9,6 24,6 56,2 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 10,9 14,0 27,1 48,0 100,0 

Ոչ 8,8 14,1 23,7 53,4 100,0 

Ընդհանուր  8,8 8,9 25,1 57,2 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս մեկնելու պատճառները 

 

 Առևտուր 
Այց հա-

րազատներ
ին 

Հանգս-
տանալ 

Այլ Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 20,8 27,7 29,7 24,6 100,0 
Իգական 12,7 31,6 43,5 14,4 100,0 

2.Տարիք 
18-29 17,3 23,0 42,4 19,8 100,0 
30-49 21,0 27,2 32,8 22,7 100,0 

50 և ավելի 10,6 39,6 34,7 15,9 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 21,2 31,7 30,1 20,1 100,0 
Միջին մասն. 19,6 30,2 31,1 20,4 100,0 
Բարձրագույն 12,8 28,1 42,4 19,7 100,0 

4.Սոցիալական կա-
րգավիճակ 

G 20,0 34,8 32,4 16,7 100,0 
B 15,7 22,9 40,0 21,4 100,0 
A 12,1 28,4 39,9 23,0 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 15,2 27,2 38,6 22,8 100,0 
Ամուսնացած 19,7 31,6 30,5 20,1 100,0 

Ամուսնալուծվ. 8,0 29,3 42,7 20,0 100,0 
6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 17,4 30,8 30,2 23,3 100,0 
Ոչ 17,0 28,7 38,0 18,6 100,0 

7.Արտերկրում հա-
րազատներ ունի 

Արցախ 14,4 24,8 37,6 24,0 100,0 
Վրաս./Ադրբեջ. 17,1 25,0 44,7 13,2 100,0 

Ռուսաստան 19,8 30,9 31,3 18,5 100,0 
Արտասահման 12,9 35,6 33,1 18,4 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբեր. 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնաց. անփոփ. - - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 7,4 23,9 43,1 26,1 100,0 
Գյումրի 20,8 40,8 27,7 13,8 100,0 
Կապան 44,2 39,5 27,9 4,7 100,0 
Գավառ 28,0 25,8 28,8 18,9 100,0 
Իջևան 16,1 32,8 33,6 18,2 100,0 

10.Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 7,3 42,9 31,2 19,4 100,0 
Տեղացի 21,0 24,4 37,4 20,4 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 21,2 31,4 31,4 17,8 100,0 

Ոչ 13,1 31,2 33,7 23,1 100,0 

Ընդհանուր  16,7 28,7 35,0 19,5 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս բարեկամների գտնվելու վայրը 
 

 Արցախ 
Վրաս./ 

Ադրբեջան 
Ռուսաս-

տան 
Արտա-
սահման 

Ընդհա-
նուր 

1.Սեռ 
Արական 27,7 13,2 50,7 32,7 100,0 
Իգական 30,1 17,2 48,7 35,0 100,0 

2.Տարիք 
18-29 31,5 14,8 46,3 38,6 100,0 
30-49 27,6 15,8 51,3 30,4 100,0 

50 և ավելի 27,6 14,3 51,2 33,4 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 25,3 16,6 49,4 35,8 100,0 
Միջին մասն. 31,1 16,1 51,3 33,7 100,0 
Բարձրագույն 30,0 12,9 49,3 32,2 100,0 

4.Սոցիալական կար-
գավիճակ 

G 32,2 16,9 45,7 35,6 100,0 
B 29,2 18,8 45,1 31,9 100,0 
A 28,6 14,1 52,8 32,1 100,0 

5.Ընտանեկան կար-
գավիճակ 

Ամուրի 32,0 9,9 48,6 39,2 100,0 
Ամուսնացած 26,2 15,5 51,6 33,0 100,0 

Ամուսնալուծվ. 27,0 18,0 48,3 34,8 100,0 
6.Ուզում է տեղափոխ-
վել 

Այո 26,3 13,5 53,6 35,2 100,0 
Ոչ 30,7 15,8 47,3 33,1 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ - - - - - 
Վրաս./ 
Ադրբեջ. 

- - - - - 

Ռուսաստան - - - - - 
Արտասահման - - - - - 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբեր. բարեկամ-
ների հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնաց. անփոփ. - - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 36,0 15,5 40,3 40,0 100,0 
Գյումրի 9,1 15,9 65,9 19,7 100,0 
Կապան 66,7 4,2 56,3 10,4 100,0 
Գավառ 10,1 6,7 62,2 26,1 100,0 
Իջևան 24,1 22,2 56,2 37,7 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 33,7 17,6 44,4 39,4 100,0 

Տեղացի 27,0 13,9 51,7 31,7 100,0 
11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 23,0 11,8 57,9 31,6 100,0 

Ոչ 27,2 16,1 52,8 33,1 100,0 

Ընդհանուր  22,6 11,8 39,0 26,5 100,0 
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Բնակության վայրից տեղափոխվելու ցանկությունը 
 

 Ոչ Այո Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 65,1 34,9 100,0 
Իգական 68,2 31,8 100,0 

2.Տարիք 
18-29 63,0 37,0 100,0 
30-49 64,6 35,4 100,0 

50 և ավելի 73,1 26,9 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 72,7 27,3 100,0 
Միջին մասն. 63,7 36,3 100,0 
Բարձրագույն 63,2 36,8 100,0 

4.Սոցիալական կարգավիճակ 
G 75,3 24,7 100,0 
B 66,8 33,2 100,0 
A 64,0 36,0 100,0 

5.Ընտանեկան կարգավիճակ 
Ամուրի 62,3 37,7 100,0 

Ամուսնացած 67,0 33,0 100,0 
Ամուսնալուծված 67,7 32,3 100,0 

6.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո - - - 
Ոչ - - - 

7.Արտերկրում հարազատներ  
ունի 

Արցախ 63,3 36,7 100,0 
Վրաս./Ադրբեջան 64,6 35,4 100,0 

Ռուսաստան 57,2 42,8 100,0 
Արտասահման 58,4 41,6 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել հարաբերութ. 
բարեկամների  
հետ 

Լավացել է - - - 
Վատացել է - - - 
Մնացել է  
անփոփ. 

- - - 

9.Քաղաք 

Երևան 75,1 24,9 100,0 
Գյումրի 61,5 38,5 100,0 
Կապան 67,1 32,9 100,0 
Գավառ 52,1 47,9 100,0 
Իջևան 49,4 50,6 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 71,5 28,5 100,0 

Տեղացի 64,8 35,2 100,0 

11.Տեղափոխվելու հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 1,3 98,7 100,0 

Ոչ 13,3 86,7 100,0 

Ընդհանուր  66,7 33,3 100,0 
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Տեղափոխվել ցանականլու պատճառները 

 
Աշխա-
տանք 

Վատ 
պայ-
ման-
ներ 

Նյու-
թական 

Հարազ
ատ-

ներին 
մոտ 

Կոն-
տակտ 

Անպա
շտպա
նվածու

թյուն 

Այլ 
Ընդհա

նուր 

1.Սեռ 
Արական 8,4 39,1 29,2 5,9 4,7 23,6 3,4 100,0 
Իգական 8,8 33,8 21,8 8,8 3,9 32,4 3,9 100,0 

2.Տարիք 
18-29 5,3 43,5 20,6 3,5 7,1 34,7 5,3 100,0 
30-49 11,6 34,7 28,2 8,1 4,2 23,6 3,1 100,0 

50 և ավելի 7,3 32,8 27,1 9,6 1,7 27,1 2,8 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 9,0 33,1 34,3 7,9 1,7 22,5 2,8 100,0 
Միջին մասն. 9,9 39,5 24,1 6,2 1,2 27,2 2,5 100,0 
Բարձրագույն 7,8 37,1 21,9 7,4 7,8 31,2 5,1 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 10,0 33,3 30,0 6,0 0,7 26,7 3,3 100,0 
B 6,8 40,5 31,1 8,1 5,4 24,3 0 100,0 
A 7,0 33,9 22,6 8,1 8,1 28,0 4,3 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 3,8 50,0 20,2 6,7 9,6 34,6 4,8 100,0 
Ամուսնացած 9,4 34,4 27,6 7,3 3,1 25,2 3,4 100,0 

Ամուսնալուծվ-
ած 

9,2 30,8 20,0 10,8 3,1 29,2 3,1 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո - - - - - - - - 
Ոչ - - - - - - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ 8,1 25,6 24,4 12,8 5,8 38,4 2,3 100,0 
Վրաս./Ադրբեջա

ն 
26,9 19,2 13,5 5,8 1,9 34,6 5,8 100,0 

Ռուսաստան 8,3 42,5 30,4 5,0 6,6 16,6 3,3 100,0 
Արտասահման 5,1 42,6 27,2 8,8 3,7 22,8 8,1 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. բա-
րեկամների հետ 

Լավացել է - - - - - - - - 
Վատացել է - - - - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

- - - - - - - - 

9.Քաղաք 

Երևան 5,5 46,5 21,7 10,6 4,1 23,5 4,6 100,0 
Գյումրի 26,3 29,8 19,3 7,0 5,3 12,3 3,5 100,0 
Կապան ,0 25,7 1,0 1,0 3,8 77,1 2,9 100,0 
Գավառ 12,9 26,9 48,4 5,4 5,4 6,5 ,0 100,0 
Իջևան 9,8 39,1 39,1 8,3 3,8 17,3 4,5 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 7,0 38,0 25,3 18,4 3,2 18,4 4,4 100,0 

