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Սոցիալականը և ազգայինը Հայաստանի և սփյուռքի 

ուսումնասիրություններում 

(Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժնի պատմությունից) 

Նախապատմություն: 

     Անցյալ դարի երկրորդ կեսին քաղաքների համընդհանուր և բուռն  զարգացումը 

զուգորդվեց էթնոսների կենսագործունեության արագընթաց փոխակերպումներով, որոնք  

արձագանք գտան ազգագրական ուսումնասիրություններում՝  նոր հարցադրումներով ու 

քաղաքային թեմատիկայի ընդլայնմամբ: Պահանջվեցին հետազոտական նորագույն 

ուղղություններ  և համապատասխան գործիքակազմի  մշակումներ: Դրանցից մեկը եղավ 

էթնոսոցիոլոգիան, որն անցյալ դարի 60-ական թվականներին 1  ազգագրության,  

սոցիոլոգիայի, ժողովրդագրության, հոգեբանության և այլ հարակից գիտական 

ուղղությունների շրջանակում  ձևավորեց  նոր միջգիտակարգային  ուղղություն: Այն ի 

սկզբանե ուղղված էր էթնոսների տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական 

գործընթացների փոխներգործության և  նոր էթնոսոցիալ հանրությունների ձևավորման 

ընթացքի զննմանը, որը հիմնվում էր նորագույն ծրագրային բնույթի էմպիրիկ 

հետազոտությունների վրա: Առաջարկվեց համադրել տարբեր էթնոսոցիալ հանրույթների  

հիմնարար հատկանիշների փոփոխման ընթացքը և ուսումնասիրել քաղաքային 

միջավայրում կատարվող սոցիալական և էթնոմշակութային փոխկապակցված 

գործընթացները: Այդպիսի համակարգված հետազոտությունների ծավալման համար  

մեկնարկային եղավ Յու.Վ. Հարությունյանի՝ ծրագրային բնույթի հիմնարար 

                                                             
1 Хорев Б.С., 1975, Проблемы  городов, М.Мысль, с.254. 
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աշխատությունը 2 , որտեղ առաջադրվեցին և հիմնավորվեցին էթնոսոցիոլոգիական 

ուսումնասիրությունների հիմնախնդիրները, դրանց իրագործման ռազմավարությունն ու  

իրականացման ուղիները: Ի դեպ, նախկին ԽՍՀՄ-ում այդ ուսումնասիրությունների 

ծավալումից ընդամենը 10 տարի անց Հայաստանի քաղաքներում մեկնարկեցին 

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, որոնք կրկնվեցին ամեն 12-13  տարին մեկ 

միասնական ծրագրով ու 1970 թթ. երկրորդ կեսում մշակված ընտրանքով3: 

     Քաղաքային միջավայրում էթնիկ գործընթացների դիտարկման հայկական ծրագրում    

առաջարկվեց սեփական տեսլականը: Այն է, վերոնշված փոխկապակցված 

գործընթացների խորապատկերի վրա ուսումնասիրությունը տանել մեկ էթնիկ 

հանրության հենքի վրա՝ շեշտը դնելով ոչ միայն  միջէթնիկ, այլ նաև ներէթնիկ, մեր 

դեպքում՝ ներհայկական  համադրումների վրա:  

     Հայկական ծրագրում հաշվի առնվեց պատմական*, քաղաքական, տնտեսական և այլ 

կարգի գործոնների համալիր, որը,  խթանելով   կենտրոնամետ և կենտրոնախույզ 

տեղաշարժերը,  առաջ բերեց  էթնոսի առանձին հատվածների զարգացման ուղիներ և 

հաղորդեց առանձնակի բնույթ:  Նման գործընթացները հիմք դարձան քաղաքային 

միջավայրում էթնոսոցիալ գործընթացների ուսումնասիրման հիմնախնդիրների 

մշակման համար՝  ուղղված  ազգի տարբեր հատվածների միջգիտակարգային  

ուսումնասիրմանը:  

    Այս համատեքստում առաջ քաշված խնդիրները և ծրագրային հիմնադրույթները 4 , 

ինչպես նաև հետազոտությունների ծավալման ռազմավարությունը ներկայացվեցին մի 

                                                             
2  См. Арутюнян Ю.В., 1972, Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР 

(Программа, методика и перспективы исследования) Советская этнография, Наука, Москва, N3, с.7. 
3 Karapetyan R. 2013, Migration in cities of Armenia. Ethnosociological Survey, Yerevan , Gitutyun, 288 p.         

*Դրանց շարքում են գենոցիդը, պատերազմական գործողությունները, ազգային պետության տարածքի 

կամայական գծագրումը ու դրա պատճառով նրան սահմանակից հայ էթնիկ անկլավների առաջացումը, 

ազգի դիսպերս խմբերի տարածումը աշխարհով մեկ և այլն: 
4 Այդ խնդիրները պայմանականորեն միավորվեցին   հինգը խմբի մեջ՝  

        Առաջին՝ ժողովրդագրական. միգրացիոն ու վերարտադրման ընթացքը,  ընտանիք ու ընտանեկան, 

արյունակցական հարաբերությունները: Երկրորդ՝ սոցիալական. սոցիալական կառուցվածքի շարժընթաց, 

(կրթական, մասնագիտական և արհեստավարժական կտրվածքներով), սոցիալական սպասումներ և 

հավակնություններ: Երրորդ՝  տնտեսական. մասնակցություն տնտեսական գործունեությանը ինչպես 

սպառման,այդպես էլ կազմակերպման առումով: Չորրորդ՝ մշակութային. ավանդական և ժամանակակից 

տարրեր, նրանց արտահայտումները վարքագծում և արժեքային համակարգում, ինչպես նաև 

մասնակցությունը մշակութային արժեքների արտադրմանը և սպառմանը: Հինգերորդ՝  արժեքային 

կոմնորոշումների համակարգ.  ընտանիքի և ընտանեկան հարաբերություններում, տարածական 

դրսևորված լոկալ և մեծ ցանցային հարաբերություններում, էթնիկ ինքնության և այլն:       
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շարք միջազգային գիտաժողովներում և արժանացան դրական արձագանքների5:  Լուրջ 

քննարկումներ ընթացան հայերի տարածական տեղաշարժերի արդյունքում առաջացած 

էթնոսոցիալ հետևանքների վերաբերյալ, որոնք ուղենիշ եղան հայ էթնոսում կատարվող  

զարգացումների ընթացքի ուսումնասիրության երկու ուղղությունների համար: 

     Դրանցից առաջինը կապված էր ՀՀ քաղաքներում ընթացող զարգացումների հետ: 

Հանրապետության բնակչության շրջանում 1980, 1993, 2005, 2010, 2018 թվականներին 

իրականացված ծավալուն էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները 

փաստագրեցին անցյալ հարյուրամյակում և ներկայումս հանրապետության բնակչության 

շրջանում ընթացող սոցիալ-ժողովրդագրական և էթնոմշակութային փոխակերպումները: 

Նշված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հանրապետության ներսից և դրսից  դեպի 

ՀՀ քաղաքներն ուղղված միգրացիոն հոսքերը մեծ դեր խաղացին քաղաքային հայ 

բնակչության էթնոսոցիալ փոխակերպումներում: Ստացված տվյալների հիման վրա 

ուրվագծվեցին Հայաստանի քաղաքային կենսակերպի զարգացման ուղիները, 

բացահայտվեցին դրանց ընդհանուր օրինաչափ և առանձնակի էթնիկ երանգավորված 

բնութագրերը, ու տիպաբանվեցին ՀՀ քաղաքները՝ ըստ իրենց զարգացման ընթացքի և 

բնակչության ձևավորման բնույթի: Նման գործընթացների ուսումնասիրմանն ու 

վերլուծությանը նվիրվեցին մեկ տասնյակից ավել գիտական հրապարակումներ, որոնց 

թվում է երկու մենագրություն 6 : Այսպիսով՝ համարյա քառասուն տարվա ընթացքում 

                                                             
5  Карапетян Р.1978, Ýòíîñîöèàëüíûå àñïåêòû èçó÷åíèÿ óðáàíèçàöèîííîãî ïðîöåññà. Ìàòåðèàëû  

Âñåñîþçíîé ñåññèè, ïîñâÿùåííîé èòîãàì ýòíîãðàôè÷åñêèõ è  àíòðîïîëîãè÷åñêèõ ïîëåâûõ ðàáîò 

,1976-1977, Åðåâàí, с .13-14; Կարապետյան Ռ. 1984 Քաղաքային բնակչության էթնոսոցիոլոգիական 

ուսումնասիրության խնդիրները 1982-1983 թթ. դաշտային աշխատանքների արդյունքներին նվիրված 

Հանրապետական գիտաժողովի նյութերը. Երևան, էջ 23-28; Карапетян Р. 2002, Îá îñíîâíûõ 

íàïðàâëåíèÿõ ýòíîñîöèîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ  àðìÿíñêîãî ýòíîñà, Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ ãîäè÷íîé 
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ÃÈÓÀ, ò.2. Åðåâàí,  c.572-574. Àðìÿíñêàÿ ýòíîñîöèîëîãèÿ. 

Ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ àðìÿíñêîãî ýòíîñà: îïûò, ðåçóëüòàòû è âîçìîæíûå 
íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé. Ýòíîñîöèîëîãèÿ è ýòíîñîöèîëîãè. Èññëåäîâàíèÿ, ïîèñêè, âîñïîìèíàíèÿ. 
Ì.2008,  ñ.289-292; 
6  Карапетян Р. 1978,  Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ Åðåâàí, Ռ.Կարապետյան 

Ռ.1978, Երևանի միգրանտների սոցիալ-ժողովրդագրական պարամետրերը, Карапетян Р.1980,  

Àäàïòàöèÿ êîìïàêòíûõ ãðóïï ðåïàòðèàíòîâ. 1978-1979 թթ. դաշտային աշխատանքների 

արդյունքներին նվիրված Հանրապետական գիտաժողովի նյութերը. Երևան, ՀՍԽՀ ԳԱ հրատ.;   Карапетян 

Р.1979 Ôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ Åðåâàíà. Àâòîðåôåðàò íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà 

èñòîðè÷åñêèõ íàóê (ýòíîãðàôèÿ), Åðåâàí, 24 с.; Карапетян Р. 1986, Åðåâàí –íîâûé öåíòð ñîöèàëüíî-

êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà: â  Íàñåëåíèå Åðåâàíà. Ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ. Åðåâàí, из-во АН АрмССР, ñ.9-30;  Карапетян Р. 1986                                                                                               
Ôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ Åðåâàíà: â  Íàñåëåíèå Åðåâàíà.    Ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. 

