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Մշակման Փաստաթուղթ 4 

Հայաստան 

Դեկտեմբեր, 2021 

Գենդերային ճեղքվածքը չվարձատրվող ընտանեկան 
աշխատանքի ոլորտում. ինչու՞ են ընտանեկան 
տնտեսության աշխատանքները մնում կանանց 
ուսերին  

Յարոսլավա Բաբիչ, ISET 

Հայաստանում չվարձատրվող ընտանեկան 
աշխատանքների վերաբերյալ վերլուծություն 

Ալեքսանդր Գրիգորյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

Քնար Խաչատրյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 
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Ամփոփ նկարագիր 

Գենդերային ճեղքվածքը չվարձատրվող ընտանեկան 
աշխատանքի ոլորտում. ինչու՞ են ընտանեկան տնտեսության 
աշխատանքները մնում կանանց ուսերին  

Էջեր 3-8 
 

Բազմաթիվ հոդվածներ նշում են, որ Քովիդ-19 համավարակի պայմաններում ընտանեկան աշխատանքների 

բեռի առավել մեծ մասն  է ընկնում կանանց վրա: Բայց նույնիսկ համավարակից առաջ, այս աշխատանքների 

երկու երրորդը իրականացվում էր կանանց կողմից, ինչպես զարգացող, այնպես էլ զարգացած երկրներում: 

Ընտանեկան աշխատանքների բաշխման ոլորտում գենդերային անհավասարությունները կապվում են 

տնտեսական գործունեության անարդյունավետության հետ, որոնք հանգեցնում են սոցիալական և 

տնտեսական բացասական հետևանքներ կանանց համար, ինչպիսին է, օրինակ, աշխատանքի շուկայում 

կանանց ներգրավվածության և աշխատանքի պայմանների անբավարար մակարդակը: Աշխատանքի այս 

հատվածում ամփոփ քննարկում ենք տնտեսական և սոցիոլոգիական այն գործոնները, որոնք բացատրում են 

ընտենական աշխատանքի ոլորտում գենդերային անհավասարությունները: Նաև, ամփոփում ենք “Ճանաչել, 

կրճատել և վերաբաշխել” քաղաքականության գործիքները, որոնք կարող են կիրառվել խնդրին 

հասցեագրելու համար:    

  

Հայաստանում չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանքների 

վերաբերյալ վերլուծություն 
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Աշխատանքում ներկայացվում են նոր վերլուծական փաստեր Հայաստանում չվարձատրվող ընտանեկան 

աշխատանքների վերաբերյալ, օգտագործելով 2018 և 2020 թվականների անհատական տվյալներ: Մեր 

աշխատանքը հաստատում է այս ոլորտում գենդերային անհավասարությունների առկայությունը: Ի 

համեմատ տղամարդկանց, կանայք ավելի հաճախ են թողնում իրենց մասնագիտական աշխատանքը 

ընտանեկան տնտեսության աշխատանքներ անելու համար: Ավելին, կանանց շրջանում այդ 

համամասնությունը ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց շրջանում: Աշխարհին հայտնի քաղաքականության 

գործիքները, բնականաբար, կարևոր են Հայաստանում այս ոլորտի գենդերային ճեղքվածքներին 

հասցեագրելու համար: Այնուամենայնիվ, երկրում առկա ընթացիկ իրավիճակը պահանջում է 

քաղաքականության լրացուցիչ գործիքներ: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է իրականացնել հասցեագրված 

քաղաքականություն երկրում առկա զանգվածային արտագաղթը զսպելու համար:  Օրինակ, պետք է 

աջակցել երկրի հեռավոր շրջաններում գործող համավարակից տուժած ձեռնարկություններին, որոնցում 

կանանց ներգրավվածությունը ի սկզբանե բարձր է եղել:   
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Գլոբալ գենդերային 
ճեղքվածքը չվարձատրվող 
ընտանեկան աշխատանքի 
ոլորտում. Ինչու՞ է 
ընտանեկան աշխատանքը 
շարունակում բեռ մնալ 
կանանց համար 
Չվարձատրվող խնամքի և ընտանեկան 

աշխատանքերի իրողությունները վերջին 

ժամանակաշրջանում ակադեմիական 

շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են, 

հատկապես COVID-19 համաճարակի 

իրադարձություններից հետո (Van Houtven et al., 

2020; Craig and Churchill, 2020; Duragova, 2020)։ 

Վերջին հարցումները և հետազոտությունները 

հաստատում են, որ չնայած երկու սեռերի համար 

չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանքի բեռը 

աճել է, կանայք ամբողջ աշխարհում իրենց վրա են 

վերցրել համաճարակի ընթացքում տարբեր 

ընտանեկան և խնամքի պարտականությունների 

գերակշիռ մասը (UN Women, 2020): Շատ 

երկրների համար երկարաձգված 

արգելափակումները բացահայտեցին մարդկանց 

տնտեսական կյանքի "թաքնված" կողմը, որը 

սովորաբար չի արտացոլվում ազգային հաշիվների 

տվյալներում։ Չվարձատրվող խնամքի 

աշխատանքի հետ կապված հիմնական 

խնդիրներից մեկը, ոչ զարմանալիորեն, 

վերաբերում է "տնային տնտեսության ոլորտում" 

սեռի հիման վրա աշխատանքի բաժանմանը, և 

դրա հետևանքներին՝ ընտանիքների հուզական և 

տնտեսական բարեկեցության վրա: 

Քաղաքականության այս համառոտագիրն 

ուսումնասիրում է ամբողջ աշխարհի գենդերային 

անհավասարության ներկա վիճակը և 

զարգացումները՝ չվարձատրվող ընտանեկան 

աշխատանքի ոլորտում, և քննարկում 

ակադեմիական գրականությունը, որտեղ 

դիտարկվում է դրանց պատճառներն ու 

հետևանքները։ Նաև քննարկվում է հավանական 

քաղաքական միջամտության գործիքակազմը, որը 

կարող է նպաստել աշխատանքի և անձնական 

կյանքի միջև ավելի մեծ հավասարակշռության և 

սոցիալական ու ընտանեկան բարեկեցության 

ապահովմանը: 

