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Սույն զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։  

Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական 

միության տեսակետները: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

      «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը, ներգրավված 

լինելով Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանության և դրանց ոտնահարման 

դեմ պայքարում, ինչպես նաև հանդիսանալով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպություն, նախաձեռնել և իրականացրել է 

զբաղվածության ոլորտում խտրականության ուսումնասիրություն՝ հիմնված գենդերի, 

հաշմանդամության և տարիքի գործոնների վրա «Համագործակցություն հանուն սոցիալ-

ներառական և գենդերային զբաղվածության քաղաքականության» ծրագրի շրջանակներում: 

Այն ֆինանսավորվում է Արևելյան Գործընկերության/ԱԼԳ Քաղաքացիական 

հասարակության ֆորումի կողմից՝ համագործակցելով ուկրաինական և վրացական 

տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ։  

Ծրագրի նպատակն է նպաստել զբաղվածության ոլորտում հավասարության 

հաստատմանը և նվազեցնել խտրականությունը գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության 

գործոնների հիման վրա՝ ապահովելով քաղաքացիական հասարակության կառույցների 

մասնակցությունը կառավարության հետ երկխոսության մեխանիզմների հզորացման 

գործընթացներում։  

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է պարզել զբաղվածության ոլորտում դրսևորվող 

խտրականությունը՝ պայմանավորված աշխատողների սեռով, տարիքով և 

հաշմանդամության կարգով, պարզել դրանց շարժառիթները, որոշել զբաղվածության 

ոլորտում անհավասար վերաբերմունքի չափերն ու տարածվածությունը, դրսևորման 

հիմնական ձևերը, ինչպես նաև թիրախ խմբի՝ խտրականության ենթարկվելու 

ընկալումները:  

Գենդեր. 

Չնայած վերջին տարիներին գրանցված համեստ առաջընթացի, կանայք Հայաստանում 

շարունակում են տուժել քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական կյանքում լուրջ 

անհավասարություններից, ինչպես վկայում են գենդերային հավասարության և կանանց 

հզորացման մի քանի միջազգային վարկանիշներ: Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 

(WEF)  2017թ. «Գլոբալ գենդերային անհավասարության զեկույցը» 144 երկրների շարքում 

Հայաստանին դասակարգել է 97-րդ տեղում (“The Global Gender Gap Report 2017”, insight 

report, World Economic Forum (WEF), 2017): Հայաստանը 83-րդն է 2017թ. կանանց 
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Մարդկային զարգացման ինդեքսում (HDI), որը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության 

Զարգացման Ծրագրի (UNDP) վարկանիշավորումն է և ներառում է ընդամենը 190 երկիր։ 

Բացի այդ, Հայաստանը 128 երկրներից 64-րդն է «Economist Intelligence Unit»-ի  2012թ. 

կանանց տնտեսական հնարավորությունների ինդեքում (“Women’s Economic Opportunity 

2012” index, Economist Intelligence Unit, 2012): 

 

Հաշմանդամություն.  

Հաշմանդամներին աշխատանքով ապահովելը կարևորվում է մի քանի պատճառներով: 

Ուսումնասիրություն կատարողները շեշտում են, որ «առանց ուսուցման ու աշխատանքի 

հաշմանդամներին մնում է միայն հիմնվել պետության կողմից տրվող թոշակների վրա»: 

Հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ՀՀ Ազգային զեկույցում նշվում է, որ 

«Զբաղվածությունը հաշմանդամների սոցիալական ինտեգրման և ինքնուրույնության 

կարևոր տարրերից մեկն է»:   

Հաշմանդամները չպետք է դիտարկվեն որպես բարեգործության թիրախային խումբ: Այո, 

նրանք աջակցության և օգնության կարիք ունեն բժշկական, սոցիալական 

ծառայությունների մասով, սակայն նրանք պետք է ընկալվեն որպես լիարժեք 

քաղաքացիներ և պետք է ավելի մեծ դերակատարում ունենան` առավել ակտիվ 

քաղաքական, տնտեսական և քաղաքացիական մասնակցության միջոցով, որի հետ 

կապված քաղաքական միջամտությունների առավել արդյունավետ ուղղվածությունը կարող 

է լինել տնտեսական հնարավորությունների մեծացումը (այդ թվում` վարձու աշխատանք, 

ինքնազբաղ կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն): 

Զբաղվածությունը ոչ միայն սոցիալական ինտեգրման լավագույն ուղիներից մեկն է, այն 

նաև ամենակարևոր միջոցն է կենսամակարդակը բարելավելու, վերընթաց սոցիալական 

շարժունակություն ապահովելու և դրանով իսկ ավելի բարձր սոցիալ-տնտեսական դիրք 

ապահովելու համար: Այս գործոնը չի գերագնահատվում, քանի որ աղքատության 

ցուցանիշը հաշմանդամների շրջանում անհամամասնորեն բարձր է ընդհանուր 

հասարակության և մյուս սոցիալական խմբերի ցուցանիշներից: Խոցելի խմբերի, այդ թվում 

և հաշմանդամների համար զբաղվածության հասանելիության բարելավումն իրենց 

բազմակի հիմնախնդիրների լուծման ամենաարդյունավետ ուղիներից է:  
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Տարիք. 

Տարիքի հիմքով խտրականությունը տեղի է ունենում, երբ անձի հնարավորություննները 

(օրինակ՝ աշխատանքային հնարավորությունները) չափվում են նրա տարիքով։ Սա կարող 

է վերաբերել ինչպես մեծահասակ անձանց, այնպես էլ երիտասարդներին։ Դա 

հիմնականում կարծրատիպային մտածելակերպի արդյունք է։ Հիմնականում այս տիպի 

խտրականությունը տեղի է ունենում աշխատանքային հարաբերություններում։ Տարածված 

կարծրատիպ է, որ տարիքի հետ նվազում են անձի ֆիզիկական և մտավոր 

կարողությունները, և երիտասարդները առավել արդյունավետ աշխատանքային ուժ են, 

քան բարձր տարիքի անձինք։ Դրա արդյունքն այն է, որ աշխատանքի ընդունելիս 

գործատուները, որպես կանոն, նախապատվությունը տալիս են երիտասարդներին՝ առանց 

իրապես ստուգելու այս երկու խմբերի աշխատանքային կարողությունները և 

հմտությունները։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, վերջին ժամանակներս շատ տարածված է 

երիտասարդներին ու հատկապես նորավարտներին աշխատանքի ընդունելու 

գործատուների դժկամությունը, ինչը հատկապես հիմնավորվում է նրանց աշխատանքային 

փորձի պակասով: Առավել շատ խտրականություն դրսևորվում է երիտասարդ աղջիկների 

նկատմամբ, քանի որ այս սոցիալական խումբը մոտ է ամուսնությանը, և դրանից հետո 

գործատուն պետք է բախվի մայրության ժամանակավոր անաշխատունակության խնդրին 

ու հետևաբար այդ նպաստի տրամարդմանը, ինչը հավելյալ դժվարություններ է ստեղծում 

գործատուի համար:  
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ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Զբաղվածության ոլորտում հաշմանդամության, տարիքային և գենդերային 

խտրականության վերաբերյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՀՀ Արմավիրի 

մարզում՝ ընդգրկելով մարզի 3 քաղաքային համայնքները։  

Ուսումնասիրության համար հարցման են ենթարկվել մարզի գործազուրկ և աշխատող 

կանայք, հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկ և աշխատող անձինք, ինչպես նաև 

գործազուրկ և աշխատող երիտասարդներ (16-20 տարեկան) ու տարեցներ (60 տարեկանից 

բարձր): 