Åðåâàí, из-во АН АрмССР, ñ.30-81; Карапетян Р. 1987,Òåððèòîðèàëüíàÿ ïîäâèæíîñòü â ãîðîäñêîé 

ñðåäå  –Èíôîðìàöèîííûå   ìàòåðèàëû 2-é îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè Àðìÿíñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÑÑÀ. Åðåâàí, Из-во АН АрмССР с. ; Karapetyan R. 2013, Migration in cities of Armenia. Ethnosociological Survey. 
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իրականացված համադրական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների ընթացքում 

պարզվեց, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ հայկական հանրապետությունների սոցիալ-

մշակութային զարգացումներում, ի թիվս այլ գործոնների, կարևորագույնը հանդիսացավ 

միգրացիան: Դրա պատճառներից մեկը Հայաստանի զարգացման տրամաբանությունն 

էր, որը  պայմանավորված էր անցյալ դարասկզբին նրա ելակետային դիրքով և վիճակով 

ինչպես նաև հետագա պետական քաղաքականությամբ:  

   Հարկ է նշել, որ անցյալ և ներկա դարերի ընթացքում հայերի մեջ ընթացող 

բազմավեկտոր տարածական տեղաշարժերը (դեպի տարբեր երկրներ և այդ թվում 

Հայաստանի քաղաքներ) իրենց բնույթով բավականաչափ համահունչ են 

համաշխարհային միտումներին: Հայաստանի ներկայիս տարածքում ծավալված 

էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների  արդյունքները վկայեցին այն, որ 

հանրապետության առանձին քաղաքներում և հատկապես Երևանում էթնոսոցիալ 

տարածքի ձևավորման վրա էական ազդեցություն են թողել տարբեր սոցիալական և 

էթնոմշակութային միջավայրերից եկած հայ էթնիկ զանգվածները: Վերջիններս 

տեղացիների և իրենց տարբեր խմբերի միջև փոխներգործության միջոցով ու քաղաքների 

զարգացմանը համընթաց ձևավորեցին ՀՀ քաղաքային բնակչության նոր 

էթնոսոցիալական պատկերը: Նման զարգացումների խորապատկերի վրա Հայաստանի 

փորձը ցույց տվեց միգրացիայի կապը նրա բնակչության էթնիկ միատարրության 

խորացման, մշակութային համարկման և բավական ստվար հատվածի սոցիալական և 

մշակութային համակարգի բարդացման հետ: 

    Պարզվեց նաև, որ ՀՀ մոտ 30 երկրներից եկած հայ ներգաղթյալները բավական 

բազմազան էին իրենց ելակետային հատկանիշներով,  որոնք ձևավորվել էին այլազգի 

միջավայրում և որոնք ժամանակի ընթացքում խորացվում և զարգանում են իրենց 

ներէթնիկ սոցիալական և էթնոմշակութային բնութագրիչներով: Դա ցույց տվեց, որ 

օտարազգի միջավայրում  համարկման ընթացքը առաջացնում է ազգի տարբեր 

հատվածների միջև էթնոսոցիալական առանձնահատկություններ, որոնք ժամանակի 

ընթացքում բևեռանում են: Այս հանգամանքը դրդեց առանձնակի ուշադրություն դարձնել 

հայ էթնոսի մեջ ընթացող միգրացիայի հակադիր ուղղության վրա և այն դիտարկել 
                                                                                                                                                                                                    
Gitutun, Yerevan  Gitutyun. 288 p.; Карапетян Р. 2014, Формирование населения городов Армении. 

Этносоциологическое исследование. Ереван, И-во НАН РА, 410 էջ    Карапетян Р. 2014,  Этнокультурный 

контекст генетической структуры населения городов Армении// Պատմաբանասիրական հանդես,  № 3, 

с.118-134 
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որպես էթնոկենտրոնախույզ գործոն: Վերջինս ամբողջ հայ էթնիկ հանրության մեջ 

առաջացրեց առանձնակի սփյուռքյան սոցիալական և մշակութային տարածքի 

բազմազանություն: Փաստորեն մի դեպքում ընթանում է ազգի տարբեր սոցիալական և 

ներմշակութային խմբերի համախմբումը  (սեփական պետականության պայմաններում), 

մյուս կողմից էթնոսոցիալ հատկանիշների ներէթնիկ տարրերի  բազմազանության 

խորացումը: Երկու դեպքում էլ զարգացումները ընթանում են քաղաքային միջավայրում, 

որը բերում է սոցիալական կազմի բարդացմանը, որն էլ սեփական միջավայրում պայման 

է ստեղծում մշակույթի զարգացման համար, իսկ օտարազգի միջավայրում՝ 

ներմշակութային տարրերի բևեռացման ու օտարազգի շրջապատի հետ համարկման 

ընթացքի արագացման համար: 

  Վերոնշված երկու հակադիր  գործընթացների գիտական իմաստավորման խնդիրը 

պարզաբանելու համար հայկական փորձը բավական հատկանշական է   միգրացիոն և 

էթնոսոցիալ գործընթացների միջև փոխկապերի ուսումնասիրման համար: Եվ 

տրամաբանական էր, որ բացահայտելով էթնոսի հետագա զարգացման մեջ միգրացիայի 

«կենտրոնաձիգ» ընթացքի հետևանքները, անհրաժեշտ դարձավ դիտարկել այն 

հետևանքները, որոնք առաջացրին միգրացիայի երկրորդ տիպի «կենտրոնախույզ» 

ուղղությունը:   

    

Սփյուռքի ուսումնասիրության ծրագրի մշակման գործընթացը: 

    Հաշվի առնելով  հայ էթնոսի ճնշող մեծամասնության  քաղաքաբնակ լինելը  և 

երկփեղկված վիճակը՝ անհրաժեշտ էր  քաղաքային կենսակերպի  խորապատկերի վրա 

ուսումնասիրություն տանել վերոնշված երկու հակադիր էթնոսոցիալական 

գործընթացների ուղղությամբ: Այն է՝ ազգի տարբեր հատվածների 

ինքնավերարտադրման համար  բնականոն և անբարենպաստ պայմաններում 

կենսագործող խմբերի  ուսումնասիրությունը, որպեսզի ամեն մի հատվածի՝ որպես 

էթնոսոցիալ տարրի,  հեռանկարների պատկերացումը պարզ լինի:  

  Այս առումով այլազգի սոցիալական, տնտեսական, դավանանքային և այլ 

բազմաբնույթ  միջավայրերում կենսագործող հայ էթնոսի տարբեր հատվածների 

համադրական ուսումնասիրությունը բավական լուրջ հեռանկարներ էր խոստանում՝ 

իմաստավորելու այդ պայմաններում տեղի ունեցող գործընթացների բնույթը և 
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բովանդակությունը: Այս համատեքստում կարևորվում էր հայ էթնիկության՝ ներկա 

բազմազանության մեջ նրա կերպարի գերակա հատկանիշների բացահայտումը, ինչպես 

նաև  ազգի տարբեր հատվածների միջև տիպաբանման անհրաժեշտ ընդհանուր  ու 

 

 

Սովետաամերիկյան 3-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները, Կիև, 1985 թ.: 

  

առանձնահատուկ հատկանիշների դուրս բերումը: Նման մոտեցման հիմքը 

հաստատվել է հայ, ռուս և ամերիկացի գիտնականների չորս գիտաժողովներում (Կիև 

1985թ., Պրինստոն 1986թ., Դիլիջան 1987թ. և Պրինստոն 1989 թ.), որտեղ  քննարկվող 

ընդհանուր խնդրի (էթնոսների հեռանկարները սեփական և այլազգի միջավայրում) 

համատեքստում հնչեց և ընդունվեց այն կարծիքը, որ հայ էթնոսի փորձը  բավականաչափ 

հատկանշական է, և դրա ուսումնասիրությունը հեռանկարային է ընդհանուր 

համաշխարհային միտումների  իմաստավորման համար7:   

                                                             
7 Karapetyan R.S, 1989. About  ethnosocial factors of migration of  Armenian population from  own and   other  

environment. Materials of  the Soviet-American symposium "Ethnos  in their own and   other environment". Dilijan-

Yerevan; p. 68-75. 



7 
 

 

Սովետաամերիկյան 4-րդ սիմպոզիում, ԱՄՆ, Պրինստոնի համալսարան, 1986 թ.: 

 

     Նշված քննարկումները, ինչպես նաև Յու. Հարությունյանի հեղինակային ծրագրի 

շրջանակներում՝  նրա ղեկավարությամբ և մեր մասնակցությամբ անցկացված հայերի 

էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների փորձը՝  Թբիլիսիում և Ախալքալակում 

1976 թ., Տաշքենտում 1980 թ., Մոսկվայում 1987 թ., Կրասնոդարում 1989 թ. և ՀՀ 12 

քաղաքներում, ելակետային եղան «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի 

համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության 

խնդիրներն ու հեռանկարները» ծրագրի մշակման համար:       
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Սովետական և ամերիկյան 4-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները հանդիպումից հետո, Լոս-Անջելես, 

1986 թ.: Ձախից աջ՝ Լ. Դրոբիժևա, Վ.Կոզլով, Յու. Հարությունյան, Ռ.Կարապետյան, Մ. Գուբոգլո, Դ. 

Մենենդես, վերևում՝ Ռ. Ուիկսման, Վ. Եվթուխ: 

      

    Այս առումով հաշվի առնվեց նաև այն հանգամանքը, որ այս խնդիրը ունի ազգային 

հասարակական մեծ հնչեղություն, այն լայնորեն քննարկվում է Հայաստանի և սփյուռքի 

հասարակական տարբեր հարթակներում: Այդ իսկ պատճառով տեսական խնդիրների 

հետ մեկտեղ առաջարկված պրոբլեմատիկան ուներ հասարակական պատվեր, որը 

նախապայման եղավ նորամշակ ծրագրի կիրառական ուղղվածության համար: Վերջինս  

պայմանավորված էր այն կարևորագույն հանգամանքով, որ հայերի՝ բավականաչափ մեծ 

զանգվածների կենսագործունեությունը և' անցյալում, և' ներկայում իրականացվել է  

սփյուռքում, ինչը պայմանավորում էր էթնոսի և՛ թերությունները,  և՛  

առավելությունները:     
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Քննարկումներ՝ նվիրված ամերիկահայ համայնքների պատմությանը և ներկային, ռուս, 

ամերիկացի և հայ գիտնականների մասնակցությամբ՝ Հայ Առաքելական եկեղեցու 

պատրիարքարանում, Լոս-Անջելես, 1986 թ.: 

 

     Մի կողմից սփյուռքը ունակ է օգտակար լինել ՀՀ-ի` համաշխարհային տնտեսությանը 

մերձենալու հարցում, և ընդհանրապես,  ներկա համաշխարհային գործընթացների 

պայմաններում դառնալ հայերի ազգային հենքի վրա միջմայրցամաքային և 

տարածաշրջանային կառույցների ձևավորման գործոն, մյուս կողմից, որպես փոքր էթնիկ 

խմբերի ամբողջություն` սփյուռքը ենթարկվում է ուծացման, ինչը սակավացնում է նրա 

կարողությունները: Այս կապակցությամբ հատուկ նշանակություն է ստանում սփյուռքի 

հետագա պահպանումը, և էթնոսի ներսում տարբեր ու որակապես նոր 

փոխհարաբերությունների ձևավորումը: Սրանից բխում էր այն նախապայմանը, որ 

հայթայթվող գիտելիքները պետք է ունենան կիրառական ելքեր, հավակնեն հիմք դառնալ 
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կոնկրետ նախագծերի և ծրագրերի համար: Այս ամենը պայման հանդիսացավ  ծրագիրը 