Գենդերային ճեղքվածքը 
չվարձատրվող խնամքի 
աշխատանքի ոլորտում 

Չվարձատրվող խնամք և ընտանեկան 

աշխատանք եզրույթները դրսևորվում են 

տերմինաբանական բազմաթիվ 

արտահայտություններով, ներառյալ՝ 

"չվարձատրվող խնամքի աշխատանք", 

"չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանք", 

"ընտանեկան խնամքի չվարձատրվող աշխատանք" 

և այլն։ Այս տերմինները, ըստ էության, 

վերաբերում են միևնույն երևույթին՝ տնային 

տնտեսությունում իրականացվող խնամքի 

չվարձատրվող գործունեությանը: Դրանց մեջ են 

մտնում խոհարարությունը, տան մաքրությունը և 

լվացքը, ջրի և վառելիքի հավաքումը, գնումները, 

տան սպասարկումը, տնային տնտեսությունը, 

երեխաների և տարեցների խնամքը և այլն (Addati 

et al., 2018): Այս համառոտագրի նպատակներից 

ելնելով, տվյալ եզրույթները կիրառվելու են 

փոխադարձաբար՝ վերջիններս նկարագրելու 

համար հիմնականում կիրառելով "չվարձատրվող 

խնամք", "ընտանեկան աշխատանք" կամ 

"չվարձատրվող ընտանեկան խնամք" տերմինները։ 

Թեև չվարձատրվող խնամքի աշխատանքի 

արժեքը չի ընդգրկվում ազգային հաշիվների 

համակարգում, այն կարելի է ստանալ շատ 

երկրներում ազգային վիճակագրական 

վարչությունների կողմից անցկացվող ժամանակի 

օգտագործման հարցումների միջոցով։ Ըստ 

վերջին հարցումների (Charmes, 2019), 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի աշխատանքի 

ավելի քան երեք քառորդը (76,4%), ամբողջ 

աշխարհում, կատարում են կանայք, իսկ 23,6%-ը՝ 

տղամարդիկ: Զարգացած երկրներում կանանց 

բաժինը փոքր-ինչ ցածր է (65%), մինչդեռ 

զարգացող երկրներում և զարգացող շուկայական 
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տնտեսությամբ երկրներում կանայք կատարում են 

չվարձատրվող խնամքի 80,2%-ը: Այսպիսով, 

ստացված տվյալների համաձայն, նույնիսկ 

զարգացած երկրներում կանայք կատարում են 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի աշխատանքի 

շուրջ երկու երրորդը: Ներկայումս աշխարհում ոչ 

մի երկիր, ըստ էության, չի հասել գենդերային 

հավասարության՝ տնային տնտեսությունների 

չվարձատրվող խնամքի բաշխման հարցում (U.N. 

Women., 2019)։ 

Արդյո՞ք առկա է ընտանեկան 
խնամքի պարտականությունների 
սերտացման ապացույց 

Հաշվի առնելով, որ շատ երկրներում ժամանակի 

օգտագործման առաջին ուսումնասիրությունները 

կատարվել են համեմատաբար վերջերս, հնարավոր 

է, որ ընտանեկան աշխատանքի բաշխման 

փոփոխությունների և գենդերային բացի 

հավանական կրճատման վերաբերյալ 

հայտարարություններ անելը վաղաժամ է: Սակայն 

ժամանակի օգտագործման տվյալների կիրառման 

ավելի երկար պատմություն ունեցող երկրներից, 

մասնավորապես, Միացյալ Նահանգներից 

ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ 

այն, թե ինչպես են մայրերն ու հայրերը իրենց 

ժամանակը բաշխում վարձատրվող և 

չվարձատրվող աշխատանքի միջև, կտրուկ փոխվել 

է 1965-ից մինչև 2011 թվականը: Մասնավորապես, 

ինչպես երևում է նկար 1-ից (Parker and Wang-ից, 

2013), 2011 թվականին կանայք ծախսում էին 2,6 

անգամ (շաբաթական 13 ժամով ավելի) ավելի շատ 

ժամանակ վարձատրվող աշխատանքի համար, 

մինչդեռ տղամարդիկ ծախսում են 5 ժամ պակաս, 

քան 1965 թվականին: Երեխաների խնամքի 

համար ծախսվող ժամանակն ավելացել է ինչպես 

տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ։ 

Միևնույն ժամանակ, ընտանեկան 

աշխատանքների ժամերի քանակը զգալիորեն 

նվազել է կանանց մոտ, մինչդեռ տղամարդկանց 

մոտ այն փոքր ինչ աճել է։ 

Նկար 1. Մայրեր և հայրեր, ԱՄՆ, 1965-
2011: դերերը համընկնում են, բայց 
ճեղքվածքները մնում են 

 
Նշում: Արդյունքները հիմնված են 18-ից 64 տարեկան 
մեծահասակների, մինչև 18 տարեկան սեփական երեխայի 
(երեխաների) միասին բնակվող տնային տնտեսությունների 

վրա։ Աղբյուր` Parker and Wang (2013): 

Ընդհանուր առմամբ, 40 տարվա ընթացքում, 

ժամանակի օգտագործման հետազոտության 

տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս 

տղամարդկանց և կանանց միջև չվարձատրվող 

խնամքի աշխատանքի նմանության աստիճանը 

(Kang et al., 2011; Altintas & Sullivan, 2016): 

Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս Կաննի և այլոց 

հետազոտությունը (2011), գենդերային 

անհավասարությունը բավականին կայուն է 

ժամանակի ընթացքում: Մասնավորապես, 

տղամարդիկ իրենց ներդրումը կենտրոնացնում են 

ընտանեկան աշխատանքի ոչ ստանդարտ 

առաջադրանքներ կատարելու վրա (այսինքն 

առաջադրանքներ, որոնք սովորաբար պահանջում 

են ավելի քիչ ժամանակ, ունեն հստակ սահմանում 

և թույլ են տալիս կատարելու ժամանակի ավելի 

ազատ ընտրություն, քան ամենօրյա ռուտինային 

առաջադրանքները), ինչպիսիք են տան առևտուրը 

և ընտանեկան ճամփորդությունները, իսկ կանայք 

իրենց ժամանակի մեծ մասը նվիրում են 

ռուտինային աշխատանքին (խոհարարություն, 

տան մաքրություն, լվացք): Կանանց կողմից 
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ընտանեկան աշխատանքի համար ծախսված 