Տեղացի 9,2 36,2 25,7 3,4 4,7 31,1 3,4 100,0 
11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 5,5 31,1 27,9 6,6 3,8 32,2 3,3 100,0 

Ոչ 10,4 38,5 24,5 5,0 5,0 23,4 3,2 100,0 

Ընդհանուր  7,5 32,2 22,6 6,4 3,8 24,3 3,2 100,0 
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2005թ. 
Քաղաքային բնակչություն 

ՀՀ-ից երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մեկնելու հաճախականությունը 
 

 
Տարին 2-3 

անգամ 
Ամեն 
տարի 2-3 տարին 

մեկ 
Չեմ 

մեկնում 
Ընդհանուր 

  

1.Սեռ 
Արական 2,7 3,3 6,0 88,0 100,0 
Իգական 1,4 7,2 5,6 88,6 100,0 

2.Տարիք 
18-29 1,8 4,7 6,1 88,3 100,0 
30-49 - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 1,1 3,1 3,3 92,5 100,0 
Միջին մասն, 1,4 5,4 3,8 89,3 100,0 
Բարձրագույն 2,7 5,9 7,7 83,5 100,0 

 
4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 1,3 3,6 2,6 92,5 100,0 

B 2,3 3,8 7,6 86,3 100,0 
A 2,8 7,9 7,5 81,3 100,0 

5.Ընտանեկան կար-
գավիճակ 

Ամուրի 2,6 5,8 4,7 86,3 100,0 
Ամուսնացած 1,9 4,4 5,7 87,9 100,0 

Ամուսնալուծված            3,0 4,8 3,1 91,7 100,0 
6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 1,7 4,7 5,2 88,2 100,0 
Ոչ 3,6 0 3,6 92,9 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ - - - - 100,0 
Վրաս./Ադրբեջ. 1,8 7,1 1,8 89,3 100,0 

Ռուսաստան 7,0 5,7 5,0 88,3 100,0 
Արտասահման 3,4 6,0 10,6 79,7 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 1,9 7,6 5,7 84,8 100,0 
Վատացել է 0 3,5 5,8 90,7 - 

Մնացել է անփոփ, 2,0 4,5 4,9 88,4 100,0 

9.Քաղաք 

Երևան 1,4 4,0 4,3 92,2 100,0 
Գյումրի 4,0 4,0 4,4 94,8 100,0 
Կապան 4,0 2,6 3,5 93,5 100,0 
Գավառ 0 6,2 7,2 86,5 100,0 
Իջևան 2,1 5,8 10,4 81,7 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
 

Եկվոր 2,7 7,6 8,2 87,0 100,0 

Տեղացի 1,4 4,0 4,3 90,2 100,0 

 11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո      

Ոչ      

Ընդհանուր  1,8 4,7 5,1 88,2 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս մեկնելու պատճառները 
 

 

Ա
շխ

ա
տ

ելո ւ 

Գ
ործուղմա

ն 

Ո
ւսմա

ն 

Ա
ռևտ

րի 

Ա
պ

րա
նք 

բերելու 

Հա
րա

զա
տ

- 
ներին ա

յցի 

Հա
նգստ

ի 

Ա
յլ 

Ընդհա
նուր 

1.Սեռ 
Արական 48,1 7,4 ,0 ,0 3,7 11,1 29,6 48,1 100,0 

Իգական 19,0 4,8 2,4 0,8 0,8 39,7 32,5 19,0 100,0 

2.Տարիք 
18-29 28,3 6,5 1,6 0,5 1,6 30,4 31,0 28,3 100,0 
30-49 - - - - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - - - - 100,0 

 
3.Կրթություն 

Միջնակարգ 18,9 ,0 ,0 ,0 2,7 37,8 40,5 18,9 100,0 

Միջին մասն. 40,5 4,8 ,0 2,4 4,8 33,3 14,3 40,5 100,0 
Բարձրագույն 26,5 8,8 2,9 ,0 ,0 26,5 35,3 26,5 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 36,0 4,0 ,0 2,0 6,0 30,0 22,0 36,0 100,0 

B 41,5 2,4 ,0 ,0 ,0 36,6 19,5 41,5 100,0 
A 15,4 11,5 3,8 ,0 ,0 28,2 41,0 15,4 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 10,9 4,3 4,3 ,0 ,0 28,3 52,2 10,9 100,0 

Ամուսնացած 37,4 8,1 0,8 ,0 2,4 28,5 22,8 37,4 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 6,7 ,0 ,0 6,7 ,0 53,3 33,3 6,7 100,0 

6.Ուզում է տե-
ղափոխվել 

Այո - - - - - - - - 100,0 

Ոչ - - - - - - - - 100,0 

 
7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արցախ - - - - - - - - 100,0 

Վրաս./ 
Ադրբեջ. 

40,0 ,0 ,0 ,0 20,0 40,0 40,0 40,0 100,0 

Ռուսաստան 28,6 3,9 ,0 1,3 40,3 26,0 28,6 28,6  
Արտասահման 16,1 12,9 6,5 ,0 32,3 32,3 16,1 16,1 100,0 

8.Ինչպես է փո-
խվել 
հարաբերու-
թյունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է 32,1 17,9 ,0 ,0 ,0 14,3 35,7 32,1 100.0 

Վատացել է 75,0 ,0 ,0 ,0 ,0 16,7 8,3 75,0 100,0 

Մնացել է անփ-
ոփ. 23,8 4,9 2,1 0,7 2,1 35,0 31,5 23,8 100.0 

 
9.Քաղաք 

Երևան 12,2 11,1 2,2 ,0 2,2 23,3 48,9 12,2 100,0 
Գյումրի 43,5 ,0 4,3 ,0 4,3 26,1 21,7 43,5 100,0 
Կապան 21,4 ,0 ,0 7,1 ,0 64,3 7,1 21,4 100,0 
Գավառ 36,8 ,0 ,0 ,0 ,0 52,6 10,5 36,8 100,0 
Իջևան 55,3 5,3 ,0 ,0 ,0 26,3 13,2 55,3 100,0 

10.Եկվոր/ 
տեղացի 

Եկվոր 24,6 4,3 ,0 ,0 ,0 36,2 34,8 24,6 100,0 

Տեղացի 30,4 7,8 2,6 0,9 2,6 27,0 28,7 30,4 100,0 

11. Տեղափոխ-
վելու հույս / 
մոտակա 2 
տարի 

Այո          

Ոչ          

Ընդհանուր  28,3 6,5 1,6 5,0 1,6 30,4 31,0 28,3 100,0 
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ՀՀ-ից միասին մեկնողների կազմը 
 

 

  Ա
մուսնուս/կնոջս 

հետ
 

Զա
վա

կներիս 

Ա
յլ 

ա
զգա

կա
ններիս 

Գ
ործընկերներիս 

Ո
րպ

ես տ
ուրիստ

 

Ա
յլ 

Ընդհա
նուր 

Մ
ենա

կ 

Ա
մբողջ 

ընտ
ա

նիքով 

1.Սեռ 
Արական 63,1 16,9 15,4 0 1,5 1,5 0 1,5 100,0 
Իգական 35,4 36,7 10,9 8,8 2,7 2,7 7,0 2,0 100,0 

2.Տարիք 
18-29 44,4 30,6 12,0 6,0 2,3 2,3 5,0 1,9 100,0 
30-49 - - - - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - - - - 100,0 
 

3.Կրթություն 

Միջնակարգ 38,3 38,3 4,3 14,9 4,3 0 0 0 100,0 
Միջին մասն. 36,0 32,0 12,0 8,0 2,0 6,0 0 4,0 100,0 
Բարձրագույն 50,0 27,6 15,5 9,0 1,7 1,7 9,0 1,7 100,0 

 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 58,6 22,4 10,3 1,7 1,7 3,4 0 1,7 100,0 
B 35,3 31,4 15,7 13,7 2,0 2,0 0 0 100,0 

A 46,7 30,0 11,1 4,4 2,2 2,2 1,1 2,2 100,0 

5.Ընտանեկան կարգավ-
իճակ 

Ամուրի 57,8 31,1 0 0 6,7 0 0 4,4 100,0 
Ամուսնացած 39,9 31,8 17,6 5,4 1,4 3,4 7,0 0 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
47,8 21,7 0 21,7 0 0 0 8,7 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 47,5 28,3 10,0 5,8 4,2 1,7 8,0 1,7 100,0 
Ոչ 41,7 29,2 20,8 4,2 0 4,2 0 0 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ - - - - - - - - 100,0 
Վրաս./ 
Ադրբեջ. 

28,6 42,9 14,3 0 7,1 0 0 28,6 100,0 

Ռուսաստան 42,4 28,8 12,2 8,6 2,2 3,6 0 42,4  

Արտասահման 66,7 25,9 7,4 0 0 0 0 66,7 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել հ-
արաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 39,4 39,4 9,1 0 6,1 6,1 0 0 100.0 
Վատացել է 66,7 13,3 13,3 0 6,7 0 0 0 100.0 

Մնացել է 
անփոփ. 