կազմելիս հաշվի առնել հետևյալ հիմնարար  երեք խնդիրնեը՝ 

 

 

Սովետաամերիկյան 5-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները, ք.Դիլիջան, 1957թ.: 

   

 էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր ներուժի 

բացահայտում, 

 համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանն անհրաժեշտ՝ էթնոսի 

համախմբման ուղիների որոնում, 

 ազգային նկարագրի  պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված  ռազմավարության 

մշակում: 

     Ծրագրում նախատեսված էր  ձևավորել տվյալների հավաքագրման բազա, որը 

հիմնված կլինի հայ համայնքներում եղած և հետազոտությանը հետաքրքրող նյութերի, 

վիճակագրական, պահոցային, գիտահետազոտական տվյալների հավաքագրման և 

նրանց վերլուծական եզրահանգումների վրա: Այդ բազան անընդմեջ համալրվելու էր և 
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համապատասխանաբար նրա պարունակությունը պարբերաբար ներկայացվելու էր ՀՀ 

Ազգային Ժողովին, կառավարությանը և այլ գերատեսչություններին, ինչպես նաև հայ 

համայնքների   ազգային կազմակերպություններին: 

        

 

6-րդ սովետաամերիկյան սիմպոզիումի հայ մասնակիցներ՝  ձախից աջ՝ Սերգեյ Հարությունով, 

Ռիչարդ Հովհաննիսյան, Յուրի Հարությունյան և Ռուբեն Կարապետյան, Պրինստոն, 1989 թ.: 

Ծրագրում գոյություն ունեցող բազմազան աղբյուրներից հայթայթված նյութերի և 

էմպիրիկ հետազոտությունների միջոցով ստացված տվյալերի հիման վրա 

նախատեսվում էր ձևավորել մեկ միասնական համակարգ և նպատակների ընտրման 

մեթոդաբանություն: Այն կոչված էր՝ ստեղծելու անհրաժեշտ ու իրականությանը 

համապատասխանող տեղեկատվության ստացման համար  բազավորման ընդհանուր 

հենք, որի նպատակն էր ընտրել միատիպ հետազոտության գործիքակազմ, 

փոփոխականներ և ցուցիչներ: Նշված բազան ընդգրկելու էր պահոցային, 

վիճակագրական գրականության նյութերը, գրանցված վկայությունները, հատուկ  

սոցիոլոգիական, հոգեբանական, ազգագրական հետազոտությունները, որոնք 
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կհամալրվեին զանգվածային հարցումների, ձևայնացված հարցազրույցների նյութերով, 

փաստերի գրանցումով, տեղեկատվական այլ աղբյուրների, կենսագրական 

նկարագրությունների  բովանդակային  վերլուծության և այլ միջոցներով:  Մեթոդական 

հնարքների ընտրության մեջ անհրաժեշտ էր ապահովել. ա) երևույթների 

համայնապատկերի արտացոլումը տվյալների համեմատման և համադրման միջոցով՝ 

միաժամանակ ապահովելով  ժամանակագրական հաջորդականության և տարածքային 

կտրվածքները, բ) վերլուծության ընթացակարգ՝ անհրաժեշտ գործընթացների ու 

երևույթների մոդելավորման համար, գ) որակական (բովանդակային և բացատրական) և 

քանակական (բարձր աստիճանի հավաստիությամբ) տվյալների զուգորդումը  և 

համակարգված օգտագործումը:  

    Ծրագրում առանձնակի տեղ հատկացվեց փոփոխականների ընտրությանը, որն 

ապահովելու էր սփյուռքահայերի առանձին խմբերի ներկայացուցիչների կենսագրական 

և կենսական պլանների համակարգում: Այն դիտարկվելու էր պատկերացումների, 

համոզմունքների, գնահատականների և դիրքորոշումների խորապատկերի վրա: Դրանք 

և' առանձին, և' ամբողջական ձևով կդառնան հայ էթնոսի տարբեր հատվածների ազգային 

արժեքների և վարքագծային նմուշների  տիպաբանման հիմքը: Փոփոխականների 

համալիրի կարևոր մաս է համայնապատկերի փոփոխման ընթացքի հաստատագրումը, 

որն իր մեջ ներառելու էր պատճառահետևանքային կապերի հետահայաց տեսությունը, 

ներկա իրավիճակը և  հեռանկարները: Ծրագրի դրույթները մանրամասն ներկայացված 

են հեղինակի մի շարք հրապարակումներում8:   

Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժնի ստեղծումը և գործունեությունը:  

    Բաժնի ներկա կազմը՝ պ.գ.դ. Ռուբեն Կարապետյան-բաժնի վարիչ, Արման Անդրիկյան- 

կրտսեր գիտաշխատող, պ.գ.թ. Սյուզաննա Բարսեղյան-գիտաշխատող, պ.գ.թ. Նելլի 

                                                             
8  Կարապետյան Ռ., 2014, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում, հայ էթնիկության 

ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները: Համեմատական էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություն. Երևան, Գիտություն,  էջ 15-22: Կարապետյան Ռ., 2019, «Սեփական և այլազգի 

միջավայրում բնակվող հայերի համեմատական ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները` 

հետազոտությունների խնդիրները և հեռանկարները»:   Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություններ, Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, 

Բարսեղյան Ս. )  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,   էջ 53-63: Կարապետյան Ռ., 2019, 

Լիբանանահայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նպատակները և մեթոդաբանությունը 

Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. 

(պատասխանատու խմբագիր), Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,  էջ 

64-95: 
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Խաչատրյան-գիտաշխատող, Սալվինե Մարկոսյան-կրտսեր գիտաշխատող,  Կարինե 

Նալբանդյան-գիտաշխատող, պ.գ.թ. Սոնա Ներսիսյան-գիտաշխատող, պ.գ.թ. Լուսինե 

Տանաջյան-գիտաշխատող : 

 

Նորաստեղծ Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժնի աշխատակիցներ՝ ձախից-աջ՝ 

Կարինե Նալբանդյան , Սոնա Ներսիսյան, Ռուբեն Կարապետյան, Լուսինե Տանաջյան, 

Սյուզաննա Բարսեղյան, ք. Երևան, 2011 թ.: 

 

   2010 թ. «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության 

հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» 

նախագիծը ներկայացվեց և 2011 թ. հաստատվեց ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի կողմից որպես նպատակային 

ծրագիր: Ծրագրի իրականացման կարևորագույն արդյունքներից մեկը եղավ  ՀՀ ԳԱԱ 

հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կազմում 2011 թ.  սփյուռքի 

ուսումնասիրությունների խմբի, իսկ հետագայում, 2013 թ. առանձին բաժնի ստեղծումը: 

Բաժինը համալրվեց  երիտասարդ սոցիոլոգներով և ազգագրագետներով, որոնք 
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ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում մշակեցին իրենց նախասիրություններին 

համահունչ թեմաներ: Աշխատանքների  կազմակերպման այս   մոտեցումը  բխում էր 

երկու հանգամանքներից. առաջինը պայմանավորված էր սփյուռքի՝ որպես 

հետազոտության օբյեկտի բարդությամբ, իսկ երկրորդը՝ ծրագրային 

ուսումնասիրությունների փորձի  սակավությամբ: Հետևաբար  հետազոտական 

հիմնարար հարցերի քննարկման և ուսումնասիրման խնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ էր ապահովել բաժնի անդամների շահագրգռվածությունը: Վերջինիս 

անհրաժեշտությունը բացատրվում էր նրանով, որ հետազոտական աշխատանքների 

ծավալումը  բարդ էր, քանի որ անհրաժեշտ էր կատարել բազմաբնույթ և դժվար 

հասանելի տեղեկատվության հավաքագրման և համակարգման աշխատանքներ: Բաժնի 

աշխատակիցների նախորդ հետազոտությունների փորձի վրա հիմնվելուց բացի պետք էր 

նորովի մշակել նոր խնդիրների, դրանց ուսումնասիրության մեթոդաբանության և դրան 

համահունչ գործիքակազմի մեկ ամբողջական համալիր: Առաջին հերթին անհրաժեշտ էր 

լուրջ տեսական և մեթոդաբանական հիմքեր ստեղծել բաժնի ծրագրային 

հետազոտությունների համար: Դրանք հիմնվում էին առաջարկված ծրագրի 

հարցադրույթների վրա 9  և հղկվում ուսումնասիրությունների ընթացքում, որոնք 

պարբերաբար շարադրվում էին առանձին հրապարակումներում, ինչպես հոդվածի, 

այնպես էլ գրքի մասի մեջ10:       

                                                             
9  Կարապետյան Ռ., 2012, Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության 

խնդիրրները. Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական 

ուղղությունները. Խնդիրներն և հեռանկարները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական 

մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ 12-26: Կարապետյան Ռ., 2014, 

Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում, հայ էթնիկության ուսումնասիրության խնդիրներն ու 

հեռանկարները: Համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, Գիտություն,  էջ 15-22: 

Կարապետյան Ռ., 2015, Սիրիահայերը Հայաստանում. Ադապտացման և ինտեգրման խնդիրները, 

ուսումնասիրության նպատակները, մեթոդաբանությունը և հեռանկարները. Սիրիահայերը Հայաստանում. 

Ինտեգրման ուղիները, Երևան, Գիտություն, էջ 9- 25: Կարապետյան Ռ., 2019, Սեփական և այլազգի 

միջավայրում բնակվող հայերի համեմատական ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները` 

հետազոտությունների խնդիրները և հեռանկարները: Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություններ, Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, 

Բարսեղյան Ս. )  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,   էջ 53-63: 
10  Կարապետյան Ռ., 2018, Հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները սեփական և այլազգի միջավայրում: Հայ 

ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2018,  

էջ 12-21: Կարապետյան Ռ., 2019, Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի 

միգրացիոն  համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն,  ՀՀ ԳԱԱ 

«Լրաբեր» Հասարակական գիտությունների, Երևան, N1 (653), էջ 170-181: Կարապետյան Ռ., 2019, 

Լիբանանահայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նպատակները և մեթոդաբանությունը 

Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. 