ժամանակի կրճատումը (հատկապես ընթացիկ 

խնդիրների կատարման համար) կարող է 

մեծապես պայմանավորված լինել կենցաղային 

տեխնոլոգիաների զարգացմամբ և 

աշխատաշուկայում կանանց մասնակցության 

ավելի բարձր մակարդակի ճանաչմամբ/ 

պահանջարկով (Gershuni, 1983, 2004): Այսպիսով, 

թվում է, որ ընտանեկան տնտեսությունների 

գենդերային հավասարության "ցածր նշանաձողը" 

արդեն անհնար է անցնել, և հետագայում 

ընտանեկան խնամքի պարտականությունների 

փոփոխություններն ավելի դժվար կլինի նույնիսկ 

զարգացած երկրներում: 

Այն գործոնները, որոնք դարձնում են 
չվարձատրվող ընտանեկան խնամքը 
որպես կանանց հիմնական 
պատասխանատվությունը 
շարունակական 

Ընտանեկան աշխատանքում գենդերային դերերի 

պահպանման համար պատասխանատու 

գործոնները կարելի է խմբավորվել տնտեսական 

(մասնագիտացում, համեմատական 

առավելություններ) և սոցիոլոգիական 

(սովորություններ, ավանդույթներ, սոցիալական 

ընկալում) ասպեկտների: 

Տնտեսական փաստարկները, որոնք երկար 

ժամանակ օգտագործվել են վարձատրվող և 

չվարձատրվող խնամքի աշխատանքների 

անհավասար բաշխման բացատրության համար, 

հիմնված են համեմատական 

առավելությունների և մասնագիտացման 

օգուտների տեսության վրա: Սկսած Becker-ի 

հիմնարար աշխատանքից (Becker, 1985), 

ընտանիքի տնտեսական մոդելները ենթադրում են, 

որ ընտանեկան տնտեսության աշխատանքի 

բաժանումը պայմանավորված է տարբեր փորձով 

և մարդկային կապիտալում ներդրումների 

ընտրությամբ: Becker-ը պնդում է, որ 

արդյունավետ ընտանեկան տնտեսությունները 

պահանջում են մասնագիտացում, և 

մասնագիտացման բնույթը կարող է բացատրվել 

առնվազն մասամբ, մարդկային կապիտալի 

նախնական ներդրումների տարբերություններով 

(տղամարդկանց շուկայական հմտություններ և 

կանանց համար տնային տնտեսություն վարելու 

հմտություններ) (Becker, 2009): Այս մոդելի մեջ 

վարձատրվող շուկայական գործունեության մեջ 

տղամարդկանց առավելությունը բացատրվում է 

պատմական պատճառներով, որոնք մասամբ 

բխում են շուկայական աշխատանքի ավելի 

ֆիզիկական բնույթից: Այնուամենայնիվ, 

ժամանակակից հեղինակները նշում են, որ 

ժամանակի ընթացքում աշխատանքի բնույթը 

փոխվում է, միևնույն ժամանակ, ավելի քիչ 

ուշադրություն է դարձվում ֆիզիկական և ավելի 

շատ ճանաչողական հմտությունների վրա: 

Նմանապես, ընտանեկան տնտեսությունների 

արտադրության բնույթը փոխվում է (Greenwood 

et al., 2017): Ծնելիության վերահսկողությունը 

ընտանիքներին տվել է երեխաների քանակը 

վերահսկելու լավագույն միջոցը (Juhn and McCue, 

2017): Այս փոփոխությունները պետք է 

բարձրացնեն աշխատանքի 

արտադրողականությունը տղամարդկանց և 

կանանց համար, և հետևաբար, պետք է 

նվազեցնեն գենդերային ճեղքվածքը 

տղամարդկանց և կանանց միջև՝ նշված երկու 

տեսակի աշխատանքների համար։ 

Այնուամենայնիվ, չնայած զարգացած երկրներում 

կանայք հաճախ հասնում են ավելի բարձր 

կրթական մակարդակի, քան տղամարդիկ (Goldin, 

Katz և Kuziemko, 2006; Murphy և Topelle, 2014), 

մինչ օրս դա բավարար չի եղել աշխատավարձերի 

և չվարձատրվող ընտանեկան տնտեսության 

բաշխման մեջ գենդերային ճողքվածքը վերացնելու 

համար: Ավելին, ինչպես ցույց է տալիս 1992-ի 

կանադական տվյալների վրա հիմնված 

հետազոտությունը, որը կատարվել է 

Մակֆարլեյնի և այլոց կողմից (2000), մինչ կնոջ 

ընտանեկան ժամանակը մեծանում է, երբ 

ամուսինը ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում 

վճարովի աշխատանքի վրա, հակառակը ոչ միշտ է 
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ճիշտ է տղամարդկանց համար (տղամարդիկ 

ավելի շատ ժամանակ չեն ծախսում ընտանեկան 

գործերի վրա, երբ նրանց կանայք մեծացնում են 

իրենց զբաղվածությունը): Alonso et al., 2019-ը, 

օգտագործելով 18 զարգացած և զարգացող 

շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների 

նմուշը, գտել է, որ տարբեր գործոններ, որոնք 

սահմանում են վարձատրվող և չվարձատրվող 

աշխատանքի միջև ժամանակի բաշխումը, ազդում 

են տղամարդկանց և կանանց վրա ասիմետրիկ 

կերպով: Օրինակ, կես դրույքով աշխատանք 

ունենալը, ի համեմատ լրիվ զբաղվածությանը, 

զգալիորեն մեծացնում է կանանց չվարձատրվող 

աշխատանքի մասնակցությունը, իսկ 

տղամարդկանց համար նույն աճը վիճակագրորեն 

աննշան է: 