43,1 30,5 12,6 7,8 1,2 1,8 6,0 2,4 100.0 

9.Քաղաք 

Երևան 40,7 37,0 9,3 5,6 1,9 3,7 0 1,9 100,0 
Գյումրի 45,8 33,3 8,3 4,2 4,2 0 0 4,2 100,0 
Կապան 60,0 26,7 6,7 0 0 0 0 6,7 100,0 
Գավառ 46,2 23,1 26,9 0 0 3,8 0 0 100,0 
Իջևան 47,6 16,7 14,3 14,3 4,8 0 2,4 0 100,0 

10Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 39,5 36,0 8,1 9,3 3,5 0 1,2 2,3 100,0 

Տեղացի 47,7 26,9 14,6 3,8 1,5 3,8 0 1,5 100,0 

11. Տեղափոխվելու հույս 
/ մոտակա 2 տարի 

Այո          

Ոչ          

Ընդհանուր  44,4 30,6 12,0 6,0 2,3 2,3 5,0 1,9 100,0 
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ՀՀ-ից մեկնելու վայրը 

 

Ռ
ուսա

ստ
ա

ն 

Ն
ա

խ
կին Խ

Ս
ՀՄ

 
երկիր 

Ե
վրոպ

ա
 

Ա
Մ

Ն
 կա

մ Կ
ա

նա
դա

 

Ա
սիա

կա
ն երկիր 

Ա
յլ 

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 

1.Սեռ 
Արական 52,3 4,6 15,4 0 3,1 24,6 100,0 
Իգական 61,5 11,5 5,1 9,6 3,8 8,3 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 60,9 9,8 8,4 3,3 3,7 14,0 100,0 
30-49 - - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - - 100,0 

 
3.Կրթություն 

Միջնակարգ 79,6 2,0 4,1 6,1 0 8,2 100,0 
Միջին մասն. 64,8 9,3 7,4 7,4 3,7 7,4 100,0 
Բարձրագույն 47,9 12,8 9,4 6,8 5,1 17,9 100,0 

 
4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 55,4 9,2 6,2 10,8 6,2 12,3 100,0 
B 80,0 4,0 12,0 0 0 4,0 100,0 
A 47,8 11,1 8,9 7,8 4,4 20,0 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 57,4 6,4 6,4 8,5 4,3 17,0 100,0 
Ամուսնացած 59,6 9,9 7,9 6,0 2,6 13,9 100,0 

Ամուսնալուծվա
ծ 

56,0 12,0 12,0 8,0 8,0 4,0 100,0 

6.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո 58,4 9,6 8,2 6,4 3,7 13,7 100,0 
Ոչ 50,0 0 0 50,0 0 0 100,0 

 
7.Արտերկրում հարա-
զատներ ունի 

Արցախ - - - - - - 100,0 
Վրաս./Ադրբեջ. 42,9 42,9 14,3 0 0 0 100,0 

Ռուսաստան 74,5 7,4 1,1 2,1 2,1 12,8 100,0 
Արտասահման 34,2 11,0 17,8 13,7 2,7 20,5 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել  
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 69,7 6,1 6,1 3,0 0 15,2 100.0 
Վատացել է 87,5 0 0 0 0 12,5 - 

Մնացել է 
անփոփ. 

53,8 11,0 9,2 8,1 4,6 13,3 100.0 

9.Քաղաք 

Երևան 50,0 11,1 11,1 5,6 7,4 14,8 100,0 
Գյումրի 37,5 15,6 9,4 25,0 0 12,5 100,0 
Կապան 93,3 0 0 0 0 6,7 100,0 
Գավառ 73,1 3,8 3,8 0 0 19,2 100,0 
Իջևան 78,0 7,3 4,9 2,4 0 7,3 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 62,1 9,2 6,9 3,4 4,6 13,8 100,0 

Տեղացի 56,6 9,6 8,8 8,8 2,9 13,2 100,0 

11.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

 Ընդհանուր - 58,7 9,4 8,1 6,7 3,6 13,5 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս բարեկամների գտնվելու վայրը 
 

 
ՌԴ 

ԱՊՀ այլ 
երկիր 

Եվրո-
պա 

ԱՄՆ Այլ Ընդհ
անուր 

1.Սեռ 
Արական 75,8 4,4 7,7 11,1 1,0 100,0 
Իգական 73,9 5,5 7,2 12,8 0,6 100,0 

2.Տարիք 
18-29 74,4 5,3 7,2 12,3 0,7 100,0 
30-49 - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 75,6 5,7 6,3 11,5 0,9 100,0 
Միջին մասն. 76,0 6,4 6,8 10,1 0,7 100,0 
Բարձրագույն 71,8 4,4 8,6 14,8 0,5 100,0 

4.Սոցիալական  
կարգավիճակ 

G 76,4 5,0 9,0 8,3 1,2 100,0 
B 74,6 5,0 5,4 13,8 1,2 100,0 
A 69,1 5,7 7,4 17,8 ,0 100,0 

5.Ընտանեկան  
կարգավիճակ 

Ամուրի 75,3 3,2 6,8 14,7 ,0 100,0 
Ամուսնացած 74,6 4,3 7,5 12,7 0,9 100,0 

Ամուսնալուծված 72,2 12,7 7,0 7,6 0,6 100,0 

6.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո 74,5 5,2 7,2 12,3 0,7 100,0 
Ոչ 80,0 ,0 20,0 ,0 ,0 100,0 

7.Արտերկրում  
հարազատներ ունի 

Արցախ 
- - - - - 

100,0 

Վրաս./Ադրբեջ. 
- - - - - 

 

Ռուսաստան 
- - - - - 

100,0 

Արտասահման 
- - - - - 

100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 71,9 3,7 12,6 10,4 1,5 100.0 
Վատացել է 72,1 10,8 8,1 9,0 ,0 100,0 

Մնացել է անփոփ. 75,1 4,8 6,3 13,0 0,7 100.0 

9.Քաղաք 

Երևան 60,9 4,8 11,7 21,8 0,8 100,0 
Գյումրի 79,3 8,0 3,7 8,5 0,5 100,0 
Կապան 87,1 4,8 5,6 0,8 1,6 100,0 
Գավառ 94,3 4,1 0,8 ,0 0,8 100,0 
Իջևան 86,3 3,8 3,8 6,1 ,0 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 78,0 5,7 6,9 8,7 0,6 100,0 

Տեղացի 73,0 4,8 7,5 13,9 0,8 100,0 

11.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո -      
ոչ       

Ընդհանուր  
74,4 5,3 7,3 12,3 7,0 

100,0 
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Դրսում գտնվող բարեկամների ունեցվածքը ՀՀ-ում  
 

 

Տո
ւն

/ 
բն

ա
կա

րա
ն 

Հո
ղա

մա
ս 

Ա
մա

ռա
նո

ց 

տ
ա

րա
ծք

նե
ր 

Գ
որ

ծո
ղ 

բի
զն

ես
 

Չո
ւն

ի 

ա
յլ 

Դ
ժ.

 Պ
. 

Ըն
դհ

ա
-

նո
ւր

 

1.Սեռ 
Արական 60,4 0,3 1,4 ,0 ,0 36,9 0,7 0,3 100,0 
Իգական 58,3 1,3 0,7 0,8 1,3 36,9 ,0 0,8 100,0 

2.Տարիք 
18-29 59,0 1,0 0,9 0,6 1,0 36,9 0,2 0,7 100,0 
30-49 - - - - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - - - - 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 51,9 1,5 1,5 ,0 ,0 42,8 0,6 1,8 100,0 
Միջին մասն, 61,6 1,1 0,4 0,4 1,4 34,9 ,0 0,4 100,0 
Բարձրագույն 62,0 0,7 0,7 1,2 1,5 33,8 ,0 ,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 57,7 0,2 0,5 0,2 0,5 40,4 0,5 ,0 100,0 
B 57,3 0,9 2,1 0,9 1,3 35,5 ,0 2,1 100,0 
A 63,0 1,8 0,7 1,1 1,4 32,0 ,0 ,0 100,0 

5.Ընտանեկան  
կարգավիճակ 

Ամուրի 67,0 0,5 0,5 0,5 ,0 31,4 ,0 ,0 100,0 
Ամուսնացած 57,7 1,1 0,7 0,3 1,4 37,6 0,3 0,9 100,0 

Ամուսնալուծվա
ծ 

54,1 1,3 1,9 1,9 ,0 40,3 ,0 0,6 100,0 

6.Ուզում է տե-
ղափոխվել 

Այո 59,1 1,1 0,8 0,6 1,0 36,8 0,2 0,6 100,0 
Ոչ 50,0 ,0 12,5 ,0 ,0 37,5 ,0 ,0 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արցախ - - - - - - - - 100,0 
Վրաս./ 
Ադրբեջ. 