(պատասխանատու խմբագիր), Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն,  էջ 
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        Ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացված նոր գիտելիքը վերաբերում է ոչ 

միայն սփյուռքի ամեն մի հատվածի մասին տեղեկությանը, այլ նաև հետագա 

ուսումնասիրությունների իրականացման համար անհրաժեշտ արդեն նոր 

մեթոդաբանության, գործիքակազմի ձևավորմանը:  Դրա շարքում էին եղած 

փաստագրական տեքստերի (ԶԼՄ-ների, ազգային կենտրոնների, կուսակցական և 

եկեղեցական գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերի) թվայնացումը,  

բազավորումն ու մշակումը: Առաջին փորձը ձեռք բերվեց ՀՀ և սփյուռքի ԶԼՄ-ների 

բովանդակության համեմատական քանակական-որակական ուսումնասիրությունների 

միջոցով 11 , որի վրա և փորձարկվեց կոնտենտ անալիզի գործիքակազմը*: 

Հետազոտությունների ընթացքում ձեռք բերված գիտական փորձը հիմք ծառայեց՝ այս 

մեթոդի մեջ որոշակի ճշգրտումներ մտցնելու  և ավելի դյուրին դարձնելու վերլուծությանն 

անհրաժեշտ նյութի հավաքագրման աշխատանքները, ինչն իր հերթին թույլ տվեց 

հետագայում ավելի քիչ ջանքեր գործադրելով ներգրավել և հետազոտել փաստաթղթերի 

առավել մեծ ծավալ: Ուսումնասիրվեցին 2005-2010 թթ   սփյուռքում և ՀՀ-ում լույս տեսնող 

4 պարբերականներ  (ՌԴ, Իրան, ԱՄՆ և ՀՀ), որոնց հիմքում կային ձևայնացված, 

մուտքագրված և բազավորված «Ноев ковчег», «Ալիք», «Asbarez» և «Առավոտ» թերթերում  

զետեղված մոտ հինգ հազար հոդվածներ, տեղեկատվություններ և այլ նյութեր: 

Վերջիններիս վերլուծության հիման վրա կազմվեց  «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները 

հայկական մամուլում» կոլեկտիվ մենագրությունը, որտեղ ներառվեցին հեղինակային ութ 

հոդվածներ: Այս գիտական հրապարակման մեջ բովանդակվեցին ուսումնասիրության 

                                                                                                                                                                                                    
64-95: Карапетян Р., Барсегян А. 2013, Роль диаспоры в армяно-российских экономических отношениях 

Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Редколлегия Аветисян А., 

Григорян Э., Карапетян Р. М., и-т социальных наук,  с. 14-25. Карапетян Р., Барсегян А. 2013, Роль диаспоры в 

армяно-российских экономических отношениях в оценках, мнениях, комментариях экспертного сообщества 

Армении, в: Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей (соавтор 

А.Барсегян), Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р.  М., и-т социальных наук, 2013, с.134-174; 

Карапетян Р., Нерсисян С.А., 2013, Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль 

социальных сетей, ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700: 
11  Կարապետյան Ռ., 2012, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և 

սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Պատ. խմբ. Ռ, Կարապետյան, Երևան,  208 էջ: Կարապետյան Ռ., 

2012, Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության խնդիրրները. 

Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. 

Խնդիրներն և հեռանկարները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և 

սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ 12-26: Կարապետյան Ռ.,  Նալբանդյան Կ., 2012, 

Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները. Հայրենիք-սփյուռք 

առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  

էջ156-184:  

*Գործիքակազմի փորձառության ժամանակ ավելի շատ ջանքեր գործադրվեց, քան անհրաժեշտ էր:   
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մեթոդաբանության խնդիրները, մամուլում տեղ գտած հայրենիք-սփյուռք 

առնչությունների բնույթի քննարկումները  և տնտեսական հարաբերությունների 

արժևորումները,  պատմական իրադարձությունների դերի վերլուծությունը սփյուռքի 

համախմբան գործընթացում և այլազգի միջավայրում էթնիկ մշակութային տարածքի 

ձևավորման ընթացքը: Այսպիսով՝ առաջին փորձը, որը ձեռք բերվեց սփյուռքի ԶԼՄ-ների 

կոնտենտ անալիզի միջոցով, պարզաբանեց հայկական մամուլում  տեղ գտած 

ազգանպաստ սյուժեների բովանդակությունը և նրանց տարածման ծավալն ու 

հաճակախանությունը:  Աշխատանքում բացահայտվեց նաև հայ մամուլի դերը, 

կազմակերպչական և տեղեկատվության տարածման գործառույթները՝ սփյուռքի 

համայնքի հավաքագրման  համար: Այս կարևոր խնդիրը համահունչ էր այն գերխնդրին, 

որ ներկա տեղեկատվական միջոցների բուռն զարգացման և ձևավորված 

տեղեկատվական դաշտի գերակայության պայմաններում  

հայ մեդիան փորձում է իր սեփական և ուրույն տեղը զբաղեցնել՝ օգտագործելով բոլոր 

ներկայիս առաջադեմ տեխնոլոգիաները:  

  Արդյունքում կիրառվեց նոր գործիք, որն ուղենիշ եղավ ավելի համակողմանի՝  

ապագային միտված հետազոտությունների համար: Ժամանակի ընթացքում 

հետազոտական այս ուղղությունն իր զարգացումը ստացավ ու  ձևավորվեց որպես 

առանձին գիտական թեմա, որի մշակման իրագործման աշխատանքների 

իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ բաժնի գիտաշխատող Սյուզաննա Բարսեղյանը: Նրա 

կողմից ներկայացվեցին մի շարք զեկուցումներ արտասահմանյան և հանրապետական 

գիտաժողովներում և հոդվածներում 12 , ինչը նպաստեց ընդհանուր ծրագրի 

                                                             
12  Բարսեղյան Ս., 2012, Հետազոտության մեթոդի ընտրության հիմնավորումը, Հայրենիք-սփյուռք 

առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, Երևան, 

«Գիտություն» հրատ.,  էջ 26-43: Բարսեղյան Ս., 2012,  Հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվության 

բովանդակությունը, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի 

թերթերի կոնտենտ անալիզ, Երևան, «Գիտություն» հրատ.,  էջ 44-66: Բարսեղյան Ս., 2014, Էթնիկ մեդիան 

որպես հայկական սփյուռքի ուսումնասիրման միջոց, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի 

միջավայրում. խնդիրներ, հետազոտական փորձեր և հեռանկարներ, Խմբ. Ռ. Կարապետյան և ուրիշներ, 

Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 13-18: Բարսեղյան Ս., 2014,  Էթնիկ մամուլը և սփյուռքյան ինքնության 

ձևավորումը, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 45-62 ; Барсегян С., 2013, Обсуждение армяно-

российских экономических отношений в армянской прессе: контент-анализ двух армянских периодических 

изданий в РА и РФ, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей (колл. 

монография), Отв. ред.  Э.Р.Григорьян, Р.С.Карапетян. М., ИСН,  с. 125-133. Барсегян С., 2016, Образ родины в 

СМИ армянской диаспоры (опыт контент-анализа газет США, Ирана, России), Этносоциология вчера и 

сегодня, Отв. ред. и сост.: Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, с. 
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շրջանակներում այս ուղղության հետագա խորացմանը:  Այս ընթացքում  պատրաստվեց 

«Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում» (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) 

աշխատանքը, որը Սյուզաննա Բարսեղյանը ներկայացրեց որպես թեկնածուական 

ատենախոսություն ու հաջողությամբ պաշտպանեց 2020 թ.: Այսպիսով՝ ծրագրի 

շրջանակներում ձևավորվեց  ուսումնասիրությունների առանձին ուղղություն, որը 

կոչված էր՝ նորովի վերլուծելու սփյուռքի կենսագործունեությունը արտացոլող 

փաստագրված նյութերը, որոնց թվայնացումը և հետագա մշակումը նորագույն 

քանակական-որակական մեթոդներով մեծացնում է բաժնի ծրագրի շրջանակներում 

դրված խնդիրների   անալիտիկ հնարավորությունները:   

    Բաժնի ծրագրերում առանձնակի տեղ էին զբաղեցնում սփյուռքում ընթացող 

ժողովրդագրական գործընթացների ուսումնասիրությունները, որոնք տարվեցին երկու 

ուղղությամբ: Առաջինը սփյուռքահայերի տարածական տեղաշարժերի և 

տարաբնակեցման ընթացքի հետևման ուղղությունն էր 13 , իսկ երկրորդը ընտանիքի 

կազմի և ներընտանեկան հարաբերությունների համատեքստում էթնիկ վերարտադրման 

գործառույթի իրականացման ընթացքի բացահայտումն էր: Հետազոտական 

աշխատանքները հիմնվեցին վիճակագրական տվյալների, բաժնի կողմից իրականացված 

սոցիոլոգիական հարցումների և գիտական գրականության մեջ զետեղված 

տեղեկությունների վրա: Այսպես պարզվեց, որ  ազգի մեջ ընթացող տարածական 

տեղաշարժերը միտված էին էթնոհոծ տարածքներից դեպի տնտեսական զարգացած 

                                                                                                                                                                                                    
264-268. Барсегян С., 2017, Взаимоотношения родина-диаспора в прессе армянской диаспоры, Вестник 

арменоведения, Изд. “Гитутюн”, 2017, N 1 (13), с. 185-194. 
13 Карапетян Р. О. 2013. динамике расселения армян в ХХ столетии,  Ռ. Կարապետյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. 

Բարսեղյան «Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում». հետազոտական փորձ, խնդիրներ և 

հեռանկարներ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: Կարապետյան Ռ., 2014, 

XX դարում հայերի տեղաբաշխման դինամիկան. Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. 

Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, Գիտություն,  էջ 35-43: 

Карапетян Р. 2017, Формирование новой армянской диаспоры, в: Этносоциология вчера, сегодня,  И-т 

этнологии и антропологии        РАН, М., с. 383-387. Карапетян Р., Еганян Р.,  2017, Миграция и новая 

армянская диаспора: Материалы международной конференции “Диаспоры в современном мире: 

региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения, Материалы 

международной научной конференции  Кишинэу, 21 декабря 2017 -  Кишиневу, Международная организация 

по миграции, Миссия в Молдове, 2018, с. 89-101. временных диаспоральных групп: к постановке проблемы и 

подходов к ее  исследованию, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական 

փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան,  էջ 77-83: Налбандян К., 2016, О миграционной ситуации в 

армянских общинах  (на примере армянских общин Лос-Анджелеса, Тегерана и Бейрута), Этносоциология 

вчера и сегодня (по материалам Международной научной конференции "Этносоциология вчера и сегодня", 

02 июня 2016г., Москва), Отв. ред. и составители Остапенко Л.В. и Субботина И.А., М., Институт этнологии и 

антропологии РАН, с. 203-212. 
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տարածաշրջանների քաղաքները, ինչը ուղեկցվում էր նրանց ցրիվ տարաբնակեցմամբ: 

Որպես հետևանք՝ ներկայումս ազգի գերակշիռ մասը քաղաքաբնակ է և գտնվում է իր 

ավանդական բնակության սահմաններից դուրս:  Սփյուռքում ընթացող միգրացիային և 

դրա հետևանքով   տեղաբաշխման  գործընթացներին նվիրված հետազոտությունները 

արտացոլվեցին մի շարք գիտական հրապարակումներում: Դրանք հիմնված էին  ինչպես 

վիճակագրական տվյալների, այնպես էլ  էթնոսոցիոլոգիական հարցադրումների վրա14: 

Տրված անալիտիկ վերլուծությունները թույլ տվեցին կազմակերպել լայն քննարկումներ 

մեկ այլ խնդրի՝ ներկայումս հայ ընտանիքում ընթացող փոփոխությունների շուրջ, որը 

կայացավ բաժնի և Հայկազյան համալսարանի սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնի 

կողմից կազմակերպված  «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում» 

միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում 15  : Քննարկումները ցույց տվեցին, որ 