Այսպիսով, ընտանեկան տնտեսությունների 

աշխատանքի բաժանման օգտին զուտ 

"պրագմատիկ" տնտեսական փաստարկը 

բավարար չէ` չվարձատրվող խնամքի ոլորտում 

պահպանվող գենդերային բացը բացատրելու 

համար: Այլ սոցիալական գործոնները, ինչպիսիք 

են գենդերային դերերը, սահմանվում են 

սոցիալական վերաբերմունքով և մշակութային 

նորմերով, սովորաբար կարևոր դեր են խաղում 

ընտանեկան տնտեսությունների աշխատանքի 

բաժանման մեջ (Coltraine, 2000; Jun և Mccew, 

2017): Ավելին, կարելի է պնդել, որ կանանց 

կրթության ընտրությունը, որը նպաստում է 

տնային տնտեսության մեջ նրանց 

"համեմատական առավելությանը", ինքնին 

մշակութային նորմ է և վերաբերմունքից անկախ 

չէ: Այս ընտրությունը սովորաբար ձևավորվում է 

վաղ մանկությունից և արտացոլում է, թե որքան է 

ընտանիքը ներդնում/ խրախուսում աղջկա 

կրթությունը տղայի կրթության համեմատ․ 

արդյո՞ք տղաները զբաղվում են որոշակի տնային 

գործերով՝ սննդի պատրաստում, տան 

մաքրություն, փոքր երեխաների խնամք և այլն 

(UNDP, 2020): Օրինակ, Հարավային Կովկասում 

չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանքում բարձր 

գենդերային ճեղքվածքը կարելի է բացատրել 

ընտանեկան առանձնահատկություններով։ 

Ադրբեջանում անցկացված հարցման (CRRC, 

2015) համաձայն՝ կանանց մոտ 96 տոկոսին 

մանկուց սովորեցրել են տան սպասարկում, 

մաքրել տանը կամ լվացք անել, մինչդեռ 

տղամարդկանց միայն 35 տոկոսն է սովորել 

պատրաստել և մաքրել: Վրաստանում կանանց 

գրեթե 90%-ը հայտնել է, որ նրանց սովորեցրել են 

պատրաստել, մաքրել տանը և լվացք անել, մինչդեռ 

միջին հաշվով տղամարդկանց 30-ից պակաս 

տոկոսն է հայտնել, որ նրանց սովորեցրել են այդ 

հմտությունները (UNFPA, 2014): 

Չվարձատրվող խնամքի 
աշխատանքի գենդերային 
անհավասարության բաշխման 
սոցիալական ծախսերը  

Գենդերային անհավասարությունը պարզապես 

արդարության հարց չէ։ Անհավասարությունը 

հանգեցնում է ռեսուրսների զգալի ոչ ռացիոնալ 

բաշխման, երբ կանանց արտադրական ներուժը 

լիովին չի իրականացվում: Alonso et al. (2019) 

ուսումնասիրության մեջ գնահատվում է ՀՆԱ-ի 

աճը՝ կապված ընտանեկան աշխատանքում 

գենդերային անհավասարության հնարավոր 

կրճատման հետ, որը ներկայումս նկատվում է 

Նորվեգիայում: Այնպիսի երկրներն, ինչպիսիք են 

Պակիստանը և Ճապոնիան, որտեղ նախնական 

գենդերային ճեղքվածքը բավականին զգալի է, աճը 

կկազմի ՀՆԱ-ի 3-ից մինչև 4 տոկոսը: 

Անարդյունավետության մեկ այլ աղբյուր է 

որակավորման նվազեցումը՝ իրավիճակ, երբ 

կանայք աշխատանքի են անցնում իրենց 

որակավորման մակարդակից ցածր (Connolly և 

Gregory, 2007; Garnero et al., 2013), որպեսզի 

ավելի լավ հավասարակշռեն ընտանեկան և 

աշխատանքային պարտականությունները: 

Կանանց ընկալումը, որպես առաջին հերթին 

երեխաների խնամքի և ընտանեկան աշխատանքի 

համար պատասխանատու, հանգեցնում է 

աշխատավայրում խտրականության և ազդում է 

աշխատանքի վարձատրության գենդերային 
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ճեղքվածքի "անբացատրելի" մասի վրա (Blau and 

Kahn, 2017): Աշխատանքի վարձատրության 

ճեղքվածքը, իր հերթին, ամրացնում է ընտանեկան 

աշխատանքի բաժանման անհավասարությունը: 

Ավելին, պարզվել է, որ ընտանեկան աշխատանքի 

անհավասար բաշխման ընկալումը կապված է 

հարաբերությունների ցածր 

բավարարվածության, դեպրեսիայի և 

ամուսնալուծության հետ (Ruppaner et al, 2017): 

Բացի այդ, ավելի վաղ սոցիոլոգիական 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բաշխման 

անհավասարությունը, այլ ոչ թե աշխատանքի 

ծավալը, առաջացնում է ավելի մեծ 

հոգեբանական սթրես (Bird, 1999): 

Գենդերային ճեղքվածքը վերացնելու 
քաղաքականությունը 

Հաշվի առնելով չվարձատրվող խնամքի 

աշխատանքների գենդերային ճեղքվածքի հետ 

կապված տնտեսական և սոցիալական զգալի 

ծախսերը՝ քաղաքականություն մշակողները ավելի 

մեծ ուշադրություն են դարձնում գենդերային 

հավասարությանը՝ տղամարդկանց և կանանց 

աշխատանքի և անձնական կյանքի միջև 

հավասարակշռությունն խթանելու համար։ 

Ներկայումս որոշումների մեծ մասը 

կենտրոնացած է "ճանաչել, կրճատել և 

վերաբաշխել" քաղաքական ուղղվածությունների 

շուրջ (Elson, 2017): 

Ճանաչման քաղաքականությունը կարևորում է 

երեխաների դաստիարակության հետ կապված 

դրամական վճարումների միջոցով կանանց 

կողմից կատարվող խնամքի չվարձատրվող 

աշխատանքի արժեքը (օրինակ ՝ հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդի 