Բոլոր գործազուրկ հարցվողների ընտրանքն իրականացվել է ինչպես զբաղվածության 

կենտրոններում գրանցված գործազուրկ կանանց, երիտասարդների, տարեցների ու 

հաշմանդամներից, այնպես էլ նրանցից հավաքագրելով այլ գործազուրկների կոնտակտներ՝ 

օգտագործելով սոցիոլոգիայում ընդունված «ձնակույտի» մեթոդը։  

Աշխատող հարցվողների ընտրանքն իրականացվել է պատահականության սկզբունքով՝ 

ընտրելով մի քանի պետական և ոչ պետական տարբեր ոլորտների աշխատանքային 

հաստատություններից աշխատող կանանց, երիտասարդների, տարեցների և 

հաշմանդամների, ինչպես նաև կրկին նրանցից հավաքագրելով այլ աշխատողների 

կոնտակտներ՝ նորից կիրառելով «ձնակույտի» մեթոդը։  

 Հարցվածները նախապես տեղեկացվել են, որ պատասխանների անանությունը 

երաշխավորվում է։ Ի լրումն, հարցազրույցների սկզբում հարցվածներին ցույց են տրվել 

հարցաթերթիկները՝ նրանց հավաստիացնելու համար, որ իրենց անունները կամ 

հասցեները ոչ մի տեղ չեն գրանցվում։  

Ընդհանուր հաշվով 2019թ․ հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 12-ն ընկած 

ժամանակահատվածում անցկացվել է 100 դեմ առ դեմ ստանդարտացված հարցազրույց, 

որից 20-ը՝ գործազուրկ, 20-ը՝ աշխատող կանանց հետ, 10-ը՝ գործազուրկ և 10-ը՝ աշխատող 

երիտասարդների հետ, 10-ական գործազուրկ և աշխատող տարեցների հետ, և նույնքան՝ 10-

ական գործազուրկ և աշխատող հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ։ Ըստ 

անհրաժեշտության՝ որակական տվյալները կոդավորվել են, և բոլոր տվյալները 

մուտքագրվել են SPSS (վիճակագրական փաթեթ հասարակական ուսումնասիրությունների 

համար) վերլուծության համար։  
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Գենդերային խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում․ 

Սեռ և գենդեր հասկացությունները տարբեր իմաստներ ունեն։ Առաջինի տակ հասկացվում 

է անձի կենսաբանական հատկանիշը։ Այսինքն` խտրականությունը այս իմաստով 

պայմանավորված է անձի` կին կամ տղամարդ լինելու փաստով։ Օրինակ` երբ կին 

աշխատողը վարձատրվում է ավելի քիչ, քան նույն աշխատանքի համար վարձատրվում է 

տղամարդը։ Կամ երբ կնոջ համար օրենքով սահմանված է երեխայի խնամքի արձակուրդ, 

իսկ տղամարդու համար՝ ոչ։ Ի տարբերություն սեռի` գենդեր հասկացությունը ունի 

սոցիալական հատկանիշ՝ հասարակության կողմից սեռի հատկանիշով ամրագրված 

կարծրատիպեր, որոնք հանգեցնում են սեռերի նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի։ 

Օրինակ` Սաուդյան Արաբիայում կանանց արգելված է մեքենա և նույնիսկ հեծանիվ վարել 

կամ այցելել մարզադաշտեր, իսկ տղամարդկանց արգելված է մեքենայում նստեցնել 

կանանց, ում հետ չունեն մոտիկ ազգակցական կապ։ Պարզ է, որ նման անհավասար 

վերաբերմունքը պայմանավորված չէ սեռերի կենսաբանական հատկանիշներով։ Պատճառը 

հասարակության մեջ ամրագրված կարծրատիպն է (որը գուցե ունի կրոնական հիմքեր) առ 

այն, որ նման արարքները համարվում են հանրորեն պարսավելի ու անբարոյական։  

 

Այս բաժինն ամփոփում է հարցման արդյունքները և բաղկացած է հետևյալ 

ենթաբաժիններից. կանանց իրավունքների պաշտպանվածությունը, զբաղվածության 

ոլորտում գենդերային խտրականության դրսևորումները, աշխատանքային 

հարաբերություններում սեռի կարևորությունը, աշխատանք գտնելու/փնտրելու միջոցները: 

Հարցված կանանց 55 տոկոսն ավարտել է մասնագիտական դպրոց/ուսումնարան, 

տեխնիկում, 12.5 տոկոսը` 10-ամյա միջնակարգ դպրոց, և 30 տոկոսը հաճախել կամ 

ավարտել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն:  

 

Հարցված աշխատող կանանց 50 տոկոսն աշխատում է պետական սեկտորում, 40 տոկոսը` 

մասնավոր սեկտորում: Նրանց 30 տոկոսն աշխատում է կրթության ոլորտում, 25 տոկոսը` 

սպասարկման ոլորտում: Աշխատողների 30 տոկոսն աշխատում է 2000-ական 

թվականներից, իսկ 25 տոկոսը` 1990-ականներից: 
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Գործազուրկ կանանց կեսը՝ 50 տոկոսը չգրանցված գործազուրկներ են, 20 տոկոսը` 

գրանցված: Նրանց 45 տոկոսը նախկինում աշխատել է սպասարկան ոլորտում, իսկ 25 

տոկոսը` առևտրի: Գործազուրկ հարցված կանանց 35 տոկոսը գործազուրկ է դարձել 2010-

ական թվականներից, իսկ 25 տոկոսը` 2000-ականներից: Նրանց 35 տոկոսը գործազուրկ է 

դարձել, քանի որ կազմակերպություններում եղել են կրճատումներ, իսկ 25 տոկոսն էլ՝ իր 

դիմումի համաձայն: 

 

Կանանց իրավունքների պաշտպանվածությունը.  

Հարցված կանանց 52.5 տոկոսի կարծիքով այսօր Հայաստանում պաշտպանված չեն 

կանանց իրավունքները. այստեղ ներառված են «ավելի շուտ ոչ» և «ոչ» տարբերակները: 

Նրանց 35 տոկոսը համարում է, որ կանանց իրավունքները պաշտպանված կամ ավելի շուտ 

պաշտպանված են Հայաստանում: Իսկ մնացած 12.5 տոկոսը պարզապես դժվարացել է 

գնահատական տալ իրավունքների պաշտպանվածության վերաբերյալ:  

 

Այնուհետև փորձ արվեց պարզել, թե հարցվող կանայք ինչպես են դասակարգում կյանքի 

այն ոլորտները, որոնցում առկա է կանանց նկատմամբ խտրկանություն: Ըստ այդմ 

ոլորտները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Ընտանիք-պարզվում է, որ հարցված կանանց մեծամասնության կարծիքով (55 

տոկոս) կանանց իրավունքներն ամենից շատ ոտնահարվում են ընտանիքում, 

 Զբաղվածության ոլորտ-երկրորդ տեղում զբաղվածության ոլորտն է, որտեղ կանանց 

նկատմամբ անհավասար վերաբերմունք է նկատվում մասնավորապես աշխատանքի 

ընդունվելիս և ազատվելիս, ինչպես նաև մասնագիտական աճի ճանապարհին, 

 Քաղաքականություն-Արմավիրի կանանց կարծիքով կանանց իրավունքներն ամենից 

քիչ ոտնահարվում են քաղաքականությունում: 

 

Ու թեև զբաղվածության ոլորտը երկրորդ տեղն է գրավել, որտեղ առկա է կանանց 

իրավունքների խախտում, հարցվողների 60 տոկոսը կարծում է, որ զբաղվածության 

ոլորտում կա անհավասար վերաբերմունք կանանց նկատմամբ: Այստեղ համախմբված են 

«այո» և «ավելի շուտ այո» տարբերակները, որոնց ընդհանուր պատկերը երևում է 

գծապատկեր 1-ում: 
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Գծապատկեր 1. Գոյություն ունի՞ կանանց նկատմամբ անհավասար/տարբերակված  

վերաբերմունք զբաղվածության ոլորտում (տոկոս) 

 

Հետաքրքրական է, որ չնայած նրան, որ գործազուրկ կանանց ուղիղ կեսը՝ 50 տոկոսը, 

համարում է, որ զբաղվածության ոլորտում առկա է կանանց նկատմամբ տարբերակված 

վերաբերմունք, այնուամենայնիվ նրանց միայն 30 տոկոսն է դա համարում իր` գործազուրկ 

լինելու պատճառը: Նրանց մեծամասնությունը` 45 տոկոսը, զբաղվածության ոլորտում 

առկա գենդերային խտրականությունը չի համարում իր գործազրկության պատճառը: 

Եվ հետաքրքրական է, թե որոնք են վերջինիս հիմնական պատճառները: Ուստի կանայք 

նշեցին նաև զբաղվածության ոլորտում առկա կանանց նկատմամբ խտականություն 

պատճառները: Պարզվում է, որ առաջին տեղում ավանդական մտածելակերպն է, որ 

զբաղվածության ոլորտում կանանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի տեղիք է 

տալիս: Այդպես է կարծում հարցված կանանց 52,5 տոկոսը:  

Գծապատկեր 2. Զբաղվածության ոլորտում կանանց նկատմամբ անհավասար/տարբերակված 

վերաբերմունքի պատճառները (տոկոս) 
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Զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության դրսևորումները. 

Զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականությունը դիտարկվեց մի քանի 

հիմնական դրսևորումներով: Մասնավորապես, 

 խտրականություն աշխատանքի ընդունվելիս,  

 խտրականություն հավասար աշխատանքի դեպքում վարձատրելիս, 

 խտրականություն աշխատանքից ազատելիս, 

 մասնագիտական աճի ճանապարհին դրսևորվող կանանց նկատմամբ անհավասար 

վերաբերմունք: 

Դրանք տարբեր ցուցանիշներ և գնահատականներ ստացան գործազուրկ և աշխատող 

կանանց տեսակետներում: 

Աշխատանքի ընդունվելիս նկատվող խտրականությունը կանանց նկատմամբ նույն 

բաշխվածությունն է ձեռք բերել գործազուրկ և աշխատող կանանց մոտ: Նրանց 57.5 տոկոսը 

կարծում է, որ գոյություն ունի տարբերակված վերաբերմունք տղամարդկանց և կանանց 

նկատմամբ աշխատանքի ընդունվելիս: Սակայն, երբ գործազուրկ կանանց հարց տրվեց, թե 

այդ պատճառով է, որ իրենց ներկայումս աշխատանք չունեն, նրանց կեսից ավելին՝ 55 

տոկոսը, պատասխանել է, որ ոչ: Այսինքն՝ չնայած նրան, որ աշխատանքի ընդունվելիս 

առկա է գենդերային խտրականություն, այնուամենայնիվ, դրա ազդեցության կրողն իրենց 

չեն հանդիսանում:  

 

Գծապատկեր 3. Գոյություն ունի՞ տարբերակված վերաբերմունք տղամարդկանց և կանանց 

նկատմամբ աշխատանքի ընդունվելիս (տոկոս) 
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Զբաղվածության ոլորտում կանանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի հաջորդ 

հիպոթեզային դրսևորումը հավասար աշխատանքի դիմաց անհավասար վարձատրությունն 

է: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս երևույթը՝ որպես գենդերային խտրականություն, 

առկա է հայ իրականությունում, սակայն մեր հարցվողների կողմից այն չգիտակցվեց և 

չդրսևորվեց որպես այդպիսին: Այսպես, գործազուրկ կանանց 70 տոկոսը, իսկ աշխատող 

կանանց 65 տոկոսը կարծում է, որ նույն հաստիքում աշխատելու դեպքում կանայք և 

տղամարդիկ հավասար, կամ, ավելի շուտ հավասար են վարձատրվում: Նրանց միայն 17.5 

տոկոսն է կարծում, որ հավասար չեն վարձատրվում, և որ տղամարդու աշխատուժն ավելի 

թանկ է գնահատվում, քան կանանցը, ինչի հետևանքով կանայք աշխատաշուկայում 

զբաղեցնում են առավել ցածր վարձատրվող պաշտոններ ու հաստիքներ:  

 

Գծապատկեր 4. Կանայք և տղամարդիկ նույն հաստիքում աշխատելու դեպքում 

 հավասա՞ր են վարձատրվում (տոկոս) 

 

 

 

Այնուհետև կանանց հարցադրվել է, թե կարծում են արդյոք, որ կնոջ մասնագիտական 

առաջընթացի ճանապարհին խոչընդոտ հանդիսանում է իր կին լինելը: Այս հարցի 

պատասխանները ներկայացված են գծապատկեր 5-ում: 

 

Գծապատկեր 5. Կնոջ մասնագիտական առաջընթացի ճանապարհին խոչընդոտ 

 հանդիսանու՞մ է իր կին լինելը (տոկոս) 
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Պարզվում է, որ, այո, կնոջ մասնագիտական առաջընթացի ճանապարհին խոչընդոտում է 

իր կին լինելը: Ընդ որում, այստեղ էական դեր չխաղաց կրթության գործոնը, քանի որ 

այդպես են մտածում և՛ բարձրագույն կրթություն ստացած աշխատող և գործազուրկ 

կանանց մեծամասնությունը, և՛ ավելի ցածր կրթություն ստացածները:  

Իսկ թե ինչու է այդպես, հնչեցին մի շարք կարծիքներ, ինչպիսիք են «հայ կնոջ համար 

առաջին տեղում ընտանիքն է», «ընտանիքը խոչընդոտում է, առաջին հերթին մայր պետք է 

լինել», «ավանդական հայկական մտածելակերպ կա կնոջ մասնագիտական առաջընթացի 

վերաբերյալ», «մի տեսակ այլ հայացքով կամ աչքով են նայում այդ դեպքում» և նման այլ 

կարծիքներ: Խնդիրը, փաստորեն, կայանում է նրանում, որ հայ կանայք իրենք արդեն 

ընդունել են այդ մտածելակերպն ու կարծրատիպերը և քիչ են փորձում պայքարել այն 

հաղթահարելու համար` իրենց առաջին հերթին համարելով ընտանիքի մայր և կին: 

 

Զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության մյուս դրսևորումը կապված է 

աշխատանքից ազատելիս կանանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի հետ: 

Պարզվում է, որ այստեղ ավելի շատ գործազուրկ, քան աշխատող կանայք են համաձայն, որ 

գոյություն ունի տարբերակված վերաբերմունք կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ 

աշխատանքից ազատելիս: Այդպես է կարծում գործազուրկ կանանց 65 տոկոսը: Իսկ 

աշխատող կանանց 30 տոկոսն է այդտեղ տեսնում տարբերակված վերաբերմունք կանանց 

նկատմամբ: Ու թեև գործազուրկ կանանց մեծամասնությունը կարծում է, որ գոյություն ունի 

նման խնդիր զբաղվածության ոլորտում, այնուամենայնիվ, նրանց միայն 20 տոկոսն է, որ 

այդ պատճառով ներկայումս աշխատանք չունի: Իսկ նրանց 70 տոկոսն իր գործազուրկ 
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լինելու մեջ չի տեսնում աշխատանքից ազատելիս կանանց նկատմամբ անհավասար 

վերաբերմունքը՝ որպես պատճառ:  

 

Գծապատկեր 6. Գոյություն ունի՞ կանանց նկատմամբ խտրականություն  

աշխատանքից ազատելիս (տոկոս) 

 

 

 
Աշխատանքային հարաբերություններում սեռի կարևորությունը. 

Հետաքրքիր պատկեր ստացվեց, երբ փորձ արվեց պարզելու աշխատող և գործազուրկ 

կանանց տեսակետները տնօրենի սեռի և աշխատանքային հարաբերությունների 

հարաբերակցման մասին: Նախ նշենք, որ գործազուրկ կանանց 65 տոկոսի համար, 

աշխատելու դեպքում, էական տարբերություն չկա, թե որ սեռի ներկայացուցիչ կլինի 

տնօրենը: Նրանց միայն 20 տոկոսը կցանկանար, որ իր տնօրենը կին լիներ, և 15 տոկոսն էլ 

կցանկանար, որ իր տնօրենը տղամարդ լիներ:  

 

Այնուհետև, պարզվեց, որ աշխատող կանանց 70 տոկոսի տնօրենը տղամարդ է: Իսկ այն 

հարցին, թե դա նպաստում է արդյոք հարցվողի և տնօրենի նորմալ աշխատանքային 

հարաբերությունների ձևավորմանը, հարցվողների 40 տոկոսը պատասխանել է, որ 

«Տնօրենի սեռը դեր չունի աշխատանքային հարաբերություններում»: Սակայն այն 

հարցվողները, որոնց տնօրենը տղամարդ է, հետևյալ կերպ են պատասխանել. 