ժամանակակից հայ ընտանիքը թե՛ սփյուռքում և թե ՛ հայրենիքում կանգնած է լուրջ 

մարտահրավերների առջև: Այսպես՝ Հայաստանում նշմարվում են ընտանիքի  կազմի 

փոփոխություններ, եթե նախկինում  քաղաքային բնակչության մոտ  բավականաչափ 

տարածված էին բարդ՝ երեքսերնդանի ընտանիքներ, ապա ներկայումս գերակշռում են  

պարզ՝ երկսերնդանի և ոչ լրիվ կազմով ընտանիքներ: Եթե առաջինը կապված է 

ավանդական վարքագծի փոփոխման և համահարթեցման հետ, ապա երկրորդը 

հիմնականում տնտեսական իրավիճակի, աշխատանքային միգրացիայի հետևանք է: 

Սրանով կարելի է հետևել միջսերնդային մշակութային արժեքների փոխանցման 

հիմնական մեխանիզմի ազդեցության նվազմանը: Բայց պետք է հաշվի առնել, որ 

սեփական միջավայրում այդ պակասությունը որոշակիորեն փոխլրացվում է ընդհանուր 

մշակութային դաշտով, որտեղ ներգրավված է անձը: Այս առումով ազգային մշակույթի 

փոխանցման և տարածման, ինչպես նաև ազգային ինքնության պահպանման գործում 

                                                             
14 Կարապետյան Ռ.,  Նալբանդյան Կ., 2012, Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային 

գերակայությունները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի 

թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ156-184:  
15  Կարապետյան Ռ., 2018, Հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները սեփական և այլազգի միջավայրում: Հայ 

ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերը, Երևան, 2018,  

էջ 12-21: Налбандян К., 2019, Армянская семья в контексте современных вызовов. Роль семьи в 

миграционных процессах в армянской диаспоре: на примере общин городов Бейрут и Тегеран, Издательство 

института археологии и этнографии НАН РА, Ереван,  стр 66-78. Կարապետյան Ռ., 2019,  Հայ ընտանիքը 

արդի մարտահրավերների համատեքստում. Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիրված 

միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Պատ.խմբագիր Կարապետյան Ռ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ 

հրատարակչություն,  232 էջ: 
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հայ ընտանիքի գործառույթների իրականացումը  բախվում է լուրջ խոչնդոտների, իսկ թե 

ինչպես է նա կարողանում այդ ամենն  հաղթահարել, կարիք ունի հետագա 

համակողմանի ուսումնասիրությունների իրականացմանը:  Այստեղ նախապատվություն 

են տրվելու  հետազոտական միջգիտակարգային բնույթի հնարքներին, որոնց մեջ պետք է 

ընդգրկվեն ընտանիքի կազմի, ժողովրդագրական վերարտադրման, հաջորդ սերունդների 

սոցիալական վերահսկման, կարգավորման և համարկման, գիտակցության և վարքի 

կարծրատիպերի  ու էթնիկ մշակույթի փոխանցման  չափորոշիչներ:   

    Օտարազգի միջավայրում հայերի կենսագործունեության  առանձնահատկությունների  

դրսևորման ուսումնասիրման խնդրի լուծումները  լիարժեք չէին լինի, եթե այնտեղ 

չներառվեր տնտեսական բաղադրիչը: Վերջինիս անհրաժեշտությունը պայմանավորված 

էր սփյուռքի գոյակցության տնտեսական գործոնի  բացահայտմամբ, նրա 

ներգործությամբ օտարազգի միջավայրում՝ որպես սոցիալ-մշակութային կենսակերպի 

կազմակերպման սնուցման աղբյուր:  Միևնույն ժամանակ սփյուռքի տնտեսական 

ներուժի բացահայտման խնդիրը շաղկապված է նրա՝  որպես տնտեսական երևույթի  

ընկալման հետ, ինչը մեծ նշանակություն ունի նրան բնորոշ բոլոր համակցված 

հատկանիշների  բացահայտման համար, ինչպես օրինակ, դրանով պայմանավորված 

կենսակերպի և սոցիալական կազմի բնութագրերը:  Դրա համար անհրաժեշտ եղավ 

դիտարկել այդ բաղադրիչը ինչպես լայն համատեքստում, այնպես էլ ներհամայնքային 

մակարդակում այսպես կոչված մակրո և միկրոտնտեսական տեսանկյուններից: 

Առաջինը ենթադրում էր ընդհանուր համաշխարհային միտումների խորապատկերի 

հիման վրա պատկերացում ստանալ հայերի բնակության երկրի ընդհանուր տնտեսական 

իրավիճակի մասին: Երկրորդը՝ տեղեկատվություն ստանալ արդեն իրական 

տնտեսական կոնտեքստում  հայերի տնտեսական գործունեության դրսևորումների 

մասին և այս երկու վերլուծական մակարդակների համակցությամբ ստանալ իրական 

պատկերը, հետևել միտումներին: Տրված կարևորագույն խնդիրների շարքին դասվեց նաև 

այս կտրվածքով  պատկերացնել ներհամայնքային, տարածաշրջանային, հայրենիք-

սփյուռք էթնիկ ինքնությամբ մոտիվացված տնտեսական համագործակցության 

դրսևորումները:  

     Հետազոտական աշխատանքի նման ուղղվածության իրագործման շնորհիվ փորձ ձեռք 

բերվեց հայ-ռուսական տնտեսական կապերի զարգացման ռուսաստանահայերի դերին 
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նվիրված առանձին  միջազգային ծրագիրը, որի իրականացման համար կազմվեց  

ռուսաստանցի և հայաստանցի սոցիոլոգների առանձին խումբ՝ տնտեսագետների և 

ազգագրագետների կազմով: Այսպես՝ սփյուռք-հայրենիք մակրոտնտեսական խնդիրների 

վերլուծությունը տրվեց հրավիրված տնտեսագետ Աշոտ Ավետիսյանի կողմից, 16  իսկ 

իրավիճակային քեյսերի վրա տրվեցին բաժնի աշխատակիցներ Սոնա Ներսիսյանի և 

Սյուզաննան Բարսեղյանի վերլուծությունները Ռուբեն Կարապետյանի կողմից: Այս 

փորձի հիման վրա ոչ միայն որոշ ճշգրտումներ մտցվեցին ընդհանուր ծրագրի մեջ, այլև 

նաև հիմքեր ստեղծվեցին սփյուռքի հետագա ուսումնասիրման տնտեսական 

հայեցակարգերի համար: Այստեղ կարևորն այն էր, որ տնտեսական 

համագործակցության խնդիրները դիտարկվեցին էթնիկ ավանդական սոցիալական 

կապերի ներքո և ինքնության ներթափանցման մեխանիզմների հետ 17 :  Այս առումով 

երկրորդ փորձը, որը հիմնվում էր Հայաստանում սփյուռքի գործարարների տնտեսական 

գործունեության վերլուծության վրա, թույլ տվեց խորացնել մեր գիտելիքները 

տնտեսականի, սոցիալականի և էթնիկ ինքնության հարաբերակցությունը մոտիվացիոն 

համակարգի մեջ18: 

     Բաժնի հետազոտական աշխատանքներում ի սկզբանե նախատեսված էր  սփյուռքում  

ընթացող սոցիալական գործընթացների բացահայտման ու հետևման  ուղղությունը:  Այն 

նպատակ ուներ  ուսումնասիրել սփյուռքահայերի կենսագործունեության սոցիալական 

համատեքստի  բովանդակային փոփոխությունները և որոշել նրանց սոցիալական 

կառուցվածքի որակական ու քանակական հատկանիշների զարգացման ուղիները: 

Հաշվի առնելով, որ էթնիկ խումբը  առանձնահատուկ բնույթի սոցիալական 

համախմբություն է, առաջին հերթին կարևոր էր  դիտարկել   էթնիկ փոփոխությունների 

սոցիալական բաղադրիչները: Անհրաժեշտ էր հասկանալ, թե որքանով է այդ խումբը  

սոցիալապես համախմբված, ինչպիսին են  ներխմբային հարաբերությունները, արդյոք 

միայն ցանցային բնույթ են կրում, թե  կան նաև աստիճանակարգային /հիերարխիկ/ 

հատկանիշներ: Կարելի՞ է պատկերացնել արդյոք, որ նրանում էթնիկ նշանակության 

ինստիտուտները բացակայում են կամ գտնվում են ձևավորման փուլում, թե՞ այս կամ այն 

                                                             
16  Аветисян А., 2013.  Об институальных проблемах экономических связей Армении и диаспоры,  в: 

Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, М., И-т социальных наук, 
17 Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р.. 2013, Армянская диаспора в контексте российско-армянских 

экономических связей, М., И-т социальных наук, 249 с. 
18  
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զարգացման փուլում են: Անհրաժեշտ էր այս համատեքստում պարզաբանել, թե ինչով են 

դրանք պայմանավորված  և ինչպիսի փոփոխություններ են ընթանում էթնիկ հենքի վրա 

ինքնակազմակերպման գործընթացներում:  Այս առումով հաշվի էր առնվել այն 

հանգամանքը, որ նշվածի վերաբերյալ սոցիալական տեսությունները տալիս են  

պատրաստի և ընդունելի հայեցակարգային  պատասխաններ, սակայն նրանց մեջ 

բացակայում է էթնոմշակութային բաղադրիչը: Նման թեմատիկան, հիմնականում, 

գտնվում է այն հետազոտողների ուշադրության դաշտում, որոնք առավելապես  

քննարկում են մշակույթի, հոգեբանության,  միջմշակութային  փոխազդեցությունների 

էթնիկական առանձնահատկությունները, որոնցում սոցիալական բաղադրիչը սակավ է 

ներկայացվում: Մինչդեռ  գաղթօջախի անդամների սոցիալական հատկանիշները և 

նրանց փոփոխման գործընթացները արդեն իսկ ազգի տվյալ հատվածի  որակական 

էթնիկ երանգավորում ունեցող  նկարագրի մասն են կազմում:   

        Վերոնշվածը բխում էր այն տեսակետից, որ լինելով օտարազգի միջավայրում,  էթնիկ 

խումբը ստիպված է համարկվել այլազգի սոցիալական շրջապատին, որտեղ նա 

ցուցաբերելու է  սոցիալական բնույթի հատկանիշների դրսևորումներ, որոնք 

կկանխորոշեն նրա սոցիալական և մշակութային առանձնահատկությունների 

պահպանման հեռանկարները: Հաշվի էր առնվել այն հանգամանքը, որ առանձին էթնիկ 

խմբերը և, հատկապես սփյուռքի հայերը, սովորաբար ձգտում են ձևավորել առանձնակի  

սոցիալական կենսակերպ, դրսևորել միջավայրին համարկման իրենց ավանդույթին 

բնորոշ սոցիալական հմտություններ: Սոցիալական գործընթացները ամեն դեպքում 

կապված են պատմականորեն ձևավորված էթնիկ առանձնահատկությունների հետ 

(Եղեռնից փրկված զանգվածների խմբային համախմբվածություն, միջավայրին 

ընտելացման տնտեսական և սոցիալական խնդիրներ և այլն):  Այս ամենն իր հետքն է 

թողնում սփյուռքում ապրող հայերի ամեն մի խմբում կատարվող սոցիալական 

գործընթացների վրա, որոնց դինամիկ բնույթը պայմանավորված է ներքին խմբային 

մղմամբ ու արտաքին պայմանների հարաբերմամբ, համակցությամբ: Այս երկու, կարելի է 

ասել հակադիր գործոնների ներքո, խումբը ձևավորում է իր մշակութային, 

կուսակցական, ազգային կառույցները:  Վերջիններս առաջացնում են տվյալ խմբի մեջ 

ընթացող  սոցիալական (մասնագիտական, դիրքային և այլ) փոփոխությունների, որն 

առաջացնում է բավական բազմազան էթնոսոցիալ հետևանքներ, ազդում ներէթնիկ 
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հոգևոր կենսակերպի վրա: Այստեղից պարզորոշ է, որ սփյուռքում ընթացող 

