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Երիտասարդությունը հանդիսանում է հասարակության շարժիչ 
ուժը և հիմնական սոցիալական փոփոխությունների կրողը: 
Երիտասարդության սոցիալական զարգացվածության  և 
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 
ընդգրկվածությունն է բերում երկրի սոցիալ-տնտեսական 
ընդհանուր զարգացման: Չնայած երիտասարդության 
զարգացման տենդենցներին, կան դեռևս շատ բացեր ու 
խնդիրներ, որոնք համալիր հետազոտության և վերլուծության 
կարիք ունեն՝ ավելի արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար:

Ըստ պետական երիտասարդական քաղաքականության 
հայեցակարգի՝ երիտասարդ են համարվում բնակչության 16-30 
տարեկան ներկայացուցիչները: Համաձայն ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական ծառայության տվյալների` Հայաստանում 
երիտասարդների թիվը 804205 է՝ բնակչության մոտ 27,9%: 
Երիտասարդների մոտ 40% գյուղաբնակ է, 60%`քաղաքաբնակ:

Թե՛ քաղաքաբնակ, թե՛ գյուղաբնակ երիտասարդներն ունեն 
բազմաթիվ և տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք որքան էլ որ 
նմանություններ ունեն, այդքան էլ տարբեր են՝ ելնելով 
աշխարհագրական, սոցիալական, տնտեսական գործոններից և 
հնարավորությունների առկայությունից կամ 
բացակայությունից:

Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Սառնաղբյուրի 
Համայնքային և երիտասարդական նախաձեռնությունների 
ակումբ հասարակական կազմակերպության կողմից 
իրականացված «Գյուղական երիտասարդների 
հիմնախնդիրների վերլուծություն» հետազոտական ծրագրի 
արդյունքների մասին զեկույցը:

Զեկույցում ամփոփված է «Գյուղական երիտասարդների 
հիմնախնդիրների վերլուծություն» հետազոտական ծրագրի 
շրջանակներում իրականացված աշխատանքների՝ առցանց 
հարցումների, երիտասարդության շրջանում ֆոկուս խմբային 
հանդիպումների, ոլորտի փորձագետների և ՏԻՄ 
ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների արդյունքներն ու 
առկա թեմատիկ նյութերի ուսումնասիրությունը:

Զեկույցն ինքնին յուրահատուկ փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է 
գյուղական համայնքների երիտասարդների խնդիրները, որոնք 
դեռևս մինչ այս համապարփակ վերլուծության չէին ենթարկվել: Այն 
ոչ միայն  ներառում է առկա խնդիրների վերլուծությունը այլ նաև 
խնդիրների լուծման վերաբերյալ երիտասարդների 
պատկերացումներն ու առաջարկությունները:

Զեկույցը կարող է հանդիսանալ ամուր հիմք ՀՀ գյուղական 
համայնքների երիտասարդության խնդիրներով հետաքրքրված 
պետական, ոչ պետական և միջազգային կազմակերպությունների 
համար՝ ծառայելով որպես ուղենիշ գյուղական երիտասարդության 
կարիքների, առկա խնդիրների նույնականացման և ծրագրերի 
մշակման ժամանակ դրանց հաշվի առնելուն:
Հասկանալը, թե ինչպիսի իրավիճակ է գյուղերի երիտասարդության 
շրջանում՝ ծրագրերի մշակման փուլում, մեծապես կօգնի 
շահագրգիռ կազմակերպություններին արդյունավետ ծրագրերի 
մշակման հարցում, որոնք ուղղված կլինեն կոնկրետ թիրախի 
կոնկրետ կարիքների բավարարմանը և խնդիրների լուծմանը:

Մենք բարձր ենք գնահատում հետազոտության ընթացքում մեզ 
աջակցած բոլոր անհատների, փորձագետների, ՏԻՄ 
ներկայացուցիչների,  պետական և հասարակական 
կազմակերպությունների կատարած աշխատանքը և մեր 
երախտագիտությունն ենք հայտնում նրանց:

Շնորհակալություն ենք հայտնում Էստոնիայի Ատլանտյան 
դաշինքի ասոցիացիային հետազոտական ծրագրին աջակցելու 
համար:

Ներածություն
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Հետազոտության նպատակը և խնդիրները

Հետազոտության  նպատակն է ներկայացնել գյուղական համայնքների 
երիտասարդության իրավիճակը. առաջնային կարիքները, խնդիրները 
և խոչընդոտները՝ հնարավորություն տալով շահագրգիռ կողմերին 
իրենց ձեռքի տակ ունենալ համապարփակ վերլուծություն՝ 
գյուղաբնակ երիտասարդության շրջանում ավելի արդյունավետ 
ծրագրեր իրականացնելու համար: Հետազոտության նպատակին 
հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ հետազոտական 
խնդիրները`

1. Բացահայտել և վերլուծել ՀՀ գյուղական համայնքների 
երիտասարդների առաջնային կարիքները, խնդիրներն ու 
զարգացման հիմնական խոչընդոտները:

Հետագա ծրագրերն ավելի արդյունավետ դարձնելու և շահագրգիռ 
անձանց ճիշտ ուղղորդելու համար անհրաժեշտ էր համապարփակ 
ուսումնասիրել դաշտը և անցկացնել երիտասարդների կարիքների 
գնահատում և խնդիրների բացահայտում: Հատկանշական է նաև 
զարգացման խոչընդոտների մասին երիտասարդների 
պատկերացումների և ընկալումների ուսումնասիրումը:

2. Վերհանել երիտասարդների խնդիրների լուծման 
հեռանկարները՝ վերլուծելով երիտասարդների ընկալումներն ու 
տրամադրվածությունը իրավիճակի բարելավման վերաբերյալ:
Հետազոտության միայն մեկ բաղադրիչի՝ գյուղաբնակ 
երիտասարդության իրավիճակի ներկայացման վրա չկենտրոնանալու 
նպատակով շատ կարևոր էր նաև ուսումնասիրել ու փորձագետների, 
երիտասարդների միջոցով վերհանել այն հեռանկարները, որոնք 
կբերեն երիտասարդության զարգացմանը: 

3. Ներկայացնել համապարփակ զեկույց՝ շահագրգիռ 
կազմակերպությունների ծրագրերը կոնկրետ թիրախավորված 
դարձնելու համար:

Շատ կարևոր էր մեկտեղել երիտասարդության կարիքների 
գնահատումը, խնդիրների ու ընդհանուր իրավիճակի վերլուծությունը 
հեռանկարների և առաջարկների հետ, որպեսզի զեկույցը դառնար 
բազմաբովանդակ փաստաթուղթ, որը հետագայում կօգներ 
շահագրգիռ կազմակերպություններին ծրագրերը ավելի լավ 
պլանավորել՝ հաշվի առնելով կոնկրետ թիրախի կարիքները:
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Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են մի շարք մեթոդներ՝ 
իրավիճակի ընդհանրական  վերլուծությունն ավելի արդյունավետ 
իրականացնելու համար: Ըստ այդմ,  գործարկվել են հետևյալ 
մեթոդները՝
 
• փաստաթղթերի առաջնային և երկրորդային վերլուծություն
• քանակական առցանց հարցում 
• առանցքային տեղեկատուների և փորձագետների հետ խորացված 
հարցազրույցներ (հարցազրույցներ ոլորտի մասնագետների հետ, 
հարցումներ համայնքապետարաններում, խորին հարցազրույցներ)
• Ֆոկուս խմբային քննարկումներ

1) Փաստաթղթերի առաջնային և երկրորդային վերլուծություն

Անցկացվել է թեմայի վերաբերյալ արդեն իսկ առկա նյութերի՝ մամուլի 
հրապարակումների, միջազգային և տեղական 
կազմակերպությունների անցկացրած հետազոտություններն 
ամփոփող ընդհանրական զեկույցների, պետական փաստաթղթերի, 
փորձագիտական եզրակացությունների, վիճակագրական տվյալների 
համապարփակ և մանրակրկիտ վերլուծություն:

2) Քանակական առցանց հարցում

Հետազոտության ընթացքում կազմակերպվել է առցանց հարցում, որի 
նպատակն է քանակական տվյալների հավաքագրումն ու հետագայում 
դրանց վերաբերյալ խորացված տեղեկատվության մատուցումը: Այս 
մեթոդը ընտրվել է հաշվի առնելով հետազոտության 
մասշտաբայնությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ավելի 
շատ երիտասարդների ընդգրկել հետազոտության մեջ Հայաստանի 
տարբեր մարզերից: Հարցումը տարածվել է բոլոր հնարավոր առցանց 
տեղեկատվական համակարգերով ՀՀ բոլոր մարզերի գյուղական 
համայնքների երիտասարդների շրջանում: Առցանց հարցմանը 
մասնակցել են 357  երիտասարդներ՝ տարբեր տարիքի, սեռի,

 կրթական մակարդակի և բնակության վայրի (Տե՛ս գծապատկերներ 
1,2,3,4,5): 

3) Առանցքային տեղեկատուների և փորձագետների (ոլորտի 
մասնագետներ, ակտիվ երիտասարդներ, 
համայնքապետարանների ներկայացուցիչներ) հետ խորացված 
հարցազրույցներ

Հետազոտության ընթացքում իրականացվել է 9 փորձագիտական և 
15 խորին հարցազրույց` հասարակական և միջազգային 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, պետական, մարզային և 
համայնքային մակարդակում երիտասարդական ոլորտի 
մասնագետների,  ակտիվ երիտասարդների հետ: 

Հարցազրույցներ են անցկացվել երիտասարդության 
հիմնախնդիրներին առնչվող շահագրգիռ կողմերի շրջանում.

• ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,
• Մարզային իշխանության ներկայացուցիչ,
• Մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդի ներկայացուցիչ,
• Համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ (8 հոգի) 
• Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ (3 հոգի)
• Ոլորտում գործող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ (8 հոգի)
• Ոչ ֆորմալ խմբերի ներկայացուցիչներ  (10 հոգի)

Խորին հարցազրույցները հնարավորություն տվեցին առավել 
խորացված տեղեկատվություն ստանալ ոլորտում առկա խնդիրների, 
պետական, հասարակական և միջազգային կառույցների 
իրականացրած աշխատանքների մասին, բացի այդ փորձագետները 
առաջարկեցին որոշակի լուծումներ, որոնք որոշ չափով կարող են 
բարելավել գյուղաբնակ երիտասարդության իրավիճակը: 

Գյուղաբնակ երիտասարդության խնդիրների մասին ամենալավ 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը
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պատկերացում կարող են ունենալ այն մարդիկ կամ կառույցները, 
որոնք ամենամոտն են գտնվում երիտասարդներին: Այս պարագայում 
այդպիսիք հանդիսանում էին 
գյուղապետարանները/համայնքապետարանները: Հետազոտության 
ընթացքում անցկացվել են հարցազրույցներ ՀՀ տարբեր մարզերի ութ 
գյուղապետարաներում համայնքապետերի և ոլորտով զբաղվող 
աշխատակիցների հետ՝ գյուղերում առկա իրավիճակը հասկանալու, 
երիտասարդության խնդիրները բացահայտելու և  ՏԻՄ-ի կողմից 
իրականացվող աշխատանքներին ծանոթանալու համար: 
                                          
4) Ֆոկուս խմբային քննարկումներ

Հետազոտության ընթացքում անցկացվել են 5 ֆոկուս խմբային 
հանդիպումներ տարբեր մարզերում: Մարզերը ընտրվել են ելնելով 
երիտասարդների ակտիվության մակարդակից, համայնքների 
Երևանից ունեցած հեռավորությունից, ինչպես նաև ընտրվել են 
սահմանամերձ մարզեր: Ֆոկուս խմբային հանդիպումները տեղի  են 
ունեցել Շիրակի (2 հանդիպում), Լոռու, Տավուշի և Արմավիրի մարզերը՝ 
ընդգրկելով ավելի քան 60 երիտասարդների թվով 25 համայնքներից: 
Յուրաքանչյուր խմբում ներգրավված մասնակիցների քանակը 10-12 
երիտասարդ է:
Խմբային քննարկումներում ներգրավված մասնակիցները ընտրվել են 
համաձայն  հետևյալ չափորոշիչների.

• Գյուղական համայնքները ներկայացնող երիտասարդներ տարբեր 
մարզերից. համայնքները ընտրվել են ըստ քաղաքից ունեցած 
հեռավորության,
• 16-30 տարիքային խմբի պատկանող երիտասարդներ

Ընտրանքը ձևավորվել է պահպանելով երիտասարդների սեռային 
բալանսը, կրթության մակարդակը, սոցիալական և  աշխատանքային 
կարգավիճակները:

Արական 24%

Իգական 76%

15%

39%

38%

14-20

21-24

25-30

30+

8%

Գծապատկեր 1.
Սեռային բաշխում

Գծապատկեր 2.
Տարիքային բաշխում

Գծապատկեր 5. 
Հասարակական գործունեություն

Այո

61%

Ոչ

39%

Գծապատկեր 3. 
Տեղաբաշխումն ըստ մարզերի 

Վայոց Ձոր
ԱրմավիրԱրարատ

Արագածոտն

Գեղարքունիք

Շիրակ

Լոռի Կոտայք
Սյունիք

Տավուշ

1.   Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների մեծ մասը զբաղվում է հասարակական գործունեությամբ, սակայն դա չի արտացոլում գյուղաբնակ երիտասարդի հասարակական ակտիվությունը

7

Հարցման սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ. 



Գծապատկեր 4.
Կրթական մակարդակ

205

67

85

Բարձրագույն

Միջին
մասնագիտական

Միջնակարգ

57.42%

18.77%

23.81%

Օգտագործված 
հապավումներ

ՀՀ- Հայաստանի 
Հանրապետություն
ՏԻՄ- Տեղական 
ինքնակառավարման մարմին
ՀԿ- Հասարակական 
կազմակերպություն
ՄԱԿ- Միավորված ազգերի 
կազմակերպություն
ԱՎԾ- Ազգային վիճակագրական 
ծառայություն
ԱՍՀՆ- Աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն
ԵՀԿ-Երիտասարդական 
հասարակական 
կազմակերպություն
ՀԵՆԱ- Համայնքային և 
երիտասարդական 
նախաձեռնությունների ակումբ
ՊՈԱԿ- Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն
ՄՄ- Միջին մասնագիտական
բուհ-բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն

8

Աղյուսակ 1. Հասարակական գործունեության մեջ ներգրավված 
երիտասարդներն ըստ սեռի, տարիքի և կրթության

Տարիք

Կրթություն/Սեռ

Բարձրագույն

ՄՄ

Միջնակարգ

Ընդհանուր

14-20 21-24 25-30 30+

ԸնդհանուրԻգ

35

9

30

74

Ար

3

5

16

24

Իգ

52

12

3

67

Ար

2

5

6

13

Իգ

17

5

2

24

Ար

2

1

1

4

Իգ

8

3

1

12

Ար

0

0

0

0

119

40

59

218

Տարիք

Կրթություն/Սեռ

Բարձրագույն

ՄՄ

Միջնակարգ

Ընդհանուր

14-20

Իգ

13

3

9

25

Ար

10

4

2

16

21-24

Իգ

30

7

2

39

Ար

8

3

6

17

25-30

Իգ

14

3

2

19

Ար

3

2

2

7

30+

Իգ

6

4

1

11

Ար

2

1

2

5

Ընդհանուր

86

27

26

139

Աղյուսակ 2.Հասարակական գործունեության մեջ չներգրավված 
երիտասարդներն ըստ սեռի, տարիքի և կրթության

Կիրառված մեթոդների արդյունքում հնարավոր է դարձել առանձնացնել ոլորտում առկա առավել 
կարևոր խնդիրները, որոնք էլ տեղ են գտել զեկույցի համապատասխան գլուխներում:



1.1.Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ

ՀՀ-ում համակարգված պետական երիտասարդական 
քաղաքականությունը իրականացվում է 1995 թվականից:  Դեռևս 
1998թ. դեկտեմբերի 14-ին ընդունվել է «Պետական 
երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի մասին» N 
798  կառավարության որոշումը, որն էլ բավական երկար 
ժամանակ հիմք է հանդիսացել ոլորտի քաղաքականության 
մշակման ու զարգացման համար: Բոլորովին վերջերս ՝ 2014թ. 
դեկտեմբերի 25-ին, ՀՀ կառավարությունը հաստատել է արդեն 
2015-2025թթ. երիտասարդական պետական քաղաքականության 
հայեցակարգը:   
2007թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական 
պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման 
պետական լիազոր մարմինը  ՀՀ սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարությունն է, որի կազմում գործում է 
երիտասարդական քաղաքականության վարչությունը: Վերջինս 
նախարարության միակ կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որ 
հասցեագրում է երիտասարդական քաղաքականության 
խնդիրները: Երիտասարդական քաղաքականությանն ուղղված 
ծրագրերը մշակվում են վարչության կողմից և կյանքի կոչվում   

«Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն» 
ՊՈԱԿ-ի միջոցով: 
ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է վարչապետին առընթեր 
ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհուրդը, որը 
նպատակ է  հետապնդում աջակցել ՀՀ-ում ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության մշակմանն ու 
իրականացմանը, խթանել հանրային կյանքի տարբեր 
բնագավառներում երիտասարդների մասնակցությունը և նպաստել 
երիտասարդական կազմակերպությունների գործունեությանը:   
Փորձագետների կարծիքով, սակայն, այս կառույցը ներկա փուլում 
որևէ ֆունկցիոնալ նշանակություն չունի և կրում է ավելի շատ 
ֆորմալ բնույթ: Բացի այդ խիստ փոքր թիվ են կազմում խորհրդում 
ներկայացված մարզային ՀԿ-ները:

Վարչապետի որոշմամբ Հայաստանի բոլոր մարզերում ստեղծվել են 
նաև մարզպետին կից երիտասարդական խորհուրդներ:  
Փորձագետները գտնում են, որ այդ խորհուրդները նույնպես 
ֆունկցիոնալ չեն՝ խորհրդի անդամները շատ հաճախ անտեղյակ են 
երիտասարդների խնդիրներին և ֆորմալ մասնակցություն են 
ցուցաբերում:  Ընդ որում,  խորհրդում կարող են ներկայացված 
լինել միայն այն համայնքները, որոնք ունեն 3500-ից ավելի 
բնակչություն, և որևէ մեխանիզմ չկա, ըստ որի խորհրդում 
ներկայացված կլինեն փոքր համայնքները՝ մասնավորապես 
գյուղերը: 

Գլուխ 1
Երիտասարդության իրավիճակը 
կարգավորող սուբյեկտները ՀՀ-ում

ՀՀ-ում երիտասարդության 
խնդիրների լուծման գործում 
առանձնահատուկ 
կարևորություն ունեցող 
դերակատարներն են հանրային 
կառույցները, ինչպես նաև 
երիտասարդական 
հասարակական 
կազմակերպություններն ու 
միջազգային 
կազմակերպությունները: Ուստի 
սույն գլխում ներկայացվում են 
այս դերակատարների 
գործունեության 
առանձնահատկությունները, 
նրանց գործողությունները 
ուղղված հատկապես 
գյուղական համայնքների 
երիտասարդության իրավիճակի 
բարելավմանը, ինչն էլ թույլ 
կտա վերհանել կարգավորման 
բնագավառում առկա 
թերություններն ու 
բացթողումները, հանդես գալ 
համապատասխան 
առաջարկություններով:

  2.  Հայաստանի Հանրապետության երիտասատրդական պետական քաղաքականության 
       2013-2017թթ. ռազմավարություն , Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
       դեկտեմբերի 27-ի N 1693 - Ն որոշման, Գլուխ 2.
  3.  Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ, «Գյումրու երիտասարդության իրավիճակի 
       վերլուծություն» զեկույց, Գյումրի, 2015 թ. , էջ 14.

 4.  Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017թթ. 
        ռազմավարություն , գլուխ 2
 5.    ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N  785-Ա որոշում ՀՀ վարչապետին առընթեր
        ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհուրդ ստեղծելու և կանոնադրությունը 
        հաստատելու մասին
 6.   ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի փետրվարի 10-ի N 85-Ա որոշում ՀՀ մարզպետին առընթեր 
       երիտասարդական խորհրդի օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին
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4

5

6

2
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Յուրաքանչյուր համայնքից խորհրդի կազմում ընդգրկվում են 
երկու անդամ՝ համայնքապետարանի և համայնքի 
երիտասարդության  ներկայացուցիչները: Սակայն ըստ 
փորձագետի՝ համայնքապետարանը խորհրդի անդամ երիտասարդ 
ներկայացուցչին առաջադրելիս որևէ կերպ հաշվի չի առնում 
վերջինիս գիտելիքը, հմտությունները, հասարակական 
ակտիվությունը, ինչը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում կառույցի 
արդյունավետ գործունեության համար: Խորհուրդը 
խորհրդակցական մարմին է, որը չունի լծակներ, մասնավորապես 
ֆինանսական լծակներ՝ ծրագրեր իրականացնելու համար, սակայն 
ըստ փորձագետների՝ այս պարագայում էլ խորհրդի լիարժեք 
գործունեության դեպքում որոշակի խնդիրներ լուծում կստանան: 
Ըստ մեկ այլ փորձագետի՝ լուրջ բացթողում է այն, որ 
մարզպետարանը՝ որպես պետական մարմին, չունի 
երիտասարդության հարցերով բաժին և երիտասարդության 
հարցերով զբաղվող մասնագետ: Պաշտոնի անձնագրում հպանցիկ 
նշված է, որ երիտասարդության հարցերով զբաղվում է կրթության, 
մշակույթի, սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետը: Նույնը 
վերաբերում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին. 
այս մակարդակում գոյություն չունի որևէ առանձնացված հաստիք 
երիտասարդության խնդիրները հասցեագրելու համար, մինչդեռ 
վերջինիս առկայությունը և արդյունավետ գործունեությունը 
մեծապես կնպաստեր երիտասարդների և համայնքային 
իշխանության կապի սերտացմանը:
Ներկայումս  երիտասարդությանն ուղղված պետական 
միջոցառումները իրականացվում են` ըստ ՀՀ պետական 
երիտասարդական քաղաքականության 2013-2017թթ. 
ռազմավարության (այսուհետ՝ ռազմավարություն), որը մշակվել է՝ 
հիմնվելով Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի 
1-ին՝ հետազոտական մասի, ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի և ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի միջև 2011 
թվականին կնքված համագործակցության հուշագրով 
իրականացված Հայաստանի երիտասարդների ձգտումների և 
ակնկալիքների համապարփակ ուսումնասիրության, ինչպես նաև 
դրանց համեմատական վերլուծության` Հայաստանի 
երիտասարդության ազգային զեկույցի երկրորդ (վերլուծական) 
մասի վրա: 

Ըստ ռազմավարության՝ 2013-2017 թթ. երիտասարդական 
քաղաքականության հիմնական գերակայություններ են ընտրվել` 1) 
քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքին 
երիտասարդների մասնակցության խթանումը 2) երիտասարդների 
զբաղվածության և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները 3) 
երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանումը 4) 
երիտասարդների հոգևոր-մշակութային արժեքների զարգացումը և 
ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը 5) կրթության 
շարունակականությունը և ոչ ֆորմալ կրթության 
ճանաչելիությունը: Մշակված միջոցառումների ծրագիրը 
ամբողջովին ուղղված է առանձնացված հինգ գերակա ոլորտներում 
երիտասարդության իրավիճակի բարելավմանը:
 
Նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի մեջ 
փորձագետների կողմից կարևորվել է հատկապես 
«Երիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագիրը, որը 
հնարավորություն է տալիս տվյալ տարում մայրաքաղաք 
հռչակված քաղաքի և հարակից բնակավայրերի երիտասարդներին 
մասնակիցը դառնալ նախարարության կողմից իրականացվող 
ծրագրերին: Սակայն կրկին փաստարկվում է, որ տարածաշրջանի 
գյուղական համայնքների երիտասարդությունը բավարար 
մասնակցություն չի ցուցաբերում երիտասարդական 
մայրաքաղաքի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին:

 7.    Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017թթ. 
        ռազմավարություն , գլուխ 1.
 8.    Տե՛ս նույն տեղը, գլուխ 4.
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1.2. Տեղական և միջազգային 
կազմակերպություններ

ՀՀ ազգային երիտասարդական քաղաքականության 
ռազմավարությունը երիտասարդական քաղաքականության 
իրականացման գործում առանձնապես կարևորում է 
երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների դերը, 
որոնց գործունեությունն առավել ակտիվացել է վերջին չորս 
տարիներին` պայմանավորված ՀՀ սպորտի և երիտասարդության 
հարցերի նախարարության պետական երիտասարդական 
քաղաքականության շրջանակներում գործող առցանց 
դրամաշնորհային համակարգի ներդրմամբ: 2010 թվականի հուլիսի 
1-ից սկսած այս համակարգի միջոցով հասարակական 
կազմակերպություններին տրամադրվում են պետական բյուջեի 
համապատասխան տողով նախատեսված դրամաշնորհներ:  Ըստ 
ռազմավարության` դեռևս 2012թ. վերջին «համակարգում գրանցվել են 
174 հասարակական կազմակերպություններ, իսկ նախարարության 
կողմից դրամաշնորհներ են ստացել արդեն 63 կազմակերպություններ, 
որոնցից 31-ը ներկայացնում են մարզերը»:  
Փորձագետները նույնպես առանձնակի կարևորություն են տալիս 
հասարակական կազմակերպությունների դերին ու նշանակությանը: 
Ոմանք նշում են, որ ներկայումս գյուղական համայնքների 
երիտասարդության խնդիրներով հիմնականում զբաղվում են  հենց 
տեղական հասարակական կառույցները և միջազգային 
կազմակերպությունները: Այդ  կառույցները ծրագրեր են 
իրականացնում գյուղական համայնքների երիտասարդների համար՝ 
կրթելով, իրազեկելով, զարգացնելով վերջիններիս, խրախուսում են 
երիտասարդներին գործունեություն ծավալել իրենց համայնքներում, 
լուծել կամ մեղմացնել առկա խնդիրները: Սակայն նույնիսկ այս 
պարագայում հասարակական կազմակերպությունները անհամեմատ 
առավել ակտիվ են քաղաքային համայնքներում, ինչի մասին 
նախևառաջ վկայում են քանակական տվյալները:
Ըստ Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի և 
Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից 

կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից 
ֆինանսավորվող երիտասարդական դրամաշնորհային ծրագրերի 
արդյունավետության գնահատում» հետազոտության՝  
երիտասարդական կազմակերպությունների մոտ կեսը տեղակայված է 
Երևանում, այնուհետև կազմակերպությունների համեմատաբար մեծ 
քանակով աչքի են ընկնում Շիրակի և Լոռու մարզերը (Տե՛ս 
գծապատկեր 6):

Ընդ որում՝ մարզային կազմակերպությունների  մեծ մասն էլ  
կենտրոնացած է մարզկենտրոններում, իսկ մյուս քաղաքներում և 
գյուղերում տեղակայված է հետազոտված երիտասարդական ՀԿ-ների 
մոտ 20%-ը, և միայն 8 կազմակերպություններ են գործում (ընդհանուր 
թվի մոտ 2%-ը) գյուղական համայնքներում:  

Գծապատկեր 6. 
Կազմակերպությունների տեղակայումը ըստ քանակի
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  9.  Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017թթ. 
       ռազմավարություն, գլուխ 2.

10.   Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն և Երիտասարդական ուսումնասիրությունների 
        ինստիտուտ, «Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից 
        ֆինանսավորվող երիտասարդական դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում »
        հետազոտական զեկույց», 2014թ., էջ 23
11.   Տե՛ս նույն  տեղում

11



Իրականացված հետազոտությունը չի դիտարկում 
հանրապետությունում գործող բոլոր երիտասարդական 
կազմակերպություննները համապատասխան տեղեկատվության 
բացակայության պատճառով, սակայն վերոնշյալ հետազոտական 
արդյունքները հաստատվել են նաև փորձագիտական տարբեր 
գնահատականների միջոցով: 

Ըստ փորձագետների՝ բացի այն, որ գյուղական համայնքներում 
գործող հասարակական կառույցները անհամեմատ ավելի քիչ են, 
քաղաքային համայնքներում տեղակայված երիտասարդական 
կազմակերպություններն էլ բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում 
գյուղական երիտասարդության խնդիրներին անդրադառնալու և իրենց 
ծրագրերում նաև վերջիններիս ներգրավվելու ուղղությամբ: Առանձին 
կազմակերպությունների կողմից  իրականացվող ծրագրերը խորքային 
ազդեցություն չեն թողնում երիտասարդության խնդիրների լուծման 
վրա:
Այս առումով, առանձնակի կարևորություն է ստանում միջազգային 
կազմակերպությունների դերն ու նշանակությունը, որոնք կամ ծրագրեր 
են իրականացնում գյուղերում իրենց հայաստանյան գրասենյակների 
միջոցով, կամ էլ տրամադրում են նշանակալի ֆինանսական օգնություն 
տեղական ՀԿ-ներին տարաբնույթ ծրագրերի իրականացման համար: 
Փորձագետները այս առումով հատկապես կարևորում են մի շարք 
միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը 
Հայաստանում:
Օրինակ, երիտասարդական ծրագրերի ուղղվածությունը մեծ տեղ է 
զբաղեցնում Վորլդ Վիժն միջազգային կազմակերպության 
ռազմավարության մեջ: Կազմակերպությունը աշխատանքներ է 
իրականացնում  երիտասարդության զբաղվածության ապահովման 
ուղղությամբ, բացի այդ կազմակերպում է երիտասարդների 
կարողությունների զարգացման դասընթացներ: Առանձնահատուկ 
ուշադրություն է դարձվում երիտասարդների շահերի պաշտպանության 
կարողության զարգացմանը, քանի որ այս կարողության միջոցով 
երիտասարդը կարող է մասնակից լինել որոշումների կայացմանը և 
երիտասարդությանը  հուզող հարցերը բարձրաձայնել:  

Ըստ փորձագետի՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից իրականացվող 
ծրագրերը մեծ մասամբ նպատակ են հետապնդում  դաստիարակել 
ակտիվ քաղաքացի, որպեսզի երիտասարդները ունակ լինեն իրենց 
հասակակիցների կյանքը փոխելու: Դա ենթադրում է երիտասարդների 
մասնակցություն սկսած ծառատունկից կամ մաքրման 
աշխատանքներից  մինչև տեղական մակարդակում որոշումների 
կայացմանը: Կազմակերպության երկրորդ հիմնական նպատակը 
երիտասարդների մասնագիտական կողմորոշման աջակցելն է՝ 
խորհրդատվության, տարբեր դասընթացների ու հանդիպումների 
միջոցով: Վորլդ Վիժնը նաև աշխատում է խոցելի ընտանիքների 
երիտասարդների հետ, որպեսզի նպաստի նրանց ինտեգրմանը 
հասարակության մեջ և հասանելիությանը վերը նշված երկու 
նպատակներին:

Համայնքային երիտասարդության զարգացմամբ զբաղվել են նաև մի 
քանի այլ միջազգային կազմակերպություններ, որոնցից փորձագետը 
առանձնացնում է Կրթության զարգացման ինստիտուտը և 
Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ կազմակերպությունը: Առաջինը դեռևս 
2004թ.-ից սկսել է Համայնքային և երիտասարդական 
գործողությունների ծրագիրը, որի շրջանակներում մարզերում ու 
հատկապես գյուղերում ստեղծել էր 80 երիտասարդական և 
համայնքային կենտրոն, որոնք հագեցված էին գույքով և տեխնիկայով: 
Երիտասարդների համար պարբերաբար կազմակերպվել են 
դասընթացներ՝ կարողությունները զարգացնելու և համայնքային 
ծրագրերում ակտիվություն ցույց տալու համար: Ըստ փորձագետի՝ այս 
ծրագիրը բավականին ակտիվություն մտցրեց գյուղական 
երիտասարդության կյանքում նպաստելով նաև համայնքապետարան 
և երիտասարդություն կապի ամրապնդմանը: Ծրագրի ավարտից հետո 
շատ կենտրոններ փակվեցին, սակայն որպես ծրագրի իրավահաջորդ 
հանդես եկավ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլը, որն արդեն իր 
երիտասարդական ծրագրով շարունակեց աշխատել 41 գյուղական 
համայնքների հետ:  Կազմակերպությունը իր հերթին  աջակցում էր 
Համայնքային երիտասարդական նախաձեռնող ակումբների (ՀԵՆԱ) 
Հայաստանի ամբողջ տարածքում` խրախուսելով 15-30 տարեկան 
երիտասարդներին դառնալ իրենց համայնքներում առաջնորդներ և 
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հանդես գալ ի շահ այն խնդիրների, որոնք իրենց կարծիքով կարևոր են: 
Ծրագիրը տևեց 4 տարի և ավարտից հետո շատ ակումբներ 
պարզապես փակվեցին, իսկ որոշ ակումբներ դեռ գործում են որպես ոչ 
ֆորմալ խմբեր կամ գրանցվել են որպես հասարակական 
կազմակերպություններ: 

Ինչ վերաբերում է  միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվող ֆինանսավորման կարևորությանը, փորձագետները 
նշում են, որ առանց այդ աջակցության տեղական ՀԿ-ները, հանրային 
կառույցները շատ դեպքերում ունակ չէին լինի կյանքի կոչել գյուղական 
համայնքների երիտասարդությանն ուղղված ծրագրերը: Այս առումով 
նշանակալի աջակցություն են տրամադրում սփյուռքի 
կազմակերպությունները,  Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, 
Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպական միությունը Արևել յան 
գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերությունը, Եվրոպայում անվտանգության և 
համագործակցության կազմակերպությունը, Միացյալ Նահանգների 
խաղաղության կորպուսը, Համաշխարհային բանկը և այլն: 
Փորձագետները մեծ մասամբ խիստ դրական են գնահատում այս 
կառույցների գործունեությունը ուղղված երկրում համայնքային 
համաչափ զարգացմանը և գտնում են, որ հարկավոր է առավել 
հետևողական լինել ֆինանսավորվող ծրագրերի արդյունավետությունը 
ապահովելու տեսանկյունից:
Դժվար չէ նկատել, որ վերոնշյալ բոլոր դերակատարները նշանակալի 
դեր ունեն գյուղական համայնքների երիտասարդության կյանքում, 
սակայն վերջիններիս կողմից ներկայումս տարվող աշխատանքները 
համակարգված չեն և խորքային ազդեցություն չեն ունենում 
երիտասարդության իրավիճակի բարելավման, գոյություն ունեցող 
բազմաբնույթ խնդիրների լուծման վրա: Ուստի ոլորտում ներդրվող 
լայնածավալ ֆինանսական ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու, 
հասցեական գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է 
խորապես ուսումնասիրել ու դասակարգել գյուղական համայնքների 
երիտասարդության խնդիրները և առանձնացնել այն կոնկրետ 
գործողությունները, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն առանձին 
դերակատարների կողմից:



Խոսելով երիտասարդության և երիտասարդների իրավիճակի 
մասին ՀՀ-ում՝ պետք է հաշվի առնել մի շարք հանգամանքներ, 
որոնք նպաստում են երիտասարդների կյանքի և 
կենսագործունեության վրա տարբեր կերպ: «Երիտասարդ» 
սահմանումը մեկ ընդհանուր տերմին է, որը բնորոշում է որոշակի 
տարիքային խմբի ներկայացուցիչների, որոնք ունեն որոշակի 
ընդհանուր բնութագրեր, մտածելակերպ, նպատակներ և այլն: 
Երիտասարդները կամ որոշակի երիտասարդների խմբեր 
տարբերվում են մեկը մյուսից կախված մի շարք հանգամանքներից: 
Այդ հանգամանքները կարող են լինել տարաբնույթ` սկսած 
հետաքրքրություններից, նախասիրություններից, 
մասնագիտությունից, կենսակերպից, բնակության վայրից և այլ: 
Տարբերվում են ոչ միայն երիտասարդների աշխարհայացքները, 
ապրելակերպը, տեսլականները, այլ նաև նրանց խնդիրներն ու 
առօրյան: Երիտասարդությունը հանդիսանում է հասարակության 
ամենախոցելի խմբերից մեկը, որը անկախ առաջխաղացման 
ներուժից շատ հեշտությամբ է կորցնում մարտահրավերներին 
դիմակայելու ունակությունը: 
Փորձագետները նույնպես փաստում են՝ գյուղական համայնքների 
երիտասարդները տարբերվում են մարզային քաղաքներում և 
մայրաքաղաքում ապրող երիտասարդներից իրենց կարիքներով, 
խնդիրներով ու այդ ամենի մասին ունեցած պատկերացումներով և 
ընկալումներով: Կարիքներն ու խնդիրները մեծաքանակ են և 
տարաբնույթ: Դրանք մեծ ազդեցություն ունեն երիտասարդների 
անձնական աճի և սոցիալական զարգացման վրա:

Քանակական հարցման արդյունքում հետազոտությունը վեր հանեց 
երիտասարդների համար կարևորագույն խնդիրներն ու 
խոչընդոտները՝ հասկանալու համար, թե որքանով է գյուղաբնակ 
երիտասարդը ճանաչում իր խնդիրները (Տե՛ս գծապատկեր 7):

Ընդհանուր իրավիճակը գյուղական 
համայնքների երիտասարդության 
շրջանում

Գլուխ 2

Սույն գլխում տրվում է 
գյուղական համայնքների 
երիտասարդության ընդհանուր 
իրավիճակի նկարագիրը, 
քննության է առնվում 
երիտասարդների 
կենսագործունեության վրա 
նշանակալի ազդեցություն 
ունեցող գործոնների համալիրը, 
ինչն էլ հիմք կհանդիսանա 
առկա խնդիրների առավել 
խորքային վերլուծության 
համար զեկույցի հետագա 
գլուխներում:

Գծապատկեր 7. Երիտասարդների խնդիրները գյուղերում

Ինքնակազմակերպում

Աշխարհագրական 
խոչընդոտներ

Կարծրատիպեր

Մասնակցություն

Արտագաղթ
ներքին/արտաքին

Ժամանց
կազմակերպում

Զբաղվածություն/
Աշխատանք

41.50%

16.40%

38.80%

31.70%

56.30%

76.50%

77%

12.   Երեք և ավելի պատասխան պահանջող հարցերի տոկոսային ընդհանուր հաշվարկը գերազանցում է 
        100 տոկոսը

12
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հասարակական ակտիվությունը, ինչը լուրջ խոչընդոտ է 
հանդիսանում կառույցի արդյունավետ գործունեության համար: 
Խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է, որը չունի լծակներ, 
մասնավորապես ֆինանսական լծակներ՝ ծրագրեր 
իրականացնելու համար, սակայն ըստ փորձագետների՝ այս 
պարագայում էլ խորհրդի լիարժեք գործունեության դեպքում 
որոշակի խնդիրներ լուծում կստանան: 
Ըստ մեկ այլ փորձագետի՝ լուրջ բացթողում է այն, որ 
մարզպետարանը՝ որպես պետական մարմին, չունի 
երիտասարդության հարցերով բաժին և երիտասարդության 
հարցերով զբաղվող մասնագետ: Պաշտոնի անձնագրում հպանցիկ 
նշված է, որ երիտասարդության հարցերով զբաղվում է կրթության, 
մշակույթի, սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետը: Նույն 
վերաբերում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին. 
այս մակարդակում գոյություն չունի որևէ առանձնացված հաստիք 
երիտասարդության խնդիրները հասցեագրելու համար, մինչդեռ 
վերջինիս առկայությունը և արդյունավետ գործունեությունը 
մեծապես կնպաստեր երիտասարդների և համայնքային 
իշխանության կապի սերտացմանը:
Ներկայումս  երիտասարդությանն ուղղված պետական 
միջոցառումները իրականացվում են` ըստ ՀՀ պետական 
երիտասարդական քաղաքականության 2013-2017թթ. 
ռազմավարության (այսուհետ՝ ռազմավարություն), որը մշակվել է՝ 
հիմնվելով Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի 
1-ին՝ հետազոտական մասի, ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի և ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի միջև 2011 
թվականին կնքված համագործակցության հուշագրով 
իրականացված Հայաստանի երիտասարդների ձգտումների և 
ակնկալիքների համապարփակ ուսումնասիրության, ինչպես նաև 
դրանց համեմատական վերլուծության` Հայաստանի 
երիտասարդության ազգային զեկույցի երկրորդ (վերլուծական) 
մասի վրա: 



Տավուշ

Վայոց Ձոր

Սյունիք

Շիրակ

Կոտայք

Լոռի

Գեղարքունիք

Արմավիր

Արարատ

Արագածոտն

Երևան

Ընդամենը

Ընդամենը

Տավուշ

Վայոց Ձոր

Սյունիք

Շիրակ

Կոտայք

Լոռի

Գեղարքունիք

Արմավիր

Արարատ

Արագածոտն

Երևան

Ընդամենը

ԸնդամենըԸնդամենը Նրանից երիտ Նրանից երիտ

Աշխատանք փնտրողներ Գործազուրկներ

4847

1321

4557

11622

7351

8662

6235

4315

5078

3123

16346

73457

1535

334

1076

3165

1692

2401

1695

1010

1299

763

2433

17403

4343

1057

4400

10202

6707

8488

1695

3886

4467

2382

14796

66782

1437

274

1045

2973

1569

2346

1621

915

1123

597

2069

15969

3.1.Աշխատանք

Ներկայումս բոլոր զարգացող երկրները կանգնած են մեկ 
ընդհանուր գերխնդրի` գործազրկության առաջ: Այն համարվում է  
բնակչության կայուն զարգացման կարևորագույն խոչընդոտներից 
մեկը, ուստի բազմաթիվ մեթոդներ են մշակվում գործազրկության 
մակարդակի նվազեցման և բնակչության զբաղվածության խնդիրը 
լուծելու համար: ՀՀ-ում խնդիրը նույնպես ունի լուրջ ազդեցություն 
երիտասարդների կենսագործունեության վրա, որի լուծման համար 
հարկավոր են խորքային լուծումներ և քայլեր: 
ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է. «Գործազուրկ են համարվում 
աշխատանք փնտրող, աշխատունակ և գործունակ այն չզբաղված 
մարդիկ, ովքեր չեն ստանում օրենսդրությամբ սահմանված 
կենսաթոշակներ, աշխատանքի տեղավորման նպատակով 
հաշվառված են զբաղվածության պետական ծառայությունում, 
պատրաստակամ են անցնելու հարմար աշխատանքի և ստացել են 
գործազուրկի կարգավիճակ»:
Ինչպես փաստում է ՀՀ վիճակագրական ծառայությունը, 2015 
թվականին հունվար ամսվա տվյալներով աշխատանք են փնտրում 
73 457 ՀՀ քաղաքացի, որոնցից 66 782-ը համարվում են 
գործազուրկ:  Դատելով վիճակագրությունից՝ կարող ենք նշել, որ 
նկատելի աճ է տեղի ունեցել 2014թ.-ի նույն ամսվա 
վիճակագրության հետ համեմատած (119.5%):

Վիճակագրությունը նաև անդրադառնում է աշխատուժի 
առաջարկին և գործազրկության մակարդակին ՀՀ մարզերում և 
մարզային համայնքներում՝ ներկայացնելով նաև աշխատանք 
փնտրող և գործազուրկ երիտասարդների քանակը, ինչպես ըստ 
մարզերի, այնպես էլ ողջ ՀՀ տարածքում: (Տե՛ս աղյուսակ 3):

Երիտասարդների զբաղվածությունը 
գյուղական համայնքներումԳլուխ 3

Սույն գլուխը մանրակրկիտ 
վերլուծության է ենթարկում 
երիտասարդների 
զբաղվածության խնդիրները 
գյուղական համայնքներում՝ 
առանձնահատուկ 
ուշադրություն դարձնելով 
երիտասարդների շրջանում 
գոյություն ունեցող 
գործազրկության խնդրին, 
ինչպես նաև ազատ ժամանցը 
կազմակերպելու 
դժվարություններին: Միևնույն 
ժամանակ փորձ է արվում 
վերհանել  խնդիրների այս խմբի 
խորքային պատճառները, ինչն 
էլ թույլ կտա առավել 
արդյունավետորեն հասցեագրել 
իրավիճակը:

Աղյուսակ 3. Աշխատուժ և գործազրկություն.
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Տավուշ

Վայոց Ձոր

Սյունիք

Շիրակ

Կոտայք

Լոռի

Գեղարքունիք

Արմավիր

Արարատ

Արագածոտն

Երևան

Մարզ Երիտասարդների գործազրկությունը
ըստ տոկոսների

17%

18%

27%

30%

12%

21%

19%

15%

20%

27%

19%

Ընդհանրացնելով վիճակագրության արդյունքները՝ պարզ է դառնում 
ՀՀ մարզերում և գյուղական համայնքներում ապրող, 2015թ.-ի 
հունվար ամսվա տվյալներով աշխատանք փնտրող երիտասարդների 
ստույգ թիվը ՝ 17 403, որոնցից 15 969-ը համարվում են գործազուրկ:
2014թ.-ի «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները» 
զեկույցը ներկայացնում է երիտասարդների գործազրկության հետևյալ 
բաշխումը ըստ մարզերի. (Տ՛ես աղյուսակ 4)

Իրենք՝ երիտասարդները, գյուղական համայնքներում առկա 
գործազրկության բարձր մակարդակը համարում են գյուղական 
երիտասարդության առանցքային խնդիրներից մեկը: Համաձայն 
քանակական հարցման՝ ՀՀ մարզերում բնակվող երիտասարդների մեծ 
մասը իրենց համարում են գործազուրկ՝ պայմանավորված մշտական 
աշխատանք չունենալու հանգամանքի հետ. (Տ՛ես Գծապատկեր 8):

Երիտասարդների մի մասը ներգրավված է նաև ժամանակավոր 
աշխատանքներում, որոնց թիվը, սակայն,  շատ փոքր է: (Տե՛ս 
Գծապատկեր 9)

Գործազրկության հանդեպ մոտեցմանն անդրադառնալիս պետք է 
հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ հասարակական ընկալումներում 
ինքնազբաղվածությունը և գյուղական սեփական տնտեսությունում 
աշխատանքային ներգրավվածությունը հաճախ չեն ընկալվում որպես 
զբաղվածություն: Նմանատիպ մոտեցումը հատկապես վերաբերում է 
հողագործությանն ու գյուղական առօրյայի հետ կապված այլ 
աշխատանքներին: Մինչդեռ, ՀՀ օրենսդրության համաձայն, 
գյուղական տարածքներում ապրող բնակիչները չեն համարվում 
գործազուրկ՝ սեփական հողատարածք ունենալու և այդ 
հողատարածքից ենթադրվելիք օգուտ ունենալու  մեկնաբանությամբ: 
Ինչ վերաբերում է  գյուղերում ինքնազբաղվածություն ապահովելու 
մյուս միջոցին՝ բիզնեսին, որպես կանոն զարգանում է միայն փոքր 
բիզնեսը: Այն հաճախ կրում է ընտանեկան բնույթ, հետևաբար ոչ միայն 
շահույթ ստանալու, այլև աշխատատեղերի ապահովման տեսանյունից 
սակավ հնարավորություններ է ստեղծում:
Գյուղական համայնքներում ապրող երիտասարդների մեծ մասը 
ներգրավված է հենց հողագործության մեջ, որն էլ համարվում է նրանց 
հիմնական աշխատանքը: 

Աղ յուսակ 4. Երիտասարդների գործազրկություն

Գծապատկեր 8. Մշտական աշխատանք ունեցող երիտասարդներ

Ոչ

Այո

75%

25%

Գծապատկեր 9. Ժամանակավոր աշխատանք ունեցող երիտասարդներ. 