քաղաքականությունը)։ Աշխարհի շատ երկրներ 

հավատարիմ են պետության կողմից 

ֆինանսավորվող հղիության և ծննդաբերության 

արձակուրդների քաղաքականությանը, թեև 

հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի 

վճարների համարժեքությունը և նման 

արձակուրդների տևողությունը դեռևս խոչընդոտ 

են բազմաթիվ երկրների համար (Addati et al., 

2014)։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ հղիության և 

ծննդաբերության ոչ ավելի, քան 12 ամիս 

տևողությամբ արձակուրդը դրական 

ազդեցություն ունի մայրերի զբաղվածության վրա, 

իսկ երկարատև արձակուրդները (ավելի քան 

երկու տարի) մեծացնում են կարիերայի ծախսերը 

կանանց համար (Kunze, 2016; Ռում, 1998; 

զրպարտություն և այլն, 2019): 

"Կրճատման" քաղաքականությունն ուղղված է 

հանրային ծառայությունների տրամադրմանը, 

որոնք թույլ կտան նվազեցնել երեխաների խնամքի 

և կանանց համար չվարձատրվող աշխատանքի այլ 

ձևերի բեռը և ազատել նրանց ժամանակը 

աշխատուժի մասնակցության համար: Նման 

ռազմավարությունների թվում են պետության 

կողմից ֆինանսավորվող երեխաների խնամքի 

ծառայությունների (որակյալ նախադպրոցական 

հաստատություններ և մանկապարտեզներ) և 

ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ներդրումը՝ 

մաքուր ջրի, սանիտարական, էներգիայի և 

հասարակական տրանսպորտի տրամադրման 

համար: Էմպիրիկ ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս հիմնականում դրական ազդեցություն 

կանանց զբաղվածության մակարդակի վրա (Vuri, 

2016; Lefebvre et al., 2009; Geyer et al., 2014), 

սակայն որոշ վերապահումներով։ 

Մասնավորապես, սուբսիդիաները կարող են 

ավելի քիչ արդյունավետ լինել կանանց 

աշխատուժի առաջարկի համար, եթե երեխաների 

մատչելի խնամքը պարզապես դուրս է մղում 

ծնողների հետ կապ չունեցող երեխաների խնամքի 

այլ ձևերը (ինչպիսիք են ընտանիքի անդամների 

կողմից ոչ ֆորմալ օգնությունը) (Vuri, 2016; 

Havnes and Mogstad, 2011): 

"Վերաբաշխման" քաղաքականությունը 

նպատակ ունի նպաստել կանանց և 

տղամարդկանց միջև ընտանեկան 

պարտականությունների և երեխաների խնամքի 

վերաբաշխմանը: Նման ռազմավարությունների 

թվում են այն նախաձեռնությունները, որոնք 
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ուղղված են ճկուն և կրճատված աշխատանքային 

շաբաթը տղամարդկանց և կանանց համար 

հավասարապես գրավիչ և մատչելի դարձնելուն 

(օրինակ, շաբաթական ստանդարտ ժամացույցի 

փոխանցումը ընտանիքի համար ավելի 

բարենպաստ շաբաթական 35 ժամով, ինչպես 

օրինակ Ֆրանսիայում)։ Աշխատաշուկայի ակտիվ 

ծրագրերը, որոնք ուղղված են կանանց 

աշխատաշուկայում պահելուն, կարող են նաև 

նվազեցնել չվարձատրվող աշխատանքի համար 

տրամադրվող ժամերի քանակը (Alonso et al. 

2019)։ Բացի այդ, աշխատաշուկայի ավելի 

արդյունավետ կարգավորումը (օրինակ, 

օրենսդրություն, որը կարգավորում է 

արձակուրդային ժամանակը, աշխատանքային 

օրվա առավելագույն տևողությունը և այլն), 

կնվազեցնի երկարատև աշխատանքային 

ժամանակը և կխոչընդոտի կերակրող/խնամակալ 

գենդերային մասնագիտացումը ընտանիքներում 

(Hook, 2006)։ Այլ օրինակներ ներառում են 

աշխատանքի և անձնական կյանքի միջև 

հավասարակշռության քաղաքականությունը, որը 

վերջերս ընդունվել Է ԵՄ-ի կողմից (2019/1158-ի 

ԵՄ դիրեկտիվ) և ուղղված է երեխայի խնամքի 

վարձատրվող արձակուրդ տրամադրելուն և 

տղամարդկանց համար ընտանեկան արձակուրդի 

չփոխանցվող մասերի ավելացմանը: Մի շարք 

երկրների ուսումնասիրությունների արդյունքում 

պարզվել է, որ այս քաղաքականությունը 

արդյունավետ է ինչպես չվարձատրվող խնամքի 

մեջ հոր մասնակցության ընդլայնմանն, այնպես էլ 

ընտանիքում գենդերային ճեղքվածքը նվազեցնելու 

համար (Fernandez-Cornejo et al., 2018; 

Անդերսեն, 2018): 

Կարևոր է արձանագրել, որ անհրաժեշտ են 

լրացուցիչ ուսումնասիրություններ՝ ճշգրիտ 

որոշելու, թե ինչպես և ինչու է կոնկրետ 

քաղաքականությունը կարող օգոտկար լինել 

ընտանիքներին, և համապատասխանեցնել այն 

տվյալ երկրի պայմաններին։ Չնայած վերը նշված 

ռազմավարություններից շատերը չեն լուծի 

գենդերային ճեղքվածքը միանգամից, սակայն 

հանդիսանում են կարևոր առաջին քայլ՝ 

աշխատավայրում և ընտանիքում ավելի մեծ 

գլոբալ գենդերային հավասարության հասնելու 

ճանապարհին: 

Չվարձատրվող ընտանեկան 
խնամք Հայաստանում. նոր 
ապացույցներ 

Ընդհանուր միտումները 

Հայաստանում 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 

Հայաստանում բոլոր տարիքի, կրթության և 

զբաղվածության կարգավիճակի կանայք ավելի քիչ 

են հակված աշխատելու, քան տղամարդիկ, իսկ 

նրանք, ովքեր ունեն վարձատրվող աշխատանք, 

միջինում աշխատում են ավելի քիչ ժամ։ 

Անգործության բարձր մակարդակը առաջին 

հերթին բացատրվում է ընտանիքի հոգսերով և 

ընտանեկան պարտականություններով։ Կանայք 

համեմատաբար ավելի շատ ժամանակ են 

ծախսում չվարձատրվող ընտանեկան 

աշխատանքի համար, ինչպիսիք են հիվանդների, 

տարեցների, անաշխատունակ ընտանիքի 

անդամների և երեխաների խնամքը: Հայաստանի 

վերաբերյալ "ՄԱԿ-կանայք" (2020) զեկույցում 

նշվում է, որ կանայք շաբաթական 58,5 ժամ են 

ծախսում ընտանեկան աշխատանքի վրա, մինչդեռ 

տղամարդիկ ծախսում են ընդամենը 28,4 ժամ: 