 Տնօրենի` տղամարդ լինելը նպաստում է նորմալ աշխատանքային 

հարաբերությունների ձևավորմանը - 43 տոկոս 

 Տնօրենի սեռը դեր չունի աշխատանքային հարաբերություններում - 36 տոկոս 
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 Տնօրենի` տղամարդ լինելը չի նպաստում նորմալ աշխատանքային 

հարաբերությունների ձևավորմանը - 21 տոկոս:  

 

Իսկ այն հարցվողները, որոնց տնօրենը կին է, հետևյալ կերպ են պատասխանել. 

 Տնօրենի` կին լինելը նպաստում է նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների 

ձևավորմանը - 34 տոկոս 

 Տնօրենի սեռը դեր չունի աշխատանքային հարաբերություններում – 50 տոկոս 

 Տնօրենի` կին լինելը չի նպաստում նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների 

ձևավորմանը – 16 տոկոս:  

 

Եվ երբ հարց է ուղղվել, թե կցանկանային հարցվող կանայք, որ իրենց տնօրենը հակառակ 

սեռի ներկայացուցիչ լիներ, պարզվել է, որ նրանց 60 տոկոսի համար միևնույնն է:  

 

Պարզվում է նաև, որ աշխատող կանանց 60 տոկոսը հաճույքով է կատարում իր 

աշխատանքը: Նրանց 25 տոկոսը ոչ այդքան հաճույքով է կատարում իր աշխատանքը, 10 

տոկոսը պարզապես ստիպված է կատարում այդ աշխատանքը, և 5 տոկոսը տհաճությամբ է 

կատարում իր աշխատանքը:  

Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատանքը փոխելու մտադրությունների հետ, ապա պարզվել է, որ 

նրանց 50 տոկոսը չէր ցանկանա փոխել իր ներկայիս աշխատանքը, իսկ մյուս կեսը՝ 50 

տոկոսը, կցանկանար փոխել այդ աշխատանքը: Իսկ թե ինչու կցանկանային փոխել, ամենից 

շատ հնչեց «Ցածր աշխատավարձ» պատճառը: 

Մեկ այլ հարցադրման միջոցով փորձ արվեց պարզելու, թե աշխատող կանայք մինչև երբ են 

մնում աշխատավայրում, և հետևաբար, խախտվում են արդյոք նրանց այդ աշխատանքային 

իրավունքը: Պարզվում է, որ այս ոլորտում այդքան էլ չեն խախտվում կանանց 

իրավունքները, քանի որ նրանց 70 տոկոսը մնում է աշխատավայրում մինչև նշանակված 

աշխատանքային օրվա ավարտը: Իսկ նրանց 15 տոկոսը մնում է աշխատավայրում, քանի 

դեռ տնօրենը տեղում է: Այս տարբերակը նշողներից բոլորի տնօրենը տղամարդ է, և բոլորն 

էլ հանդիսանում են սպասարկման ոլորտի աշխատողներ: Նրանց 15 տոկոսի 

աշխատագրաֆիկն ազատ է:  
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Աշխատանք փնտրելու/գտնելու միջոցները.  

Հարցման ընթացքում փորձ արվեց պարզելու նաև աշխատանք փնտրելու և գտնելու 

հիմնական միջոցները: Հետաքրքիր պատկեր ստացվեց, երբ աշխատող կանանց 

հարցադրվեց, թե ինչպես են տեղավորվել այն աշխատանքին, որտեղ ներկայումս 

աշխատում են: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

 Ծանոթ, բարեկամ, մերձավորի միջոցով-պարզվում է, որ աշխատող կանանց 

մեծամասնությունը` 60 տոկոսը, աշխատանքի է տեղավորվել ծանոթի, բարեկամի 

կամ մերձավորի միջոցով:  

 Քննությունով/հարցազրույցով-հարցվողների 20 տոկոսը աշխատանքի է տեղավորվել 

քննությունով կամ հարցազրույցով: Այս պատասխանը նշած բոլոր հարցվողները 

վերջին տարիներին բարձրագույն կրթություն ստացած, երիտասարդներ էին, և 

հիմնականում սպասարկման ոլորտում աշխատողներն էին: 

 Մրցույթով-հարցվողների միայն 10 տոկոսն է աշխատանքի տեղավորվել մրցույթով:  

 Աշխատանքային գործակալության միջոցով-այս միջոցով աշխատանքի է 

տեղավորվել ընդամենը երկու քաղաքացի, և ոչ մի հարցվող աշխատանք չի գտել 

զբաղվածության կենտրոնի միջոցով: 

Գրեթե նույն պատկերն է ստացվել, երբ գործազուրկ, աշխատանք փնտրող կանանց 

առաջադրվել է գնահատել աշխատանք գտնելու գործում մի քանի միջոցների 

արդյունավետությունը: Նախ հարկ է նշել, որ գործազուրկ կանանց 80 տոկոսը ներկայումս 

փնտրում է աշխատանք: Առաջադրվել էին մի քանի միջոցներ, որոնք պետք է գնահատվեին 

1-5 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ն ոչ արդյունավետն է, իսկ 5-ը` շատ արդյունավետ: Եվ, 

ահա թե աշխատանք գտնելու առավել արդյունավետ միջոցը որն են նրանք համարում. 

 Աշխատանքային գործակալություններ-1,2 միավոր 

 Զբաղվածության կենտրոններ-1,1 միավոր 

 Տարբեր հայտարարություններ/թերթ, ինտ.կայք,այլ-2,8 միավոր 

 Ծանոթ, բարեկամ, մերձավոր-3,4 միավոր 

 

Ինչպես երևում է, ամենից շատ մեր համաքաղաքացիները աշխատանք գտնելու հարցում 

դեռևս շարունակում են հույսը կապել այս կամ այն ծանոթի ու բարեկամի հետ: 
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Եվ վերջում փորձեցինք պարզել, թե ինչ է աշխատանքը հայ կնոջ համար: Ու որքան էլ 

տխուր լինի ընդունել այդ փաստը, աշխատանքը հարցված կանանց մեծամասնության` 70 

տոկոսի կարծիքով համարվում է եկամտի աղբյուր և ընտանիքին նյութապես օժանդակելու 

միջոց: 

Գծապատկեր 7. Ի՞նչ է աշխատանքը հայ կնոջ համար (տոկոս) 

 

 

 

Ինչպես երևում է գծապատկերից հարցված կանանց 15 տոկոսն աշխատանքը համարում է 

մասնագիտական հմտությունների օգտագործում, նրանց 10 տոկոսի համար աշխատանքը 

տանից դուրս գալու միջոց է և 5 տոկոս կանայք են աշխատանքը համարում 

ինքնաարտահայտման ձև: 

Հատկանշական է, որ ավելի շատ գործազուրկ, քան աշխատող կանանց մեծամասնությունն 

է աշխատանքը համարում եկամտի աղբյուր (համապատասխանաբար 70 և 60 տոկոսներ): 

Հատկանշական է նաև, որ աշխատանքը` որպես տանից դուրս գալու միջոց, ավելի շատ 

երիտասարդ կանայք են համարել (18-24 տարեկան)՝ հավանաբար դեռ չունենալով 

ընտանիքի բեռ իրենց ուսերին:   
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Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականությունը զբաղվածության 

ոլորտում.  