Ոչ

Այո

73%

27%
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• Աշխատատեղերի պակաս
• Կրթական մակարդակ
• Կարծրատիպեր
• Մոտիվացիայի պակաս
• Տեղեկատվության  պակաս
• Սահմանափակ հնարավորություններ
• Ռեսուրսների բացակայություն
• Փորձի պակաս

Որպես երիտասարդների գործազրկության հիմնական պատճառ 
ամենից հաճախ նշվում է աշխատատեղերի պակասը: Գյուղական 
համայնքներում հիմնական աշխատեղերն են հանդիսանում 
համայնքապետարանները, դպրոցները, բուժկենտրոնները, 
մանկապարտեզները, մասնավոր ընկերությունները, խանութները, իսկ 
որոշ համայնքներում նաև բանկերը, ոստիկանական բաժանմունքները 
և այլն:
Պետք է նշել նաև, որ երիտասարդների համար աշխատատեղերի 
հասանելիությունը պայմանավորված է նախևառաջ տվյալ համայնքի 
սոցիալ-տնտեսական համակարգի և տնտեսական ակտիվության հետ: 
Մասնավորապես, ըստ համայնքներում իրականացված հարցումների՝ 
աշխատանքի տեղեր առավել առկա են այն համայնքներում, որոնք մոտ 
են խոշոր քաղաքներին կամ որոնց մոտ գտնվող տարածքներում 
գործում են արտադրամասեր, մասնավոր սեփականություն 
հանդիսացող խոշոր ձեռնարկություններ, որոնք ապահովում են 
բավականին մեծ թվով աշխատատեղեր երիտասարդների համար: 
Համայնքապետարանների հետ անցկացված հարցումները ևս մեկ 
անգամ փաստեցին այս հանգամանքը, ցույց տալով, որ գյուղի 
երիտասարդության մի մասն է միայն աշխատանք գտնում գյուղի 
տարածքում: Մյուս մասը աշխատանքի է անցնում հարևան 
քաղաքային կամ գյուղական համանքներում, որտեղ առկա են վերը 
նշված կառույցները: Այս հարցում կարևորագույն դեր է խաղում նաև 
տրանսպորտային միջոցների առկայությունը, քանի որ ինչպես նշում են 
համայնքապետարաններում, որոշ գյուղեր չունեն պատշաճ 
տրանսպորտային միջոցներ գյուղից դուրս աշխատանքային 
գործունեություն ծավալելու համար:

Այս մասին փաստում են նաև համայնքապետարանների հետ 
անցկացված հարցազրույցները. դրանք նույնպես հաստատում են, որ 
անկախ կրթական մակարդակից՝ գյուղի երիտասարդների մեծ մասի 
հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է:
Սակայն միևնույն ժամանակ նմանատիպ զբաղվածությունը չի 
ապահովում երիտասարդներին բավարար ֆինանսական միջոցներով: 
Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների մեծ մասը իրենց կարիքները 
հոգում են ծնողների օգնությամբ: (Տե՛ս գծապատկեր 10)

Գյուղական համայնքներում ապրող երիտասարդների խնդիրները 
տարբեր ու բազմաբնույթ են,  սակայն մանրակրկիտ քննության 
ենթարկելով ցանկացած խնդիր՝ կարելի է վերհանել դրա հիմքում 
ընկած խորքային պատճառները:
Որպես գյուղական երիտասարդության գործազրկության պատճառ 
հանդես կարող են գալ հետևյալ գործոնները.

Գծապատկեր 10. Ֆինանսական ծախսերը հոգում են

Այլ

Պետական հոգածություն/
 նպաստ, թոշակ և այլն

4.4%

1.6%

Արտագնա 
աշխատանքի միջոցով

Սեփական ուժերով/ 
աշխատանք տեղում

4.4%

32.2%

Ծնողների օգնությամբ 57,4%
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Ըստ հարցումների՝ ՀՀ հյուսիսային մարզերում աշխատատեղերի պակասը 
ամենաբարձր մակարդակում է: Այս տարածքներում երիտասարդների 
հիմնական ենթադրվելիք զբաղմունքը հողագործությունն է, սակայն բարձր 
լեռնային գոտում կլիմայական պայմանները շատ խիստ են, և մշակության 
համար պիտանի են միայն որոշ գյուղատնտեսական մշակաբույսեր: 
Նմանատիպ կուլտուրաների առկայությունը, սակայն, չի երաշխավորում 
ֆինանսական որևէ շահ ինչպես անկանխատեսելի կլիմայական 
պայմանների, այնպես էլ գյուղմթերքի դժվար իրացման պատճառով:
Բացի վերոնշյալ պայմաններից բացակայությունից երիտասարդները առաջ 
են քաշում նաև մեկ այլ հանգամանք, որ գյուղաբնակ երիտասարդները 
հողագործությունը չեն դիտարկում, որպես աշխատանք, որը ֆինանսական 
կայունություն կապահովի: «Երիտասարդները հողագործությունը չեն 
դիտարկում որպես ֆինանսական կայունության միջոց և վստահ չեն, որ 
կկարողանան իրացնել բերքը շուկայում նորմալ գնով: Մեծ է նաև ռիսկը 
ստեղծված իրավիճակում, քանի որ բնական աղետները անխուսափելի են և 
ոչ ոք չի երաշխավորում, որ այն ինչ ցանել ես գարնանը կկարողանաս 
քաղել աշնանը»,- նշում է երիտասարդներից մեկը, ով փորձել է 
հողագործությունը դիտարկել, որպես ապրուստի միջոց: 
Սակայն խնդիրը սրանով միայն չի սահմանափակվում: Հարկ է նաև 
անդրադառնալ Տավուշի մարզի այն սահմանամերձ համայնքներին, որտեղ 
վերջին տարիներին, կոնֆլիկտային լարված իրավիճակով 
պայմանավորված, տեղի են ունենում գյուղացիների 
ցանքատարածություններին ուղղված կրակոցներ: Այս իրավիճակում 
հողատարածքներ ունեցող երիտասարդները ևս զրկվում են 
աշխատանքից: Ինչպես նշում են այս տարածքներում ապրող 
երիտասարդները, գյուղում զբաղվածության հիմնական աղբյուր են 
հանդիսանում անտառահատումները, որոնք շատ դեպքերում 
անօրինական են: Այլընտրանքային աշխատանք է հանդիսանում միայն 
պայմանագրային զինծառայությունը՝ տղաների դեպքում: Այս առումով, 
Տավուշի մարզի Թթուջուր գյուղի համայնքապետարանում նշում են. 
«Համայնքում հիսուն երիտասարդ պայմանագրային հիմունքով ծառայում 
են ՀՀ զինված ուժերում՝ մնացած մասը հիմնական զբաղմունք չունի»: 
Նշենք նաև, որ այս համայնքում ապրում են թվով 280 երիտասարդ:

Շատ փորձագետներ, ինչպես նաև գործատուներ, նշում են, որ 
երիտասարդների գործազրկության հիմնական պատճառը  վերջիններիս 
կրթական ոչ բավարար մակարդակն է  կամ տվյալ ոլորտում 
մասնագետների պակասը: Գյուղական համայնքների երիտասարդները, 
անգամ բարձրագույն կրթություն ունենալու դեպքում, խիստ խոցելի են 
գործազուրկ դառնալու տեսանկյունից: Հարցմանը մասնակցած 
երիտասարդների մեծ մասը ունի բարձրագույն կրթություն, ինչի մասին 
իրենց հերթին փաստում են նաև համայնքապետարաններում անցկացված 
հարցազրույցների արդյունքները, համաձայն որոնց երիտասարդների մեծ 
մասը ունի միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն: (Տե՛ս 
աղյուսակ 5)

Աղյուսակ 5. Գյուղական համայնքների երիտասարդության կրթական
մակարդակը՝ ըստ համայնքապետարանների տրամադրած տվյալների.
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Համայնք/մարզ

Թթուջուր,
Գեղարքունիք

Երիտ. թիվը 
համայնքում Միջնակարգ Միջնակարգ Բարձրագույն

280 43% 20% 37%

Արշալույս,
Արմավիր 1229 47% 26% 27%

Գոշ,
Տավուշ 150 30% 25% 45%

Աչաջուր,
Տավուշ 800 20% 25-30% 55-60%

Մարտունի,
Գեղարքունիք 80 30% 40% 30%

Կոթի,
Տավուշ 320 30% 15-20% 50%

Լոռի,
Մարգահովիտ 420 30-35% 20-25% 40%

Շիրակ,
Սառնաղբյուր 850 45% 10-15% 40%



3.2 Ժամանց

Երիտասարդների  զբաղվածությունը փորձագետները և երիտասարդները 
դիտարկում են նաև ժամանցի կազմակերպման տեսանկյունից:  
Երիտասարդները նշում են, որ գյուղական համայնքներում գրեթե իսպառ 
բացակայում են ժամանցի վայրերը, ինչի հետևանքով երիտասարդների մեծ 
մասը կորցնում է իր հետաքրքրությունը գյուղի առօրյայի հանդեպ, 
մատնանշում գյուղական կյանքի միայն բացասական կողմերը: 
Դեռևս 90-ական թվականների սկզբին հանրապետության տարածքում 
գործող  գյուղական և քաղաքային մշակութային պալատներ, որոնք 
հանդիսանում էին համայնքների հիմնական մշակութային կենտրոնները, 
այսօր գյուղերի մեծ մասում չեն գործում և կորցրել են իրենց ֆունկցիոնալ 
նշանակությունը: Այդ պայմանները երիտասարդներին զրկում են բազմաթիվ 
հնարավորություններից: Փորձագետը նշում է, որ գյուղաբնակ  երիտասարդն 
այսօր հնարավորություն չունի տեղում մասնացելու ֆիլմերի դիտումների, 
մշակութային միջոցառումների՝ համերգների, թատերական ներկայացումների: 
Շատ կարևորվում են նաև խմբակները, որոնք ոչ միայն գեղարվեստական 
կրթության այլ նաև ժամանցի կազմակերպման տեսանկյունից 
երիտասարդներին հնարավորություն են տալիս հենց տեղում ինքնազարգանալ 
ու ինքնակազմակերպվել: 
Երիտասարդները նշում են, որ անկախության տարիներին և այդ 
ժամանակահատվածի դժվարություններից հետո հիմնականում դադարեցին 
գործել նաև գյուղական երիտասարդական ակումբները՝ երիտասարդների 
ժամանցի ապահովման հիմնական կենտրոնները: Հատկանշական է, որ 
մարզային շատ  քաղաքներում քաղաքային մշակույթի տները դեռ 
պահպանվում են և օգտագործվում քաղաքի մշակութային կյանքի 
պահպանման և միջոցառումների կազմակերպման  նպատակով, իսկ 
գյուղական համայնքների մեծ մասում այդ շինությունները ամբողջովին 
խարխլված վիճակում են, որոշ կառույցներ ընդհանրապես չեն օգտագործվում: 
Երիտասարդները փաստում են, որ որոշ համայնքներում վերակառուցվել են մի 
քանի սենյակներ միայն և ծառայում են որպես մշակույթի կենտրոններ, 
երիտասարդական խմբերի հավաքատեղի, գրադարաններ: 

Հարցումները ևս մեկ անգամ վկայում են, որ գյուղական համայնքներում 
երիտասարդները ունեն բավականին բարձր կրթամակարդակ, ինչը սակայն չի 
խթանում գործազրկության պակասը գյուղերում: Խնդիրն այն է, որ գյուղերի 
երիտասարդները բարձրագույն կրթություն ստանալու համար տեղափոխվում 
են մայրաքաղաք կամ մոտակա քաղաքներ, և նախընտրում են ուսումը 
ավարտելուց հետ աշխատանքի անցնել հենց այդ քաղաքներում: Մյուս կողմից, 
կրթական ոլորտի առաջարկած ոչ բոլոր մասնագիտություններ են, որոնք 
պահանջարկ ունեն գյուղական համայնքներում, ինչը առաջ է բերում 
գյուղերում որոշ մասնագետների պակասի և միևնույն ժամանակ այլ 
մասնագետների պահանջարկ չունենալու խնդիրը: Հարկ է նշել,  որ ոլորտի 
մասնագետները խնդիրը տեսնում են ոչ միայն երիտասարդների ձգտումների և 
ուսման նկատմամբ անտարբերության,  այլև ողջ բարձրագույն կրթական 
համակարգի թերությունների մեջ: Փորձագետներից մեկը նշում է. «բուհերի 
աշխատանքը  անարդյունավետ է, այսինքն որակավորվում են նույն ոլորտի 
շատ մասնագետներ, որոնք թերևս մրցունակ չեն շուկայում և չեն 
համապատասխանում շուկայական պահանջարկին»:
Փորձագետը այս խնդիրը հասցեագրում է գյուղական համայնքներում 
երիտասարդների հետ տարվող մասնագիտական կողմորոշման 
աշխատանքների տեսանկյունից. «Գյուղական համայնքներում չկան շուկային 
համապատասխան մասնագիտություններ: Այս հարցում կարևոր դեր է 
խաղում խորհրդատվության բացակայությունը կամ պակասը»:
Այսպիսով, կրթական համակարգում ներգրավված լինելու և անգամ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտած լինելու փաստը 
միայն երիտասարդի համար հնարավորություն չի ստեղծում  ապահովված 
լինել աշխատանքով: Երիտասարդներից մեկը նշում է. «Մենք ավարտում ենք 
դպրոցը, համալսարան ընդունվելն արդեն բոլորի համար հասանելի է ու հեշտ, 
նույնիսկ նրանց համար, ովքեր դպրոցում ուսման հանդեպ հետաքրքրություն 
չեն ցուցաբերել: Ու երբ ուսումը ավարտելուց հետո դառնում ենք  այսպես 
կոչված որակավորված մասնագետներ, փորձում ենք աշխատանք գտնել, 
ապահովել ֆինանսական կայունություն ու անձնական աճ, բախվում ենք 
մեծագույն խնդրի առաջ, այն է՝ աշխատանքի բացակայության»: (Լոռի, Դսեղ, 
իգ., 25տ., ակտիվ երիտասարդ): Փորձագետը բացատրում է, որ այս մոտեցումը 
հիմնականում պայմանավորված է այն փաստի հետ, որ երիտասարդները 
գյուղում որևէ հեռանկար չտեսնելով, ձգտում են տեղափոխվել քաղաքներ, 
որտեղ ավելի հեշտ է սոցիալիզացվել՝ ուսում ստանալու, աշխատանք գտնելու 
միջոցով:
Գործազրկության խնդիրը դիտարկելիս անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև 
երիտասարդների ինքնարտահայտման և ինքնաներկայացման կարողությանը, 

 քանի որ ըստ փորձագետների՝ երիտասարդները չեն կարողանում իրենց 
ներկայացնել հարցազրույցներում, ինտեգրվել տարբեր միջավայրերում և 
հասարակության մեջ իրենց ուրույն տեղը գտնել: 

20

30+



Ինչպես համայնքապետարաններում անցկացված հարցազրույցներից, 
այնպես էլ քանակական հարցման արդյունքում պարզ է դառնում, որ 
համայնքները չեն ստանում ֆինանսական օգնություն նմանատիպ 
ծրագրերի համար: Համայնքապետարանների ներկայացուցիչներն էլ 
փաստում են, որ ստեղծված իրավիճակի գլխավոր պատճառը  պետության 
կողմից այս ոլորտում իրականացվող ֆինանսավորման բացակայությունն է 
և նշում են, որ երիտասարդության ժամանցի ապահովման համար որևէ քայլ 
չի ձեռնարկվում: 
Երիտասարդները նշում են, որ լիարժեքության համար բոլորն էլ կարիք 
ունեն ժամանակ առ ժամանակ լիցքաթափվելու ու վայելելու կյանքը՝ 
իրացնելով իրենց նախասիրությունները: Նրանք նշում են, որ քաղաքում 
շատ հեշտ է կազմակերպել ազատ ժամանցը, իսկ գյուղերում ազատ 
ժամանցի կազմակերպման համար որևէ նախադրյալներ չկան: Նույնիսկ 
շատ գյուղերում հասարակ զբոսայգի կամ ծառուղի չկա, որտեղ կարելի է  
զբոսնել: Այս պարագայում նրանք անիմաստ են համարում  խոսել 
խաղահրապարակների, սրճարանների, մարզադաշտերի, սպորտային 
դահլիճների առկայության մասին:
Այս պատկերը չենք կարող ընդհանրացնել բոլոր գյուղական համայնքների 
հետ: Ինչպես ցույց են տալիս համայնքապետարաններում անցկացված 
հարցազրույցների արդյունքները պարզ է դառնում, որ մի շարք 
համայնքներում գործում են մշակութային կենտրոններ, որոնք իրենց մեջ 
ներառում են երգի, պարի, նկարչության, դաշնամուրի խմբակներ: Սակայն 
այս խմբակները  հիմնականում գործում են 16-17 տարեկան 
դպրոցականների համար, և այս դեպքում ևս երիտասարդների հիմնական 
խումբը մնում է դուրս մշակութային կյանքից: Որոշ համայնքներում գործում 
են նաև սպորտդպրոցներ, որտեղ մարզվում են ինչպես երեխաներ, այնպես 
էլ մեծ թվով երիտասարդներ, ովքեր պարբերաբար հնարավորություն են 
ստանում մասնակցելու թե՛ հանրապետական, թե՛ միջպետական 
մրցաշարերի: Սրանց զուգահեռ, որոշ համայնքներում գործում են նաև 
ինտերնետ ակումբներ, որտեղ հավաքվում են մեծ թվով երիտասարդներ: 
Խորին հարցազրույցները հնարավորություն տվեցին վերհանել մի 
հետաքրքիր իրողություն, ըստ որի արմատացած կարծրատիպերի 
պատճառով վերը նշված վայրեր այցելում են հիմնականում միայն տղաները: 
Փորձագետը ժամանցը դիտարկում է նաև երիտասարդության 
ինքնադրսևորման տեսանկյունից և նշում. «Տաղանդավոր երիտասարդներ 
կան, ովքեր  հետաքրքրված են սպորտով, երգ-երաժշտությամբ, 

սակայն չեն կարողանում բավարարել իրենց պահանջները, քանի որ չկան 
համապատասխան վայրեր, որտեղ նրանք կկարողանան մարզվել, նվագել, 
կազմակերպել սիրողական մրցույթներ, համերգներ. այս պարագայում 
երիտասարդության ներուժը չի օգտագործվում»: Փորձագետը նաև նշում է, որ 
չօգտագործված ներուժը հանգեցնում է երիտասարդության հետագա 
ինքնադրսևորման խնդիրների: 
Երիտասարդները նաև նշում են, որ գյուղի երիտասարդությունը ձգտում է 
քաղաք ավելի ակտիվ ժամանցի համար, այն է՝ հաճախել ակումբներ, 
սրճարաններ, կինո, քանի որ գյուղը նրանց այդ հնարավորությունը չի տալիս: Այս 
դեպքում,  կորսվում է ոչ միայն երիտասարդության, այլ նաև ողջ համայնքի 
ներուժը: 
Երիտասարդության ժամանցի ապահովման մասին խոսելիս փորձագետները 
նշում են,  որ գյուղի երիտասարդությունը իր ազատ ժամանակի մեծ մասը 
անցկացնում է համացանցում կամ գյուղի կենտրոնում ինչ-որ մի տեղ 
հավաքվելով, զրուցելով, ինչը  բնորոշ է ավելի շատ տղաներին:
Այսպիսով, երիտասարդների համար ազատ ժամանցի խնդիրը մնում է չլուծված 
Հայաստանի գրեթե բոլոր գյուղական համայնքներում և պահանջում է ոլորտը 
կարգավորող սուբյեկտների կողմից հետևողական քայլերի իրականացում: 
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4.1.Արտաքին միգրացիա

Հիմք ընդունելով վերը նշված բոլոր խնդիրները՝ ինչպիսիք են 
աշխատատեղերի պակասը, զբաղվածության ցածր մակարդակը, 
ֆինանսական դժվարությունները, գյուղերի աշխարհագրական 
դիրքը՝ տարեցտարի աճում է արտաքին միգրացիան 
հանրապետության գյուղերից: Գյուղը բնակչությունը սկսում է 
էականորեն նվազել և հանգեցնում այլ կարևոր խնդիրների: Այսօր 
գոյություն ունեն գյուղեր, որտեղ դպրոցներում 5 կամ 7 աշակերտ 
են սովորում, իսկ համայնքում բնակվում է 50 հոգի: Արտագաղթել 
պլանավորող գյուղաբնակ երիտասարդների թիվը հասնում է մեծ 
չափերի. (Տե՛ս գծապատկեր 11) 

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների 54%-ը հաստատում 
են իրենց արտագաղթելու մտադրությունը: Պետք է նաև նշել, որ 
արտագաղթի հարցում առավել ակտիվ  է 21-25 տարիքային 
խումբը: «ՀՀ երիտասարդների ակնկալիքներն ու ձգտումները» 
զեկույցը անդրադառնում է գյուղաբնակ երիտասարդության 
արտագաղթի միտումներին, որտեղ հարցմանը «միանշանակ 
այո» պատասխանած երիտասարդները կազմում են 50.8%: 
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Երևանում և 
մարզային քաղաքներում անցկացված հարցումները 
ներկայացնում են 55.1% և 47.4% հարաբերակցությունը 
համապատասխանաբար: 
Փորձագետները փաստում են, որ  արտաքին միգրացիայի 
հիմքում ընկած հիմնական պատճառներն են ոչ բավարար 
սոցիալ-տնտեսական պայմանները և քաղաքական 
ֆրուստրացիան: Փորձագետներից մեկը նշում է. «մեծ մասամբ 
երիտասարդները գյուղերից հեռանում են՝ ավելի բարվոք կյանք 
ապահովելու համար, սակայն կան նաև այլ գործոններ, որոնք 
մարդկանց ստիպում են ուղղակի թողնել իրենց երկիրն ու 
հեռանալ անգամ այն դեպքում, երբ վերջիններս ունեն 
կապիտալ և ֆինանսապես ապահովված են: Այս դեպքում 
միգրացիան կարող ենք դիտարկել քաղաքական 
ֆրուստրացիայի տեսակետից, այն է հիասթափություն 
իշխանությունների նկատմամբ և թերահավատություն, որ 
ինչ-որ մի օր ինչ-որ մի բան փոխվելու է երկրում»: 