Աշխատող կանայք ավելի քիչ ժամանակ են 

ծախսում ընտանեկան աշխատանքի համար 

(շաբաթական 27,5 ժամ), քան ոչ ակտիվ կանայք 

(շաբաթական 37,5 ժամ), մինչդեռ տղամարդիկ 

շաբաթական 11 ժամ ծախսում են ընտանեկան 

պարտականությունների կատարման վրա ՝ 

անկախ աշխատաշուկայում նրանց 

կարգավիճակից: Չարմզը (2019) հայտնում է, որ 

Հայաստանում չվարձատրվող խնամքի ընդհանուր 

ծավալի 83,2 տոկոսը տրամադրվել է կանանց 

կողմից, մինչդեռ հարևան երկու երկրներում, 

Թուրքիայում և Ադրբեջանում՝ 79,1 տոկոս և 74,9 

տոկոս համապատասխանաբար: 
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Հայաստանում սոցիալական նորմերն ու 

կարգավորումները կարևոր դեր են խաղում 

գենդերային քաղաքականության և 

հասարակական պրակտիկայի մեջ։ 

Հասարակության մեջ գերակշռող հայացքների 

համաձայն, կնոջ դերը հիմնականում կապված է 

ընտանեկան պարտականությունների կատարման 

և երեխաների խնամքի հետ (ADB, 2019): Բացի 

այդ, կան բազմաթիվ վկայություններ, որ տնային 

տնտեսությունների կառուցվածքը աշխատանքի 

շուկայում արդյունքների կարևոր շարժիչ ուժ է: 

Համաշխարհային բանկի (2017) 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

ամուսնությունը և մայրությունը սերտորեն 

կապված են աշխատուժի մեջ կանանց 

մասնակցության ցածր մակարդակի հետ: Նույն 

հետազոտության համաձայն, ընտանեկան 

տնտեսությունում գտնվող 6-14 տարեկան 

երեխաների թվի և աշխատաշուկայում կանանց 

մասնակցության միջև բացասական 

հարաբերակցություն կա: "ՄԱԿ-կանայք" (2020) 

զեկույցը ցույց է տալիս, որ տղամարդկանց և 

կանանց միջև աշխատաշուկայի ակտիվության 

ցուցանիշներում առավել մեծ 

անհամապատասխանությունները առաջանում են 

երեխաների հետ ընտանիքներում և ուժեղանում 

են երեխաների թվի աճին զուգընթաց: 

Հայաստանում արտագաղթի բարձր մակարդակ 

կա։ Տղամարդկանց միգրացիայի հետ մեկտեղ 

կանայք ավելի շատ պատասխանատվություն են 

ստանձնում տնային տնտեսություններում և ոչ 

ֆորմալ ընտանեկան ձեռնարկություններում՝ 

չվարձատրվող աշխատանքի համար: Սակայն, 

քանի որ այդ ոչ պաշտոնական վճարները 

սովորաբար չեն գրանցվում և, հետևաբար, 

պաշտոնապես չեն ճանաչվում, կանայք չեն 

ստանում սոցիալական նպաստներ, ինչպիսիք են 

հիվանդության վճարովի արձակուրդ և ապագա 

կենսաթոշակային վճարի աճ (ՄԱԿ, 2017): 

 

Չվարձատրվող ընտանեկան 
աշխատանք և խնամք, ինչպես նաև 
աշխատաշուկայի որոշումների 
ուսումնասիրություն 2018 և 2020 
թվականների տվյալների 
վերլուծության հիման վրա 

Այս բաժնում ներկայացվում է նոր տվյալներ՝ 

Հայաստանում չվարձատրվող ընտանեկան 

խնամքի գենդերային ասպեկտի մասին, որոնք 

առնչվում են COVID-19-ը պանդեմիային: Այդ 

նպատակով մենք օգտագործում ենք Հայաստանի 

Ամերիկյան համալսարանին կից Բիզնեսի 

ուսումնասիրությունների ու զարգացման 

կենտրոնի (CBRD) կողմից հավաքագրված 

Հայաստանի աշխատուժի 2018 թվականի 

հետազոտության տվյալները և 2020 թվականի 

նոյեմբեր ամսվա նոր տվյալները: 2018 թվականի 

աշխատուժի հարցման տվյալների համաձայն՝ 

հարցազրույցից երեք ամիս առաջ աշխատանքից 

հեռացած հարցվողների թվում 28,7 տոկոսը 

կանայք են եղել։ Ըստ CBRD 2020թ.-ի տվյալների, 

կարելի է եզրակացնել, որ ճգնաժամային 

ժամանակներում, ինչպիսին է COVID-19 

համաճարակը, կանայք ունեն աշխատանքից 

դուրս գալու զգալիորեն ավելի բարձր 

հավանականություն. 2020 թվականին վերջին երեք 

ամսվա ընթացքում աշխատանքից դուրս եկած 

անձանց 60,2 տոկոսը կանայք էին: 

Աշխատանքից դուրս գալու պատճառները կարող 

են շատ լինել։ 2018թ.-ի և CBRD-ի 2020 թ.-ի 

հետազոտություններում հարցվողներին 

առաջարկվել է ընտրել մի քանի տարբերակներից 

մեկը, ներառյալ երեխաների/ծերերի 

չվարձատրվող խնամքը և ընտանեկան 

պարտականությունները (աշխատանքը): Մինչև 

COVID-19, 2018թ.-ին, կանայք գերակշռում էին 

այն խմբում, ովքեր դուրս էին եկել աշխատանքից, 

որպեսզի կատարեն երեխաների/ծերերի 

չվարձատրվող խնամք (61.5 տոկոս) կամ զբաղվեն 

տնային տնտեսությամբ (100 տոկոս): 
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Նկար 1-ում դիտարկվում են այն տղամարդկանց և 