Ազգային օրենսդրության մեջ հաշմանդամության հիմքով խտրականության արգելքը 

սահմանված է «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով։ 

Մասնավորապես, սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն անթույլատրելի են 

հաշմանդամության պատճառով հաշմանդամի հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման 

կամ պաշտոնի բարձրացման մերժումը, գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքից 

հեռացումը, կամ այլ աշխատանքի փոխադրումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

բժշկաաշխատանքային փորձաքննության մարմինների եզրակացությամբ նրա առողջական 

վիճակը խոչընդոտում է մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը կամ 

սպառնում է այլ անձանց առողջությանը և աշխատանքի անվտանգությանը:  

«Խտրականություն հաշմանդամության պատճառով» նշանակում է հաշմանդամության 

պատճառով ցանկացած տարբերակում, բացառում կամ սահմանափակում, որոնց 

նպատակն է սահմանափակել կամ նվազագույնի հասցնել մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների ճանաչումը, կիրառումը կամ դրանցից օգտվելը 

քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային կամ ցանկացած այլ ոլորտում` 

մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: Այն ընդգրկում է խտրականության բոլոր ձևերը` 

ներառյալ անհրաժեշտ հնարավորությունների տրամադրման մերժումը: 

 

Իրականացված ուսումնասիրությունը նպատակ ուներ պարզել նաև հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց՝ ՀՈւԱ-ների իրավունքների պաշտպանվածությունը զբաղվածության 

ոլորտում, խտրականությունը նրանց հանդեպ, առկա խոչընդոտները զբաղվածության 

ոլորտում:  Հարցումն իրականացվել հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկ և աշխատող 

անձանց հետ, որոնց ընտրանքի խմբին դժվար էր գտնել:  

Նախ նշենք, որ հարցված ՀՈւԱ-ների 60 տոկոսն ավարտել է մասնագիտական 

դպրոց/ուսումնարան, տեխնիկում, 10 տոկոսը` 10-ամյա միջնակարգ դպրոց, և 30 տոկոսը 

հաճախել կամ ավարտել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: Հարցված ՀՈւԱ-

ների 60 տոկոսը կանայք են, իսկ 40-ը՝ տղամարդիկ: Նրանց մեծամասնությունը՝ 55 տոկոսը,  

պատկանում է 45-54 տարիքային խմբին, 30 տոկոսը՝ 35-44 տարիքային խմբին:  
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Հարցված աշխատող ՀՈւԱ-ների կեսի՝ 5 հոգու զբաղվածության կարգավիճակը 

սահմանափակվում է ինքնազբաղվածությամբ (սեփական փոքրիկ բիզնես և այլն), նրանց 

մյուս մասն աշխատում է մասնավոր սեկտորում և միայն 1 ՀՈւԱ աշխատում է պետական 

սեկտորում: Նրանցից 3-ն աշխատում են գյուղատնտեսության, ևս 3-ը` 

արդյունաբերության/արտադրության ոլորտում, 2-ը՝ առևտրի և ևս 2-ը՝ կրթության 

ոլորտում: Աշխատողների 60 տոկոսն աշխատում է 2010-ական թվականներից, իսկ 40 

տոկոսը` 2000-ականներից: Հարցված բոլոր աշխատող ՀՈւԱ-ներն ունեն 

հաշմանդամության կարգ. նրանցից 6-ը 3-րդ կարգի հաշմանդամ են, 2-ը՝ 2-րդ կարգի, 1-ը՝ 1-

ին կարգի հաշմանդամ և ևս 1-ը՝ անժամկետ:  

 

Գործազուրկ ՀՈւԱ-ների կեսից ավելին՝ 60 տոկոսը, գրանցված գործազուրկներ են, իսկ 40 

տոկոսը` չգրանցված: Նրանց միայն 30 տոկոսն է նախկինում աշխատել, և աշխատել է 

սպասարկան ոլորտում, իսկ ներկայումս չի աշխատում հիվանդության պատճառով: 

Գործազուրկ հարցված ՀՈւԱ-ների 30 տոկոսը գործազուրկ է դարձել 2010-ական 

թվականներից, իսկ 50 տոկոսը` 2000-ականներից: Նրանց 70 տոկոսը գործազուրկ է դարձել 

հիվանդության պատճառով, իսկ 30 տոկոսն էլ՝ իր դիմումի համաձայն: Հարցված բոլոր 

գործազուրկ ՀՈւԱ-ներն ունեն հաշմանդամության կարգ. նրանցից 6-ը 2-րդ կարգի 

հաշմանդամ են, 2-ը՝ 3-րդ կարգի և ևս 2-ը՝ 1-ին կարգի հաշմանդամ: 

 

Հետաքրքիր էր պարզել ՀՈւԱ-ների գնահատականը իրենց իրավունքների 

պաշտպանվածության վերաբերյալ, մասնավորապես զբաղվածության ոլորտում: Պարզվում 

է, որ նրանց մեծամասնությունը՝ 70 տոկոսը, կարծում է, որ ՀՈւԱ-ների իրավունքները 

զբաղվածության ոլորտում պաշտպանված չեն (այստեղ միավորված են «ոչ» և «ավելի շուտ 

ոչ» տարբերակները): Պատասխանների բաշխվածությունը երևում է գծապատկեր 8-ում:  

 

Գծապատկեր 8. Պաշտպանվա՞ծ են ՀՈւԱ-ների իրավունքները 

 զբաղվածության ոլորտում(տոկոս) 
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Այնուհետև փորձ արվեց պարզելու, թե ըստ իրենց, որոնք են ՀՈւԱ-ների  համար այն 

հիմնական խոչընդոտները, որոնց բախվում են իրենք զբաղվածության ոլորտում: ՀՈւԱ-

ների ընտրանքում ներառված հարցվողներին ներկայացվել էին մի քանի հնարավոր 

խոչընդոտներ ու առաջարկվում էր, անվանել դրանցից զատ այլ խոչընդոտներ: Բազմակի 

ընտրությամբ հարց էր, և հարցվողները կարող էին ընտրել բոլոր այն պատասխանները, 

որոնք կհամարեին տեղին: Հարկ է նշել, որ նրանք հիմնական ամենազգալի խոչընդոտ 

համարում էին առողջական խնդիրները: Այս գործոնն առանձնացվեց հարցվողների կեսից 

ավելիի կողմից (65 տոկոս կամ 13 հոգի): Երկրորդ ամենախոշոր խոչընդոտն 

աշխատատեղերի բացակայությունն էր (55 տոկոս կամ 11 հոգի), որին հաջորդում էր 

հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից (50 տոկոս 

կամ 10 հոգի):  

Գծապատկեր 9. Զբաղվածության ոլորտում ՀՈւԱ-ներին հանդիպած  

հիմնական խոչընդոտները (տոկոս) 

 



 20 

 

Հարցված աշխատող ՀՈւԱ-ներին հարց ուղղվեց՝ պարզելու, թե ինչպես են տեղավորվել այդ 

աշխատանքին: Ու, քանի որ նրանց կեսն ունի ինքնազբաղվածություն, ուստի աշխատանքն 

գտել են սեփական գաղափարները ինքնուրույն իրականացնելով կամ ծանոթ, բարեկամ 

մերձավորի միջոցով: Մյուս 4 հոգին կրկին աշխատանք գտել են ծանոթ, բարեկամ, 

մերձավորի միջոցով և միայն 1 ՀՈւԱ աշխատանքի էր տեղավորվել զբաղվածության 

կենտրոնի աջակցությամբ:  

Պարզվում է, որ աշխատող ՀՈւԱ-ները այդքան էլ հեշտությամբ չեն հաղթահարել 

աշխատանք գտնելու գործընթացի հետ կապված խոչընդոտներն ու կարծրատիպերը: 

Դրանք երևում են գծապատկեր 10-ում:  

 

Գծապատկեր 10. Հեշտությա՞մբ եք հաղթահարել աշխատանք գտնելու գործընթացի  

հետ կապված խոչընդոտներն ու կարծրատիպերը (տոկոս) 

 

 

Իսկ թե որքանով են ՀՈւԱ-ները հաճույքով կատարում իրենց աշխատանքը, ապա պարզվեց, 

որ աշխատող ՀՈւԱ-ները հիմնականում հաճույքով են կատարում իրենց աշխատանքը, 

ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է նրանով, որ հարցման ենթարկվածների կեսը 

զբաղված է ինքնազբաղվածությամբ՝ սեփական փոքրիկ բիզնեսով: Իսկ մնացած կեսից 4-ը 

այդքան էլ հաճույքով չի կատարում իր աշխատանքը:  
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Ինչ վերաբերում է գործազուրկ ՀՈւԱ-ների աշխատանք փնտրելուն, ապա պետք է նշել, որ 

հարցված 10-ը ՀՈւԱ-ներից 6-ը փնտրում է աշխատանք, 4-ը՝ ոչ: Աշխատանք փնտրողները 

աշխատանք փնտրում են ծանոթ, բարեկամ, մերձավորի միջոցով (4 հոգի) և զբաղվածության 

կենտրոնի աջակցությամբ (2 հոգի): Իսկ աշխատանք չփնտրողները չեն փնտրում 

աշխատանք, քանի որ կարծում են, որ «միևնույնն է, չի ստացվի» (2 հոգի) և «աշխատատեղեր 

չկան ինձ համար» (ևս 2 հոգի):  

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված խոչընդոտներն այնքան զգալի են, որ ՀՈւԱ-

ներին չի կարելի թողնել, որ իրենք իրենց սեփական միջոցներով լուծեն իրենց խնդիրներն 

այն պարզ պատճառով, որ նրանք լուրջ օժանդակության կարիք ունեն: Հարցման համար 

ընտրված 6 ներկա պահին գործազուրկ և աշխատանք փնտրող ՀՈւԱ-ներից, ովքեր դիմել 

էին տարբեր ընկերությունների և հաստատությունների աշխատանքի տեղավորման 

համար, և ոչ մեկը չէր ընդունվել աշխատանքի, նույնիսկ, եթե դիմորդներին առանձնապես 

մեծ պահանջներ չէին ներկայացրել: Նրանցից 5-ին մերժել էին, իսկ 1-ը դեռ սպասման 

փուլում էր հարցման պահին:  Իսկ թե ինչու էին մերժել, հնչեցին մի քանի պատասխաններ. 