40,7 3,7 3,7 3,7 ,0 48,1 ,0 ,0 - 

Ռուսաստան 62,5 0,6 0,9 0,6 1,1 33,8 ,0 0,6 100,0 
Արտասահ 

ման 
62,7 ,0 1,3 ,0 ,0 33,3 2,7 ,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերություն-
ները բարեկամների 
հետ 

Լավացել է 63,9 1,7 ,0 ,0 1,7 32,8 ,0 ,0 100,0 
Վատացել է 53,9 ,0 ,0 ,0 1,7 42,6 1,7 ,0 100,0 

Մնացել է 
անփոփ, 

59,0 1,1 1,1 0,7 0,7 36,5 ,0 0,9 100,0 

9.Քաղաք 

Երևան 57,1 0,8 ,0 0,8 1,2 38,9 0,4 0,8 100,0 
Գյումրի 63,2 0,5 ,0 ,0 ,0 35,8 ,0 0,5 100,0 
Կապան 42,5 ,0 3,5 0,9 ,0 51,3 ,0 1,8 100,0 
Գավառ 83,0 1,1 ,0 ,0 ,0 16,0 ,0 ,0 100,0 
Իջևան 56,0 4,0 4,0 0,8 3,2 32,0 ,0 ,0 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 55,3 1,5 0,9 0,3 1,8 39,6 ,0 0,6 100,0 

Տեղացի 60,4 0,8 0,8 0,7 0,6 35,7 0,3 0,7 100,0 

11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո          

Ոչ          

Ընդհանուր  58,9 1,0 9,0 6,0 9,0 36,8 2,0 7,0 100,0 
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Դրսի բարեկամների Հայաստան վերադառնալու  
համար անհրաժեշտ պայմանները 

 

 

Ա
շխ

ա
տ

ա
նք լինի 

բա
նա

կի հա
րց չլինի 

իշխ
ա

նությունները  
փ

ոխ
վեն 

գործ դնելու 
 հնա

րա
վորություն լինի 

օրենսդրությունը  
բա

րելա
վվի 

կվերա
դա

ռնա
մ բոլոր 

դեպ
քերում 

չեմ ցա
նկա

նում 

ոչ մի 

երբ տ
ուն գնեմ 

հա
րստ

ա
նա

լուց 
հետ

ո 

չգիտ
ի 

 

ա
յլ 

Դ
.պ

 

Ընդհա
նուր 

1.Սեռ 
Արական 59,9 ,0 1,9 7,8 3,3 7,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 18,6 1,5 100,0 
Իգական 59,8 0,3 1,5 8,7 1,3 4,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 20,2 1,6 100,0 

2.Տարիք 
18-29 60,0 0,2 1,6 8,4 1,9 5,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 19,6 1,6 100,0 
30-49 - - - - - - - - - - - - - 100,0 

50 և ավելի - - - - - - - - - - - - - 100,0 

3.Կրթություն 

Միջնակարգ 62,7 0,7 2,0 8,2 1,0 4,9 ,0 ,0 0,7 ,0 ,0 19,0 1,0 100,0 

Միջին մասն, 60,6 ,0 1,2 7,6 0,8 6,0 1,6 0,8 ,0 ,0 0,8 19,1 1,6 100,0 

Բարձրագույն ,0 1,3 9,4 2,9 5,7 ,0 ,0 ,0 0,5 ,0 21,6 1,8 ,0 100,0 

4.Սոցիալական կար-
գավիճակ 

G 65,7 ,0 1,6 5,5 1,6 5,3 0,5 ,0 0,5 0,5 ,0 17,2 1,6 100,0 
B 56,1 1,0 2,9 10,7 1,0 4,4 1,0 1,0 ,0 ,0 1,0 20,0 1,0 100,0 
A ,0 0,8 11,2 3,5 5,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,1 2,7 ,0 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 56,3 ,0 1,1 11,5 3,4 6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 18,4 2,9 100,0 

Ամուսնացած 61,9 0,3 2,0 7,6 1,5 5,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 18,4 0,9 100,0 

Ամուսնալուծվա
ծ 54,3 ,0 ,0 8,5 1,6 3,9 0,8 ,0 ,0 ,0 ,0 27,9 3,1 100,0 

6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 59,6 0,2 1,6 8,6 1,8 5,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 19,7 1,6 100,0 

Ոչ 50,0 ,0 ,0 ,0 16,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0 100,0 

7.Արտերկրում հա-
րազատներ ունի 

Արցախ - - - - - - - - - - - - - 100,0 
Վրաս./ 
Ադրբեջ. 38,6 4,5 4,5 6,8 2,3 2,3 ,0 ,0 ,0 36,4 4,5 38,6 4,5  

Ռուսաստան 67,0 ,0 1,1 7,8 1,7 5,5 0,3 0,3 ,0 15,4 0,9 67,0 ,0 100,0 

Արտասահման 46,8 ,0 3,2 9,7 3,2 9,7 3,2 ,0 ,0 21,0 3,2 46,8 ,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերություն-
ները բարեկամների 
հետ 

Լավացել է 52,9 ,0 3,3 11,6 1,7 5,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 21,5 3,3 100,0 

Վատացել է 56,2 ,0 3,1 6,2 2,1 5,2 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,0 ,0 100,0 

Մնացել է 
անփոփ, 61,6 0,3 1,1 8,2 1,9 5,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 18,6 1,3 100,0 

9.Քաղաք 

Երևան 57,4 ,0 0,9 8,8 1,8 4,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 23,6 1,3 100,0 
Գյումրի 60,2 ,0 0,6 5,0 1,2 5,0 0,6 ,0 ,0 ,0 ,0 24,2 3,1 100,0 
Կապան 50,5 ,0 ,0 6,5 0,9 14,0 0,9 ,0 ,0 ,0 ,0 24,3 2,8 100,0 
Գավառ 80,4 ,0 2,7 8,9 2,7 3,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 100,0 
Իջևան 63,9 2,1 7,2 16,5 4,1 4,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 1,0 100,0 

10.Եկվոր/ տեղացի 
Եկվոր 57,6 0,7 3,0 7,1 2,4 6,1 ,0 ,0 0,7 0,7 ,0 20,9 1,0 100,0 

Տեղացի 61,1 ,0 0,9 9,1 1,7 5,3 0,6 0,3 ,0 ,0 0,3 18,9 1,8 100,0 

10.Տեղափոխվելու հ-
ույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո - - - - - - - - - - - - - - 

ոչ - - - - - - - - - - - - - - 

Ընդհանուր  59,9 2,0 1,6 8,4 1,9 5,5 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 19,7 1,6 100,0 
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Դրսի բարեկամներից օգնություն ստանալու հաճախականությունը 
 

 Միշտ Երբեմն Երբեք Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 10,4 29,6 60,1 100,0 
Իգական 19,6 23,2 57,2 100,0 

2.Տարիք 
18-29 17,0 25,2 57,8 100,0 
30-49 - - - 100,0 

50 և ավելի - - - 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 12,3 21,6 66,1 100,0 
Միջին մասն. 20,6 24,9 54,5 100,0 
Բարձրագույն 18,0 28,1 53,9 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 15,5 23,6 60,9 100,0 
B 19,0 27,5 53,5 100,0 
A 15,7 24,6 59,6 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 17,6 20,4 62,0 100,0 
Ամուսնացած 16,0 26,1 57,9 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
21,5 26,7 51,7 100,0 

6.Ուզում է տեղա-
փոխվել 

Այո 17,2 24,7 58,0 100,0 
Ոչ 15,4 46,2 38,5 100,0 

7.Արտերկրում հա-
րազատներ ունի 

Արցախ - - - 100,0 
Վրաս./Ադրբեջ. 24,1 17,2 58,6 100,0 

Ռուսաստան 17,1 26,1 56,9 100,0 
Արտասահման 17,5 27,5 55,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերություննե-
րը բարեկամների 
հետ 

Լավացել է 14,4 28,8 56,9 - 
Վատացել է 10,9 27,1 62,0 - 

Մնացել է 
անփոփ. 

18,2 24,3 57,5 100.0 

9.Քաղաք 

Երևան 15,9 22,2 61,8 100,0 
Գյումրի 13,9 17,8 68,3 100,0 
Կապան 17,6 29,8 52,7 100,0 
Գավառ 16,5 37,8 45,7 100,0 
Իջևան 27,5 28,2 44,3 100,0 

10.Եկվոր/տեղացի 
Եկվոր 15,3 25,6 59,1 100,0 

Տեղացի 17,9 24,9 57,2 100,0 
11.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո     

Ոչ     

Ընդհանուր  17,0 25,1 57,8 100,0 
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2007թ. 
Գյուղական բնակչություն 

ՀՀ-ից երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մեկնելու հաճախականությունը 
 

 
Տարին 2-3 

անգամ 
Ամեն 
տարի 

2-3 տարին 
մեկ 

Չեմ 
մեկնում 

Ընդհանուր 

1. Սեռ 
Արական 0,1 17,9 5,1 76,9 100,0 
Իգական 0 11,9 6,5 81,7 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 0 25,1 4,2 70,7 100,0 
30-49 0 17,7 5,9 76,4 100,0 

50 և ավելի 2,0 9,8 5,5 84,6 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 0 12,6 4,4 83,0 100,0 
Միջին մասն, 3,0 8,4 7,9 83,4 100,0 
Բարձրագույն 0 40,0 0 60,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 0 7,1 3,7 89,1 100,0 
B 0 14,2 0,5 85,3 100,0 
A 1,0 13,6 6,1 80,3 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 7,1 0 92,9 100,0 
Ամուսնացած 0,1 15,5 6,0 78,4 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
0 10,7 0 89,3 100,0 