կանանց համամասնությունները, ովքեր դուրս 

եեկել են իրենց աշխատանքից, որպեսզի կատարեն 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամք կամ հոգ 

տանեն տարեց ընտանիքի անդամի (անդամների) 

և/կամ երեխայի մասին, կամ տնային 

տնտեսության աշխատանք կատարելով, 2018թ․-ի 

և CBRD-ի 2020թ․-ի տվյալների 

հավաքածուներում: Հարկ է նշել մի քանի 

դիտողություններ. 2018 թվականին 

տղամարդկանց շրջանում աշխատանքից դուրս է 

եկել միայն 1,1 տոկոսը՝ ընտանեկան 

պայմաններում չվարձատրվող խնամքի 

պատճառով, մինչդեռ կանանց շրջանում այդ 

բաժինը կազմել է 4,7 տոկոս: 2020 թվականի 

նոյեմբերին համապատասխան տոկոսները 

տղամարդկանց և կանանց համար ավելացել են, 

համապատասխանաբար, մինչև 4,2 և 8,3 

տոկոսով: Սա նշանակում է, որ ընտանեկան 

օգնության համար աշխատանքից դուրս եկած 

կանանց մասնաբաժինը ավելացել է համաճարակի 

ժամանակ 3,5 տոկոսային կետով, որը փոքր ինչ 

ավելի է, քան տղամարդկանց մոտ (3.1 տոկոսային 

կետով): Ընդհանուր առմամբ համաճարակը 

հանգեցրել է չվարձատրվող ընտանեկան 

աշխատանքի պատճառով աշխատանքից դուրս 

գալու մասին որոշումների թվի ավելացմանը, և 

կանայք շարունակում են ավելի հաճախ 

աշխատանքից դուրս գալ այդ պատճառով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. Աշխատանքից դուրս գալը 
չվարձատրվող ընտանեկան օգնություն 
ցուցաբերելու համար 

 
Աղբյուրը՝ 2018-ի և 2020-ի համար CBRD-ի տվյալների 
հավաքածուներ: 
Նշումներ: հաշվարկները հիմնված են 15-75 տարեկան անձանց 
վրա, ավքեր աշխատանքից դուրս են եկել հարցազրույցից 3 
ամիս առաջ: CBRD-ի 2020 թվականի տվյալներում 
աշխատանքից դուրս գալը դիտարկվում է միայն հարցումից 
երեք ամիս առաջ, մինչդեռ 2018 թվականի աշխատաշուկայի 
հարցման տվյալներում ժամանակահատվածը տևում են 3 
ամսից մինչև 3 տարի: Տվյալների երկու հավաքածուներում 
հետևողականությունը ապահովելու համար մենք վերլուծում 
ենք այն հարցվողներին, ովքեր դուրս են եկել աշխատանքից 

վերջին երեք ամիսների ընթացքում: 
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Աղյուսակ 1. Որոշակի պատճառով 
աշխատանքից ազատվելու 
հավանականությունը (սահմանային 
ազդեցություն) 

 Չվարձատրվո

ղ ընտանեկան 

խնամք 

Երեխաների/ 

ծերերի 

չվարձատրվող 

խնամք 
Փոփոխականնե

ր 

(1)   (2) 

   

Տղամարդ  

2020 

0.0272 0.0264 

 (0.0179) (0.0170) 

Կին  2018 0.0290*** 0.0282*** 

 (0.0104) (0.0100) 

Կին  2020 0.0435*** 0.0352*** 

 (0.0139) (0.0134) 

Կրթություն  -0.0021 -0.0025 

 (0.0034) (0.0032) 
Ամուսնացած -0.0045 -0.0034 

 (0.0087) (0.0083) 

Գյուղ -0.0320*** -0.0294*** 
 (0.0118) (0.0114) 

Մայրաքաղաք -0.0287** -0.0310** 

 (0.0139) (0.0147) 
Ազատ անդամ -0.0758*** -0.0800*** 

 (0.0227) (0.0214) 

Փսեվդո R2 0.1261 0.1171 
Դիտարկումներ 732 732 

Նշում: 2018թ․-ի և CBRD-ի 2020թ․-ի դիտարկումները 3 

ամսվա ընթացքում աշխատանքից դուրս եկած անձանց 

համար միավորված են միասին: Գնահատման մեթոդ-

պրոբիտ։ Փոխգործակցության փոփոխականի համար 

հիմքային կատեգորիա – տղամարդիկx2018: Աղյուսակում 

ներկայացված են սահմանային ազդեցություններ։ 

Ընտրանքում կանանց բաժինը կազմում է 36,34 տոկոս։ 587 և 

145 դիտարկումներ՝ 2018թ․-ի և 2020թ․-ի համար: 

Թույլատրելի սխալանքները փակագծերում. *** p < 0.01, * * 

p<0.05, * p < 0.1. 

Կանանց և տղամարդկանց միջև առկա 

տարբերություններն ուսումնասիրելու համար նաև 

գնահատում ենք ռեգրեսիոն մոդել, որը հաշվի է 

առնում աշխատանքից դուրս գալու 

հավանականությունը՝ ընդհանուր առմամբ 

ընտանեկան, և մասնավորապես 

երեխաների/ծերերի չվարձատրվող խնամք 

ապահովելու համար (մոդելներ 1 և 2, Աղյուսակ 1)։ 

2018թ․-ին տղամարդկանց համեմատ, 

չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանքի 

պատճառով աշխատանքից դուրս եկած կանանց 

բաժինը 2,9 տոկոսային կետով բարձր է եղել: Այս 

համամասնությունը 2020թ.-ին ավելացել է 4.4 

տոկոսային կետով: Որակապես նման արդյունքներ 

դիտրկվում են նաև երեխաների/ծերերի 

չվարձատրվող խնամքի դեպքում (մոդել 2): Սա 

խոսում է այն մասին, որ ինչպես սովորական, 

այնպես էլ համաճարակային պայմաններում, 

տղամարդկանց համեմատ, տնային 

պարտականությունները կատարելու համար 

աշխատանքից ազատումը ավելի հավանական է 

կանանց համար։ Այդ պատճառով 

հավանականությունը ավելի բարձր է եղել 2020 

թվականին՝ 2018 թվականի համեմատությամբ: 