նրանցից 3-ին ասել էին, որ այս պահին թափուր աշխատատեղեր չունեն, ինչը կարող է 

այդպես էր, իսկ կարող է և ոչ, իսկ մյուս 2-ին պարզապես մերժել էին հենց 

հաշմանդամության պատճառով: Այսպիսով, աշատանք փնտրող  ՀՈւԱ-ներն որոշակիորեն 

խտրականության էին ենթարկվել: 

Նրանք կանխակալ վերաբերմունքի և կարծրատիպային կարծիքների զոհեր էին դարձել: 

Խտրականության ամենատարածված ձևերն այս դեպքում կապված էին տարիքի և 

կարողության հետ: Հանդիպելով իրական կամ այդպես ընկալվող խտրականության և 

կանխակալ վերաբերմունքի հետ՝ շատ ՀՈւԱ-ներ հիասթափվում են և դառնանում` 

դադարելով աշխատանք փնտրել: 

Չնայած նրան, որ զբաղվածության կենտրոնները և գործակալությունները կարող են և 

երբեմն օգտակար են լինում, նրանց աջակցությունը շատ սահմանափակ է, իրենց 

կարողությունների սահմանափակ շրջանակի, ներկայիս տնտեսական մթնոլորտի, 

աշխատաշուկայի իրավիճակի, գործատուների և ընդհանրապես հանրության մեջ 

տարածված գաղափարների, և այլնի պատճառով: 
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Տարիքի հիմքով խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում. 

 

Տարիքի հիմքով խտրականությունը տեղի է ունենում, երբ անձի հնարավորություննները 

(օրինակ՝ աշխատանքային հնարավորությունները) չափվում են նրա տարիքով։ Սա կարող 

է վերաբերել ինչպես մեծահասակ անձանց, այնպես էլ երիտասարդներին։ Դա 

հիմնականում կարծրատիպային մտածելակերպի արդյունք է։ Տարածված կարծրատիպ է, 

որ տարիքի հետ նվազում են անձի ֆիզիկական և մտավոր կարողությունները, և 

երիտասարդներն առավել արդյունավետ աշխատանքային ուժ են, քան բարձր տարիքի 

անձինք։ Դրա արդյունքն այն է, որ աշխատանքի ընդունելիս գործատուները, որպես կանոն, 

նախապատվությունը տալիս են երիտասարդներին՝ առանց իրապես ստուգելու այս երկու 

խմբերի աշխատանքային կարողությունները և հմտությունները։ 

Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ որոշ հանգամանքներում տարիքի հետ 

կապված վերաբերմունքը կարող է կապված լինել աշխատանքին ներհատուկ 

պահանջ(ներ)ի հետ, որի դեպքում վերաբերմունքը խտրականություն չի համարվի։ 

Դերասանի համար աշխատանքի հայտարարության մեջ տարիքային սահմանափակումներ 

դնելը խտրականություն չի դիտվի, եթե դերը նախատեսված է երիտասարդ կերպարի 

համար։ Դատավորների համար նվազագույն (28 տարեկան) տարիքային ցենզի 

սահմանումը ունի օբյեկտիվ հատկանիշներ՝ կապված կենսափորձի, աշխարհայացքի 

ձևավորման հետ։ Միևնույն ժամանակ, կենսաթոշակային տարբեր տարիքային շեմի 

սահմանումը տղամարդկանց և կանանց համար կհանգեցնի անուղղակի խտրականության՝ 

տարիքի և սեռի պաշտպանված հատկանիշներով։ 

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում փորձ է արվել պարզել ինչպես տարեցների, 

այնպես էլ երիտասարդների իրավունքների պաշտպանվածությունը զբաղվածության 

ոլորտում, խտրականությունը նրանց հանդեպ, առկա խոչընդոտները զբաղվածության 

ոլորտում:  Հարցումն իրականացվել երիտասարդ և տարեց գործազուրկ և աշխատող 

անձանց հետ: Երիտասարդ սահմանվել է 16-20 տարեկան անձանց տարիքային խումբը,  

իսկ տարեց՝ 60 տարեկանից բարձր անձանց խումբը, ովքեր դեռ չեն հասել 

կենսաթոշակային տարիքի և դեռ կարող են աշխատել:  
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Երիտասարդներ. 

 

Նախ նշենք, որ հարցված 20 երիտասարդներից 13-ը կամ 65 տոկոսն ավարտել է 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 4-ը կամ 20 տոկոսը՝ մասնագիտական 

դպրոց/ուսումնարան, տեխնիկում, և միայն 3-ը կամ 15 տոկոսը՝ 10-ամյա միջնակարգ 

դպրոց: Հարցված երիտասարդների 65 տոկոսը կանայք են, իսկ 35-ը՝ տղամարդիկ:  

Հարցված 10-ը աշխատող երիտասարդներից միայն 1-ն է աշխատում պետական 

սեկտորում, նրանցից 7-ն աշխատում է մասնավոր սեկտորում, իսկ 2-ը՝ հասարակական 

սեկտորում: Զբաղվածության ոլորտներն են՝ սպասարկումը, կրթությունը, առևտուրը:  

Գործազուրկ 10-ը երիտասարդներից ոչ ոք գրանցված գործազուրկ չէ, սական փնտրում է 

աշխատանք:  

Հետաքրքիր էր պարզել երիտասարդների գնահատականը իրենց իրավունքների 

պաշտպանվածության վերաբերյալ, մասնավորապես զբաղվածության ոլորտում: Հարցն 

ուղղվել է ինչպես աշխատող, այնպես էլ գործազուրկ երիտասարդներին: Պարզվում է, որ 

նրանց շատ քիչ տարբերությամբ մեծամասնությունը՝ 50 տոկոսը 45 տոկոսի հանդեպ, 

կարծում է, որ երիտասարդների իրավունքները զբաղվածության ոլորտում պաշտպանված 

չեն (այստեղ միավորված են «ոչ» և «ավելի շուտ ոչ» տարբերակները): Պատասխանների 

բաշխվածությունը երևում է գծապատկեր 11-ում:  

 

Գծապատկեր 11. Պաշտպանվա՞ծ են երիտասարդների իրավունքները 

 զբաղվածության ոլորտում(տոկոս) 
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Այնուհետև փորձեցինք պարզել, թե ըստ իրենց, որոնք են երիտասարդների  համար այն 

հիմնական խոչընդոտները, որոնց բախվում են իրենք զբաղվածության ոլորտում: Աշխատող 

և գործազուրկ երիտասարդներին ներկայացվել էին մի քանի հնարավոր խոչընդոտներ ու 

առաջարկվում էր անվանել դրանցից զատ այլ խոչընդոտներ ևս: Բազմակի ընտրությամբ 

հարց էր, և հարցվողները կարող էին ընտրել բոլոր այն պատասխանները, որոնք 

կհամարեին տեղին: Հարկ է նշել, որ նրանք հիմնական ամենազգալի խոչընդոտ համարում 

էին աշխատանքային փորձի բացակայությունը, որն առանձնացվեց հարցվողների կեսից 

ավելիի կողմից (60 տոկոս կամ 12 հոգի): Երկրորդ ամենախոշոր խոչընդոտն 

աշխատատեղերի բացակայությունն էր (55 տոկոս կամ 11 հոգի), որին հաջորդում էր 

երիտասարդներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից (45 տոկոս 

կամ 9 հոգի):  