գործընթացների ընկալման և իմաստավորման, ինչպես նաև նրա հեռանկարները 

պատկերացնելու համար անհրաժեշտ էր առանձնակի ուշադրություն դարձնել 

գործընթացների սոցիալական բաղադրիչներին: Այդ իսկ պատճառով բաժնի 

հետազոտական նպատակների շրջանակներում առանձնակի ուշադրություն դարձվեց 

նրանց երկու կարևոր արտահայտությունների վրա՝ օտարազգի պայմաններում հայերի 

մոտ ընթացող սոցիալական փոփոխությունները և էթնիկ հենքի վրա 

ինքնակազմակերպման գործընթացները:  Առաջինը վերաբերում է հայերի օրինակով 

էթնիկ խմբում տարբեր տիպի օտարազգի միջավայրերում ընթացող սոցիալական 

փոփոխությունների օրինաչափ և առանձակի դրսևորումների բացահայտմանը,  և այդ  

հետևանքով  առաջացած խնդիրների ուսումնասիրմանը: Անհրաժեշտ էր պարզաբանել, 

թե  որքանով է այլազգի միջավայրը հնարավորություն տալիս ընդլայնելու հայերի տվյալ  

խմբի՝  սոցիալական (ինչպես նաև տնտեսական)  առաջընթացի հորիզոնը և ծավալները:    

Կարևոր էր հասկանալ, թե ընթանու՞մ է դա արդյոք  սոցիալական ցրման, ազգային 

խմբային ընկերացման, կամ ընդհակառակը, որոշակի  տնտեսական հովանու ներքո 

կենտրոնացման ձևով, կամ էլ` այդ պայմանններում էթնիկ խումբը ձգտում է ձևավորել 

սեփական յուրահատուկ սոցիալական կառուցվածքը, որը սպասարկում է խմբի  

տնտեսական կյանքի կազմակերպման խնդիրը ու նպաստում է ինքնաբավ 

էթնոսոցիալական հանրության ձևավորմանը:  Այստեղ կարևոր տեղ էր տրվում  

սոցիալական փոփոխությունների և փոխակերպումների գործընթացների ուղղվածության 

բացահայտմանը: Անհրաժեշտ էր  պարզաբանել ներքին (սոցիալական հատկանիշների և 

ավանդական սոցիալական կենսագործունեության հմտությունների) և արտաքին 

(տնտեսական, սոցիալական, էթնիկ, դավանանքային, մշակութային, իրավական) 

փոխներգործության և փոխկապակցվածության մեխանիզմները: Խնդիր էր դրվում 

բացահայտել առանձին խմբերի այդ սոցիալական բաղադրիչը և այն դիտարկել 

շարժընթացով, որի շնորհիվ հնարավոր էր պատկերացնել, թե ինչ չափով է սոցիալական 

ինքնությունը կարող  համընկնել էթնիկ ինքնությանը: Այսինքն՝ խոսքը կարող է գնալ 

ինքնապահպանման սոցիալական մեխանիզմներից մեկի՝ կորպորատիվ ինքնության 

առաջացման մասին, որը հնարավոր է արտահայտվի տվյալ երկրի հասարակական 

կառուցվածքի առանձնակի սոցիալական և տնտեսական շերտերում: Սա, բացի հոծ 
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տարաբնակեցման գործոնից, նաև այն պայմանն է, որ միայն սոցիալական շերտերում 

կարող են ձևավորվել առանձնակիության գաղափարը, նրա պահպանման պահանջը և 

էթնոխմբային զգացմունքները, որոնք և ձևավորում են ազգապահպան կառույցներ 19 : 

Նման մոտեցումը թույլ էր տալիս սոցիալական հատկանիշներով կատարել սփյուռքի 

տարբեր հատվածների տիպաբանություն և դրա հիման վրա որոշակի մի քանի 

հատկանիշների բացահայտման միջոցով լուրջ եզրահանգումների գալ: Առաջարկված 

ելակետային դրույթների հիմնավորման համար անհրաժեշտ են էմպիրիկ հիմքեր, որոնց 

առանձին խնդիրն էր հանդիսանում ազգի տարբեր հատվածների սոցիալ-

մասնագիտական փոփոխությունների համադրական ուսումնասիրությունը: Այս 

նպատակով աշխատանքները իրականացվեցին բաժնի գիտաշխատող Լուսինե 

Տանաջյանի կողմից: Համադրելով ԱՄՆ-ի, Իրանի և Լիբանանի հայերի մեջ ընթացող 

սոցիալական հատկանիշների փոփոխությունները՝ նա  համեմատեց  էթնոսոցիալական 

բազմաբնույթ միջավայրերում գտնվող հայ սփյուռքի առանձին խմբերի օտարազգի 

միջավայրում սոցիալական համարկման օրինաչափ և առանձնակի դրսևորումները: 

Հենվելով վերոնշյալ երկրներում կատարված էթնոսոցիոլոգիական հարցումների, ինչպես 

նաև տեղի փորձագետների կարծիքների վրա՝ նա իր հետազոտության արդյունքները 

ներկայացրեց  մեկ տասնյակից ավել հոդվածներում, արտասահմանյան և 

հանրապետական գիտաժողովների քննարկմանը ներկայացված զեկույցներում 20 : Այս 

ուղղությամբ տարվող աշխատանքների հանրագումարը եղավ 2020 թ. Լուսինե 

Տանաջյանի՝ «Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում» (Լոս-Անջելեսի, 

                                                             
19 Այդ մասին մանրամասն տես՝ Կարապետյան Ռ., 2019, «Սեփական և այլազգի միջավայրում բնակվող 

հայերի համեմատական ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները` հետազոտությունների 

խնդիրները և հեռանկարները»: Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, 

Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր), Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս.   Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 

ՀԱԻ հրատարակչություն,   էջ 53-63: 
20  Տանաջյան Լ.Ա.,  2014,  Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում, Հայերը սեփական և 

այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատարկչություն, Երևան, էջ 60-89:   Տանաջյան Լ.Ա.,  2017, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս 

Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների),  Կանթեղ. Գիտական հոդվածների 

ժողովածու, № 3., Երևան,  էջ 174-180:   Տանաջյան Լ.Ա. 2019, (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան 

Ս.Ա.),Կալինինգրադի հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, ԵՊՀ «Պատմություն և 

մշակույթ» հանդես N 1,  էջ 168-179: Տանաջյան Լ.Ա. 2019, (համահեղինակությամբ՝ Կարապետյան Ռ., 

Ներսիսյան Ս., Բարսեղյան Ս., Նալբանդյան Կ.), Լիբանանի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտության արդյունքները, Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, 

պատ. խմբ. Ա. Դաքեսյան, Ս. Բարսեղյան,  Երևան-Բեյրութ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, էջ 91-160: 
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Թեհրանի, Բեյրութի հայերի Էթնոսոցոլոգիական հետազոտություն)  վերնագրով 

թեկնածուական ատենախոսության հաջող պաշտպանությունը: 

     Ծրագրում ամփոփված օտարազգի միջավայրում էթնիկ խմբի սոցիալական 

դրսևորումների հաջորդ կարևոր բաղադրիչների շարքին դասվում է ազգային (տվյալ 

դեպքում ներխմբային) առանձնակիորեն ձևավորված կամ ձևավորվող միջավայրը՝ իր 

սոցիալական հարաբերություններով, կառույցներով և սոցիալական առօրյայով: Ի թիվս 

այլոց՝ դրա հիմքում ընկած են նախորդ սերունդներից ժառանգած սոցիալական 

հարաբերությունների՝ ավանդական  գիտակցության և վարքագծի առանձնահատուկ  

ձևերը:  Արյունակցական և հայրենակցական հարաբերությունների հիմքի վրա 

առանձնակի սոցիալական ցանցերը, ինքնակառավարման ավանդույթը, պատմական 

հիշողությունը և այլ գործոններ դառնում են սփյուռքում բնակվող հայերի փոխադարձ 

համաձայնության, ներխմբային միավորման գործոններ:  Այս առումով հաշվի է պետք 

առնել ազգի՝ տվյալ խմբի տարաբնակեցման գործոնը (թե որ ձևին է նա հարում՝ հոծ կամ 

ցրիվ), տեղաշարժերի ընթացքը, միջավայրի վիճակը, շրջապատող բնակչության 

հատկանիշները և այլն: Այստեղ կարևոր էր բացահայտել վերոնշված գործոնների 

համակցության բնույթը, կազմող մասերի հիմնական  և ուղղորդող տարրերը ու  

առաջարկել դրանք բնորոշող հատկանիշների համառոտ ցանկը: Դրանով իսկ նա հիմք 

կծառայի էմպիրիկ հետազոտությունների ուղղվածությանը: Վերջիններիս  

իրականացման ժամանակ ստացված տվյալները  թույլ կտան նշված հատկանիշների 

հայտնաբերմամբ, փաստագրմամբ և նրանց միջև եղած  հարաբերակցությամբ որոշել 

սփյուռքյան այս կամ այն խմբի սոցիալական միջավայրը: Նման ուղղվածության փորձ 

կուտակվեց բաժնի գիտաշխատող Սոնա Ներսիսյանի հետազոտական աշխատանքների 

շնորհիվ: Նրա  «Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում» (Էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություն) ատենախոսությունը, որ հաջողությամբ պաշտպանվեց  2019 թ., այս 

թեմատիկայի շուրջ բազմակի հրապարակումների՝ հոդվածների, արտասահմանյան և 

հանրապետական գիտաժողովներում զեկուցումների հանրագումար դարձավ21:  

                                                             
21 Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, 

Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի 

միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատարակչություն, էջ 85-94: Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Ցանցային հարաբերությունների 

առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ 

միջավայրում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114: Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, 
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    Հետազոտությունների ծավալման գործընթացի հաջորդ ուղղությունն էր՝   դիտարկել 

էթնիկությանը բնորոշ հոգևոր կյանքի վերարտադրության գործընթացը: Նման խնդրի 

դրվածքը պայմանավորված էր նրանով, թե ինչպես է պահպանվում հայկական սփյուռքի 

գոյակցությունն ուրբանիստական միջավայրում, հոծ և ցրիվ բնակության պայմաններում: 