6.Ուզում է  
տեղափոխվել 

Այո 0 15,4 0 84,6 100,0 
Ոչ 0,1 14,4 5,2 80,3 100,0 

 
7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

ՌԴ - 8,0 1,6 90,4 100,0 
ԱՊՀ 1,5 29,4 - 69,1 100,0 

Եվրոպա - 56,2 - 43,8 100,0 
Այլ - 16,0 5,9 78,1 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 0 0 0 100,0 100,0 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ, 

0,1 14,5 5,1 80,4 100,0 

9.Գյուղ (ըստ պա-
տմաաշխարհագր-
ական բաժանման) 

Այրարատ 0 10,7 3,9 85,4 100,0 
Շիրակ-

Արագած, 
0 25,8 9,4 64,8 100,0 

Սյունիք 0,3 1,7 1,1 96,9 100,0 
Լոռի-Տավուշ 0 18,8 5,8 75,3 100,0 
Գեղարքունիք 0 20,7 7,2 72,1 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2  
տարի 

Այո 0 30,0 0 70,0 100,0 

Ոչ 0,1 14,2 5,1 80,6 100,0 

Ընդհանուր  0,1 14,4 5,1 80,5 
 

100,0 
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Երկրից բացակայելու ժամանակահատվածը 
 

 Մի քանի ամսով 6 ամսով Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 17,1 82,9 100,0 
Իգական 30,5 69,5 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 12,5 87,5 100,0 
30-49 7,5 92,5 100,0 

50 և ավելի 55,9 44,1 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 21,4 78,6 100,0 
Միջին մասն. 50,0 50,0 100,0 
Բարձրագույն 0 100,0 100,0 

4.Սոցիալական կար-
գավիճակ 

G 6,9 93,1 100,0 
B 0 100,0 100,0 
A 27,8 72,2 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 100,0 100,0 
Ամուսնացած 22,8 77,2 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
0 100,0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 20,9 79,1 100,0 
Ոչ 33,3 66,7 100,0 

7.Արտերկրում հար-
ազատներ ունի 

ՌԴ 29,9 70,1 100,0 
ԱՊՀ 0 100,0 100,0 

Եվրոպա 0 100,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է 0 0 100.0 
Վատացել է 0 0 100,0 

Մնացել է  
անփոփ. 

21,1 78,9 100.0 

7.Գյուղ (ըստ պատ-
մաաշխարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 22,7 77,3 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
22,1 77,9 100,0 

Սյունիք 27,3 72,7 100,0 
Լոռի-Տավուշ 21,3 78,7 100,0 
Գեղարքունիք 18,0 82,0 100,0 

8.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 100,0 100,0 

Ոչ 21,5 78,5 100,0 

Ընդհանուր  21,1 78,9 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս մեկնելու  պատճառները 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Աշխատելու 
Հարազատ- 
ներին այցի 

Հանգստի Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 98,8 1,2 0 100,0 
Իգական 96,2 1,9 1,9 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 100,0 0 0 100,0 
30-49 98,5 1,5 0 100,0 

50 և ավելի 95,7 2,2 2,2 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 98,9 0,4 0,8 100,0 
Միջին մասն. 50,0 50,0 0 100,0 
Բարձրագույն 100,0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական կարգ-
ավիճակ 

G 100,0 0 0 100,0 
B 96,4 3,6 0 100,0 
A 97,4 1,7 0,9 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 100,0 0 0 100,0 
Ամուսնացած 97,8 1,5 0,6 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
100,0 0 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 100,0 0 0 100,0 
Ոչ 98,0 1,5 0,6 100,0 

7.Արտերկրում հար-
ազատներ ունի 

ՌԴ 90,9 6,5 2,6 100,0 
ԱՊՀ 100,0 0 0 100,0 

Եվրոպա 100,0 0 0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - 100.0 
Վատացել է - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ. 

98,0 1,4 0,6 100.0 

9.Գյուղ (ըստ պատ-
մաաշխարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 96,0 2,7 1,3 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
100,0 0 0 100,0 

Սյունիք 63,6 27,3 9,1 100,0 
Լոռի-Տավուշ 100,0 0 0 100,0 
Գեղարքունիք 100,0 0 0 100,0 

Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո 100,0 0 0 100,0 

ոչ 98,0 1,5 0,6 100,0 

Ընդհանուր  98,0 1,4 0,6 100,0 
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ՀՀ-ից միասին մեկնողների կազմը 
 

 Մենակ 
Ամբողջ 
ընտանի

քով 

Ամու-
սնուս/կ-

նոջս 
հետ 

Զավակն
երիս 

Այլ ա-
զգա-

կաննե-
րիս 

Հար-
ևաններ

իս 

Գործը-
նկերն-
երիս 

Ընդհա-
նուր 

1.Սեռ 
Արական 55,1 2,1 6,9 6,9 19,6 4,9 4,5 100,0 
Իգական 49,5 0 3,8 1,9 5,7 13,3 25,.7 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 64,3 0 0 0 21,4 0 14,3 100,0 
30-49 51,7 2,5 8,5 1,0 20,9 10,0 5,5 100,0 

50 և ավելի 50,5 0 4,3 18,3 0 6,5 20,4 100,0 

 
3.Կրթություն 

Միջնակարգ 48,5 1,9 6,5 7,3 16,0 5,3 14,5 100,0 
Միջին մասն. 50,0 0 50,0 0 0 0 0 100,0 
Բարձրագույն 50,0 0 0 0 0 50,0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 
B 96,4 0 3,6 0 0 0 0 100,0 
A 38,5 2,1 8,5 8,1 20,5 6,0 16,2 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 
Ամուսնացած 50,5 1,5 6,5 5,2 16,6 8,0 11,7 100,0 
Ամուսնալուծ

ված 
88,9 0 0 11,1 0 0 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0 
Ոչ 52,6 1,5 6,1 5,5 15,7 7,6 11,0 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 80,5 - 9,1 0 - - 10,4 100,0 
ԱՊՀ 100,0 - 0 0 - - 0 100,0 

Եվրոպա 0 - 0 100,0 - - 0 100,0 

8.Ինչպես է  
փոխվել հարա-
բերությունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - - - 100.0 
Վատացել է - - - - - - - 100.0 

Մնացել է 
անփոփ. 

53,4 1,4 6,0 5,4 15,4 7,4 10,9 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշ-
խարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 52,0 2,7 8,0 5,3 14,7 6,7 10,7 100,0 
Շիրակ-Ա-

րագած. 
50,0 0 4,7 5,8 18,6 9,3 11,6 100,0 

Սյունիք 45,5 9,1 36,4 9,1 0 0 0 100,0 
Լոռի-Տավուշ 59,6 2,2 3,4 5,6 12,4 5,6 11,2 100,0 
Գեղարքունիք 52,8 0 4,5 4,5 18,0 9,0 11,2 100,0 

11. Տեղափոխվե-
լու հույս / մո-
տակա 2 տարի 

Այո 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 

Ոչ 54,4 1,5 6,1 5,5 15,7 5,8 11,0 100,0 

Ընդհանուր  53,4 1,4 6,0 5,4 15,4 7,4 10,9 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս մեկնելու վայրը 
 

 ՌԴ 
Նախկին 

ԽՍՀՄ 
Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 87.8 100,0 12.2 
Իգական 92.4 100,0 7.6 

 
2.Տարիք 

18-29 100.0 100,0 - 
30-49 90.5 100,0 9.5 

50 և ավելի 79.6 100,0 20.4 

 
3.Կրթություն 

Միջնակարգ 85.5 100,0 14.5 
Միջին մասն. 100.0 100,0 - 

Բարձրա-
գույն 

100.0 100,0 - 

4.Սոցիալական կարգ-
ավիճակ 

G 27.6 100,0 72.4 
B 100.0 100,0 - 
A 92.7 100,0 7.3 

5.Ընտանեկան կարգավի-
ճակ 

Ամուրի 100.0 100,0 - 
Ամուսնացած 88.3 100,0 11.7 
Ամուսնալուծ

ված 
100.0 100,0  

6.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո 100.0 100,0 - 
Ոչ 89.0 100,0 11.0 

7.Արտերկրում հարա-
զատներ ունի 

ՌԴ 100.0 100,0  
ԱՊՀ 95.2 100,0 4.8 

Եվրոպա 100.0 100,0 - 
այլ 79.3 100,0 20.7 

8.Ինչպես է փոխվել հար-
աբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - 100.0 - 
Վատացել է - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

89.1 100.0 10.9 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհագրա-
կան բաժանման) 

Այրարատ 90.7 100,0 9.3 
Շիրակ-

Արագած. 
88.4 100,0 11.6 

Սյունիք 90.9 100,0 9.1 
Լոռի-Տավուշ 88.8 100,0 11.2 

Գեղար-
քունիք 

88.8 100,0 11.2 

10.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո 100,0 100,0 0 

ոչ 89,0 100,0 11,0 
Ընդհանուր - 89.1 100,0 10.9 
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ՀՀ-ից դուրս գտնվող  բարեկամների կազմը 
 