 

Գծապատկեր 12. Զբաղվածության ոլորտում երիտասարդներին հանդիպած  

հիմնական խոչընդոտները (տոկոս) 

 

 

 

Հարցված աշխատող երիտասարդներին հարց ուղղվեց՝ պարզելու, թե ինչպես են 

տեղավորվել այդ աշխատանքին: Ըստ այդմ, պարզվեց, որ նրանց ուղիղ կեսը՝ 5-ը, 

աշխատանքը գտել են կրկին ծանոթ, բարեկամ մերձավորի միջոցով, մյուս 4-ը՝ մրցույթով, և 

միայն 1 երիտասարդ աշխատանքի էր տեղավորվել զբաղվածության կենտրոնի 

աջակցությամբ:  
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Պարզվում է, որ աշխատող երիտասարդները հիմնականում հեշտությամբ են հաղթահարել 

աշխատանք գտնելու գործընթացի հետ կապված դժվարությունները: Դրանք երևում են 

գծապատկեր 13-ում:  

 

Գծապատկեր 13. Հեշտությա՞մբ եք հաղթահարել աշխատանք գտնելու գործընթացի  

հետ կապված դժվարությունները (տոկոս) 

 
 

Իսկ թե որքանով են երիտասարդները հաճույքով կատարում իրենց աշխատանքը, ապա 

պարզվեց, որ հարցված երիտասարդները հիմնականում հաճույքով են կատարում իրենց 

աշխատանքը. այդպես են նշել հարցված 10-ը երիտասարդներից 6-ը, իսկ մնացած 3-ը 

այդքան էլ հաճույքով չի կատարում իր աշխատանքը և միայն 1 երիտասարդ պարզապես 

ստիպված է կատարում իր աշխատանքը:  

Աշխատող երիտասարդներին ուղղված վերջին հարցը վերաբերում էր նրան, թե արդյոք 

իրենց երիտասարդ լինելը խոչընդոտ է հանդիսացել աշխատանքի տեղավորվելու հարցում: 

Պարզվում է, որ «ոչ այդքան», քանի որ այդպես են պատասխանել 10-ը երիտասարդներից 5-

ը, 3-ն ասել է, որ այո, խոչընդոտ է հանդիսացել, 1-ը՝ ոչ, և ևս 1-ը՝ դժվարացել է 

պատասխանել: 

 

Ինչ վերաբերում է գործազուրկ երիտասարդների աշխատանք փնտրելուն, ապա պետք է 

նշել, որ հարցված բոլոր երիտասարդներն անխտիր փնտրում են աշխատանք: Նրանք 

աշխատանք փնտրում են տարբեր հայտարարությունների միջոցով (5 հոգի), ծանոթ, 

բարեկամ, մերձավորի միջոցով (3 հոգի) և աշխատանքային գործակալությունների միջոցով 



 26 

(2 հոգի): Հարկ է նշել նաև, որ հարցված աշխատանք փնտրող երիտասարդները, ովքեր 

դիմել էին տարբեր ընկերությունների և հաստատությունների աշխատանքի տեղավորման 

համար, թեև դեռ ոչ մեկը չէր ընդունվել աշխատանքի, սակայն նրանք հուսահատված չէին և 

ակտիվորեն շարունակում են աշխատանքի փնտրման գործընթացը՝ դիմելով տարբեր 

կազմակերպությունների: Այստեղ մի փոքր խթանիչ ուժ և օրինակ էր հանդիսանում 

երիտասարդների համար ներկայիս նոր իշխանությունների դրական փորձն ու 

երիտասարդների ներուժի բարձր գնահատումը կարիերայի ճանապարհին:   

 

Տարեցներ. 

Հարցված 20 տարեցներից 14-ը կամ 70 տոկոսն ավարտել է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն, 4-ը կամ 20 տոկոսը՝ մասնագիտական դպրոց/ուսումնարան, տեխնիկում, 

և միայն 2-ը կամ 10 տոկոսը՝ 10-ամյա միջնակարգ դպրոց: Հարցված տարեցների 70 տոկոսը 

կանայք են, իսկ 30-ը՝ տղամարդիկ:  

Հարցված 10-ը աշխատող տարեցներից 3-ն աշխատում է պետական սեկտորում, նրանցից 3-

ն աշխատում է մասնավոր սեկտորում, իսկ 4-ը՝ ինքնազբաղված են/ունեն սեփական 

փոքրիկ բիզնես: Զբաղվածության ոլորտներն են՝ կրթությունը, սպասարկումը, առևտուրը:  

Գործազուրկ 10-ը տարեցներից միայն 1-ն է գրանցված, իսկ մյուս 9-ը չգրանցված 

գործազուրկ են, սական 10-ից 6-ը փնտրում է աշխատանք:  

Նախ և առաջ փորձեցինք պարզել տարեցների գնահատականը իրենց իրավունքների 

պաշտպանվածության վերաբերյալ, մասնավորապես զբաղվածության ոլորտում: Հարցն 

ուղղվել է ինչպես աշխատող, այնպես էլ գործազուրկ տարեցներին: Պարզվում է, որ նրանց 

ուղիղ կեսը՝ 50 տոկոսը, կարծում է, որ տարեցների իրավունքները զբաղվածության 

ոլորտում պաշտպանված չեն (այստեղ միավորված են «ոչ» և «ավելի շուտ ոչ» 

տարբերակները): Պատասխանների բաշխվածությունը երևում է գծապատկեր 14-ում:  

 

Գծապատկեր 14. Պաշտպանվա՞ծ են տարեցների իրավունքները 

 զբաղվածության ոլորտում(տոկոս) 
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Հետաքրքիր էր պարզել, թե ըստ իրենց, որոնք են տարեցների  համար այն հիմնական 

խոչընդոտները, որոնց բախվում են իրենք զբաղվածության ոլորտում: Աշխատող և 

գործազուրկ տարեցներին կրկին ներկայացվել էին մի քանի հնարավոր խոչընդոտներ ու 

առաջարկվում էր անվանել դրանցից զատ այլ խոչընդոտներ ևս: Հարկ է նշել, որ նրանք 

հիմնական ամենազգալի խոչընդոտ համարել են տարիքը, որն առանձնացվեց 

հարցվողների կեսից ավելիի կողմից (60 տոկոս կամ 12 հոգի): Երկրորդ ամենախոշոր 

խոչընդոտն աշխատատեղերի բացակայությունն էր (50 տոկոս կամ 10 հոգի), որին 

հաջորդում էր տարեցներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից 

(40 տոկոս կամ 8 հոգի):  

 

Գծապատկեր 15. Զբաղվածության ոլորտում տարեցներին հանդիպած  

հիմնական խոչընդոտները (տոկոս) 
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Պարզվեց, որ հարցված 10-ը աշխատող տարեցներից  3-ն իրենց աշխատանքը գտել են, 

ավելի ճիշտ պահպանել են նախկին ժամանակներից՝ նշանակման հիման վրա,  մյուս 3-ը 

աշխատանքը գտել են ծանոթ, բարեկամ մերձավորի միջոցով, մյուս 4-ը սեփական 

նախաձեռնությամբ՝ հանդիսանալով ինքնազբաղված, սեփական բիզնեսի հիմնադիր:   

Հետևաբար, աշխատող տարեցները չեն ունեցել աշխատանք գտնելու գործընթացի հետ 

կապված էական դժվարություններ:   

 

Իսկ թե որքանով են նրանք հաճույքով կատարում իրենց աշխատանքը, ապա պարզվեց, որ 

հարցված տարեցները հիմնականում հաճույքով են կատարում իրենց աշխատանքը. 