Միգրացիան և գյուղական 
համայնքների երիտասարդներըԳլուխ 4

Հետազոտության սույն գլուխը 
նկարագրում է գյուղական 
համայնքների 
երիտասարդության շրջանում 
միգրացիայի դրսևորումները: 
Այս առումով ուշադրություն է 
դարձվում  թե՛ արտաքին ու 
ներքին միգրացիայի 
ահագնացող տեմպերին, թե՛ 
դրանց հիմքում ընկած 
պատճառներին: Ինչպես նաև,  
որպես առավել խորքային ու 
առավել հաճախ 
բարձրաձայնվող խնդիր 
առանձին ուսումնասիրության է 
ենթարկվում աշխատանքային 
միգրացիան:  

Ոչ 46% Այո 54%

Գծապատկեր 11.
Արտագաղթ պլանավորող երիտասարդների թիվը տոկոսներով

13.    «ՀՀ երիտասարդների ակնկալիքներն ու ձգտումները զեկույց», Երևան 2013, էջ 65
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Գյուղական համայնքների երիտասարդների գերակշռող 
մեծամասնությունը նույնպես արտագնա աշխատանքը համարում է 
գյուղական համայնքների ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, ինչը 
վերջիններս  պայմանավորում են ինչպես գործազրկության բարձր 
մակարդակով, այնպես էլ երիտասարդների մոտ մոտիվացիայի, 
զբաղվածության և հետաքրքրության պակասով: Արտագնա 
աշխատանքի  է մեկնում հիմնականում երիտասարդության այն 
հատվածը, որը չունի համապատասխան կրթություն պետական կամ 
հասարակական  ոլորտում աշխատելու համար, իսկ համայնքում 
զբաղվում է հիմնականում շինարարությամբ, հողագործությամբ, և այլ 
երկրներում բարձր վարձատրվող նմանատիպ աշխատանքով: 
Հարցման ընթացքում երիտասարդները պատասխանել են, թե արդյոք 
իրենք կամ իրենց ընտանիքի այլ երիտասարդ անդամ մեկնում է 
արտագնա աշխատանքի: Հարցվածների 43%-ը դրական պատասխան 
է տվել այս հարցին: (Տե՛ս գծապատկեր 12)

Փորձագետների մեծ մասը, խոսելով միգրացիայի պատճառ 
հանդիսացող սոցիալ-տնտեսական պայմանների մասին, 
առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատատեղերի 
բացակայությանն ու գործազրկության բարձր մակարդակին: Ըստ այդմ 
էլ, գոյություն ունեցող պայմաններում առավել սպառնալից դրսևորում 
ունի արտաքին միգրացիայի տեսակներից մեկը՝ աշխատանքային 
միգրացիան:

Աշխատանքային միգրացիա

Ինչպես փաստում է ՀՀ միգրացիոն պատմությունը, միգրացիան՝ 
արտագնա աշխատանքի տեսքով, ՀՀ-ում ձևավորվել և սկիզբ է առնել 
1960-ական թվականներից, սակայն աշխատանքային միգրացիայի 
ծավալները կտրուկ աճել են հատկապես Հայաստանի անկախության 
սկզբնական տարիներին՝ պայմանավորված Ղարաբաղյան շարժման, 
պատերազմի, երկրաշարժի և երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի 
վատթարացման հետ:      Ներկայումս նույնպես, արտաքին 
աշխատանքային միգրացիան հասնում է մեծ ծավալների, ինչը  
վտանգում է երկրի կայունությունն ու բազմաբնույթ խնդիրների 
առաջացման պատճառ հանդիսանում:

Ներկայումս իրականացվում են որոշակի միջոցառումներ թե՛ 
պետական, թե՛ հասարակական ոլորտներում աշխատանքային 
միգրանտների շահերի պաշտպանության, միգրացիոն գործընթացների 
կարգավորման, ուսումնասիրության և կանխարգելման նպատակով:
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը «ՀՀ 
Զբաղվածության 2013-2018 թվականների ռազմավարություն» 
զեկույցում նշում է, որ հանդիսանալով բնակչության զբաղվածության 
պետական կարգավորումն իրականացնող լիազորված մարմին, 
ԱՍՀՆ-ն իր վրա է վերցնում արտագնա աշխատանքի կարգավորումը և 
արտագնա աշխատանքի մեկնած անձանց աշխատանքային 
իրավունքների պաշտպանությունը: Այս ոլորտում միջազգային 
մակարդակում կնքվում են պայմանագրեր, որոնք ուղղված են 
աշխատանքային միգրացիայի կարգավորմանը և միգրանտների 
շահերի պաշտպանությանը:

Ոչ 57% Այո 43%

Գծապատկեր 12.
Դուք կամ Ձեր ընտանիքը որևէ այլ երիտասարդ անդամ 

մեկնե՞լ է արտագնա աշխատանքի:

14.   Եվրոպական կրթական հիմնադրամ, «Միգրացիան և հմտությունները Հայաստանում» զեկույց , 
        Երևան 2011-2012
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Փորձագետների հետ անցկացված հարցազրույցները փաստում են, որ 
արտագնա աշխատանքի մեկնող երիտասարդների մի զգալի հատված 
զբաղվում է սեզոնային աշխատանքով և պարբերաբար  վերադառնում 
համայնք: Սակայն այս հանգամանքը չի մեղմացնում խնդրի 
կարևորությունը, քանի որ, ըստ փորձագետի՝ «տարեցտարի աճում  է  
արտագնա աշխատանքի մեկնող  այն երիտսարդների թիվը, ովքեր 
նախընտրում են ընտանիքի հետ միասին մշտական բնակություն 
հաստատել արտերկրում»: 

Համայնքապետարանների ներկայացուցիչների հետ անցկացված 
հարցազրույցների արդյունքում էլ պարզ է դառնում, որ արտագնա 
աշխատանքի մեկնող երիտասարդների թիվը տարբեր է կախված 
համայնքում  երիտասարդների զբաղվածության մակարդակից: 
Օրինակ, Արմավիրի մարզում, որը համարվում է ՀՀ ամենահարուստ 
մարզերից մեկը՝ պայմանավորված գյուղատնտեսության 
ակտիվությամբ, երիտասարդների արտագնա աշխատանքի 
մակարդակը ավելի ցածր է քան հյուսիսային և ավելի խիստ 
կլիմայական գոտում գտնվող մարզերում, ինչպիսիք են Շիրակի, Լոռու 
կամ Տավուշը: Տավուշի մարզի գյուղերում արտագնա աշխատանքի 
մեկնող երիտասարդների թիվը հասնում է 250-300-ի (Աչաջուր): Ըստ 
այդմ էլ արտաքին միգրացիայի խնդիրը հիմնականում բխում է 
երիտասարդների զբաղվածության ապահովման խնդրից:

4.2 Ներքին միգրացիա

Գյուղական համայնքներում բնակչության թվաքանակի նվազումը 
պայմանավորված է ոչ միայն արտաքին, այլ նաև ներքին միգրացիայի 
մեծ չափով: Այս պարագայում ներքին միգրացիան  դիտարկվում  է 
որպես գյուղական համայնքների բնակիչների իրենց գյուղերից այլ 
բնակավայրեր տեղափոխվելու գործընթացը՝ մշտական բնակություն 
հաստատելու նպատակով: 

Ներքին միգրացիայի տեմպերը  նույնպես բարձր են  հատկապես 
երիտասարդների շրջանում, ովքեր գյուղում չունենալով անհրաժեշտ 
ռեսուրսներ, աշխատանքը և ժամանցը կազմակերպելու 
հնարավորություններ, տեղափոխվում են մոտակա քաղաքներ

Երիտասարդների՝ գյուղից հեռանալու պատճառների շարքում մեծ դեր 
է խաղում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
բացակայությունը գյուղերում: Բարձրագույն կրթություն ստանալ 
ցանկացող երիտասարդների մեծ մասը՝ հիմնականում 16-25 
տարիքային խմբի երիտասարդները, հարկադրված են տեղափոխվելու 
մոտակա քաղաքներ կամ Երևան: Այս խնդրից որոշակի առումով զերծ 
են մնում քաղաքներին մոտ գտնվող գյուղական համայնքների 
երիտասարդները, քանի որ տրանսպորտային միջոցների առկայության 
դեպքում երիտասարդները կարողանում են վերադառնալ գյուղ և 
ստիպված չեն բնակություն հաստատել քաղաքներում:  

Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ թեպետ շատ մարզային 
քաղաքներում, հատկապես մարզկենտրոններում գործում են 
պետական համալսարանների մասնաճյուղեր,  մասնավոր 
համալսարաններ, երիտասարդների մեծ մասը  հիմնականում 
նախընտրում է ուսումը ստանալ Երևանում: Սա առաջին հերթին 
պայմանավորված է մարզային քաղաքներում մասնագիտական 
ընտրության պակասի և կրթության որակի հետ: Ֆոկուս խմբային 
հանդիպումներին մասնակցած երիտասարդները նշում են. «Եթե 
խոսքը վերաբերում է ուսմանը և գյուղից դուրս գալուն, 
երիտասարդների մի մասը նախընտրում է գնալ Երևան, քանի որ մի 
կողմից այնտեղ ուսանողական կյանքն ավելի խոստումնալից է թվում, 
քան մարզային քաղաքներում, մյուս կողմից Երևանում սովորելը 
համարվում է ժամանակակից շատերի համար»: (Արմավիր, Արշալույս, 
ար., 16տ., դպրոցական)
Այսպիսով, ուսանողները բնակություն են հաստատում 
մայրաքաղաքում և հետագայում՝ ուսումը ավարտելուց հետո,  
տեղավորվում են աշխատանքի և գյուղ չեն վերադառնում: 
Այս հարցում փորձագետը նշում է. «Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում 
հանրապետությունում՝ լայնածավալ արտագաղթ՝ հիմնականում 
երիտասարդության շրջանում, դրա փոքր մոդելը կարող ենք տեսնել 
գյուղերում, միայն թե այս դեպքում նրանց համար որոշ դեպքում 
«արտերկիր» դառնում է քաղաքը: Գյուղական երիտասարդության մեծ 
մասը տեղափոխվում է քաղաք՝ կրթական նպատակներով և սովորում 
այնտեղ, այնուհետև քաղաքում աշխատանք գտնելու՝ մշտական 
բնակություն հաստատելու ակնկալիքներով: Եվ այո, իսկապես գյուղի 
երիտասարդության մեծ մասը՝ մտավոր ներուժով հարուստ, 
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ով իրեն չի պատկերացնում հողագործության, անասնապահության 
մեջ և առավել ևս տանը նստելով՝ մշտական բնակություն է 
հաստատում քաղաքում, աշխատանք գտնում, ընտանիք կազմում որոշ 
դեպքերում նաև ընտանիքը նույնպես տեղափոխվում է քաղաք, իսկ 
գյուղը դառնում ամառանոցային վայր նրանց համար»:

Արտագաղթով պայմանավորված են միմյանց հետ սերտորեն 
փոխկապակցված մի շարք այլ խնդիրներ: Նախևառաջ պետք է 
անդրադառնալ այն խնդիրներին, որոնք հող են ստեղծում արտագաղթի 
ծավալների մեծացման համար: Դրանք աշխարհագրական դիրքի, 
ենթակառուցվածքների բացակայության, սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի հետ կապված ավելի մանր խնդիրներն են, որոնք ավելի են 
արագացնում արտագաղթի տեմպերը: Մյուս կողմից, արտագաղթը 
պատճառ է հանդիսանում այլ խնդիրների առաջացման համար: Սա 
հիմնականում վերաբերում է գյուղական համայնքներում բնակչության 
պակասի, ծնելիության մակարդակի անկման, գյուղում տիրող 
հասարակաքաղաքական պասիվությանը: Արտագաղթն իր հերթին 
ազդում է նաև սոցիալ տնտեսական վիճակի վատթարացման վրա: 
Այսպիսով ակնհայտ է որ գյուղական համակարգում տիրող բոլոր 
խնդիրները փոխկապակցված են միմյանց պատճառահետևանքային 
կապով, իսկ արտագաղթը գտնվում է այդ ամենի կիզակետում: 



5.1. Մասնակցությունը համայնքում 
որոշումների կայացմանը

ՀՀ ազգային երիտասարդական քաղաքականության 
ռազմավարության մեջ  նշվում է. «Երիտասարդ քաղաքացիների 
մասնակցության մակարդակը չափվում է տարբեր կառույցներում 
նրանց ներգրավվածությամբ և մասնակցությամբ: 
«Ներգրավվածություն» հասկացությունը ներառում է տարբեր 
մակարդակներ, որոնք բնորոշում են ներգրավվածության տարբեր 
աստիճաններ: Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության 
շրջանակներում քաղաքացիական ներգրավվածությունը 
դիտարկվում է որպես «սանդուղք», որի մակարդակներն են 
տեղեկացվածությունը, մասնակցությունը «հանրային 
խորհրդատվությանը», մասնակցությունը որոշումների համատեղ 
կայացմանը և շահառուների կողմից ծրագրերի նախաձեռնումն ու 
վերահսկողությունը: Մասնակցության չափանիշներից է 
համարվում քաղաքացիների անդամակցությունը հասարակական 
կյանքի նշանակալի կառույցներում»: 

Խոսելով գյուղական երիտասարդության քաղաքական 
մասնակցության մասին` առաջնային ուշադրության պետք է 
արժանանա երիտասարդների ներգրավվածությունը համայնքային 
մակարդակում որոշումների կայացմանը: Տեղական 
ինքնակառավարումը հանրային կառավարման այն օղակն է, 
որտեղ քաղաքական իշխանության և հասարակության միջև 

հարաբերությունները սկսում են կրել հորիզոնական բնույթ, 
ինչի հետևանքով էլ իրական նշանակություն  և դրսևորում է 
ստանում քաղաքացիների, ինչպես նաև երիտասարդների 
քաղաքական մասնակցության տեսլականը: Ներկայումս, 
սակայն, դժվար է երիտասարդների քաղաքական 
մասնակցությունը որակել որպես բավարար, ինչի մասին են 
վկայում թե՛ ֆոկուս խմբերում անցկացված քննարկումները, թե՛ 
փորձագիտական ու խորը հարցազրույցները:
Այս խնդիրը փորձագետները դիտարկում են 2 տարբեր 
տեսանկյուններից.
1 .Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ոչ թափանցիկ և 
անիրազեկ աշխատանքը
2. Երիտասարդների շրջանում առկա անտարբերությունը և 
մոտիվացիայի ցածր մակարդակը (վերջինիցս բխում է նաև 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի ոչ բաց աշխատանքը):

Այս երկու գործոնները  խիստ փոխկապակցված են և 
փոխպայմանավորում են միմյանց:

Այսպիսով, մի կողմից համայնքային մակարդակում 
երիտասարդների մասնակցության խնդիրները 
պայմանավորված են հանրապետությունում տեղական 
ինքնակառավարման ինստիտուտի չկայացվածությամբ: 
Ներկայումս համայնքային կառավարումը իրականացվում է 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու միջոցով: 

Երիտասարդների քաղաքական և 
քաղաքացիական մասնակցությունԳլուխ 5

Սույն գլուխը  քննության է 
առնում երիտասարդների 
մասնակցությունը  
գլխավորապես երկու 
ոլորտներում՝ մասնակցությունը 
համայնքային որոշումների 
կայացմանը և 
ներգրավվածությունը տարբեր 
հասարակական 
միավորումներում: 
Մասնակցության այս 
տեսակների առանձնակի 
կարևորումը պայմանավորված 
է հետազոտության առջև 
դրված նպատակով, ինչպես 
նաև երիտասարդները ներուժը 
առավել արդյունավետ 
ուղղորդելու մտայնությամբ: 

15.    Հայաստանի Հանրապետությոն երիտասարդկական պետական քաղաքականություն 2013-2017
         թվականների ռազմավարություն
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Վերջիններիս գործունեությունը որոշ դեպքերում կրում է ձևական 
բնույթ, նկատվում է մոտիվացիայի և իրազեկության զգալիորեն ցածր 
մակարդակ: Ըստ որոշ փորձագետների՝ գլխավոր խնդիրներից մեկը 
հատկապես փոքր  գյուղական համայնքներում համապատասխան 
գիտելիքով և հմտություններով օժտված մարդկանց բացակայությունն 
է, ովքեր կարող են և ցանկանում են համալրել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կազմը: 

Երիտասարդության և համայնքի ողջ բնակչության մասնակցությունը 
որոշումների կայացմանը ապահովելու համար, ավագանին և 
համայնքապետարանը պարտավոր են օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով  հրապարակայնորեն տարածել տեղեկատվություն ավագանու 
նիստերի, քննարկվող թեմաների և արդյունքում կայացված 
որոշումների մասին, ինչը սակայն շատ գյուղական համայնքներում 
տեղի չի ունենում: Նմանապես օրենսդրությամբ սահմանված է, որ 
ավագանու նիստերը դռնբաց են և երիտասարդները կարող են 
մասնակցել նիստերին: Սակայն իրենք՝ երիտասարդները նշում են, որ 
ավագանու նիստերը դռնփակ են, ոչ ոք տեղյակ չէ, թե դրանք երբ են 
տեղի ունենում. և ինչ որոշումներ են կայացվում: Փորձագետներից 
մեկն էլ նշում է, որ որոշ դեպքերում նույնիսկ պարզ չէ՝ համայնքում 
գումարվում է ավագանու նիստ, թե ոչ: Այս պարագայում խոսել 
երիտասարդության՝ համայնքի որոշումների կայացման ու հարցերի 
քննարկման գործընթացին մասնակցելու մասին  անիմաստ է: «Այսօր 
բազմաթիվ գյուղական համայնքներում առկա է կամայական 
վերաբերմունք և  ՏԻՄ-երի կողմից տարվող աշխատանքները ոչ միայն 
չեն արտահայտում համայնքի բնակիչների, այդ թվում նաև 
երիտասարդների կարծիքն ու շահերը, այլև  որոշ դեպքերում 
ինքնանպատակ են», - ընդգծում է փորձագետը : 

Մյուս կողմից, փորձագետների մի խումբ ոչ բավարար մասնակցության 
խնդիրը դիտարկում է երիտասարդության անտարբերության 
տեսանկյունից և համայնքապետարանների ոչ թափանցիկ 
աշխատանքը համարում երիտասարդների անտարբերության 
հետևանք: «Գյուղական համայնքների երիտասարդների մեծ մասը 
մոտիվացված չէ մասնակցել համայնքային կառավարմանն ու 
բարձրացնել իրենց հուզող հարցերը, սրա պատճառ կարող ենք 
համարել նաև ցածր իրավագիտակցությունը», - նշում է փորձագետը: 

Սրա մասին փաստում են նաև ֆոկուս խմբային հանդիպումներին 
մասնակից երիտասարդները, ովքեր պահանջատիրությունը, 
նախաձեռնողականությունն ու մասնակցությունը համարում են 
իրավագիտակցության հետ սերտ փոխկապակցված երևույթներ: 
Երիտասարդության մեծ մասը մտածում է, որ ընտրական իրավունքի 
իրացումն արդեն մասնակցություն է կառավարմանն ու որոշումների 
կայացմանը: «Մեզանից շատերը նույնիսկ չգիտեն համայնքային 
կառավարման կառուցվածքի մասին և մասնակցության դրսևորում 
համարում են միայն ընտրություններին մասնակցելը, իսկ այսպես 
ասած ընտրյալների կողմից կայացված հետագա որոշումները մեղմ 
ասած նրանց չի հետաքրքրում», - նշում է երիտասարդներից մեկը: 
Ցածր իրավագիտակցության մակարդակը գյուղերում բերում է 
հասարակություն- համայնքապետարան հարաբերությունների 
բևեռացվածությանը: «Ենթադրաբար փոքր համայնքներում 
հասարակություն և ՏԻՄ կապը պիտի ավելի սերտ լինի՝ ելնելով նաև 
մարդկային փոխհարաբերություններից, սակայն այսօր կա 
բևեռացվածություն, և երիտասարդ-ՏԻՄ կապը գրեթե բոլոր 
գյուղական համայնքներում կամ բացակայում է. կամ շատ թույլ է», - 
ընդգծում է փորձագետը այս ամենը բացատրելով՝ մարդկանց 
անտեղյակությամբ և իրավունքների չիմացությամբ:
Տվյալ իրավիճակի համար որպես լուծում երիտասարդները տեսնում են 
համայնքի ղեկավարի և ավագանու նկատմամբ սոցիալական 
ճնշումները և նրանց ավելի թափանցիկ  աշխատելու դրդելը, ինչը 
անտարբեր երիտասարդության պարագայում պարզապես հնարավոր 
չէ: Որպես խոչընդոտող հանգամանք երիտասարդները նշում են նաև  
գյուղական համայնքներում գոյություն ունեցող սոցիալական և 
բարոյական նորմերը, որոնք երիտասարդների մոտ ուղղակիորեն 
առաջացնում են պասիվություն: Փորձագետը, անդրադառնալով այս 
հարցին, փաստում է. «Համայնքում բոլորը բոլորին ճանաչում են և շատ 
դեպքերում նաև ոչ անտարբեր երիտասարդը, ով իրոք ուզում է 
մասնակցել որոշումների կայացմանը դատապարտված է լռել, 
որովհետև համայնքապետը կամ ավագանու որևէ անդամ իրեն 
բարեկամ է կամ ծանոթ»:
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Վերջիններս ողջ  հանրապետության կտրվածքով  բազմաթիվ են, 
սակայն գյուղական համայնքներում դրանք քիչ են կամ ընդհանրապես 
գոյություն չունեն: Սակավաթիվ գյուղական համայնքներում են գործում 
երիտասարդական կառույցներ՝ հասարակական 
կազմակերպություններ, ոչ ֆորմալ խմբեր, համայնքային ակտիվ 
խմբեր: Գոյություն ունեցող կառույցներն էլ հիմնականում 
հանդիսանում են որևէ միջազգային կազմակերպության ծրագրի, ոչ թե 
երիտասարդության ինքնակազմակերպման և քաղաքացիական 
մասնակցության դրսևորման արդյունք:
Վերևում՝ աղյուսակ 1-ում և աղյուսակ 2-ում, կարող եք տեսնել 
հարցմանը մասնակցած հասարակական գործունեության մեջ 
ներգրավված և չներգրավված երիտասարդների  բաշխվածությունը 
ըստ սեռի, տարիքի և կրթության: 
Պատկերը ցույց է տալիս, որ գյուղական համայնքներում 
հասարակական գործունեությամբ զբաղվում են մեծամասամբ 
աղջիկները, որոնց մեծ մասն ունի բարձրագույն կրթություն, սակայն չի 
կարողանում տեղում գտնել աշխատանք: Այս առումով փորձագետների 
կարծիքները շատ հակասական են: Ոմանք խոսում են 
երիտասարդության մասնակցության խոչընդոտներից և հնարավոր 
պատճառներից առաջ քաշելով՝ պահպանողական բարքերը  և 
երիտասարդներից հասարակության ունեցած սպասելիքները, 
մոտիվացիայի բացակայությունը և իհարկե հասարակական 
կազմակերպությունների ոչ ճիշտ մոտեցումը: 
Ոլորտի փորձագետները նշում են, որ հասարակական կյանքին 
մասնակցության առումով գյուղական երիտասարդների մոտ նկատվում 
է մոտիվացիայի պակաս, ինչը բացատրվում է ոչ միայն երիտասարդի 
անտարբերությամբ, այլ նաև հասարակական կառույցների հանդեպ 
գոյություն ունեցող թերահավատությամբ և  տեղեկատվության 
պակասով: Գյուղական երիտասարդության մեծամասնության 
պասիվությունը կամ մասնակցության ցածր մակարդակը 
երիտասարդները կապում են հասարակական կազմակերպությունների 
գործունեության հետ՝ քննարկելով նաև գյուղերի մեկուսացվածության 
խնդիրը: Երիտասարդները  նշում են, որ գյուղական համայնքը զրկված 
է այն հնարավորություններից, որ առկա են  քաղաքում: Որպես  
պատճառ նախևառաջ նշվում է  տրանսպորտի ոչ ճկուն աշխատանքը: 
Երիտասարդներից մեկը նշում է. «Տրանսպորտային միջոցները 
ժամային առումով այնքան ճկուն չեն, որ երիտասարդները կապ 