 
Հայրս/ 
մայրս 

Եղբայրս-
/քույրս 

Տղաս/ 
աղջիկս 

Հեռու 
բարե-
կամս 

Իմ 
բարեկ.  
ոչ ոք 

Ընդհ-
անուր 

1.Սեռ 
Արական 4,3 31,1 7,9 8,4 48,3 100,0 
Իգական 3,9 22,3 13,1 6,4 54,2 100,0 

2.Տարիք 
18-29 7,6 30,4 0 1,1 60,9 100,0 
30-49 3,7 27,2 3,3 10,5 55,4 100,0 

50 և ավելի - - - - - 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 0 23,1 11,6 6,4 58,9 100,0 
Միջին մասն. 0 61,5 3,7 8,3 26,6 100,0 
Բարձրագույն 40,0 40,0 ,0 20,0 0 100,0 

4.Սոցիալական  
կարգավիճակ 

G 0 25,3 12,9 2,8 59,0 100,0 
B 0 27,2 ,8 5,6 66,4 100,0 
A 1,7 29,2 11,3 7,2 50,6 100,0 

5.Ընտանեկան կ-
արգավիճակ 

Ամուրի 0 21,1 ,0 15,8 63,2 100,0 
Ամուսնացած 3,7 30,5 7,6 7,4 50,8 100,0 

Ա-
մուսնալուծված 

5,1 24,8 32,5 ,0 37,6 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո ,0 32,0 16,0 8,0 44,0 100,0 
Ոչ 3,8 29,7 9,5 6,9 50,0 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

ՌԴ - - - - - 100,0 
ԱՊՀ - - - - - 100,0 

Եվրոպա - - - - - 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100.0 
Վատացել է - - - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ. 

3,8 29,9 9,7 7,0 49,7 100.0 

9.Գյուղ (ըստ պատմա-
աշխարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 2,3 28,0 11,3 7,4 51,0 100,0 
Շիրակ-Արա-

գած. 
8,4 38,6 4,2 2,4 46,4 100,0 

Սյունիք ,0 19,9 16,2 12,5 51,5 100,0 
Լոռի-Տավուշ 4,7 37,5 5,6 4,3 47,8 100,0 
Գեղարքունիք 6,1 30,7 7,4 5,6 50,2 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 0 0 50,0 50,0 100,0 

Ոչ 4,1 32,7 10,6 7,0 54,1 100,0 

Ընդհանուր  3,7 29,9 9,6 6,9 49,8 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս գտնվող բարեկամների գտնվելու վայրը 
 

  ՌԴ 
ԱՊՀ  

այլ երկիր 
Եվրոպա Այլ Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 89,1 7,7 0,3 3,0 100,0 
Իգական 88,0 3,5 2,8 5,6 100,0 

2.Տարիք 
18-29 100,0 0 0 0 100,0 
30-49 86,9 8,5 1,9 2,8 100,0 

50 և ավելի 89,4 5,3 ,4 4,9 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 88,6 7,3 1,2 2,8 100,0 
Միջին մասն. 92,9 0 0 7,1 100,0 
Բարձրագույն 100,0 0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական  
կարգավիճակ 

G 97,3 2,7 0 0 100,0 
B 92,9 4,8 2,4 0 100,0 
A 87,9 6,7 1,0 4,4 100,0 

Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 100,0 0 0 0 100,0 
Ամուսնացած 90,2 6,6 ,2 3,0 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
87,7 0 6,2 6,2 100,0 

5.Ուզում է տեղափոխվել 
Այո 100,0 0 0 0 100,0 
Ոչ 89,9 5,8 ,9 3,4 100,0 

6.Արտերկրում հարազատ-
ներ ունի 

ՌԴ - - - - 100,0 
ԱՊՀ - - - - 100,0 

Եվրոպա - - - - 100,0 

7.Ինչպես է փոխվել  
հարաբերությունները 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - - 100.0 
Վատացել է - - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ. 

90,2 5,6 ,9 3,3 100.0 

8.Գյուղ (ըստ պատ-
մաաշխարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 87,3 6,7 ,6 5,5 100,0 
Շիրակ-Արագած. 100,0 0 0 0 100,0 

Սյունիք 81,9 9,4 2,2 6,5 100,0 
Լոռի-Տավուշ 96,0 4,0 0 0 100,0 
Գեղարքունիք 95,5 3,4 1,1 0 100,0 

9.Տեղափոխվելու հույս / 
մոտակա 2 տարի 

Այո 100,0 0 0 0 100,0 

ոչ 90,1 5,7 0,9 3,3 100,0 

Ընդհանուր  90,2 5,6 0,9 3,3 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս գտնվող բարեկամների զբաղվածությունը 
 

 
 

Բանվորական 
աշխատանք 

Ծառայողական 
աշխատանք 

Բարձր 
որակավորում 

ունեցող 
մասնագետ 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 48,7 48,5 5,4 100,0 
Իգական 56,7 33,6 9,7 100,0 

 
2.Տարիք 

18-29 68,2 31,8 0 100,0 
30-49 56 39,6 4,3 100,0 

50 և ավելի 56 49,3 8,6 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 51,7 40,7 7,6 100,0 
Միջին մասն. 66,7 33,3 0 100,0 
Բարձրագույն 50,0 50,3 0 100,0 

4.Սոցիալակ. 
Կարգավիճ. 

G 46,6 53,4 0 100,0 
B 77,6 19,0 4,8 100,0 
A 51,1 41,5 7,4 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 21,4 78,6 0 100,0 
Ամուսնացած 47,3 46,3 6,3 100,0 
Ամուսնալուծ

ված 
83.6 16,4 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 85,7 0 14,3 100,0 
Ոչ 49,3 45,1 5,7 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 49,6 46,1 4,4 100,0 
ԱՊՀ 58,1 12,9 29,1 100,0 

Եվրոպա 100,0 0 0 100,0 
8.Ինչպես է 
փոխվել 
հարաբերությունն
երը բարեկամ-
ների հետ 

Լավացել է - - - 100.0 
Վատացել է - - - 100.0 

Մնացել է 
անփոփ. 

50,2 43,9 5,9 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհ
ագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 54,4 39,1 6,4 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
38,1 57,1 4,8 100,0 

Սյունիք 55,1 38,8 7,3 100,0 
Լոռի-Տավուշ 49,5 44,4 6,1 100,0 
Գեղարքունիք 46,6 48,9 4,5 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 100,0 0 0 100,0 

ոչ 49,6 44,5 5,5 100,0 

Ընդհանուր  50,9 43,7 5,5 100,0 
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ՀՀ-ից դուրս գտնվող բարեկամների ունեցվածքը ՀՀ-ում 
 

 
Տուն, 

բնակարան 
Հողամաս Չունի այլ Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 7,3 28,5 64,1 0 100,0 
Իգական 14,1 39,7 45,1 1,1 100,0 

2.Տարիք 
18-29 1,0 84,7 14,3 0 100,0 
30-49 5,2 27,8 66,9 0 100,0 

50 և ավելի 16,9 15,3 66,9 0,8 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 17,0 0 82,5 0,5 100,0 
Միջին մասն, 5,1 0 94,9 0 100,0 
Բարձրագույն 0 100,0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 1,3 9,0 89,7 0 100,0 
B 2,4 34,1 63,4 0 100,0 
A 17,5 5,4 76,6 0,5 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 4,1 71,4 24,5 0 100,0 
Ամուսնացած 7,2 25,8 66,6 0,4 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
41,1 24,7 34,2 0 100,0 

6,Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 15,0 30,0 55,0 0 100,0 
Ոչ 10,6 29,0 60,1 0,3 100,0 

7,Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 16,4 0 83,1 0,5 100,0 
ԱՊՀ 2,9 57,4 39,7 0 100,0 

Եվրոպա 0 25,8 74,2 0 100,0 

8,Ինչպես է փոխ-
վել հարաբերու-
թյունները բարե-
կամների հետ 

Լավացել է - - - - 100,0 
Վատացել է - - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ, 

10,7 29,1 59,9 0,3 100,0 

9,Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհ
ագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 13,7 18,9 66,9 0,6 100,0 
Շիրակ-

Արագած, 
3,8 55,8 40,4 0 100,0 

Սյունիք 21,8 0 77,4 0,8 100,0 
Լոռի-Տավուշ 4,8 32,8 62,4 0 100,0 
Գեղարքունիք 7,0 45,3 47,7 0 100,0 

10,Տեղափոխվե-
լու հույս / 
մոտակա 2 տարի

Այո 0 46,2 53,8 0 100,0 

ոչ 10,9 28,7 60,1 0,3 100,0 

Ընդհանուր  10,7 29,0 60,1 0,3 100,0 
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Դրսի բարեկամների Հայաստան վերադարձի մտադրություն 
 

 
Այո, 

ցանկութ, 
մեծ է 

Այո, 
ցանկութ, 

հայտնում է 

Չի 
ցանկանում 

Դժվարա-
նում է 

պատաս-
խանել 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 10,7 48,8 7,2 33,3 100,0 
Իգական 16,4 47,5 7,1 29,0 100,0 