այդպես է նշել 10-ը հարցվածներից 7-ը, իսկ մնացած 3-ը այդքան էլ հաճույքով չի կատարում 

իր աշխատանքը:   

Աշխատող տարեցներին ուղղված այն հարցը, թե արդյոք իրենց տարիքը խոչընդոտ է 

հանդիսացել աշխատանքի տեղավորվելու հարցում, այս դեպքում մի փոքր ակտուալ չէր, 

քանի որ նրանք նոր չէին տեղավորվել աշխատանքի, և հետևաբար, այդ ժամանակ դեռ 

տարեց չեն համարվել: Սակայն նրանք նշեցին աշխատանքը պահպանելու հարցում իրենց 

տարիքը՝ որպես խոչընդոտ հանդիսանալը, քանի որ նրանցից 3-ն արդեն հատել էին 

տարիքային կենսաթոշակի տարիքը, իսկ 3-ն էլ կանգնած էին շեմին և հետևաբար, միշտ կա 

վտանգ կորցնելու աշխատանքը: Իհարկե սա վերաբերում էր միայն պետական և մասնավոր 

սեկտորի աշխատակիցներին, քանի որ ինքնազբաղվածներին այդպիսի վտանգ չի 

սպառնում. իրենք են որոշում իրենց աշխատանքը: Ամեն դեպքում, նրանցից ոչ ոք չի ուզում 

կորցնել աշխատանքն ու «վայելել» ծերությունը, քանի որ կենսաթոշակը շատ քիչ է հոգալու 

կենսական կարիքները:  

 

Գործազուրկ տարեցների մասին խոսելիս պետք է ասել, որ նրանցից՝ 10-ից, 6-ը փնտրում է 

աշխատանք: Նրանք աշխատանք փնտրում են ծանոթ, բարեկամ, մերձավորի միջոցով (4 

հոգի) և տարբեր հայտարարությունների միջոցով (2 հոգի): Հարկ է նշել նաև, որ հարցված 

աշխատանք փնտրող տարեցները, ովքեր դիմել էին տարբեր ընկերությունների և 

հաստատությունների աշխատանքի տեղավորման համար, դեռևս ոչ մեկը չէր ընդունվել 

աշխատանքի:    
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Գենդերային խտրականություն. 
 

 Հարցված կանանց 52.5 տոկոսի կարծիքով այսօր Հայաստանում պաշտպանված չեն 

կանանց իրավունքները: 

 Հարցվածների 55 տոկոսի կարծիքով ընտանիքում կանանց իրավունքներն ամենից 

շատն են ոտնահարվում: Երկրորդ տեղում զբաղվածության ոլորտն է, և ամենաքիչը 

քաղաքականությունում է առկա գենդերային խտրականություն:  

 Հարցված կանանց 60 տոկոսը կարծում է, որ զբաղվածության ոլորտում առկա է  

անհավասար վերաբերմունք կանանց նկատմամբ: 

 Հարցված կանանց 52,5 տոկոսը կարծում է, որ ավանդական մտածելակերպն է 

զբաղվածության ոլորտում առաջացնում կանանց նկատմամբ տարբերակված 

վերաբերմունք: 

 Արմավիրի կանանց 57.5 տոկոսը կարծում է, որ գոյություն ունի տարբերակված 

վերաբերմունք տղամարդկանց և կանանց նկատմամբ աշխատանքի ընդունվելիս: 

 Կանանց 67,5 տոկոսը կարծում է, որ նույն հաստիքում աշխատելու դեպքում կանայք 

և տղամարդիկ հավասար, կամ, ավելի շուտ հավասար են վարձատրվում: 

 Հարցվածների 60 տոկոսի կարծիքով կնոջ մասնագիտական առաջընթացի 

ճանապարհին խոչընդոտում է իր կին լինելը: 

 Կանանց 47,5 տոկոսը համաձայն է, որ գոյություն ունի տարբերակված վերաբերմունք 

կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ աշխատանքից ազատելիս: 

 Գործազուրկ կանանց 65 տոկոսի համար, աշխատելու դեպքում, էական 

տարբերություն չկա, թե որ սեռի ներկայացուցիչ կլինի տնօրենը: 

 Աշխատող կանանց 40 տոկոսը պատասխանել է, որ տնօրենի սեռը դեր չունի 

աշխատանքային հարաբերություններում:  

 Աշխատող կանանց 70 տոկոսը մնում է աշխատավայրում մինչև նշանակված 

աշխատանքային օրվա ավարտը: 

 Աշխատող կանանց 60 տոկոսն աշխատանքի է տեղավորվել ծանոթի, բարեկամի կամ 

մերձավորի միջոցով:  

 Արմավիրի կանանց 70 տոկոսի կարծիքով աշխատանքը համարվում է եկամտի 

աղբյուր և ընտանիքին նյութապես օժանդակելու միջոց: 
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Այսպիսով, զբաղվածության ոլորտում առկա է գենդերային խտրականություն, որը 

դրսևորվում է կանանց նկատմամբ՝  

 աշխատանքի ընդունվելիս,  

 մասնագիտական աճի ճանապարհին, 

 աշխատանքից ազատվելիս:  

  

Խտրականություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ. 

 Հաշմանդամություն ունեցող հարցված անձանց 70 տոկոսը կարծում է, որ ՀՈւԱ-ների 

իրավունքները զբաղվածության ոլորտում պաշտպանված չեն: 

 Զբաղվածության ոլորտում նրանց հանդիպած հիմնական ամենազգալի 

խոչընդոտներն են՝ առողջական խնդիրները, աշխատատեղերի բացակայությունը, 

հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից: 

 Հաշմանդամություն ունեցող աշխատող անձանց 60 տոկոսը դժվարությամբ է 

հաղթահարել աշխատանք գտնելու գործընթացի հետ կապված խոչընդոտներն ու 

կարծրատիպերը: 

 Հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկ անձանց 60 տոկոսը փնտրում է 

աշխատանք, սակայն դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել գտնել աշխատանք, իսկ աշխատանք 

չփնտրողները հիասթափված են և չեն փնտրում աշխատանք, քանի որ կարծում են, 

որ միևնույնն է, չի ստացվի գտնել աշխատանք:  

 

Այսպիսով, զբաղվածության ոլորտում առկա է նաև խտրականություն 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ, որը դրսևորվում է հիմնականում 

աշխատանքի ընդունվելիս:  

 

Խտրականություն պայմանավորված տարիքով. 

 Հարցված երիտասարդների 50 տոկոսի կարծիքով երիտասարդների իրավունքները 

զբաղվածության ոլորտում պաշտպանված չեն: 

 Զբաղվածության ոլորտում նրանց հանդիպած հիմնական ամենազգալի 

խոչընդոտներն են՝ աշխատանքային փորձի բացակայությունը, աշխատատեղերի 
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բացակայությունը, երիտասարդներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը 

գործատուի կողմից:  

 Հարցված աշխատող երիտասարդների կեսն իր աշխատանքը գտել է ծանոթ, 

բարեկամ մերձավորի միջոցով: 

 Աշխատող երիտասարդները հիմնականում հեշտությամբ են հաղթահարել 

աշխատանք գտնելու գործընթացի հետ կապված դժվարությունները (50 տոկոս): 

 Հարցված բոլոր գործազուրկ երիտասարդներն փնտրում են աշխատանք: Թեև 

նրանցից դեռ ոչ մեկը չէր ընդունվել աշխատանքի, սակայն նրանք հուսահատված 

չէին և ակտիվորեն շարունակում են աշխատանքի փնտրման գործընթացը: 

 

 Հարցված տարեցների կրկին կեսը՝ 50 տոկոսը, կարծում է, որ տարեցների 

իրավունքները զբաղվածության ոլորտում պաշտպանված չեն: 

 Զբաղվածության ոլորտում նրանց հանդիպած հիմնական ամենազգալի 

խոչընդոտներն են՝ տարիքը, աշխատատեղերի բացակայությունը, տարեցներին 

աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից:  

 Չնայած հարցված աշխատող տարեցների համար իրենց տարիքը խոչընդոտ չի 

հանդիսացել աշխատանքի տեղավորվելու հարցում, սակայն այն խոչընդոտ է 

հանդիսանում աշխատանքը պահպանելու հարցում:  

 Հարցված աշխատանք փնտրող գործազուրկ տարեցների 60 տոկոսը փնտրում է 

աշխատանք, սակայն նրանցից դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել գտնել աշխատանք:   

 

Այսպիսով, զբաղվածության ոլորտում առկա է խտրականություն պայմանավորված 

տարիքով, ընդ որում՝ ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ տարեցների հանդեպ: 

Երիտասարդների հանդեպ այն դրսևորվում է հիմնականում աշխատանքի ընդունվելիս, 

տարեցների նկատմամբ՝ աշխատանքից ազատվելիս:   

 