Հարցումների ընթացքում, ինչպես տղամարդկանց, 

այնպես էլ կանանց համար աշխատանքից 

ազատված անձանց ընտրանքի փոքր չափերի 

պատճառով 2018-ի և 2020-ի միջև 

տարբերությունները վիճակագրորեն նշանակալի 

չեն: Սակայն դրանք վկայում են ինչպես 

աշխատաշուկայում, այնպես էլ համաճարակի 

հետևանքով չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի 

բաշխման պոտենցիալ խորացող գենդերային 

ճեղքվածքի մասին։ 

Քաղաքականության վերաբերյալ 
առաջարկություններ 
Օգտագործելով միկրոտնտեսական տվյալները՝ 

մեր վերլուծությունը հաստատում է Հայաստանում 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի գենդերային 

տարբերությունների գոյությունը։ Բացի այդ, մենք 

ներկայացնում ենք ապացույցներ, որ գոյություն 

ունեցող ճեղքվածքը ավելացել է COVID-19 

համաճարակի ժամանակ: Տղամարդկանց 

համեմատ, կանայք ավելի հավանական է դուրս 

գան իրենց աշխատանքից, որպեսզի ապահովեն 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամք, և 

հավանականության տարբերությունն աճել է 2018-

2020 թվականների ընթացքում: 

"Ճանաչել, կրճատել և վերաբաշխել" (3-R 

քաղաքականություն, Elson, 2017) 

քաղաքականության տեսակների լույսի ներքո 

Հայաստանի կառավարության համար մեր 

առաջարկությունները հիմնված են հետևյալ 

փաստարկների վրա։ Ընդհանուր առմամբ, 3-R-ի 

ընդհանուր քաղաքականությունը կիրառելի է 

սովորական պայմաններում և հատկապես 

համաճարակի ժամանակ: Այնուամենայնիվ, 

Հայաստանի դեպքում չափազանց կարևոր է 

բացահայտել ընտանեկան չվարձատրվող խնամքի 
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բեռի մեծացման հիմնական (ինստիտուցիոնալ) 

պատճառները: Հայաստանում արտագաղթի 

մակարդակը շարունակում է բարձր մնալ, որն 

ավելի է աճել աշխատաշուկայում Լեռնային 

Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմից հետո 

(2020թ. սեպտեմբերի 26-ից նոյեմբերի 9-ը): 

Հետևաբար, չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի 

բեռը հատկապես ծանրացավ կանանց համար, 

քանի որ աշխատանքային միգրանտները 

հիմնականում տղամարդիկ են։ Արտագաղթն, 

իհարկե, նշված անհավասարության 

պատճառներից մեկն է։ Այլ հավանական 

գործոններ են երկու լուրջ ցնցումների արդյունքում 

Հայաստանի տնտեսության ճյուղային 

կառուցվածքային փոփոխությունները ՝ COVID-19 

պանդեմիան և 44-օրյա պատերազմը, որոնց 

հետևանքները դեռ պետք է ուսումնասիրվեն: 

Գրիգորյանը և Խաչատրյանը (2021), 

օգտագործելով Հայաստանի վերաբերյալ 

տվյալների մեկ այլ բազմություն 2020 թվականի 

մայիսից, ցույց են տալիս, որ կանայք ավելի ճկուն 

են անցնում հեռահար աշխատանքի ռեժիմին 

համաճարակի ժամանակ: Սա ցույց է տալիս, որ 

կանայք կարող են հարաբերական առավելություն 

ունենալ COVID-19 համաճարակի ընթացքում 

աշխատաշուկայի մասնակցության մեջ, իսկ վերը 

նշված տվյալները վկայում են, որ այս 

առավելությունը չի կարող օգտագործվել լիարժեք 

կերպով՝ չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի 

տրամադրման չափից ավելի առկա պահանջարկի 

պատճառով: 

Հայաստանի կառավարության պետական 

քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի 

գլխավորապես երկրին բնորոշ կանանց համար 

չվարձատրվող ընտանեկան խնամքի ոչ համաչափ 

բեռի վերացմանը։ Կարևոր է բարձրացնել 

հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի 

վճարումները և դրա տևողությունը (ինչպես նաև 

ապահովել վճարովի երեխայի խնամքի 

արձակուրդ), ներդրումներ կատարել երեխաների 

խնամքի հաստատություններում և բարելավել 

աշխատանքային պայմանները կանանց համար՝ ի 

թիվս այլ երկրներում հաջողությամբ կիրառված 

ռազմավարությունների: Այնուամենայնիվ, 

Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը թելադրում է 

լրացուցիչ միջոցառումների շարք, ինչպիսիք են 

երկրից զանգվածային արտագաղթի կանխմանն 

ուղղված քաղաքականություն և հեռավոր 

շրջաններում ընկերությունների աջակցություն, 

որոնք, որպես կանոն, հավասարակշռված են 

գենդերային հատկանիշներով, սակայն 

հատկապես զգայուն են COVID-19 շոկի 

նկատմամբ (օրինակ, զբոսաշրջություն և 

հյուրանոցային բիզնես): Բացի այդ, այն 

ոլորտները, որոնք կարող են անցնել հեռավոր 

աշխատանքի ռեժիմին, կարող են օգուտ քաղել այս 

ռեժիմի նկատմամբ կանանց ճկունությունից: 

Օրինակ, հեռավար աշխատանքի ռեժիմին 

անցնելու համար հարկային արտոնությունները 

կարող են շատ կանանց դրդել պահպանել իրենց 

զբաղվածությունը և ավելի արդար ձևով բաժանել 

չվարձատրվող ընտանեկան աշխատանքը 

ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Նման 

նպատակային քաղաքականությունը, ի վերջո, 

պետք է ավելացնի կանանց խնամքի 

այլընտրանքային ծախսերը, կանայք առավել 

հակված կլինեն պահպանել իրենց աշխատանքը: 
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