Հաշվի էին առնվում   սփյուռքի ամեն մի հատվածի ելակետային մշակութային պատկերը 

և դրանից ածանցված բաղադրիչները,  և առաջ էր քաշվում ներկայիս մշակութային 

արժեքների ուսումնասիրման խնդիրը: Խնդիր էր դրվում ուսումնասիրելու, թե որ սոցիալ-

ժողովրդագրական խմբերում և որ մշակութային  ոլորտներում են ի հայտ գալիս այդ 

արժեքները, որքանով են դրանցում առկա առաջնային և երկրորդային  հատկանիշները, 

ինչպիսի փոխադարձ հարաբերակցության և համախմբման մեջ են դրանք գտնվում: 

Դրանք այն հարցերն էին, որոնց պատասխանները  մշակութային և էթնոսոցիալական 

նշանակության դրոշմների (մարկյորների) ձևավորման  և զարգացման մեխանիզմների 

փնտրտուքի ուղղությունները բացահայտելու նպատակ էին հետապնդում: Այսպես է 

որոշվում մշակութային, իրական և նշանակալի չափորոշիչների առանձնացման 

անհրաժեշտությունը, որոնք մի կողմից պետք է արտացոլեն  մշակութային կյանքի 

հիմնարար բաղադրիչները, մյուս կողմից՝ հնարավորություն տան որոշելու դրանց 

ազգային   առանձնահատկության դրոշմը: 

Առաջին դեպքում անհրաժեշտ է բացահայտել առանցքային և երկրորդական  

նշանակություն ունեցող մշակութային երևույթները, որոնք պայմանավորում են հոծ 

էթնիկ, սակայն այլազգի շրջապատում ձևավորված  արժեքների  միջավայրի 

կառուցվածքը: Ուստի կարևոր էր բացահայտել, թե հատկապես որ մշակութային 

արժեքներն են վերակենդանանում (այս եզրույթը բացատրում է խմբի ժառանգած 

արժեքների գոյության փաստը՝ ելնելով նրանից, որ տվյալ խումբը բաղկացած է 

միգրանտներից և նրանց հաջորդող սերունդներից) և վերարտադրվում դրանց թվում,  

որոնք են գլխավորները և որոնք` երկրորդականները: Այսպիսի հարցադրումը հիմնվում 

էր այն ենթադրության վրա, որ յուրաքանչյուր էթնիկ խումբ, այս կամ այն փուլում, ձգտում 

է կառուցել սեփական ազգային հոգևոր կյանքն ամբողջական ձևով:  Իսկ որքանով է դա 

նրան հաջողվում, պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, ինչպես օրինակ, 
                                                                                                                                                                                                    
Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում, Երևան, 

«Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, էջ 167-173: Ներսիսյան Ս.Ա., Տանաջյան Լ.Ա., 2019, Կալինինգրադի 

հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» 

հանդես, N1, էջ 168-179: 
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քաղաքական կառուցվածքով (անկախ պետականության, մշակութային 

ինքնավարության և այլնի առկայության պայմաններում), տվյալ հանրության 

քանակական տվյալներով, տարաբնակեցման ձևով, էթնոդավանանքային շրջապատով, 

ազգային իրավունքներով, ազատությամբ և բազում այլ գործոններով:   

Երկրորդ դեպքում մշակութային երևույթների ազգային դրոշմի առկայության 

վիճակը  բացահայտում է  սփյուռքի ամեն մի հատվածի համախմբման մակարդակը 

բնորոշող ենթամշակութային հատկանիշների բնույթը և ընթացակարգը: Դա կարևոր է 

նրանով, որ սոցիալական շարժընթացում և միջէթնիկ փոխազդեցության ընթացքում 

տեղի է ունենում  սեփական ելակետային էթնիկական և սոցիալական դրոշմների 

տեղաշարժ դեպի սոցիալական առանձնացմանը ծառայող եզրայնացումը:  

    Էթնոմշակութային արժեքների և այդ թվում էթնիկ ինքնության արտահայտությունների   

բացահայտման և ուսումնասիրության համար խիստ կարևոր եղավ որոշել, թե էթնիկ 

խմբում որքանով և ինչպես են ներկայանում ներխմբային, տարածաշրջանային և 

համահայկական  մշակույթի տարրերը և որքանով են այդ տարրերը ներկայացված 

նրանց արժեքային համակարգերում:  Հարց էր դրվում՝ այդ ամենը բացահայտելու 

գիտակցության կարծրատիպերի և վարքագծի նմուշների օրինակների հիման վրա: 

Ենթադրվում էր, ըստ  յուրահատուկ ենթամշակութային հատկանիշների, մշակել  

հայկական համայնքների դասակարգման և տիպաբանման սկզբունքները: Այս 

ուղղությամբ կատարվող ուսումնասիրությունները առայժմ կրում են խճանկարային 

բնույթ, քանի որ դրան անդրադառնում էին բաժնի գիտաշխատողներն իրենց 

հրապարակումներում, որտեղ ներկայացվում էին նշված թեմատիկայի առանձին 

ասպեկտները22 :  

                                                             
22  Բարսեղյան Ս., 2014,  Էթնիկ մամուլը և սփյուռքյան ինքնության ձևավորումը, Հայերը սեփական և 

այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, «Գիտություն» 

հրատ., էջ 45-62: Բարսեղյան Ս., 2017, Հայրենիքը սփյուռքի պարբերականներում, Լրաբեր հասարակական 

գիտությունների,  թիվ 1 (649), էջ 283-287: Բարսեղյան Ս., 2017, Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում 

էթնոմշակութային արժեքների վերարտադրման և տարածման գործում, Հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, Խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հովսեփյան, Երևան, Գիտություն,  

էջ 142-151 Կարապետյան Ռ.,  Նալբանդյան Կ., 2012, Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային 

գերակայությունները. Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի 

թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Երևան,  էջ156-184: Կարապետյան Ռ., 2019, Բելառուսի հայերը Հայաստան-

Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն  համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և 

ժամանակակից իրողություն  ՀՀ ԳԱԱ “Լրաբեր” Հասարակական գիտությունների, Երևան, N1 (653), էջ 170-

181: Կարապետյան Ռ., 2019, Լիբանանի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության 

արդյունքները Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, (համահեղինակներ՝ 

Ս. Բարսեղյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Ներսիսյան, Լ. Տանաջյան) Խմբ.կազմ. Կարապետյան Ռ. 
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Այս առումով որոշակի ձեռքբերում կարելի է համարել բաժնի կրտսեր 

գիտաշխատող Արման Անդրիկյանի ուսումնասիրությունները, որոնք նվիրված են Հայ 

Առաքելական եկեղեցու գործունեության տարածաքաղաքական պայմանների 

քննարկմանը23: Այս ուղղությամբ արդեն տարվող, ինչպես նաև բաժնի նոր աշխատակցի՝ 

պ.գ.թ. Նելլի Խաչատուրյանի՝ որպես կրոնի մասնագետի ներգրավումը հետազոտական 

աշխատանքներում, հույս են ներշնչում, որ սփյուռքում ընթացող կարևորագույն 

գործընթացներից մեկի՝ էթնոդավանանքային փոխակերպումների մեխանիզմների և 

գործոնների իմաստավորման խնդիրը իր լուծումը կստանա:   Պարզորոշ է, որ այս 

բավական բազմաբովանդակ խնդրի լուսաբանման համար անհրաժեշտ են մի շարք 

համալիր  ուսումնասիրություններ, ինչը ենթադրվում է անել մոտ ապագայում: Հուսով 

եմ, որ այն թույլ կտա գալ ոչ միայն մեկ ընդհանուր հանրագումարի, այլ նաև կհղկեցնի 

մոտեցումները էմպիրիկ նյութի հավաքագրման և վերլուծման ուղղությամբ: Ենթադրվում 

է, որ այն կունենա միջգիտակարքային բնույթի հատուկ գործիքակազմ, որը  կապահովի  

ժառանգաբար փոխանցվող և միջավայրի ազդեցության փոխազդեցության 

մեխանիզմների բացահայտումը: Մյուս կողմից էլ թույլ կտա պատկերացում ստեղծել 

սփյուռքում ընթացող էթնոմշակութային գործընթացների հեռանկարների մասին:  Նման 

հեռանկարային հետազոտական խնդիրներ դեռ կան ազգային, դավանանքային, 

ծագումնաբանական և սոցիալական ինքնության համակցության, փոխակերպումների 

մեխանիզմների բացահայտման ուղղությամբ:   

     Հարկ է նշել, որ սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացը պահանջում է  

հետազոտական մեծ ասպարեզ և կադրերի ներհոսք: Կարևոր է առաջին հերթին 

վերոնշված ուղղություններով ստացված հետազոտական փորձի հիման վրա զարգացնել 

                                                                                                                                                                                                    
(պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա., Բարսեղյան Ս., )  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 

2019, էջ 96-168: Կարապետյան Ռ., Նալբանդյան Կ.,  2012, Հայկական տեղեկատվական տարածքի 

մշակութային գերակայությունները,  «Հայրենիք-սփյուռք   առնչությունները հայկական մամուլում», ՀՀ 

ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան,  էջ 156-184: Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Պատմական հիշողություն և էթնիկ 

մոբիլիզացիա: Ցեղասպանություն, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի 

և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Էջ 68-93: 
23 Անդրիկյան Ա. 2018 Հայկական եկեղեցիների դերը Սիրիայի և Լիբանանի հայ համայնքերի կյանքում, 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ № 4 (42) Երևան; Անդրիկյան Ա. 2019 Հայկական Եկեղեցիների Իրավական 

Կարգավիճակը Թուրքիայում ՝ ԵՊՀ  ՈՒԳԸ  Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, Երևան ԵՊՀ 

հրատարակչություն; Անդրիկյան Ա. 2019, Կ.Պոլսի պատրիարքարանի ներկայիս իրավիճակը, 

Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 3, Երեւան ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ  

հրատարակչություն: 
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մեթոդաբանական հմտությունները, որոնք առաջ կբերեն քիչ ծախսատար, բայց 

խորքային գիտելիքներ: Երկրորդ հերթին՝ առաջարկել և արժևորել 

ուսումնասիրությունների փոխլրացնող  թեմաներ ժողովրդագրական, 

տնտեսագիտական, տեղեկատվական և այլ լայն ասպարեզներում: Երրորդ հերթին՝ 

բացել հետազոտության նոր ասպարեզներ սփյուռքի ներկա վիճակի և ներխմբային, 

տարածաշրջանային և համազգային խնդիրների բացահայտման, գերակայությունների 

որոշմանն ուղղված ռեսուրսների բացահայտման և հավաքագրման ունակությունները: 

Այս առումով կարևորվում է սփյուռքի ներուժի քարտեզագրման աշխատանքները: 

Չորրորդ՝ աջակցել սփյուռքի խոշոր և կազմակերպված գաղթօջախներում  

հետազոտական կենտրոնների կազմակերպմանը, որոնք կնպաստեն համայնքի 

զարգացմանը և դրան նվիրված ծրագրերի մշակմանն և իրականացմանը: Այս առումով 

բաժնի նվաճումներից է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում Սփյուռքի ուսումնասիրման 

տարածաշրջանային կենտրոնի հիմնադրումը:  Հինգերորդ՝ կապեր ստեղծել տարբեր 

երկրների գիտական կենտրոնների և սփյուռքի կառույցների հետ՝ խնդիրների 

առաջադրման և ուսումնասիրման համատեքստում կոնսենսուսի հաստատման համար: 

  

 Բաժնի գործունեությանը վերաբերող որոշ թվային տվյալներ: 

 Ներկայացված հոդվածի շրջանակներում անհրաժեշտ է անդրադառնալ բավական 

բովանդակային տեղեկատվության շուրջ իրականացրած աշխատանքների ծավալին: Այն 

վկայում է, որ ծրագրային հետազոտությունների հաջողությամբ իրականացումն 

արդյունք էր բաժնի համերաշխ կոլեկտիվի համատեղ ջանքերի:   Պետք է նշել, որ բաժնի 

աշխատանքները համալիր են, և դրանում անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր աշխատակցի 

համաձայնեցված գործունեությունը՝ գիտակցելով ընդհանուր նպատակները և գտնելով 

իր անհատական հետաքրքրություններն ընդհանուր ծրագրում:    

Սրանով բաժնի աշխատակիցներին հաջողվեց բազային գիտական խնդիրներին 

համընթաց  մշակել և իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. 