2.Տարիք 
18-29 0 87,8 0 12,2 100,0 
30-49 18,2 45,5 10,7 25,7 100,0 

50 և ավելի 11,5 35,0 6,4 47,0 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 18,9 28,5 11,5 41,1 100,0 
Միջին մասն, 56,4 21,8 0 21,8 100,0 
Բարձրագույն 0 60,0 0 40,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 25,6 33,3 5,1 44,8 100,0 
B 2,4 36,6 0 63,4 100,0 
A 25,1 33,3 10,4 48,9 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 4,1 81,6 0 14,3 100,0 
Ամուսնացած 19,3 44,8 7,9 28,0 100,0 
Ամուսնալուծ

ված 
17,0 12,8 0 70,0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 10,0 30,0 10,0 50,0 100,0 
Ոչ 17,8 46,0 6,5 29,1 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 27,6 30,9 6,1 44,5 100,0 
ԱՊՀ 0 48,5 26,5 14,7 100,0 

Եվրոպա 16,1 25,8  74,2 100,0 
8.Ինչպես է 
փոխվել 
հարաբերություն
ները բարեկամ-
ների հետ 

Լավացել է - - - - 100,0 
Վատացել է - - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ, 

17,6 45,5 6,7 30,2 100,0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհ
ագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 15,7 43,4 9,0 31,9 100,0 
Շիրակ-

Արագած, 
20,0 59,0 0 21,0 100,0 

Սյունիք 14,6 30,1 15,4 39,9 100,0 
Լոռի-Տավուշ 21,0 47,1 3,4 28,5 100,0 
Գեղարքունիք 19,2 50,4 3,2 27,2 100,0 

10.Տեղափոխվելո
ւ հույս / մոտակա 
2 տարի 

Այո 0 100,0 0 0 100,0 

Ոչ 18,0 44,3 6,8 30,9 100,0 

Ընդհանուր  19,9 45,3 6,6 30,2 100,0 
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Դրսի բարեկամների ՀՀ այցելելու հաճախականությունը 
 

 
Ամեն 
տարի 

2-3 
տարին 

մեկ 

Հազվա
դեպ 

Երբեք չի եկել Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 14,9 2,4 45,1 37,5 100,0 
Իգական 19,4 6,0 46,3 28,4 100,0 

2.Տարիք 
18-29 31,8 0 4,5 63,6 100,0 
30-49 17,9 1,0 39,6 41,5 100,0 

50 և ավելի 13,3 6,0 54,5 26,2 100,0 

3.Կրթություն 

Միջնա                    
կարգ 

7,2 3,3 56,4 33,2 100,0 

Միջին 
մասն. 

- - - - 100,0 

Բարձրա-
գույն 

100,0 0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 1,4 11,0 56,2 31,5 100,0 
B 11,9 0 42,9 45,2 100,0 
A 9,5 2,1 55,7 32,7 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 35,7 0 35,7 28,6 100,0 
Ամուսնա-

ցած 
13,2 3,5 48,5 34,9 100,0 

Ամուսնալ
ուծված 

16,4 0 77,0 6,6 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 14,3 0 14,3 71,4 100,0 
Ոչ 14,1 3,1 52,2 30,6 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

ՌԴ 15,0 3,2 53,3 28,5 100,0 
ԱՊՀ 0 0 29,0 71,0 100,0 

Եվրոպա 0 0 0 100,0 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերություննե
րը բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - 100.0 
Վատացել 

է 
- - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ. 

14,1 3,0 51,2 31,7 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհա
գրական 
բաժանման) 

Այրարատ 11,5 3,8 48,7 35,9 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
19,0 0 61,9 19,0 100,0 

Սյունիք 13,2 4,7 41,9 40,3 100,0 
Լոռի-

Տավուշ 
11,1 2,0 57,6 29,3 100,0 

Գեղարքու
նիք 

19,3 2,3 55,7 22,7 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 0 100,0 0 100,0 

ոչ 14,3 3,0 50,6 32,1 100,0 

Ընդհանուր  14,0 3,0 51,4 31,6 100,0 
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Բարեկամների դրսում գտնվելու ժամանակահատվածը 
 

 
Մինչև 1 
տարի 

1-2 տարի 3-5 տարի 
5-10 

տարի 
11 և 

ավելի 
Ընդհա-

նուր 

1.Սեռ 
Արական 0 1,9 20,9 69,2 8,1 100,0 
Իգական 13,4 3,7 15,7 62,7 4,5 100,0 

2.Տարիք 
18-29 0 0 4,5 63,6 31,8 100,0 
30-49 4,8 4,3 25,1 59,4 6,3 100,0 

50 և ավելի 3,5 ,9 15,5 74,8 5,3 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 2,0 2,3 18,0 77,7 0 100,0 
Միջին մասն. - - - - - 100,0 
Բարձրագույն 0 0 0 0 100,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 0 0 13,7 86,3 0 100,0 
B 0 4,8 2,4 92,9 0 100,0 
A 4,7 2,4 20,2 72,7 4,7 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 0 0 100,0 0 100,0 
Ամուսնացած 4,0 2,0 17,8 70,4 5,8 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
0 3,3 9,8 77,0 9,8 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 28,6 0 21,4 50,0 0 100,0 
Ոչ 2,7 2,1 16,6 72,3 6,2 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

ՌԴ 3,3 ,4 15,0 74,8 6,5 100,0 
ԱՊՀ 6,5 29,0 29,0 35,5 0 100,0 

Եվրոպա 0 0 100,0 0 0 100,0 
8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերություննե
րը բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 100.0 
Վատացել է - - - - - 100,0 

Մնացել է 
անփոփ. 

3,4 2,1 16,7 71,7 6,1 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխար-
հագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 3,9 2,6 20,0 70,3 3,2 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
3,3 0 9,8 70,5 16,4 100,0 

Սյունիք 3,9 3,9 21,7 70,5 0 100,0 
Լոռի-Տավուշ 2,1 1,0 14,4 75,3 7,2 100,0 
Գեղարքունիք 3,5 1,2 10,5 73,3 11,6 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 0 0 100,0 0 100,0 

Ոչ 3,5 2,1 17,0 71,3 6,2 100,0 

Ընդհանուր  3,4 2,1 16,7 71,8 6,1 100,0 
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Դրսի բարեկամների ՀՀ վերդառնալու  համար անհրաժեշտ  պայմանները 
 

 
Աշխատանքի  
առկայության 

Գործ դնելու 
հնարավորու-

թյան 

Ամեն 
պարագայում 

Այլ Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 86,6 13,1 0,2 100,0 0 
Իգական 78,6 16,0 3,2 100,0 2,1 

2.Տարիք 
18-29 86,7 13,3 0 100,0 0 
30-49 89,2 8,3 1,7 100,0 0,8 

50 և ավելի 78,2 19,8 1,2 100,0 0,8 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 71,5 25,8 1,8 100,0 1,0 
Միջին մասն, 100,0 0 0 100,0 0 
Բարձրագույն 100,0 0 0 100,0 0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 78,8 18,8 0 100,0 2,5 
B 42,9 55,4 1,8 100,0 0 
A 83,2 14,7 1,6 100,0 0,5 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 95,9 4,1 0 100,0 0 
Ամուսնացած 80,1 18,6 0,6 100,0 0,7 

Ամուսնա-
լուծված 

94,5 0 5,5 100,0 0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 50,0 38,9 11,1 100,0 0 
Ոչ 83,9 14,8 0,8 100,0 0,6 

Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 81,1 17,5 ,5 100,0 0,9 
ԱՊՀ 85,2 14,8 0 100,0 0 

Եվրոպա 25,8 58,1 16,1 100,0 0 
7.Ինչպես է 
փոխվել հարա-
բերությունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - 100,0 - 
Վատացել է - - - 100,0 - 

Մնացել է 
անփոփ, 

82,9 15,4 1,1 100,0 0,6 

8.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխա
րհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 80,2 17,5 1,1 100,0 1,1 
Շիրակ-

Արագած, 
93,5 6,5 0 100,0 0 

Սյունիք 73,8 21,3 3,3 100,0 1,6 
Լոռի-Տավուշ 82,8 17,2 0 100,0 0 
Գեղարքունիք 86,9 12,3 0,8 100,0 0 

10.Տեղափոխ-
վելու հույս / 
մոտակա 2 
տարի 

Այո 100,0 0 0 100,0 0 

Ոչ 82,6 15,7 1,1 100,0 0,6 

Ընդհանուր  10,7 29,0 60,1 100,0 0,3 
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Դրսի բարեկամներից օգնություն ստանալու հաճախականությունը 
 

 
Այո 

մշտապես 
Երբեմն ոչ այլ Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 5,7 65,7 28,6 0 100,0 
Իգական 9,7 56,7 29,1 4,5 100,0 

2.Տարիք 
18-29 0 63,6 36,4 0 100,0 
30-49 8,5 55,0 33,6 2,8 100,0 

50 և ավելի 6,0 70,4 23,6 0 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 0 63,6 36,4 0 100,0 
Միջին մասն. - - - - 100,0 
Բարձրագույն 0 0 50,0 50,0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 12,3 80,8 6,8 - 100,0 
B 4,5 90,9 4,5 - 100,0 
A 5,4 68,7 25,9 - 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 0 92,9 7,1 0 100,0 
Ամուսնացած 6,1 65,9 26,7 1,3 100,0 
Ամուսնալուծ-