Չնայած վերը նշված գործոններին՝ փորձագետները արձանագրում են 
նաև դրական տեղաշարժեր երիտասարդների մասնակցության 
գործընթացների մեջ, ինչը կապված է միջազգային և տեղական 
կազմակերպությունների տարաբնույթ ծրագրերի հետ:  Փորձագետը 
նշում է, որ իր փորձառության ընթացքում, որոշակի տեղաշարժ տեղի 
ունեցել է բևեռացվածությունը կրճատելու ուղղությամբ. թե՛ 
երիտասարդությունը, թե՛ ՏԻՄ-ը սկսել են ավելի մասնակցային դարձնել 
համայնքային կառավարումը: «Կարող եմ ասել, որ երկարատև 
բացատրական աշխատանքներից հետո հնարավոր է լինում ՏԻՄ-երին 
ցույց տալ թափանցիկ ու մասնակցային կառավարման 
առավելությունները, դրական փոփոխությունների հասնել ու ներգրավել 
երիտասարդների որոշումների կայացման գործընթացի մեջ»,- 
ուրախությամբ ընդգծում է փորձագետը:
Փորձագետների և երիտասարդության մեծ մասը երիտասարդների 
մասնակցության խթանումը տեսնում է պետական, հասարակական և 
միջազգային կազմակերպությունների համակարգված աշխատանքի 
մեջ: Հատկապես կարևորվում է երիտասարդական համայնքային 
կառույցների դերը, որոնք ավելի բաց են և երիտասարդության 
հասարակական կյանքին մասնակցությունը խթանելուց բացի կարող 
են խթանել նաև երիտասարդների մասնակցությունը սեփական 
համայնքի ու երկրի կառավարմանը, որոշումների կայացմանը: 

5.2 Ներգրավվածությունը հասարակական 
կազմակերպություններում կամ ոչ ֆորմալ 
խմբերում/Կամավորական աշխատանք

Ինչպես համայնքային զարգացման,  այնպես էլ անձի անհատական և 
սոցիալական զարգացման տեսանկյունից երիտասարդության 
մասնակցությունը հասարակական կյանքին դիտարկվում է որպես 
կարևորագույն գործոն: Եթե  համայնքային որոշումների կայացմանը 
երիտասարդների ներգրավվածության պարագայում ՏԻՄ-ի 
աշխատանքի գործոնը մեծ դեր ուներ, ապա հասարակական կյանքին 
մասնակցության դեպքում հիմնական դերակատարը հանդիսանում է 
հենց ինքը՝ երիտասարդը, ինչպես նաև հասարակական 
կազմակերպություններն ու ոչ ֆորմալ խմբերը:
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պահպանեն  քաղաքում գործող սակավաթիվ հասարակական 
կազմակերպությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների 
գրասենյակների հետ: Իսկ կոնկրետ գյուղում այս պահին որևէ 
հասարակական կազմակերպություն, որևէ մասնավոր 
նախաձեռնություն չկա ու չի էլ եղել, որին երիտասարդը կկարողանա 
անդամակցել».: 
Հասարակական կառույցների բացակայության կամ պասիվության  
պայմաններում երիտասարդները անիմաստ են համարում խոսել 
հասարակական ներգրավվածության մասին: Փորձագետը նշում է. 
«Տավուշի մարզում նկատելի է  հասարակական-քաղաքական 
կառույցների գործունեության պասիվություն: Գործում են միայն մեկ 
կամ երկու ՀԿ-ներ, որոնց գործունեության շրջանակը նույնպես 
սահմանափակ է»:  
Որպես հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցություն 
ցուցաբերելուն խոչընդոտ երիտասարդները նշում են նաև գյուղերում 
գոյություն ունեցող կարծրատիպերը:  «Գյուղում դեռևս 
կարծրատիպերի խնդիր կա, որը ևս էական խոչընդոտ կարելի է 
համարել: Նույն երիտասարդը, ով մայրաքաղաքում անկախ ժամից 
կարող է  հասարակական գործունեություն ծավալել և ակտիվություն 
ցուցաբերել, անկասկած, գյուղական համայնքում, զոհ գնալով 
կարծրատիպերին, կարող է ընդհանրապես չմասնակցել որևէ 
միջոցառման», - նշում է երիտասարդը, ով քաղաքում ապրելու 
ընթացքում զբաղվել է հասարակական ակտիվ աշխատանքով: 
Վանաձոր քաղաքում կայացած ֆոկուս խմբային քննարկման 
ժամանակ երիտասարդները,  քննարկելով երիտասարդների ոչ 
բավարար ակտիվության  պատճառները, հանգեցին այն 
եզրակացության, որ գյուղի երիտասարդությունը բոլորովին 
մասնակցություն չունի հասարակական-քաղաքական կյանքին: 
Երիտասարդության առավել գիտակից հատվածը սովորաբար լքում է 
համայնքը կրթվելու կամ աշխատելու նպատակով, իսկ տեղում 
գտնվողների կրթական մակարդակը, կյանքի որակների բարելավման 
վերաբերյալ պատկերացումները խիստ հեռու են հասարակական 
ակտիվություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության գիտակցումից: 
Մյուս խնդիրը, որ դիտարկվում է փորձագետների ու երիտասարդների 
կողմից, հասարակական կազմակերպությունների գործունեության 
բևեռացվածությունն է: Բազմաթիվ հասարակական 
կազմակերպություններ ներկայումս ոչ թե գործում են հետևելով իրենց

  կանոնադրական նպատակներին, այլ աշխատում են այն բնագավառում, 
ինչի համար դոնորը գումար է տրամադրում:  Այդ պատճառով էլ  շատ 
հաճախ հասարակական կառույցների գործունեությունը ծավալվում է 
ծայրահեղ տարբեր ուղղություններով,  առաջանում է անվստահություն 
վերջիններիս նկատմամբ, ինչն էլ չի խթանում երիտասարդության 
մասնակցությունը տարբեր ՀԿ-ների կողմից իրականացվող ծրագրերին: 
Երիտասարդները նշում են, որ գոյություն ունի հասարակական 
ակտիվիստների մի խումբ, ովքեր մշտական ներգրավվածություն ունեն 
ՀԿ-ների կողմից իրականացվող տարաբնույթ միջոցառումներին՝ 
մասնավորապես քաղաքում անցկացվող դասըթնացներին,, 
հանդիպում-քննարկումներին,  և ՀԿ-ներն այլևս ավելորդ ռեսուրսներ չեն 
տրամադրում նոր մարդկային կապիտալի ձեռքբերման համար:
Երիտասարդը նշում է. «Հաճախ ծիծաղելի է, երբ սոցցանցի միջոցով 
տեսնում ես, թե ինչպես են  հակառակ նպատակներ հետապնդող 
քննարկումներին միևնույն դեմքերը ներկա գտնվել» (Գեղարքունիք, 
Կարմիրգյուղ, իգ. 28տ. ակտիվ երիտասարդ):
Որպես երիտասարդության մասնակցության խթանման միջոց 
երիտասարդությունը տեսնում է տեղական միջոցառումների 
կազմակերպման, տեղեկատվությունը մատչելի միջոցներով տարածելու 
մեջ: Երիտասարդները նաև գտնում են, որ ծրագրերին ակտիվ 
ներգրավվածություն ապահովելու համար հարկավոր է երիտասարդին ցույց 
տալ, թե որքանով են իրենց խնդիրներն ու կարիքները արտացոլված 
ծրագրում: Այս առումով փորձագետը նշում է. «Որոշ հասարակական 
կազմակերպություններ իրենց ծրագրերը գյուղերում կամ գյուղերի 
երիտասարդների համար իրականացնում են առանց հաշվի առնելու 
վերջիններիս կարիքները, խնդիրները, առաջնահերթությունները և թեմայի 
ակտուալությունը գյուղում»: 
Երիտասարդները նույնպես նկատում են, որ ծրագրերը հաճախ հստակ 
թիրախավորված չեն, և  այլ թիրախի համար մշակված ծրագիրը կարող է 
իրականացվել գյուղում  առանց համապատասխանեցնելու տեղի 
երիտասարդության կարիքներին: «Կան թեմաներ, որոնք այսօր գյուղի 
երիտասարդության համար դեռևս ոչ մարսելի են՝ հաշվի առնելով 
գյուղական բարքերն ու պահպանողականությունը, իսկ այն ծրագրերը, 
որոնք իրականացվում են գյուղում և հակասում երիտասարդության 
արժեքային համակարգին ինքնաբերաբար բերում են անվստահության, 
հակակրանքի և հասարակական կազմակերպություններում գյուղական 
երիտասարդության քիչ կամ ընդհանրապես բացակայող 
ներկայացվածության», - նշում է փորձագետը:
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Չնայած վերոնշյալ խնդիրներին՝ անհրաժեշտ է փաստել, որ ներկայումս 
մի շարք գյուղական համայնքներում գործում են տարբեր միջազգային 
կառույցների կողմից ստեղծված հասարակական 
կազմակերպություններ և ոչ ֆորմալ խմբեր, որոնք որոշ չափով 
խթանում են երիտասարդների հասարակական մասնակցությունը, 
համագործակցելով համայնքապետարանների հետ՝ իրականացնում են 
տարատեսակ ծրագրեր: Փորձագետները, սակայն, նշում են, որ այս 
կառույցների հիմնական մասը դադարում է գործել այն ժամանակ, երբ 
միջազգային կազմակերպությունը ավարտում է ծրագիրը ու կառույցի 
գործունեությունը շարունակելու պատասխանատվությունը թողնում 
համայնքի երիտասարդությանը կամ համայնքապետարանին: 
Հասարակական աշխատանքի և դրանում գյուղական 
երիտասարդության մասնակցության խթանման համար վերջին 
տարիներին շատ հաճախ և ամեն առիթով խոսվում է կամավորության 
մասին, ինչն էլ ընկած է ցանկացած հասարակական 
կազմակերպության գործունեության հիմքում:
Կամավորությունը որպես մարդկային գործունեության կարևորագույն 
բնագավառ բարձր է գնահատվում ողջ աշխարհում: 
«Կամավորությունն ունի կարևոր տնտեսական և սոցիալական 
ներդրում` ստեղծելով ավելի ամուր հասարակություն քաղաքացիների 
փոխադարձ վստահության և փոխազդեցության հիման վրա», - նշում է 
ՄԱԿ-ի կամավորներ կառույցը: 
Կամավորությունը՝ և՛ որպես երևույթ, և՛ որպես հասկացություն,  
երիտասարդության շրջանում միանշանակ չի ընդունվում: Հատկապես 
գյուղական երիտասարդության հիմնական մասի մոտ այս երևույթի 
մասին պատկերացումները կա՛մ թյուր են, կա՛մ ընդհանրապես չկան: 
Փորձագետը նշում է. «Կամավորություն բառը լսելիս 
երիտասարդության մեծ մասը այն կապում է զինվորագրման հետ և 
նրանց պատկերացումներում դեռևս արմատացած է բառի միայն այս 
ընկալումը, սակայն հասարակական կազմակերպությունների 
գործունեության հետևանքով այս ընկալումները հետզհետե 
վերափոխվում են: Չենք կարող ասել, որ այն դեռևս ընկալվում է 
այնպես, ինչպես կա, սակայն դրական տեղաշարժեր նկատվում են»:
Շատ երիտասարդներ  կամավորական աշխատանքին պարզապես 
լուրջ չեն վերաբերվում՝ այն դիտարկելով միայն սոցիալ-տնտեսական

 շահավետության տեսանկյունից: «Գյուղական երիտասարդության մեծ մասը, 
որը դեռևս վաղ սոցիալականացման փուլից մտածում է ֆինանսական 
կայունության մասին, կամավորությունը դիտում է սոցիալ-տնտեսական 
տեսանկյունից, և քանի որ կամավոր աշխատանքը չի ենթադրում 
աշխատավարձ, ապա երիտասարդը այն համարում է ոչ եկամտաբեր և ուղղակի 
ժամանակի կորուստ»,- ընդգծում է փորձագետը:
Երիտասարդներն ու փորձագետները արձանագրում են նաև մեկ այլ ցավալի 
փաստ, ինչը կապված է կրթություն ստացած, սակայն զբաղվածություն չունեցող  
երիտասարդության մի ստվար հատվածի՝ հասարակական-կամավորական 
աշխատանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի հետ: Փորձագետը նշում է. 
«Այսօր մենք գյուղերում ունենք երիտասարդության մի ստվար մաս, որը չի 
աշխատում որևէ տեղ ու նախընտրում է նստել տանը, քան թե զբաղվել 
կամավորական աշխատանքով»: Սա փորձագետները բացատրում են այն 
հանգամանքով, որ երիտասարդությունը դեռևս չի գիտակցում 
հասարակական-կամավորական աշխատանքի կարևորությունը անձի 
անհատական և սոցիալական զարգացման գործում: Երիտասարդությունն 
ավելի շատ կենտրոնանում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման և պայմանների 
բարելավման, քան անձնական աճի և մասնագիտական հմտությունների 
զարգացման և գործնական հմտությունների ձեռքբերման վրա: 
Փորձագետները հիմնականում խնդրի լուծում են համարում կամավորական 
աշխատանքի ճանաչելիությունը բարձրացնելը: «Կարծում եմ՝ վաղուց արդեն 
ժամանակն է կամավորական աշխատանքը ճանաչել և այն դիտարկել 
առավելություն և փորձ՝ երիտասարդության խրախուսելով զբաղվել 
կամավորությամբ մինչև աշխատանքի անցնելը», - նշում է փորձագետը:
Ներկայումս որոշ կառույցների կողմից  կամավորական աշխատանքի փորձը 
ընդունվում է որպես առավելություն, սակայն փորձագետները գտնում են, որ այն 
պետք է պետական ճանաչելիություն ունենա՝ կամավորության ինստիտուտը 
զարգացնելու ու դրա մասին ընկալումներն ու պատկերացումները վերափոխելու 
համար: 

16.      http://www.unv.org/how-to-volunteer.html
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6.1. Ռեսուրսների նույնականացում և 
երիտասարդների նախաձեռնողականություն
 
Երիտասարդները ներկայացնում են հասարակության ամենակտիվ 
և նախաձեռնող խումբը, որի գործունեությունը կապված է ոչ միայն 
ներկայի խնդիրների լուծման ու կյանքի բարելավման հետ, այլ նաև 
իրենից ներկայացնում է ապագա հասարակական նորմերի 
ձևավորմա հենասյունը: Ուստի երիտասարդների դերը 
հասարակության մեջ առանցքային է, որից կախված է ոչ միայն 
երիտասարդների կյանքն ու ապագան, այլ նաև ողջ 
հասարակության: Այս պնդմանը կողմ են ինչպես մեծահասակները 
այնպես էլ երիտասարդները, որոնց ակտիվ խմբերը համառ 
պայքար են մղում հասարակության մեջ իրենց դիրքի 
ամրապնդման և իրենց լինելիությունը ապահովելու համար: Նման 
մոտեցումը թեև բավականին տարածված է ինչպես ամբողջ 
աշխարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում, սակայն այս հարցում ևս 
քաղաքային և հատկապես մայրաքաղաքային 
երիտասարդությունն ունի զգալի առավելություն:
Խորին հարցազրույցների, ֆոկուս խմբային քննարկումների ու 
փորձագետների ընդհանուր գնահատականից ելնելով կարող ենք 
ասել, որ  մեր երիտասարդության շրջանում լրջագույն խնդիր է 
երիտասարդության ինքնարտահայտման և ինքնակազմակերպման 
խնդիրը, որն ավելի ընդգծված է գյուղական համայնքներում: Այն 
կարելի է դիտարկել մի քանի տեսանկյուններից, որտեղ խնդրի 
պատճառները տարբեր են: Տարբեր փորձագետներ առաջ են 
քաշում տարբեր տեսակետներ: 

Հարցված փորձագետներից մեկը նշում է. «Նախևառաջ, պետք 
է առաջ քաշել այն հանգամանքը, որ երիտասարդությունը 
գյուղերում չի տեսնում կամ էլ չի ուզում տեսնել հեռանկարներ, 
միջոցներ, ինքնարտահայտվելու, ինքնիրացվելու ու 
ինքնակազմակերպվելու, որոշակի խնդիրների լուծման 
համար»:
Շատերը սրա պատճառներից մեկը համարում են ռեսուրսների 
սակավությունը կամ եղած ռեսուրսների սխալ օգտագործումը: 
Առաջնահերթ, քննարկման առարկա կարող է հանդիսանալ 
ռեսուրսների ու միջոցների առկայությունն ու 
բացակայությունը, ինչպես նաև երիտասարդության մոտեցումը 
ռեսուրսների բացահայտմանը, ճանաչմանը, դասակարգմանն 
ու օգտագործմանը՝ տեղական խնդիրների լուծման համար: 
Գյուղական երիտասարդության հետ աշխատանքային փորձ 
ունեցող փորձագետներից մեկը առաջ է քաշում հետևյալ 
տեսակետը. «Որպեսզի կարողանանք նույնականացնել 
ռեսուրսներն ու խնդիրները, հարկավոր է նախևառաջ 
գիտակցել, հասկանալ, վերլուծել խնդիրները, իսկ մենք միշտ չէ, 
որ գիտենք թե իրականում ինչ խնդիրներ ունենք: Ենթադրենք, 
երբ արդեն խնդիրները բացահայտված են և բոլորին հայտնի, 
հաջորդ քայլը, որը պիտի իրականացվի գյուղական 
երիտասարդության կողմից,  ռեսուրսների բացահայտումն ու 
դասակարգումն է, իսկ մենք այստեղ լրջագույն բաց ունենք».:
Ռեսուրս տերմինը հաճախ մեկնաբանվում է որպես 
ֆինանսական միջոցների առկայություն որևէ խնդրի լուծման 
հարցում, սակայն իրականում պատկերը այլ է: Սեփական 
խնդիրների պարզաբանումը և դրանց  լուծմանն ուղղված 

Երիտասարդության 
ինքնարտահայտումը և 
ինքնակազմակերպումը գյուղերում

Գլուխ 6

Սույն գլուխը նպատակ է 
հետապնդում վերհանել 
գյուղական համայնքների 
երիտասարդության 
ինքնարտահայտման և 
ինքնակազմակերպման 
կարողությունները: Ըստ այդմ 
քննության են առնվում 
երիտասարդների՝ ռեսուրսները 
նույնականացնելու և 
նախաձեռնությամբ հանդես 
գալու, անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը ձեռք 
բերելու և կիրառելու 
ունակությունները: Բացի այդ, 
վերլուծության է ենթարկվում 
գյուղերում գոյություն ունեցող 
կարծրատիպերի ու 
ավանդույթների ազդեցությունը 
երիտասարդների 
ինքնարտահայտման 
հնարավորությունների վրա:
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ջանքերը հաճախ դուրս են թողնում հորիզոնից այն, ինչը մենք ինքներս 
ունենք, որը կարող ենք օգտագործել խնդրի լուծման համար: Այս 
հարցում հատկանշական դեր է խաղում երիտասարդների 
ինքնակազմակերպման և իրազեկվածության գործոնը, որը 
հնարավորություն է տալիս լուծել համայնքում առկա խնդիրները 
օգտագործելով իրենց ունեցած ռեսուրսները:
«Ենթադրենք, մենք նաև կարողացել ենք բացահայտել մեր իսկ 
ունեցած ռեսուրսները, որոնք բավականաչափ են փոքր 
փոփոխությունների հասնելու համար՝ ինքնագիտակցության, 
ինքնարտահայտման, ինքնիրացման և ինքնակազմակերպման մեջ: 
Ի՞նչ է մնում երիտասարդին անել: Կառավարել սեփական ռեսուրսները, 
նույնականացնել դրանք տեղի խնդիրների հետ և հանդես գալ 
նախաձեռնողականությամբ, սակայն այստեղ նույնպես կանգնում ենք 
խնդրի առաջ», -նշում է փորձագետը:
Շատ երիտասարդներ նշում են ռեսուրսների և հնարավորությունների 
բացակայության մասին, սակայն փորձագետները հակասում են այս 
մոտեցմանը՝ բերելով կոնկրետ օրինակներ իրենց փորձից: «Շատ եմ 
աշխատել տարբեր մարզերում և կարող եմ օրինակ բերել մի տղայի, ով  
իր համայնքում զբաղվում է հացթուխությամբ և չի պատրաստվում այլ 
գործով զբաղվել: Սա ցույց է տալիս, որ կան երիտասարդներ, ովքեր 
իրենց համայնքում գտնում են  պահանջված աշխատանք», -նշում է 
փորձագետը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարելի է ենթադրել, որ 
հնարավորությունների տեսանկյունից գյուղը նույնպես ունի բոլոր 
նախադրյալները երիտասարդների ֆինանսական կայունությունն 
ապահովելու և անձնական ու սոցիալական զարգացմանը նպաստելու 
հարցում: «Ես համամիտ չեմ այն տարածված կարծիքի հետ, որ 
աշխատանք ու հնարավորություններ չկան թեկուզ գյուղական 
համայնքում։ Հետաքրքրասեր, փնտրող և աշխատասեր երիտասարդը 
կարող է ֆինանսական և անձնային զարգացման խնդիրներ լուծել թե՛ 
գյուղատնտեսության ոլորտում, թե՛ համայնքապետարանի 
աշխատանքներին ակտիվ ներգրավվելով», -նշում է մեկ այլ փորձագետ: 
Միանշանակ կարող ենք ասել, որ ռեսուրսների ու 
հնարավորությունների տեսանկյունից գյուղի և քաղաքի միջև շատ մեծ 
տարբերություններ կան, բայց նույնիսկ սակավ ռեսուրսների 
պարագայում էլ, ինչպես փաստում են որոշ երիտասարդներ և  
փորձագետներ, հնարավոր է տեղում հասնել փոփոխությունների՝ 
հնարավորություն ստեղծելով իրենց և մյուսների համար:

 Սակայն, ոչ բոլոր դեպքերում են, որ ռեսուրսները ճիշտ են 
օգտագործվում, ինչի կապակցությամբ փորձագետը նշում է. 
«Ռեսուրսների սխալ կիրառությունը զարգացման հնարավորություն չի 
տալիս: Օրինակ, չնայած համացանցի լայն հասանելիությանը՝ այն 
սահմանափակ կերպով է օգտագործվում: Երիտասարդերը չունեն 
միջավայրում շփվելու ունակություն, այսինքն՝ չեն կարողանում հարիր 
կերպով ներկայանալ տարբեր բնագավառներում և 
ինքնարտահայտվել»:
 
Երիտասարդների ինքնակազմակերպման և սեփական ուժերով առկա 
խնդիրները լուծելու ունակությունը, թերևս, կարելի է գնահատել միջին 
կամ ցածր։ Դա մեծ մասամբ կախված է անհատից: Գյուղական 
համայնքներում երիտասարդներ կան, որ այս կամ այն կերպ 
կազմակերպում են իրենց և մյուսների առօրյան, սակայն նրանց թիվը 
շատ փոքր է: Խոսելով երիտասարդների ինքնակազմակերպման, 
նախաձեռնողականության մասին կարելի է նկատել նաև դրական 
տեղաշարժեր, որոնք պայմանավորված են տեղական և միջազգային 
կազմակերպությունների գյուղական համայնքների երիտասարդության 
համար իրականացվող ծրագրերից: Թե՛ երիտասարդները, թե՛ ոլորտի 
փորձագետները նկատում են որոշ առաջխաղացում և դրական 
տեղաշարժեր, սակայն նաև համարում են, որ դեռ շատ անելիքներ կան 
երիտասարդության ավելի պասիվ մասի մոտ ինքնակազմակերպման ու 
ինքնարտահայտման խթանման ուղղությամբ:
«Իհարկե ունենք շատ դրական արդյունքներ, շատ ակտիվ 
երիտասարդներ , սակայն  խնդիրը շատ մեծ է, և երկարատև 
աշխատանք է պետք», -փաստում է փորձագետը, ով որպես լուծման 
ճանապարհ տեսնում է երկարատև և թիրախավորված աշխատանք 
գյուղերում՝ միջազգային, տեղական և պետական կառույցների կողմից:
 Հետաքրքրված, նախաձեռնող, ակտիվ երիտասարդների կողքին կան 
բազմաթիվ չհետաքրքրված ու անտարբեր երիտասարդներ, ովքեր 
որևէ կերպ չեն ձգտում մասնակցել այս կամ այն նախաձեռնությանը, 
իսկ նախաձեռնելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել: Պետական 
ոլորտի ներկայացուցիչը՝ խոսելով իրենց կողմից կազմակերպվող 
միջոցառումներին գյուղական երիտասարդների մասնակցության 
մասին նշեց.  «Կան երիտասարդներ, ովքեր ակտիվ են, հետաքրքրված, 
ուզում են տեղեկացված լինել ու մասնակից դառնալ միջոցառումներին,
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 իսկ մյուս երիտասարդները ուղղակի չունեն այդ հնարավորությունը, 
կամ իրենք են համարում, որ չունեն կամ ուղղակի հետաքրքրված չեն և 
սպասում են, որ մոտենան և խնդրեն մասնակցել այս կամ այն  
միջոցառմանը»:
 
Ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ առաջ քաշվեց այն 
տեսակետը, որ երիտասարդությունը և առհասարակ մարդիկ միշտ 
սիրում են պատասխանատվությունը գցել պետական մարմինների 
վրա, այն դեպքում, երբ տվյալ գյուղի խնդիրն առաջնահերթ ու 
անմիջական ազդեցություն է գործում իրենց, ոչ թե պետական 
մարմինների վրա: Երիտասարդներից մեկը նշում է. «Մենք տեսնում ենք 
խնդիրները, բայց սպասում, որ ինչ-որ ուրիշ մեկը պիտի գա և լուծի 
դրանք, հանդես չենք գալիս նախաձեռնողականությամբ, անգամ այն 
դեպքում, երբ կան բոլոր ռեսուրսներն ու պայմանները 
ինքնակազմակերպման և երիտասարդական խնդիրներին լուծում 
տալու համար»: (Լոռի, Մարգահովիտ, իգ., 18տ., ոչ ֆորմալ խմբի 
անդամ)
Հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ  երիտասարդները 
սեփական խնդիրների լուծումը տեսնում են մեծամասամբ միայն 
պետական կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
աջակցության մեջ: Որոշ երիտասարդներ սակայն խնդրի լուծումը 
կապում են նախաձեռնող և լավատես երիտասարդության 
գործունեության հետ: Առցանց հարցման տվյալների վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ հարցված երիտասարդների միայն 38.8 տոկոսն է, որ 
խնդիրների լուծումը պատկերացնում է միայն սեփական ուժերով:
Որոշ մարդիկ վերոնշյալը կապում են գյուղական երիտասարդության 
ինքնագիտակցության հետ և գտնում են, որ դա բերում է մի շարք 
խնդիրների:  «Երիտասարդները չեն գիտակցում, որ իրենց 
բարեկեցության ապահովողն իրենք են, մասնագետները կամ 
կողմնակի մարդիկ կարող են միայն իրենց ուղղորդել, մնացած քայլերը 
իրենք պետք է անեն: Երիտասարդների մեջ չկա ինքնավստահություն 
և մրցակցության ցանկություն: Չեն կարողանում դիմակայել 
մարտահրավերներին և ինքնուրույն շարժվել», -նշում է փորձագետը:
Փորձագետների կարծիքով երիտասարդները սպասում են ինչ որ մեկի 
ուղղորդմանը, աջակցմանը, սակայն դա էլ հեշտ չեն համարում՝ 
պատճառաբանելով, որ շատ են համայնքները, երիտասարդները և 

խնդիրները: Ըստ փորձագետների՝ երիտասարդների համար մյուս 
խնդիրը  ինքնաներկայացման կարողությունների բացակայությունն է, 
ինչը բերում է նրան, որ երիտասարդը չի կարողանում իրեն 
ներկայացնել հարցազրույցների ընթացքում և չունի ինքնուրույն 
աշխատելու, ինքնազարգացման ձգտում:
 
Երիտասարդները ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ, որպես 
նշված խնդրի մեկ այլ պատճառ բերում են նաև 
պատասխանատվության և սեփականատիրության զգացողության 
թույլ լինելը կամ բացակայությունը: «Մեզանում այսօր պակասում է 
պատասխանատվության զգացողությունը, որը կմղի 
նախաձեռնողականության և տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով 
գյուղերում երիտասարդական խնդիրների լուծման», -նշում են նրանք:
Մյուս կողմից պատասխանատվության և սեփականատիրության 
զգացողության մասին խոսելիս փորձագետները շատ կարևորում են 
կրթական ինստիտուտների դերը:
«Դպրոցները պետք է երեխաներին տան ինքնազարգացման, 
ինքնակազմակերման հնարավորություն՝ ներգրավելով 
երիտասարդներին համայնքնային տարբեր աշխատանքներում 
սեփականատիրության զգացումը նրանց մոտ բարձրացնելու համար: 
Պետք է երիտասարդներին քաջալերել և դրդել 
նախաձեռնողականության դեռևս դպրոցական տարիքից», - նշում է 
փորձագետը:
Երիտասարդների ինքնակազմակերպումը և ինքնարտահայտումը նաև 
մեծապես կախված է նրանց տեղեկացվածությունից: Որքան ավելի 
իրազեկ է երիտասարդն այդքան ավելի հեշտ է կարողանում 
ինքակարտահայտվել, սակայն այսօր շատ երիտասարդներ ունեն նաև 
տեղեկատվության ստացման, կիրառման և տարածման հետ կապված 
խնդիրներ: 
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6.2 Տեղեկատվության ստացում և կիրառում
 
Նույնիսկ արագ տեմպերով արդիականացման պարագայում, 
ինֆորմացիոն այս դարաշրջանում մենք դեռևս խնդիր ունենք 
գյուղերում տեղեկատվության ստացման և տարածման հետ կապված: 
Ինչպես որոշ ենթակառուցվածքներ, այնպես էլ տեղեկատվության 
ստացման և տարածման աղբյուրները գյուղերում չեն գործում: 
Չդիտարկելով նույնիսկ այն փաստը, որ գյուղերում բացակայում են 
տպագիր մամուլն ու սեփական լրատվամիջոցները, այսօր միայն 
ինտերնետի տարածման միտումներից ելնելով` գյուղերում 
երիտասարդության համար համացանցն արդեն ավելի քան հասանելի 
է, սակայն երիտասարդության ու հատկապես գյուղաբնակ 
երիտասարդության մեծամասնությունը չունի տարրական գիտելիքներ 
տեղեկատվություն գտնելու, ստանալու և տարածելու մասին: 
Փորձագետները նշում են, որ գյուղաբնակ երիտասարդության 
մեծամասնության մոտ դեռևս չի ձևավորվել համացանցից օգտվելու 
մշակույթը: Շատ երիտասարդների համար համացանցը ոչ թե արագ 
տեղեկատվություն ստանալու ու փոխանցելու, այլ ընկերների, 
հարազատների հետ շփվելու և նոր ծանոթություններ հաստատելու 
միջոց է: Երիտասարդությունը համացանցն ասոցացնում է մեկ-երկու 
սոցիալական ցանցի հետ և լավագույն դեպքում որոնողական 
համակարգերից կամ էլեկտրոնային փոստերից մեկի հետ: Սա 
լրջագույն խնդիր է հատկապես գյուղաբնակ երիտասարդների համար, 
ովքեր խնդիր ունեն տեղեկատվություն ստանալու ու հասարակական 
կյանքին ակտիվ մասնակցելու, ինքնարտահայտվելու, 
ինքնակազմակերպվելու հետ կապված, քանի որ տեղեկատվական 
խողովակները ոչ միշտ են հասնում գյուղեր, իսկ համացանցի ընձեռած 
հնարավորությունը օգտագործվում է ոչ պատշաճ և ոչ այնքան 
տեղեկատվություն ստանալու և փոխանցելու նպատակով:
Գյուղական համայնքներում տեղեկատվության պակասը 
պայմանավորված է ինչպես աշխարհագրական դիրքի՝ 
մայրաքաղաքից և շատ մարզային քաղաքներից հեռու լինելու 
փաստով, այնպես էլ գյուղերում տեղեկատվության դժվար 
հասանելիությամբ: Այս հանգամանքը առաջացնում է մի շարք 
խնդիրներ որոնք նպաստում են գյուղական համայնքներում 
երիտասարդների անհետաքրքրությանն ու նրանց գյուղերից 
հեռանալու ձգտմանը:

«Տեղեկատվության պակասը առաջնային հիմնախնդիրներից մեկն է, 
որի պատճառը տեղական ԶԼՄ-ների բացակայությունն է, ինչպես նաև 
երիտասարդների պասիվ դիրքորոշումը»,- նշում է փորձագետը:
Իհարկե, շատ մարզերում կան լրատվամիջոցներ, որոնք բացի նրանից, 
որ տեղակայված են մարզկենտրոններում կամ խոշոր քաղաքներում, 
նաև ոչ մի ձևով չեն արտացոլում գյուղական երիտասարդության 
կարիքներն ու խնդիրները իրենց տարաբնույթ ծրագրերում: 
Երիտասարդները ֆոկուս խմբային քննարկումների ընթացքում նշում 
են, որ նույնիսկ իրենց ծրագրերի լուսաբանման համար հրավիրված 
մարզային լրատվամիջոցները լավագույն դեպքում գումարի կամ 
տրանսպորտային ծախսերի հոգալու պարագայում են գալիս, իսկ 
վատագույն դեպքում ընդհանրապես չեն էլ հետաքրքրվում իրենց 
տարածած տեղեկատվությամբ: Այսինքն վերջինիս տարածման և 
ավելի լայն զանգվածներին ընդգրկելու համար սուբյեկտ հանդիսացող 
լրատվամիջոցները հիմնականում անտեսում են գյուղական 
երիտասարդությանը:
Տեղեկատվության պակասը գյուղերի բնակիչների մոտ հանգեցնում է 
գյուղական հասարակության կտրվածությանը ինչպես 
հասարակական, քաղաքական, այնպես էլ առօրյա կյանքի այլ 
գործընթացներից, որոնք կարևոր չափորոշիչեր են կյանքի 
կենսամակարդակի բարձրացման համար: Նմանատիպ խնդիրները 
հանգեցնում են շատ այլ լուրջ խնդիրների, ինչպիսիք են 
երիտասարդների անհետաքրքրվածությունը համայնքային կյանքի 
հանդեպ, ինքնարտահայտման և ինքնազարգացման խնդիրները:
Գյուղի երիտասարդները տեղեկատվության պակասը դիտարկում են 
նաև կրթական, զբաղվածության, նոր հնարավորությունների 
բացակայության տեսանկյունից՝ նշելով, որ իրենք կորցնում են շատ 
հնարավորություններ սեմինարների, դասընթացների մասնակցելու, 
որովհետև հայտարարությունները չեն հասնում իրենց. նույնը նշում են 
նաև աշխատանքի ու ժամանցի մասին:
Փորձագետները նույնպես համաձայն են այս տեսակետի հետ. 
«Անտեղյակությունը կրթական հնարավորությունների մասին ուսումը 
գյուղի երիտասարդների մոտ դարձնում են երկրորդական 
կարևորության հարց, մինչդեռ ցանկացած փոքր սեմինարի 
մասնակցությունն անգամ կարող է խթանել երիտասարդի 
ինքնակազմակերպումն ու անհատական զարգացումը», - ընդգծում է 
փորձագետը:
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6.3. Ավանդույթն ու կարծրատիպը 
ինքնարտահայտման խոչընդոտ

Գյուղը դարեր շարունակ եղել է ավանդույթների կրողն ու սերունդներին 
փոխանցողը: Չնայած, որ ավանդույթները ազգի մշակութային արժեքների 
մեջ են մտնում և կարևոր առանձնահատկություն են, սակայն հաճախ դրանք 
վերածվում են կամ ծնում են կարծրատիպեր, որոնք այս կամ այն կերպ 
խոչընդոտում են մարդկանց ինքնարտահայտմանն ու ինքնիրացմանը: 
Կարծրատիպային մոտեցումները շատ տարբեր են թե՛ երիտասարդության, 
թե՛ մեծահասակների մոտ, որոնցից շատերը ոչ միայն չեն փորձում 
երիտասարդների ինքնարտահայտումը, ինքնակազմակերպումը խթանել, այլ 
հակառակը` կաշկանդում են անգամ իրենց երեխաներին՝ առաջ քաշելով 
տարբեր կարծրատիպային մոտեցումներ:
Գյուղական երիտասարդության շրջանում տարածված կարծրատիպերը 
հիմնականում կախված են գենդերային հիմքի վրա դերային բաշխման հետ, 
որտեղ հասարակությունն ինքը ստեղծել է առանձին դերեր աղջիկների և 
տղաների համար, որոնց չկատարումը դիտարկվում է որպես ոչ ընդունելի: 
Այսպես ասած, չընդունված լինելու վախը երիտասարդությանը ստիպում է 
ուղղակի չարտահայտվել, չնախաձեռնել ու չկազմակերպել ինչ-որ բան կամ 
մասնակցել այս կամ այն միջոցառմանը, որոնք չեն համապատասխանում 
հասարակության կողմից դերային բաշխմանը: 
 
Գյուղական երիտասարդության պասիվությունը շատ ժամանակ կապվում է 
նաև ինքնավստահության պակասի և ամոթխածության հետ. «Գյուղական 
համայնքների երիտասարդները առավել պասիվ են և ամաչկոտ, նկատելի է 
ինքնավստահության պակաս։ Սա պայմանավորված է գյուղի 
ավանդույթներով, ինչպես նաև տարբեր մարդկանց հետ շփվելու, 
մշակութային կյանքին մասնակցելու պակաս հնարավորություններով»,- նշում 
է փորձագետը:
Կարող ենք փաստել նաև, որ ընտանեկան դաստիարակությունը նույնպես 
մեծ դեր ունի երիտասարդության ինքավստահության պակասի մեջ: 
Ինքնավստահությունը գալիս է ինքնարտահայտման և 
ինքնակազմակերպման դրսևորումներից, սակայն երիտասարդը, ով 
մշտապես ծնողների հսկողության տակ է և նաև ֆինանսապես է կախված 
ծնողներից, ինքնաբերաբար կորցնում է իր ինքնուրույնությունը և 
ինքնադրսևորվելու հնարավորությունը, ինչն էլ հանգեցնում է 
անվստահության սեփական ուժերի նկատմամբ:

Սակայն այս հարցի շուրջ կան նաև հակասական կարծիքներ և 
դիրքորոշումներ: Դրանցից մեկը երիտասարդների ցանկությունների և 
տեղեկատվության միջև եղած կապն է: Այսինքն, մասնագետները 
տեղեկատվության ստացում ոչ միայն դիտարկում են 
լրատվամիջոցների կամ այլ աղբյուրների միջոցով տեղ հասցնելու 
տեսանկյունից, այլ նաև այն կապում են երիտասարդի 
հետաքրքրվածության հետ: Երիտասարդը միայն հետաքրքրված է 
ինտերնետ-ծանոթություններով կամ ընկերների հետ շփումն ավելի է 
գերադասում իր ինքնազարգացման, ինքնարտահայտման 
հնարավորություններից. այս պարագայում տեղեկատվությունը մնում է 
օդում:
Փորձագետներից մեկը դեմ է արտահայտվում համայնքներում 
տեղեկատվական պակասի խնդիրն առաջ քաշող մարդկանց և նշում. 
«Ներկայումս եթե երիտասարդը ցանկանում է տեղեկացված լինել, ոչ 
մի բան չի կարող նրան խանգարել այդ հարցում: Թե՛ համացանցից, 
թե՛տարբեր կառույցներից, որոնք անընդհատ նոր ծրագրեր են 
հայտարարում և իրականացնում, և թե՛ հեռուստատեսությունից շատ 
տեղեկատվություն կարելի է իմանալ»:
Խոսելով գյուղական երիտասարդության պակաս տեղեկացվածության 
մասին՝ փորձագետը, որպես պատճառ բերում է երիտասարդների 
մտածելակերպն ու պասիվ վարքագիծը: Այսինքն, երիտասարդն ինքը 
չի ուզում տեղեկացված լինել, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաները և 
տեղեկատվության տարածման տարբեր աղբյուրները այդ 
հնարավորությունը տալիս են` ստանալու այն, ինչը անհրաժեշտ է: 
Հատկանշական է, որ բացի ստանալուց երիտասարդությունը նաև չի 
կարողանում տեղեկատվությունը ճիշտ ու թիրախավորված փոխանցել 
շահառուներին կամ շահագրգիռ անձանց:
Ֆոկուս խմբային քննարկումների և խորին հարցազրույցների 
ժամանակ երիտասարդները այդ խնդիը կապեցին երիտասարդության 
կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև նրանց 
սոցիալական մեդիայի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքի, 
պատկերացումների և ընկալումների հետ: Երիտասարդը, ով 
սոցիալական ցանցերն օգտագործում է միայն շփման համար, նույնիսկ 
չի էլ մտածում, թե ինչպիսի տեղեկատվական մեծ հնարավորություն են 
տալիս սոցիալական ցանցերը: Տեղեկատվության ստացման և 
տարածման մշակույթը դեռևս մեզանում ձևավորված չէ, և դա 
հատկապես նկատելի է գյուղական երիտասարդության շրջանում:
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Շատ դեպքերում կարծրատիպերը իրավագիտակից և նախաձեռնող 
երիտասարդների մոտ հանգեցնում են հիասթափությունների և 
սեփական ուժերի հանդեպ թերահավատության:
Որքան գյուղական համայնքը փոքր է, այնքան ավելի մեծ է 
կարծրատիպերի ազդեցությունը երիտասարդության վրա, քանզի 
այստեղ մեծ դերակատարում ունեն նաև մարդկային 
հարաբերությունները: Բոլորը բոլորին ճանաչում են և եթե որևէ 
երիտասարդ չի համապատասխանում կարծրացած դերային 
սպասումներին, դա տեղիք է տալիս ամբողջ համայնքում տարաբնույթ 
քննարկումների, ինչպես նաև տարբեր տեսակի որակումների, որոնք 
երիտասարդին ի վերջո հասցնում են  հիասթափության:
Գյուղական համայնքներում տարածված են կարծրատիպային 
պատկերացումները ինչպես աղջիկների վարքագծի, նրանց 
մասնակցությանը հասարակական կյանքին, այնպես էլ առհասարակ 
կնոջ դերի մասին, առ այն, որ «կինը պետք է լինի խոհանոցում»: Ճիշտ 
է՝ չենք կարող միանշանակ ասել, որ սա համընդհանուր բնույթ է կրում, 
բայց մեծամասնությունը կիսում է այս մոտեցումը:
Ինչպես փաստում է «Հայաստանի երիտասարդների ձգտումները և 
ակնկալիքները» զեկույցը հարցվածների 30,1 % նշում են,  որ 
աշխատանքի հետ կապված պլաններ չունեն: Կարևոր է նաև հաշվի 
առնել այն հանգամանքը, որը աշխատանք չփնտրողների մեծ մասը 
կազմում են իգական սեռի ներկայացուցիչները: Այս մտածելակերպը 
պայմանավորված է ինչպես վերը նշված հանգամանքներով 
պայմանավորված հիասթափության հետ, այնպես էլ գյուղերում առկա 
կարծրատիպերի:  
Փորձագետը նշում է, որ գյուղերում ձևավորված կարծրատիպի 
համաձայն ուսումն ավարտած աղջկա համար հաջորդ քայլը ոչ թե 
պետք է լինի աշխատանք գտնելն ու ինքնադրսևորվելը, այլ 
ամուսնությանը սպասելն է: Գոյություն ունեն կարծրատիպային 
մոտեցումներ՝ կապված աղջիկների ամուսնության տարիքի հետ: 
Հասարակությունը և ծնողներն արդեն իրենք որոշել են, թե աղջկա 
ամուսնանալու տարիքը երբ է և անկախ նրանից՝ աղջիկն ուզում է 
ամուսնանալ, թե չէ:

Այս դեպքում էլ կարևորում է, թե ում հետ է ամուսնանում, այն մարդու 
հետ, ում հետ ուզում է կյանքը կապել, թե մեկի, ով երաշխավորվել է 
հարևան, բարեկամի կողմից կամ ում ծնողներն են ընտրել: Այս 
պարագայում ևս հիմնականում գյուղի աղջիկների մոտ 
ինքնարտահայտման խնդիր է առաջանում կարծրատիպերի 
հետևանքով: Այս դեպքում աղջիկները իրենք իրենց կյանքի հանդեպ 
չունեն ոչ մի իշխանություն և միանշանակ բացառվում է նրանց 
մասնակցությունը այլ` առավել ակտիվ ոլորտներում: Ընդունված 
կարծրատիպերը իրենք են սահմանում աղջկա տեղը, դիրքը 
հասարակության մեջ, որը հիմնականում հենց ընտանիքում է. նախ 
սեփական ընտանիքում՝ ղեկավարվելով ծնողների, որոշ դեպքում 
ավագ եղբոր կողմից, հետո անմիջապես անցում է կատարվում 
ամուսնական կյանքին, որտեղ կնոջ դերը էլ ավելի է 
սահմանափակվում, այս դեպքում արդեն ենթարկվելով ամուսնու և 
ամուսնու ընտանիքի մյուս անդամների կամքին: Նման 
նախապաշարմունքներով առաջնորդվող հասարակության մեջ դժվար 
է խոսել աղջկա կամ կնոջ հասարակության մեջ ակտիվության, 
համայնքային մակարդակում ինքնակազմակերպման, 
ինքնարտահայտման կամ տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում որոշումների կայացմանը մասնակցելու մասին: 
Կարծրատիպերը իհարկե չեն ազդում միայն երիտասարդ աղջիկների 
կյանքի տարբեր ոլորտների ու կենսագործունեության վրա: Դրանք մեծ 
հոգեբանական ազդեցություն են ունենում նաև տղաների վրա: Ֆոկուս 
խմբային քննարկումների արդյունքում երիտասարդները հաստատում 
են, որ տղաների հանդեպ կարծրատիպերը հաճախ ավելի խիստ են, 
քան աղջիկների: Փորձագետն իր հերթին նշում է, որ նման 
կարծրատիպերի պատճառով տղաները հատկապես տուժում են 
մշակութային կյանքում մասնակցություն ունենալու հարցում. «Շատ 
համայնքներում տղաները դուրս են մնում մշակութային կյանքում 
մասնակցությունից: Օրինակ գյուղական համայնքներում պարի 
խմբակներում աղջիկները  պարում են այն պարը, որը որպես կանոն 
պետք է տղան պարի, քանի որ պարի խմբակներում  տղաներ չկան»:
Ըստ երիտասարդների և փորձագետների  գենդերային 
կարծրատիպերը մեծապես պայմանավորում են սեռերի միջև 
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փոխհարաբերությունները: Դրանք պարզապես բացառում են կամ 
մաքսիմալ սահմանում են տարբեր սեռերի փոխհարաբերությունները: 
Այստեղ խոսքը գնում է գեդերային  պատկերացումների և 
ընկալումների մասին: Գոյություն ունեցող գենդերային կարծրատիպը 
սահմանում է՝ աղջիկը չպիտի լինի տղաների շրջապատում, իսկ տղան՝ 
աղջիկների:  Արդյունքում  մեծանում է  մեկուսացումն ու 
կաշկանդվածությունը սեռերի միջև:
Փորձագետներից մեկը՝ խոսելով այս մասին իր փորձից օրինակ է 
բերում. «Դեպք է եղել, երբ գյուղ մեքենա ենք ուղարկել 
երիտասարդներին դասընթացի վայր հասցնելու համար, աղջիկները 
հետաքրքրվում էին, թե ովքեր են լինելու մեքենայի մեջ, որպեսզի 
հանկարծ տղաների հետ ճանապարհ չգնան»: Նման պարագայում 
խնդիրը ոչ միայն գենդերային կարծրատիպերի մեջ է, որոնք 
առաջացնում են բևեռացում սեռերի միջև, այլ նաև պետք է հաշվի 
առնել այն կարևոր հանգամանքը, որ նմանտիպ կարծրատիպերը 
խարխլում են համայնքում, գյուղում երիտասարդների միասնությունը և 
սահմանափակում նրանց համատեղ աշխատանքի 
հնարավորությունները:
Այս մոտեցումը ոչ միայն պարտադրված է հասարակության կողմից, 
այլև արմատացած է երիտասարդության մեջ, ովքեր վերարտադրելու 
են այն իրենց երեխաների միջոցով: Շատ երիտասարդներ 
կարծրատիպերը խնդիր չեն համարում և գտնում են, որ դրանք իրենց 
առօրյայի ու կենցաղի մասն են կազմում: Հատկանշական է, որ 
հարցմանը մասնակցած երիտասարդների միայն 11%-ն է 
հասարակության պահպանողականությունն ու ձևավորված 
կարծրատիպերը համարում երիտասարդների համար խնդիր:
Փորձագետների մոտ նույնպես հակասական կարծիքներ կան կապված 
ավանդույթների ու կարծրատիպերի հետ: Նրանցից մեկը նշում է. «Չեմ 
կարող ասել, որ չափավոր ավանդապաշտությունը կարող է խնդիրների 
հանգեցնել: Եթե երիտասարդը ավանդապաշտ է և հարգում է իր 
պապից ու տատից եկած դաստիարակությունը, ես այդ երիտասարդի 
մեջ խնդիր չեմ տեսնում» :
Միևնույն ժամանակ փորձագետը հնարավոր է համարում 
ավանդապահ երիտասարդի համար խնդիրների առաջացում 
մարդկային փոխհարաբերություններում ընդգծելով.  «Միգուցե 
ժամանակի ընթացքում հաղորդակցման մեջ խնդիրներ առաջանան, 
քանզի օր օրի ամեն ինչ զարգանում է և մարդկայինը 

հարաբերությունները փոխակերպվում են, սակայն միաժամանակ չենք կարող ասել, 
որ բոլոր փոխակերպումներն են հանգեցնում լավ բանի» :
Չնայած փորձագետների կողմից առաջ քաշված պահպանողական գաղափարների` 
նրանք նույնպես դեմ են ցանկացած տեսակի սահմանափակումների 
երիտասարդության նկատմամբ՝ ծնողների և հասարակության կողմից: 
Անդրադառնալով երիտասարդների հասարակական գործունեությունը խոչընդոտող 
կարծրատիպերին, փորձագետը նշում է. «Ես դեմ եմ, երբ ծնողն արգելում է երեխային 
զբաղվել հասարակական գործունեությամբ: Մարդը, եթե ապրում է միայն իր համար 
և հասարակությանը չի պատկանում, այդ մարդը պիտանի չէ: Նա պիտանի կարող է 
լինել իր տանը կամ ընկերական շրջապատում»:
Ավանդույթների և ազգային արժեքները պահպանումը իհարկե պետք է համարվեն 
երիտասարդների կարևորագույն առաքելություններից, քանի որ երիտասարդները 
ազգային արժեքների պահապանողներն ու փոխանցողներն են հաջորդ 
սերունդներին: Սակայն հաճախ ազգային արժեքների ասվածի մեջ մենք սխալմամբ 
նաև ներառում ենք այն բոլոր կարծրատիպային երևույթները որոնք թեև ձևավորվել 
են նույն հասարակության մեջ, սակայն չեն կարող դասվել ազգային արժեքների ու 
ավանդույթների թվին: Ինչպես նշում է փորձագետը, «Երիտասարդները պետք է լինեն 
իրենց ավանդույթների կրողը, բայց չսահմանափակեն իրենց ու զբաղվեն 
հասարակական աշխատանքով»: Կարծրատիպերը  սահմանափակում են 
երիտասարդների հասարակական գործունեությունն ու պատնեշ հանդիսանում 
նրանց կյանքի ակտիվացման, հասարակական ներգրավածության, 
ինքնակազմակերպամն ու զբաղվածության ապահովման համար:
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7.1.Աշխարհագրական դիրք

Այսօր նույնիսկ գյուղական համայնքները դժվար է համեմատել 
իրար հետ՝ հաշվի առնելով համայնքների աշխարհագրական 
տեղաբաշխման գործոնը: Հարցմանը մասնակցած 
երիտասարդների 16.4%-ը աշխարհագրական դիրքը համարում է 
երիտասարդության իրավիճակի բարելավման  խոչընդոտ: 
Աշխարհագրական դիրքի հետ կապված խնդիրների առումով հարկ 
է դիտարկել սահմանամերձ գյուղերը և հեռավոր գյուղերը: Եթե 
սահմանամերձ տարածքներում գտնվող գյուղերի դեպքում խնդիրը 
կայանում է սահմանային լարված իրավիճակի մեջ, հեռավոր 
գյուղերի դեպքում խնդիրը մարզային քաղաքներից և այլ գյուղերից 
հեռու գտնվելն է: 
Սահմանամերձ գյուղերի դեպքում աշխարհագրական դիրքի հետ 
կապված խնդիրը ուշադրության է արժանի այդ տարածքներում 
մշտական լարված իրավիճակի պատճառով, ինչը բացասական և 
ուղղակի ազդեցություն է ունենում համայնքում ապրող 
բնակչության վրա: Հատկանշական է այն փաստը, որ ինչպես 
սահմանամերձ տարածքներում անցկացված հարցումների, 
այնպես էլ համայնքապետարանների հետ իրականացված 
հարցազրույցների արդյունքում պարզ է դառնում, որ 
տարածաշրջանային խաղաղության գործոնը կարմիր գծով նշվում 
է համայնքներում առկա խնդիրների մեջ: Սահմանային լարված 
իրավիճակը ազդեցություն է ունենում ցանկացած անհատի վրա թե՛ 
ֆիզիկական, և թե՛ հոգեբանական առումով: Մարդիկ կորցնում են 
իրենց հանգիստը և վտանգում կյանքը` ապրելով մշտական 
կրակոցների տակ գտնվող սահմանամերձ գյուղերում:

 Այս իրավիճակը, ինչպես նաև այլ խնդիրները յուրովի են  
ծանրանում  հատկապես երիտասարդների համար, 
ազդեցություն ունենում երիտասարդների զբաղվածության, 
ինքնակազմակերպման և հասարակական ներգրավվածության  
վրա: 
Սահմանամերձ գյուղերում բնակվող երիտասարդները 
նկարագրում են, որ գյուղական համայնքում աշխատանքի 
հնարավորությունները սահմանափակ են՝ սեփական 
հողատարածքը, զինված ուժերում պայմանագրային 
զինծառայության անցնելը կամ վատագույն դեպքում՝ 
արտագնա աշխատանքը: Հողատարածքների մշակությունը  
հիմնականում անհնար է դառնում՝ պայմանավորված 
սահմանային լարված իրավիճակի հետ: Այս ամենի արդյունքում 
երիտասարդները զրկվում են աշխատելու հնարավորությունից 
և հողագործության ու անասնապահության միջոցով 
ֆինանսական կայունություն ձեռքբերելուց: Մեծանում է ինչպես 
արտագնա աշխատանքի մեկնող, այնպես էլ երկրից  
արտագաղթել ձգտող երիտասարդների թիվը: 
Մյուս կողմից, փորձագետները նշում են, որ սահմանային 
լարված իրավիճակը խոչընդոտում է համայնքներում 
երիտասարդների ինքնարտահայտմանը, 
ինքնակազմակերպմանն ու հասարակական ակտիվությանը, 
քանի որ արտաքին վտանգի չեզոքացումն ու խաղաղության 
հաստատումը այս դեպքում համարվում են  համայնքի 
առաջնային խնդիրները, որոնց լուծման արդյունքում է միայն 
անդրադարձ կատարվում համայնքում մյուս խնդիրներին: Այս 
մասին փորձագետը նշում է. «Եթե անդրադառնանք 

Երիտասարդների զարգացման 
հիմնական խոչընդոտներըԳլուխ 7

Սույն գլուխը դիտարկում է 
երիտասարդների իրավիճակի 
բարելավմանը խոչընդոտող 
կարևորագույն գործոնները, 
որոնք հիմնականում բնորոշ են 
ողջ երկրին  և չեն 
սահմանափակվում որևէ 
համայնքի տարածքով: Այդպիսի 
գործոնների դերում են հանդես 
գալիս գյուղերի 
աշխարհագրական դիրքը, 
սոցիալ-տնտեսական 
պայմաններն ու 
ենթակառուցվածքների 
բացակայությունը:

38



սահմանամերձ գյուղերին, պարբերաբար տիրող լարվածությունը իր 
ազդեցությունն է ունենում երիտասարդների կյանքի վրա՝ ինչպես 
ապագայի տեսանկյունից,  այնպես էլ իրենց  համայնքում անելիքների 
տեսանկյունից»: Այս հարցում խոսքը գնում է հոգեբանական 
ճնշվածության մասին, որը սահմանափակում է երիտասարդների 
զարգանալու ձգտումները: 
Հարկավոր է նաև դիտարկել աշխարհագրական գործոնն ու դրա 
ազդեցությունը հեռավոր, լեռնային գյուղերի տեսանկյունից, որոնք 
սովորաբար գտվում են ծայրահեղ վատ սոցիալ-տնտեսական 
վիճակում:  Ըստ փորձագետի՝ այս տարածքներում կենսամակարդակի 
չափազանց ցածր լինելը պայմանավորված է հենց  գյուղերի 
աշխարհագրական դիրքի և առկա ռեսուրսների հետ: Նմանատիպ 
գյուղերի հիմնական մասը գտնվում են լեռնային կամ նախալեռնային 
տարածքներում, որտեղ գոյություն ունի նշանակալի կտրվածություն և 
մեկուսացում: Երկրի սոցիալ-տնտեսական անկումը, աշխատատեղերի 
փակումը և արտագաղթի մեծ հոսքը այս տարածքները դարձրել են 
գրեթե անմարդաբնակ:  Երիտասարդները նշում են, որ որոշ գյուղերում 
անգամ բացակայում են մթերքի խանութները, քանի որ գյուղացիների 
ծայրահեղ ծանր սոցիալական վիճակը չի խթանում ձեռներեցությունը: 
Երիտասարդները ցավով են նշում, որ շատ հեռավոր գյուղերում 
ներկայումս ապրում են ընդամենը մի քանի տասնյակ ընտանիքներ, 
որոնք էլ հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ չեն: 
Երիտասարդները առաջինն են լքում հեռավոր գյուղերը: Դպրոցներում 
սովորում է 7-10 աշակերտ, որոնք հնարավորություն ունեն ստանալ 
միայն  հիմնական կրթություն, որից հետո կամ ստիպված են 
կրթությունը չշարունակել կամ էլ լավագույն դեպքում տեղափոխվել 
մոտակա մեծ գյուղ կամ քաղաք: 
Եթե դիտարկենք  տարբեր գյուղերի երիտասարդներին, որոնք ապրում 
են քաղաքից ոչ նույն հեռավորության վրա, ապա կարող ենք փաստել, 
որ մեծ է տարբերությունն այդ երիտասարդների միջև: Փորձագետը 
նշում է. «Երևանին կամ այլ խոշոր քաղաքներին մոտ ապրող 
երիտասարդությունը տարբերվում է հեռավոր գյուղերի 
երիտասարդներից  իր ապրելակերպով, մտածելակերպով»: 

Սա փորձագետները բացատրում են առկա հնարավորություններով. 
ապրել քաղաքին մոտ նշանակում է ավելի շատ հնարավորություն 
ունենալ  մասնակցել քաղաքներում տեղի ունեցող այս կամ այն 
միջոցառմանը, իսկ հեռավոր գյուղերի երիտասարդները զրկված են այդ 
հնարավորություններից: Փորձագետները նշում են, որ 
սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից նույնպես քաղաքին մոտ ապրող 
երիտասարդն ավելի շատ հնարավորություններ ունի: «Եթե քաղաքին 
մոտ ապրող երիտասարդի համար խնդիր չէ ամեն օր գնալ քաղաք 
աշխատանքի կամ ուսման, իսկ հետո վերադառնալ գյուղ, ապա 
հեռավոր գյուղի երիտասարդը խնդիր ունի դրա հետ կապված, 
ստիպված է տուն վարձել և այդ ընթացքում մշտապես բնակվել 
քաղաքում»,- նշում է փորձագետը և հավելում, որ սա լրացուցիչ 
սոցիալ-տնտեսական խոչընդոտներ է առաջացնում առանց այդ էլ 
աշխարհագրական դիրքի պատճառով շատ հնարավորություններից 
զրկված երիտասարդի համար:
Աշխարհագրական դիրքի պատճառով շատ գյուղական  համայնքներ 
զրկված են նաև ենթակառուցվածքներից.  հանրային տրանսպորտը 
բացակայում է, ինչը երիտասարդներին թույլ չի տալիս դուրս գալ 
համայնքի սահմաններից, տեղեկացված լինել, մասնակցել 
երիտասարդական միջոցառումների, ինչպես նաև ունենալ ներդրում 
համայնքներում հասարակական գործունեության մեջ:

7.2.Սոցիալ-տնտեսական պայմաններ

Ինչպես շատ այլ զարգացող երկրներում այնպես էլ ՀՀ-ում 
աղքատության մակարդակը բավականին բարձր է: Գործազրկության 
մակարդակը և տնտեսական վատթար վիճակը նպաստում է 
աղքատության մակարդակի բարձրացմանը: Աղքատության 
մակարդակը հատկապես բարձր է գյուղական համայնքներում 
պայմանավորված աշխատեղերի բացակայությամբ, 
ենթակառուցվածքների բացակայությամբ և սոցիալ-տնտեսական վատ 
պայմաններով: 
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 հայրական ընտանիքներում,  որտեղ միևնույն ժամանակ կարող են 
ապրել ևս մեկ-երկու ընտանիք: Այս պարագայում առաջ է գալիս նաև 
երիտասարդ ընտանիքների սոցապահովության խնդիրը: 
Ըստ փորձագետի՝ կյանքի, առողջության, սեփականության 
ապահովագրություն ընդհանրապես չի գործում գյուղական 
համայնքներում, քանի որ համարվում է ավելորդություն, առանց այն էլ 
սակավ ֆինանսական միջոցներ ունեցող երիտասարդների համար: 
Երիտասարդներին ֆինանսական աջակցություն ցույց տալու համար 
մշակվում են բազմաթիվ մեթոդներ, ծրագրեր, որոնք շրջանառության 
մեջ են դնում երիտասարդներին սատարելու կարևորությունը: 
Նմանատիպ միջոցառումները հաճախ լինում են արդյունավետ 
հատկապես այն երիտասարդների համար, ովքեր տեղեկացված, 
պատրաստ և մոտիվացված են ինչ-որ բան ձեռնարկել նույնիսկ 
սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պարագայում: Որպես օրինակ, 
փորձագետը նշում է տարբեր պետական և միջազգային կառույցների 
կողմից երիտասարդների ունեցած «ստարտ ափ» գաղափարների 
ֆինանսավորումը: Այս ծրագրերը հնարավորություն են տալիս 
երիտասարդներին իրագործել իրենց բիզնես նորարական 
գաղափարները: Ծրագրի օգտակարությունը բազմիցս ապացուցվել է, 
սակայն գյուղական համայնքներում այս ոլորտում երիտասարդների 
մասնակցությանը կրկին խոչընդոտ է հանդիսանում երիտասարդների 
տեղեկացվածության պակասը, գիտելիքի և կարողությունների 
բացակայությունը:  
Այս ամենին որպես խանգարող հանգամանք համարվում է նաև 
երիտասարդների ինքնավստահության պակասը. «Գյուղական 
համայնքների երիտասարդների մեջ չկա ինքնավստահություն և 
մրցակցության ցանկություն: Բացի  ինքնավստահությունից 
գերակշռում է նաև վատատեսության գործոնը: Սա կապված է 
կարծրացված մտածելակերպերի հետ, որոնցից ամենատարածվածը 
այս ոլորտում կաշառակերությունն է»,- նշում է փորձագետը: Խոսքը 
վերաբերում է նմանատիպ ծրագրերի հանդեպ երիտասարդների 
ունեցած թերահավատությանը: 
Երիտասարդներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելուն 
ուղղված ծրագրեր իրականացնում են նաև բանկային համակարգում: 
Բանկերը առաջարկում են երիտասարդների համար վարկեր 
հատկապես բնակարան ձեռք բերելու համար, սակայն գյուղաբնակ 
երիտասարդն այս դեպքում նախընտրում է բնակարան գնել 

  «ՀՀ երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդիրներ» զեկույցում 
նշվում է տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության բաշխման արդյունքները՝ 
ըստ բնակավայրերի: Զեկույցի համաձայն, գյուղերի բնակչության 48%-ը 
տնտեսապես ոչ ակտիվ է այն դեպքում, երբ  Երևանում 18%-ն է, իսկ այլ  
քաղաքներում ՝ 36%-ը: 
 Սոցիալ-տնտեսական պայմանները մեծապես ազդում են 
երիտասարդության անհատական և սոցիալական զարգացման վրա՝ 
երիտասարդներին ստիպելով մոռանալ անձնային աճի մասին և մտածել 
ֆինանսական կայունության մասին: Սա էլ իր հերթին խոչընդոտում է 
երիտասարդության մասնակցությանը հասարակական կյանքին և 
բացառում հասարակական-կամավորական գործունեություն 
իրականացնելը: Անդրադառնալով այս հարցին՝ փորձագետը նշում է, որ  
ֆինանսական ծանր պայմանները և սահմանափակ հնարավորությունները  
ստիպում է երիտասարդներին աշխատել միայն ֆինանասական 
ռեսուրսների հայթհայթման ուղղությամբ՝ իրենց և ընտանիքի անդամների 
բարեկեցիկ կյանքը ապահովելու համար: Սա փորձագետներն համարում են 
օրինաչափ և կապում երիտասարդների սոցիալականացման հետ: 
Երիտասարդները դպրոցը կամ համալսարանը ավարտելուց հետո 
(որոշները նաև ընթացքում) գտնում են աշխատանք և ամբողջովին սկսում 
զբաղվել դրանով՝ ֆինանսական կայունություն ապահովելու նպատակով: 
Այս կարծիքը կիսում են նաև երիտասարդները,  ովքեր նշում են, որ այսօր 
երիտասարդը ավելի շատ ձգտում է սոցիալ-տնտեսական խոչընդոտները 
հաղթահարել և աշխատանք-հասարակական գործունեություն 
համատեղումը դառնում է անհնար:
Նմանատիպ իրավիճակում հասկանալի է, որ երիտասարդների մեծ մասի 
մոտ հետաքրքրվածություն չկա նախաձեռնել կամ մասնակցել ինչ-որ 
միջոցառման կամ ծրագրի՝ անձնային աճի համար: Երիտասարդին միայն 
հետաքրքրում են իր նեղ կարիքները, որոնք բխում են սոցիալ-տնտեսական 
պայմաններից:
Սակավ ֆինանսական միջոցները ազդեցություն են ունենում նաև 
երիտասարդների ապագայի՝ ընտանիք կազմելու վրա: Երիտասարդների և 
երիտասարդ ընտանիքների հիմնական մասը ունի բնակարանային և 
սոցիալական ապահովության խնդիր: Երիտասարդները նշում են, որ 
նորաստեղծ ընտանիքները ֆինանսական դժվարությունների պատճառով 
չեն կարողանում բնակարան գնել և ապրել առանձին, ստիպված ապրում են

  18.   «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները» զեկույց, Երևան 2013
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քաղաքում, այլ ոչ թե գյուղում: 
Փորձագետները նաև նշում են, որ գյուղաբնակ երիտասարդի համար 
չկա որևէ առաջնահերթություն և չափորոշիչ, որով ավելի լավ 
պայմաններով վարկեր կառաջարկվեն. «Երիտասարդների համար 
իբրև առաջարկվում է ցածր տոկոսադրույքով վարկ, սակայն 
գործարքների ընթացքում գանձված հավել յալ վճարները այնքան շատ 
են, որ երիտասարդի համար խնդիր է առաջանում այն մարել, այն 
դեպքում, երբ սոցիալ-տնտեսական խոչընդոտները դեռևս 
հաղթահարել չի կարողացել»
Գյուղաբնակ երիտասարդները գտնում են, որ առկա 
սոցիալ-տնտեսական վիճակով են պայմանավորված երիտասարդի 
առջև ծառացած խնդիրները, որոնք ինչպես և խոչընդոտները 
փոխկապակցված են և դժվար հաղթահարելի: Նրանք այս ամենի 
հաղթահարման միակ տարբերակը տեսնում են համակարգված և  
լայնամասշտաբ փոփոխությունների մեջ:

7.3.Ենթակառուցվածքների բացակայություն

Երիտասարդների զարգացման տեսանկյունից խիստ կարևոր 
գործոններ են նաև համայնքի զարգացվածությունը և 
հագեցվածությունը: Զարգացած համայնքի մասին իրենց 
պատկերացումներում երիտասարդներն առաջնահերթ նշում են 
համայնքում գործող կայացած կառույցներն ու ենթակառուցվածքները 
ու ցավով նշում, որ շատ դեպքերում այդ ամենը միայն 
պատկերացումների մակարդակում է մնում: Գյուղական 
համայնքներում ենթակառուցվածքները կամ ընդհանրապես 
բացակայում են, կամ վաղուց արդեն կորցրել են իրենց ֆունկցիոնալ 
նշանակությունը: Երիտասարդների զարգացման, վերջիններիս 
ներուժի օգտագործման ու նոր հնարավորությունների ստեղծման 
տեսնակյունից համարյա բոլոր գյուղական համայնքներում այս 
խոչընդոտը առկա է: Գյուղական համայնքների երիտասարդները 
համարվում են առավել սակավ հնարավորություններով օժտված՝ 
հաշվի առնելով ժամանցի վայրերի, մշակույթի տների 
բացակայությունը: Գյուղերի երիտասարդները նույնիսկ չեն հիշում, թե 
վերջին անգամ երբ են մշակույթի տներում միջոցառումներ 
իրականացրել: 

Երիտասարդության ինքնազարգացման, գեղարվեստական 
կրթության, սպորտի և առողջ ապրելակերպի ապահովման 
տեսանկյունից շատ կարևոր է ունենալ զարգացած 
ենթակառուցվածքներ: Փորձագետները փաստում են, որ հարուստ 
ներուժ ունեցող գյուղական երիտասարդությունը ուղղակի չի 
կարողանում ինքնադրսևորվել համայնքում՝ կառույցների 
բացակայության պատճառով: Փորձագետներից մեկը շեշտը դնում է 
գեղարվեստական կրթության վրա՝ նշելով, որ, գյուղական 
համայնքներում հիմնականում բացակայում են գեղարվեստական 
կրթություն ապահովող կառույցները՝ մշակույթի տները, արվեստի 
դպրոցները, երաժշտական դպրոցները:
Անդրադառնալով նաև պետական աջակցությանը՝ փորձագետը 
փաստում է, որ պետական աջակցություն այն համայնքներում, որտեղ 
որ գործում են նմանատիպ դպրոցներ, շատ քիչ է և աջակցությունը 
սահմանափակվում է միայն անվճար տեղեր հատկացնելով: «Շատ 
համայնքներում կա քմահաճ վերաբերմունք դեպի գեղարվեստական 
կրթությունը: Գյուղերում ստեղծվում են կառույցներ, որոնք 
աջակցություն են ստանում կամ ֆինանսավորվում են միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից, սակայն երբ միջազգային  
կազմակերպությունը դադարում է աջակցություն ցույց տալ և 
պատասխանատվությունը ընկնում է ՏԻՄ-ի վրա, այստեղ արդեն կապը 
կտրվում է»,- նշում է փորձագետը, օրինակ բերելով գյուղերից մեկը, 
որտեղ համայնքապետի ջանքերով և պետական ու միջազգային 
կազմակերպությունների աջակցությամբ ստեղծվել է արվեստի դպրոց, 
սակայն համայնքապետի փոխվելուց հետո դպրոցը փակվել է, 
որովհետև համայնքապետարանը չի հատկացրել  մեկ միլիոն դրամ, այն 
դեպքում երբ պետական կառույցը ֆինանսավորման մեծ մասը հոգալու 
պատրաստակամություն է հայտնել: 
Ենթակառուցվածքների բացակայությունը ոչ միայն խոչընդոտում է 
երիտասարդների ինքնակազմակերպմանը, այլ նաև գյուղի 
երիտասարդին հետ է պահում մշակութային և սպորտային կյանքին 
մասնակցելուց: Երիտասարդները նշում են, որ շատ են 
դպրոցահասակաշները, ովքեր ուզում են զբաղվել ինչ-որ սպորտաձևով, 
սակայն գյուղում հնարավորությունը չկա, իսկ քաղաք հասնելը հեշտ չէ: 
Գյուղի դպրոցներն անգամ սպորտային դահլիճ չունեն, որպեսզի 
անցակցնեն ֆիզկուլտուրայի դասերը: Երիտասարդները, հիշելով իրենց 
դպրոցական ֆիզկուլտուրայի դասերը, նշեցին, որ ձմռան ամիսներին 
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գյուղեր գնացող տրանսպորտից և վճարել բավականին թանկ: 
Այս դեպքում դժվարանում է նաև գյուղմթերքի իրացումը քաղաքում: Դա 
գյուղաբնակ երիտասարդները համարում են այն պատճառներից մեկը, որով 
հողագործությունն ու անասնապահությունը դառնում է ոչ եկամտաբեր: 
Իրավիճակն ավելի վատ է ձմռանը, երբ անբարեկարգ ճանապարհները 
ծածկվում են ձյունով և դառնում դժվարանցանելի ու փակվում: 
Երիտասարդները կատակում են, որ որոշ գյուղերում երիտասարդ ընտանիքները 
երեխա ունենալը պլանավորում են այնպես, որ երեխան ձմռանը չծնվի, որպեսզի 
կարողանան հասնել հիվանդանոց: Տվ յալ իրավիճակում երիտասարդությունը 
միակ լուծումը տեսնում է ճանապարհների բարեկարգման և հանրային 
տրանսպորտի կանոնակարգմամբ: Փոքր գյուղերի համար նրանք առաջարկում 
են, որ ուղևորափոխադրող կազմակերպությունները լինեն պետական և 
վարորդները վճարվեն կամ պետական, կամ տեղական բյուջեից, ոչ թե ըստ 
տեղափոխած ուղևորների:
Առանց այդ էլ աշխարհագրական տեղաբաշխումը շատ գյուղերի համար 
խոչընդոտ է հանդիսանում և դրա հետ մեկտեղ ենթակառուցվածքների 
բացակայությունը բերում է լրջագույն խնդիրների՝ երիտասարդության 
զարգացման, կրթության և հասարակական ակտիվության ու մասնակցության 
մեջ բերելով նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրների:   

ֆիզկուլտուրայի դասերը անցնում էին դասասենյակներում շախմատ, 
շաշկի կամ այլ երեխայական խաղեր խաղալով, իսկ ամռանը դրսում 
վազելով կամ լավագույն դեպքում ֆուտբոլ խաղալով:  
Ենթակառուցվածքների բացակայությունը երիտասարդությանը 
զրկում է շատ ոլորտներում առաջխաղացում ունենալուց: 
Երիտասարդներն իրենք են փաստում այդ մասին և նշում, որ մեծ 
ցանկություն են ունեցել որևէ արհեստի կամ երաժշտական գործիքի 
տիրապետել, սակայն հնարավորություն չեն ունեցել: 
Երիտասարդներից մեկը ցավով նշում է. «Եթե մի քանի տարի առաջ 
կարող էինք մեզ համոզել, որ դեռ նոր ձևավորված պետություն ենք ու 
նորմալ է, որ գյուղում չկան մշակութային օջախներ, երաժշտական կամ 
արվեստի դպրոցներ, արհեստի մասին խոսելն անիմաստ է, բայց այսօր 
նույնպես տեսնում ենք նույն պատկերը և ոչ մի առաջընթաց չկա 
ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ու չենք էլ մտածում, 
որ մի օր մեր երեխաները կունենան հնարավորություններ, որոնք մենք 
չենք ունեցել:» (Շիրակ, Սառնաղբյուր, ար., 24տ., ակտիվ երիտասարդ)
Երիտասարդները դեռ դպրոցահասակ տարիներից սկսում են 
պատկերավոր նախագծել ապագան, որտեղ արդեն այդ բացը 
նկատվում  է, այսինքն` գեղարվեստական կրթությունը, 
հասարակական ակտիվությունը, բարեփոխումն ինքնին մղվում են 
ետին պլան՝ ենթակառուցվածքների ոչ զարգացված լինելու 
պատճառով:
Բացի մշակութային օջախների բացակայությունից, երիտասարդները 
որպես վատ գործող կամ բացակայող ենթակառուցվածք համարում են 
ճանապարհներն ու տրանսպորտային ցանցը: Երիտասարդներից մեկը 
նշում է. «Գյուղական շատ համայնքների ճանապարհներ մեղմ ասած 
անմխիթար վիճակում են գտնվում և դժվարանցանելի են ոչ միայն 
ձմռան, այլ նաև մյուս ամիսներին էլ և ոչ մի տրանսպորտային 
ընկերություն չի ուզում իրականացնել փոխադրում, մանավանդ այն 
դեպքում, երբ համայնքը մի քիչ հեռու է մարզկենտրոնից և քիչ 
բնակչություն ունի» (Շիրակ,Քեթի, իգ. 20տ., ակտիվ երիտասարդ):
Սա երիտասարդները բացատրում են և՛ անբարեկարգ 
ճանապարհներով, և՛ ոչ շահութաբերությամբ: Տվ յալ իրավիճակում 
գյուղ-քաղաք կապը խաթարվում է: Փորձագետը նշում է, որ այս 
պարագայում սոցիալ-տնտեսական առանց այդ էլ վատ պայմաններում 
գտնվող գյուղացին ստիպված է կամ տաքսիով երթևեկել, եթե իհարկե 
սեփական մեքենա չունի կամ օգտվել մոտակա խոշոր քաղաքներ կամ 
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Գյուղական երիտասարդության շրջանում իրականացված 
հարցման արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ երիտասարդների 
բացարձակ մեծամասնությունը իրենց խնդիրների լուծման 
հեռանկարը տեսնում են պետական մարմինների և միջազգային 
կազմակերպությունների աջակցության մեջ: Սակայն քիչ թիվ չեն 
կազմում նաև այն երիտասարդները, ովքեր իրենց սեփական 
ռեսուրսներ են համարում գյուղական համայնքների 
երիտասարդության իրավիճակը բարելավելու հիմնական միջոց: 
(Տե՛ս գծապատկեր 13)

Ընդունելով այն տեսակետը, որ խորքային փոփոխությունների 
զգալի հատվածը պայմանավորված է հենց երիտասարդների 
կողմից իրականացվելիք հետագա գործողություններից, 
այնուամենայնիվ հարկ է առաջանում պարզաբանել, թե ինչ 
քայլեր կարող են ձեռնարկել ոլորտի նշանակալի 
դերակատարները երիտասարդներին կրթելու ու հզորացնելու 
ուղղությամբ: Ըստ այդմ առանձնացվել են ներքոնշյալ 
առաջարկությունները  ուղղված պետական ու տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին, միջազգային ու տեղական 
հասարակական կազմակերպություններին: 
Առաջարկությունները առաջ են քաշվել հարցված 
երիտասարդների և փորձագետների կողմից:

Գյուղաբնակ երիտասարդության 
խնդիրների լուծման հեռանկարներըԳլուխ 8

Հետազոտության պրակտիկ 
նշանակությունից և 
դիտարկված խնդիրների 
բազմազանությունից՝ հարկ է 
առաջանում ուրվագծել այն 
հեռանկարները, որոնք 
կնպաստեն գյուղական 
համայնքների 
երիտասարդության 
տարաբնույթ խնդիրների 
լուծմանը, ընդհանուր 
իրավիճակի բարելավմանը: 
Սույն գլուխն ընդգրկում է 
գյուղաբնակ 
երիտասարդության խնդիրների 
լուծման հեռանկարներն ու 
կառուցողական առաջարկներ 
այդ խնդիրների լուծման համար:

Այլ

Չեմ պատկերացնում
Միջազգային 

կազմակերպությունների
աջակցությամբ

3.8%

6%

52.50%

Պետական
 աջակցությամբ

65.60%

Սեփական ուժերով 38.80%

Գծապատկեր 13.
Խնդիրների լուծման հեռանկարները
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Պետական մարմիններին
 
1. Մարզպետին կից երիտասարդական խորհուրդների 
գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով այդ 
մարմինները դարձնել  ընտրովի, ոչ թե  ներկայացուցչական, այսինքն 
խորհրդի կազմը ձևավորել բաց դիմումների հիման վրա ընտրություն 
կատարելով, որպեսզի փոքր համայնքի երիտասարդը, ով հնարավոր է 
ավելի հետաքրքրված է քան մեծ համայնքի բնակիչը, ունենա 
հնարավորություն լինել խորհրդի անդամ
2.      Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարզպետին կից 
երիտասարդական խորհուրդներում հնարավոր չէ ապահովել բոլոր 
համայնքների ներկայացվածությունը, նպատակահարմար է ստեղծել 
տարածաշրջանային խորհուրդներ, որտեղ ներկայացված կլինեն նաև 
փոքր գյուղական համայնքների երիտասարդները: Տարածաշրջանային 
խորհուրդները հանդես կգան որպես կապող օղակ այդ 
երիտասարդների և մարզային խորհրդի միջև
3.      Կառուցվածքային խնդիրները լուծելուց զատ անհրաժեշտ է 
հետևողական լինել, թե վարչապետին առընթեր ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի, թե մարզային ու 
տարածաշրջանային խորհուրդների ակտիվ ու ֆունկցիոնալ 
գործունեությունը երաշխավորելու տեսանկյունից
4.      Նպատակահարմար է ստեղծել երիտասարդության հարցերով 
պատասխանատուի առանձին հաստիք մարզպետարաններում
5.      Սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից 
ներդրված դրամաշնորհային համակարգի շրջանակներում, գյուղական 
համայնքների երիտասարդության վիճակի բարելավմանը ուղղված 
ծրագրերը որոշակի առավելություն պետք է ստանան, մասնավորապես 
կարելի է մշակել և կիրառել հատուկ գործակից գնահատման 
ժամանակ բոլոր այն ՀԿ-ների համար, որոնք գործում են գյուղական 
համայնքներում
6.      Երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրին զուգահեռ 
բավականին խթանող միջոցառում կարող է հանդիսանալ այսպես 
կոչված «երիտասարդական գյուղական համայնք» ծրագիրը, որի 
շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի երկրի գյուղական 
համայնքներից որևէ մեկում կիրականացվեն երիտասարդներին 
ուղղված միջոցառումներ

7.      Գյուղերում երիտասարդության զբաղվածությունը ապահովելու, 
ներքին ու արտաքին արտագաղթը կանխելու տեսանկյունից 
հարկավոր է իրականացնել արդյունավետ պետական 
քաղաքականություն երիտասարդների ձեռնարկատիրական 
կարողություների զարգացման և սկսնակ ձեռնարկություններին 
աջակցություն ցույց տալու ուղղությամբ
8.      Ներկայումս որոշ կառույցների կողմից  կամավորական 
աշխատանքի փորձը ընդունվում է որպես առավելություն, սակայն այն 
պետք է պետական ճանաչելիություն ունենա՝ կամավորության 
ինստիտուտը զարգացնելու ու դրա մասին ընկալումներն ու 
պատկերցումները վերափոխելու համար
9.  Անհրաժեշտ է բոլոր հնարավոր տարբերակներով աջակցել 
ապակենտրոնացման քաղաքականությանը՝ պետական բնույթի 
միջոցառումները պարբերաբար իրականացնելով տարբեր մարզերի 
գյուղական համայնքներում, որպեսզի տեղի երիտասարդությունն էլ 
անհաղորդ չմնա իրադարձությունների զարգացմանը:

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին

1.      Խիստ արդյունավետ քայլ կլինի համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմում երիտասարդության հարցերով պատասխանատու 
պաշտոնյայի հաստիքի ձևավորումը, ում կարևորագույն խնդիրները 
պետք է լինեն ՏԻՄ-երիտասարդություն կապի ամրապնդումը, 
երիտասարդության տարաբնույթ խնդիրների հասցեագրումը
2.      Ներկա փուլում անհրաժեշտ է առավել ուշադիր և հետևողական 
լինել երիտասարդական խորհուրդներում համայնքի 
երիտասարդության ներկայացուցիչներին առաջադրելիս, մշակել 
որոշակի չափանիշներ և ըստ այդմ էլ իրականացնել ընտրությունը
3.      Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պետք է 
առանձնահատուկ ուշադրության արժանանա համայնքային 
որոշումների կայացմանը երիտասարդների մասնակցության 
խթանումը: Այս նպատակով պետք է պարբերաբար կազմակերպվեն 
հանրային քննարկումներ երիտասարդների շրջանում
4.      Երիտասարդության զբաղվածության խնդիրները լուծելու 
տեսանկյունից կարող է խիստ արդյունավետ լինել 
համայնքապետարանի աշխատանքներում երիտասարդներին 
ներգրավելը; Դա երիտասարդների համար կծառայի որպես օգտակար 
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գործում: Վերջիններս կարող են նշանակալի առավելություններ տալ 
այն կազմակերպություններին, որոնք կնախընտրեն իրենց ծրագրերը 
անցկացնել գյուղերում և ներգրավել տեղի երիտասարդությանը:

Այսպիսով, նկարագրված գործողությունների համալիրը, տարբեր 
դերակատարների համատեղ ջանքերը նշանակալիորեն կնպաստեն 
զեկույցում վերհանված խնդիրների լուծմանը և կայուն նախադրյալներ 
կստեղծեն գյուղական համայնքների հետագա զարգացման համար:

աշխատանքային փորձ:
5.      Հնարավորության դեպքում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները պետք է որոշակի տարածք և գույք տրամադրեն 
համայնքի երիտասարդությանը, ինչը կարող է նշանակալի խթան 
հանդիսանալ վերջիններիս ինքնակազմակերպման, հասարակական 
ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար:

Միջազգային և տեղական 
կազմակերպություններին

1.      Անհրաժեշտ է ակտիվ գործունեություն ծավալել գյուղական 
համայնքների երիտասարդների հմտությունների ու կարողությունների 
զարգացման ուղղությամբ
2.      Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի 
երիտասարդների աշխատաշուկայում մրցունակ դարձնելուն, 
օգտակար կարող է լինել երիտասարդների մասնագիտական 
կողմնորոշմանը նպաստելը, ինքնաներկայացման հմտությունները 
զարգացնելը, կազմակերպության կամավորական աշխատանքներում 
հատկապես գյուղական երիտասարդությանը ներգրավելը, ինչպես նաև 
վերջիններիս շրջանում տարբեր արհեստագործական դասընթացներ 
կազմակերպելը
3.      Հասարակական կազմակերպությունները պետք է նպաստեն 
տեղական մակարդակում մասնակցային կառավարման զարգացմանը, 
ընդ որում պետք է կրթեն ոչ միայն երիտասարդներին, այլև ՏԻՄ-երին, 
նպաստեն ՏԻՄ և համայնք կապի սերտացմանը:
4.      ՀԿ-ները կարող են նաև մեծ դերակատարում ունենալ գյուղերում 
արմատացած կարծրատիպերը կոտրելու մեջ, բացատրական 
աշխատանքներ պետք է տարվեն թե երիտասարդության, թե 
մեծահասակների շրջանում
5.      Հասարակական կազմակերպությունները ունեն նշանակալի 
ներուժ իրենց գործունեությամբ նպաստելու համայնքների համաչափ 
զարգացման, մասնավորապես մայրաքաղաքում կազմակերպվող 
տարաբնույթ միջոցառումները՝ դասընթացները, քննարկումները, 
հանդիպումները իրականացնել գյուղական համայնքներում
6.      Շատ կարևոր է դոնոր կազմակերպությունների դերը գյուղական 
երիտասարդության շրջանում իրականացվող ծրագրերը խթանելու 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական 
քաղաքականության 2013-2017թթ. ռազմավարություն  
2. Երիտասարդական միջոցառումների իրականցման կենտրոն և 
Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, 
«Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և 
պետության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդական 
դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում» 
հետազոտական զեկույց
3. «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները» 
զեկույց, Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, 
2014
4. Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ, 
«Գյումրու երիտասարդության իրավիճակի» վերլուծություն: 
Զեկույց/Գյումրի, 2015
5. «Հայաստանի երիտասարդների ձգտումներն ու ակնկալիքները» 
զեկույց, ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարություն, 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակ, Երևան 2012
6. «Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
2014թ հունվարին» ԱՎԾ, Երևան 2014
7. «Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
2015թ հունվարին» ԱՎԾ, Երևան 2015
8. «Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի 
գյուղական բնակչության շրջանում» Մ.Վ. Գալստյան
9. «Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց» 
Եվրոպական կրթական հիմնադրամ, Թուրին, 2012, հունիս
10. «Հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղերում մոտ ապագայում 
հնարավոր է անգամ բողոքներ չլինեն» Սուսաննա Շահնազարյան 
http://hetq.am/arm/news/11537/heravor-u-sahmana-
merdz-gyuxerum-mot-apagayum-hnaravor-e-angam-boxoqoxner-chlinen
.html

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2.

Հետազոտությանը մասնակցած համայնքներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.

Հետազոտության փորձագետների ցանկ 
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Թամարա Թորոսյան

Անուն, ազգանուն Կազմակերպություն

Գայանե Մարտիրոսյան

Գոռ Մարգարյան

Արարատ Ալիխանյան

Անժելա Սաղաթել յան

Հերմինե Գասպարյան

Նազելի Ավագյան

Էֆրիդա Եգանյան

Ալլա Մանթաշյան

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության երիտասարդական 
քաղաքականության վարչության պետ 

Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի 
և սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ 
(2015թ.), «Արվեստը հանուն խաղաղության» ՀԿ 
նախագահ

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության 
Տավուշի մարզի զարգացման ղեկավար, 
քաղաքացիական հասարակության մասնագետ 

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» կազմակերպության 
Տավուշի մարզի երիտասարդական ծրագրերի 
համակարգող

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ (2015թ.), 
«Աջակցություն ՀՀ սոցիալական ոլորտի 
բարեփոխումներին» ծրագրի Լոռու մարզի 
մենթոր

«GIZ» միջազգային կազմակերպության 
Համայնքների զարգացում Հարավային 
կովկասում ծրագրի խորհրդատու

Լոռի մարզի մարզպետին առընթեր 
երիտասարդական խորհրդի քարտուղար

Կոթիի «Համայնքային և երիտասարդական 
նախաձեռնությունների ակումբ» ծրագրերի 
ղեկավար

«Կանայք և երիտասարդները առանց 
սահմանների և սահմանափակումների» ՀԿ 
նախագահ

Թթուջուր

Համայնք

Գոշ

Արշալույս

գ. Մարտունի

Աչաջուր

Մարգահովիտ

Կոթի

Սառնաղբյուր

Գեղարքունիք

Մարզ

Տավուշ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Տավուշ

Լոռի

Տավուշ

Շիրակ