Դրամաշնորհային ծրագրեր. 
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Ա/ 2011թ. մինչ օրս: Նպատակային ծրագիր «Սեփական եվ այլազգի միջավայրում հայերի 

համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության 

խնդիրներն ու հեռանկարները»  թեմայով: 

Բ/Երեք հայ-ռուսական նախագիծ 

 2012-2013 թթ. «Հայկական սփյուռքի դերը Ռուսաստան-Հայաստան 

տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձը, խնդիրները և 

հեռանկարները», 

 2017-2018 թթ. «Հայաստանից Ռուսաստան աշխատանքային միգրացիայի 

էթնոսոցիալական հետևանքները», 

 2019-2021 թթ. «Ժամանակակից երիտասարդությունը էթնո-

տարածաշրջանային տեսանկյունից. սոցիալ-ժողովրդագրական և 

էթնոմշակութային կողմնորոշումները (Հայաստանի և Ռուսաստանի 

օրինակով)»:  

Գ/Երկու հայ-բելառուսական նախագիծ    

 2017-2019 թթ. «Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային 

կապերի միգրացիոն համատեքստում», 

 2019-2021 թթ. «Բելառուսի և Հայաստանի փոքր քաղաքներում  

էթնոմշակութային զարգացումները XX-XXI դդ. էթնիկական ավանդույթներ և 

ժամանակակից իրողություն»: 

Դ/Երկու թեմատիկ նախագիծ 

 2013-2015 թթ. «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և 

ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները», 

 2.2015-2017 թթ. «Սփյուռքահայ ձեռնարկատերերը Հայաստանում. նրանց 

գործունեության փորձը, խնդիրները և հեռանկարները»: 

Ե/ Յոթ ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհ 

 2011. Арутюнян Ю., Об армянской диаспоре в России, Ереван, Гитутюн,  152 с. 

 2012. Կարապետյան Ռ., Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական 

մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ-անալիզ, Պատ. խմբ. Ռ, 

Կարապետյան, Երևան,  208 էջ: 
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 2013. Կարապետյան Ռ., Կյանքը գաղթի ճանապարհին, Հ.Թերզյան. Մի կյանքի 

պատմություն. Պատ.խմբ. Կարապետյան Ռ. Երևան, Գիտություն, 2013, էջ 5-25: 

 2013. Կարապետյան Ռ., 2013, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. 

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, Գիտություն, 220 էջ: 

 2014. Karapetyan R., Genocide eyewitnesses` memories, Gitutyun publishing house 

of the NAS RA, ed. R.Karapetyan Yerevan, Gitutyun,  p.282. 

 2014. Կարապետյան Ռ., Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի                                                  

միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ.Պատ.խմբ. 

Կարապետյան Ռ.Երևան, Գիտություն,  184 էջ: 

 2018.Կարապետյան Ռ., Հայկական համայնքները այսօր. Թեհրանի, Լոս-

Անջելեսի, Բեյրութի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություն. Երևան, ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 252 էջ: 

Գիտաժողովներ 

Բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել է չորս միջազգային գիտաժողով՝ 

1. 2014 թ. «Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում» հետազոտական 

փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ:   
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Սփյուռքի ուսումնասիրության խնդիրների 1-ին միջազգային գիտաժողովի մասնակիցների 

մի մասը՝  ձախից աջ՝ Զարիկյան, Լ.Տանաջյան, Ա. Պետրոսյան, Ռ.Կարապետյան, 

Ս.Ներսիսյան, Ս.Բարսեղյան. 
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«Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում» խորագրով միջազգային 

գիտաժողովի մասնակիցների մի մասը, Երևան, 2017 թ.: 

 

«Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները»․ Սփյուռքի ձևավորման ուսումնասիրության 
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նոր մոտեցումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2018թ.: 

 

«Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները»  խորագրով միջազգային 

գիտաժողով, Երևան, 2019: 

Բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են 35 միջազգային, 36  հանրապետական 

գիտաժողովների, պաշտպանվել է մեկ դոկտորական և երեք թեկնածուական 

ատենախոսություն:  

Գիտական համագործակցություն. Բաժինը իր գործունեության ընթացքում կապեր է 

հաստատել և համագործակցության պայմանագրեր  կնքել 7 երկրի գիտական 

կազմակերպությունների հետ: Այդ կազմակերպություններն են՝ Ղազախստանի ԳԱ 

Պատմության և ազգագրության ինստիտուտ, ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և 

մարդաբանության ինստիտուտ, Կիևի Միջազգային համալսարան, Լեհաստանի Հայերի 

ուսումնասիրության ինստիտուտ, Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի սփյուռքի 

ուսումնասիրությունների կենտրոն, Մինսկի պետական համալսարան, ՌԴ Հյուսիսային 

Օսիայի Հումանիտար ինստիտուտ, ինչպես նաև    սփյուռքի 5 ազգային կառուցների՝ 

Չեխիայի, Ուկրաինայի, Լեհաստանի, Հյուսիսային Օսիայի և Ղազախստանի հետ: 
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Բաժնի աշխատակիցները Գդանսկի (Լեհաստան) համալսարանի պրոֆեսոր Պավել Օվստրովսկու 

հետ, Երևան, 2018թ.: 
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Բաժնի գիտաշխատողները ՌԴ, ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի գիտնականների հետ, Երևան, 2018թ.: 

Անձնային մակարդակով գիտական համագործակցություն է ընթացել ԱՄՆ-ի, Մեծ 

Բրիտանիայի, Լիբանանի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի, ՌԴ-ի, 

Իրանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի 18 առաջատար գիտնականների հետ, որոնց հետ արդեն 

իրականացվել են  համատեղ հրապարակումներ (երեք թիմային մենագրություն), 

գիտաժողովներ (չորս), սեմինարներ (քսան):   Բաժինը 2013 թվականից ունի իր 

ինտերնետային կայքը: 
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Հանդիպում Հայկազյան համալսարանի նախագահ դոկտ. Փոլ Հայդոսթյանի և նույն համալսարանի 

Սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Դաքեսյանի հետ, Երևան, 2018 թ.: 

Հրապարակումներ 

Բաժնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է 5 մենագրություն, 9 թիմային 

աշխատանք,  83 հոդված (55-ը հայերենով և 27-ը օտար լեզուներով): 

 

Դաշտային աշխատանքներ՝ 
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Հետազոտական այց Լոս Անջելես, ՀԲԸՄ, 2013թ.: 

. 
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    Հետազոտական այց Լոս Անջելես,  Տիգրանյան դպրոց, 2013թ.: 

 

Բաժնի աշխատակիցները ուսումնասիրություններ են կատարել Լոս-Անջելեսի (2013), 

Թեհրանի (2014), Բեյրութի և Անճարի (2015),  Փարիզի (2016), Թբիլիսիի, Ախալքալաքի 

(2017, 2018\9), Ալմաթիի (2019), Կիևի (2018), Ստամբուլի (2017)  հայկական 

գաղթօջախներում, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր մարզերում, որտեղ անց են կացվել 

ծավալուն ազգագրական և սոցիոլոգիական բնույթի հարցազրույցներ հայ բնակչության 

շրջանում, տեղի մասնագետների փորձագիտական հարցումներ և ազգային կառույցների 

գործունեությանը վերաբերվող նյութերի ուսումնասիրություններ: Ստացված 

տեղեկատվությունը բազավորվել է SPSS ծրագրով:   
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Հետազոտական այց Թեհրան, Ազգային առաջնորդարան, 2014թ.: 
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Բաժնի աշխատակիցները Հայկազյան համալսարանի նախագահ՝ Փոլ Հայդոսթյանի 

հետ, Բեյրութ, 2015թ.: 

 

 

Բաժնի աշխատակիցները Սեդա Խդշյանի հետ, Բեյրութ, 2015թ.: 

 

 

 

https://www.facebook.com/Beirut-Lebanon-260023577409849/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/Beirut-Lebanon-260023577409849/?__tn__=kC*F
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Հետազոտական այց Փարիզ, ՀՀ դեսպանատուն,  2016թ.: 
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Հանդիպում Հարություն Վարդապետ Պզդիկյանի հետ, Մխիթարյան միաբանություն, 

Փարիզ, 2016թ.: 
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«Մկնիկ» կիրակնօրյա հայկական դպրոցի ուսուցչական խորհուրդ, Փարիզ, 2016թ.: 

 

Հարցազրույց «Վրաստան» թերթի խմբագրության աշխատակից Գայանե Բոստանջյանի հետ, 

Թբիլիսի, 2017թ.: 
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Հարցազրույց Կիևի հայ երիտասարդական միության նախագահի հետ, Կիև, 2017 թ.: 

 

Բացի նշված գիտաշխատակիցներից, որպես կամավոր, բաժնի աշխատանքներում 

ներգրավվեցին նաև մասնագետների մեկ այլ խումբ, որի անդամները հետաքրքրված էին 

սփյուռքի տնտեսական, էթնիկ և կրոնական ինքնության և այլ խնդիրներով: Այսպես՝  

սփյուռքի տնտեսական ներուժի գնահատման խնդրով զբաղվեց տնտեսական 

գիտությունների թեկնածու Աշոտ Ավետիսյանը, մեթոդաբանական խնդիրների 

մշակմանը մասնակցեցին ՌԴ ԳԱ թղթակին անդամ, պատմական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր Յուրի Հարությունյանը,  փիլիսոփայության դոկտոր Էրնեստ 

Գրիգորյանը,  պատմական գիտությունների թեկնածուներ Ռոման Ստարչենկոն (ՌԴ) և 

Ստեփան Զախարկևիչը (Բելառուս) որոնք ներգրավվել էին բաժնի թեմատիկ և 

միջազգային ծրագրերում: 

  

      

    