ված 
6,6 77,0 16,4 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 0 7,1 92,9 0 100,0 
Ոչ 6,1 69,6 23,1 1,1 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 4,0 72,7 22,0 1,2 100,0 
ԱՊՀ 22,6 0 77,4 0 100,0 

Եվրոպա 100,0 0 0 0 100,0 
8.Ինչպես է 
փոխվել հարա-
բերությունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

6,0 68,0 25,0 1,1 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխար
հագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 6,3 68,4 24,7 ,6 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
0 77,8 19,0 3,2 100,0 

Սյունիք 11,5 58,0 30,5 0 100,0 
Լոռի-Տավուշ 3,0 75,8 20,2 1,0 100,0 
Գեղարքունիք 4,5 67,0 26,1 2,3 100,0 

10.Տեղափոխվե-
լու հույս / 
մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 0 100,0 0 100,0 

Ոչ 6,0 68,9 24,0 1,1  

Ընդհանուր  5,9 68,1 24,9 1,1 100,0 
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Դրսի բարեկամներից ստացած օգնության տեսակը 
 

 
Գումար 

ամեն ամիս 
Երբեմն 
գումար 

Հագուստ Չի օգնում Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 81,4 2,1 2,1 14,4 100,0 
Իգական 81,4 5,9 0 12,7 100,0 

2.Տարիք 
18-29 95,5 0 0 4,5 100,0 
30-49 77,4 3,4 0 19,2 100,0 

50 և ավելի 83,5 3,1 3,1 10,3 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 87,3 0 0 12,7 100,0 
Միջին մասն. - - - - 100,0 
Բարձրագույն 0 50,0 50,0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 98,4 - - 1,6 100,0 
B 100,0 - - - 100,0 
A 83,8 - - 16,2 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 92,9 0 0 7,1 100,0 
Ամուսնացած 83,3 1,5 1,5 13,7 100,0 
Ամուսնալուծվ

ած 
88,7 11,3 0 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո 10,0 0 0 90,0 100,0 
Ոչ 85,9 2,6 1,3 10,1 100,0 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

ՌԴ 87,4 2,8 1,4 8,5 100,0 
ԱՊՀ 28,0 0 0 72,0 100,0 

Եվրոպա 100,0 0 0 0 100,0 
8.Ինչպես է 
փոխվել հարա-
բերությունները 
բարեկամների 
հետ 

Լավացել է - - - - - 
Վատացել է - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

84,3 2,6 1,3 11,9 100.0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմաաշխարհ
ագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 84,7 1,5 0,8 13,0 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
89,8 6,8 3,4 0 100,0 

Սյունիք 78,3 0 0 21,7 100,0 
Լոռի-Տավուշ 87,9 2,2 1,1 8,8 100,0 
Գեղարքունիք 83,5 5,1 2,5 8,9 100,0 

10.Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 0 0 0 100,0 100,0 

ոչ 85,6 2,6 1,3 10,5 100,0 

Ընդհանուր  84,3 2,6 1,3 11,8 100,0 
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Բնակության վայրից տեղափոխվելու ցանկությունը 
 

 

Աշխա-
տանքի 

բացակայու
թյուն 

Կենցա-
ղային վատ 
պայման-

ներ 

Նյութա-
կան վատ 

վիճակ 

Հարազատ
ներին մոտ 

Երեխանե-
րի ապա-

գան ապա-
հովելու 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 51,1 55,7 58,7 0,2 9,2 100,0 
Իգական 58,3 45,7 69,8 0,4 6,5 100,0 

2.Տարիք 
18-29 50,8 47,5 68,5 0 9,4 100,0 
30-49 53,1 57,7 59,3 0,2 10,9 100,0 

50 և ավելի 55,4 45,8 65,4 0,3 4,2 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 47,8 51,0 63,6 0 15,4 100,0 
Միջին մասն. 45,2 46,1 70,4 3,5 8,7 100,0 
Բարձրագույն 60,0 40,0 60,0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 55,1 49,9 63,1 0,4 8,7 100,0 
B 62,3 50,0 63,1 0 9,3 100,0 
A 58,3 56,8 66,8 0 2,3 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 62,5 42,0 52,3 0 2,3 100,0 

Ամուսնացած 56,7 50,3 63,0 0,3 8,8 100,0 

Ամուսնալուծ
ված 

53,8 56,2 70,4 0 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո - - - - - - 
Ոչ - - - - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ ունի 

Արտա-
սահման 

40,6 21,9 84,4 0 0 100,0 

Վրաս./ 
Ադրբեջան 

72,1 23,5 51,5 0 23,5 100,0 

Ռուսաստան 68,9 40,3 75,3 0,9 0 100,0 
Այլ 57,9 47,7 59,2 0 14,4 100,0 

8.Ինչպես է փոխվել 
հարաբերութ. 
բարեկամների հետ 

Լավացել է - - - - - - 

Վատացել է - - - - - - 
Մնացել է 
անփոփ. 

56,8 50,6 63,2 0,2 7,6 100,0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմա-
աշխարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 55,7 51,0 64,8 0,4 7,3 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
57,8 53,3 61,1 0 7,4 100,0 

Սյունիք 53,4 48,3 68,2 0,6 7,1 100,0 
Լոռի-Տավուշ 58,9 51,4 58,9 0 8,1 100,0 
Գեղարքունիք 59,2 49,5 61,5 0 8,1 100,0 

Տեղափոխվելու 
հույս / մոտակա 2 
տարի 

Այո 100,0 0 100,0 0 0 100,0 

Ոչ 56,3 51,2 62,8 0,2 7,7 100,0 

Ընդհանուր  31,8 28,4 35,4 0,1 4,2 100,0 
 
 
 
 



211 
 

Բնակության վայրից տեղափոխվել ցանկանալու պատճառը 
 

 

Աշխատա-
նքի 

բացակա-
յություն 

Կենցաղային 
վատ 

պայմաններ 

Նյութական 
վատ վիճակ 

Հարազատ
ներին մոտ 

Երեխա-
ների 

ապագան 
ապահո-

վելու 

Ընդհանուր 

1.Սեռ 
Արական 51,1 55,7 58,7 0,2 9,2 100,0 
Իգական 58,3 45,7 69,8 0,4 6,5 100,0 

2.Տարիք 
18-29 50,8 47,5 68,5 0 9,4 100,0 
30-49 53,1 57,7 59,3 0,2 10,9 100,0 

50 և ավելի 55,4 45,8 65,4 0,3 4,2 100,0 

3.Կրթություն 
Միջնակարգ 47,8 51,0 63,6 0 15,4 100,0 
Միջին մասն. 45,2 46,1 70,4 3,5 8,7 100,0 
Բարձրագույն 60,0 40,0 60,0 0 0 100,0 

4.Սոցիալական 
կարգավիճակ 

G 55,1 49,9 63,1 0,4 8,7 100,0 
B 62,3 50,0 63,1 0 9,3 100,0 
A 58,3 56,8 66,8 0 2,3 100,0 

5.Ընտանեկան 
կարգավիճակ 

Ամուրի 62,5 42,0 52,3 0 2,3 100,0 
Ամուսնացած 56,7 50,3 63,0 0,3 8,8 100,0 
Ամուսնալուծ

ված 
53,8 56,2 70,4 0 0 100,0 

6.Ուզում է 
տեղափոխվել 

Այո - - - - - - 
Ոչ - - - - - - 

7.Արտերկրում 
հարազատներ 
ունի 

Արտասահ-
ման 

40,6 21,9 84,4 0 0 100,0 

Վրաս./ 
Ադրբեջան 

72,1 23,5 51,5 0 23,5 100,0 

Ռուսաստան 68,9 40,3 75,3 0,9 0 100,0 
Այլ 57,9 47,7 59,2 0 14,4 100,0 

8.Ինչպես է 
փոխվել հարա-
բերութ. բարե-
կամների հետ 

Լավացել է - - - - - - 
Վատացել է - - - - - - 

Մնացել է 
անփոփ. 

56,8 50,6 63,2 0,2 7,6 100,0 

9.Գյուղ (ըստ 
պատմա-աշ-
խարհագրական 
բաժանման) 

Այրարատ 55,7 51,0 64,8 0,4 7,3 100,0 
Շիրակ-

Արագած. 
57,8 53,3 61,1 0 7,4 100,0 

Սյունիք 53,4 48,3 68,2 0,6 7,1 100,0 
Լոռի-Տավուշ 58,9 51,4 58,9 0 8,1 100,0 
Գեղարքունիք 59,2 49,5 61,5 0 8,1 100,0 

10.Տեղափոխվել
ու հույս / մոտա-
կա 2 տարի 

Այո 100,0 0 100,0 0 0 100,0 

Ոչ 56,3 51,2 62,8 0,2 7,7 100,0 

Ընդհանուր  31,8 28,4 35,4 0,1 4,2 100,0 
 
- առավելապես ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվող   
-առավելապես մտավոր աշխատանքով զբաղվող  
-միջին և բարձրագույն օղակի ղեկավարներ  




