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7Արժանապատիվ աշխատանք, հիմա՛

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ֆինանսավորմամբ 2021թ.-ից 
իրականացվում է «Արժանապատիվ աշխատանք հիմա՛» ծրագիրը, որի ընդհանուր նպատակն 
է նպաստել աշխատանքի և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության անհատական, 
կոլեկտիվ ու պետական մեխանիզմների զարգացմանը և դրանց կիրառմանը Հայաստանում` 
աշխատողների, արհմիությունների հզորացման և օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներին 
ուղղված շահերի պաշտպանության միջոցով:  «Արժանապատիվ աշխատանք հիմա՛» 
ծրագիրն իրականացվում է ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խմբի, 
Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնի կողմից՝ Կրթություն և համերաշխություն արհմիության 
հետ համատեղ:
Ծրագրի մեկնարկին «Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» (APR 
Group) ՀԿ-ի կողմից իրականացվել է ելակետային ուսումնասիրություն, որի նպատակն 
է պարզել ՀՀ-ում բնակչության աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության 
ընդհանուր վիճակը՝ ըստ զբաղվածության ոլորտների: Ելակետային ուսումնասիրությունը 
բաղկացած է 2 հիմնական մասից՝ քանակական ուսումնասիրություն աշխատող բնակչության 
հետ և որակական ուսումնասիրություն ոլորտի փորձագետների և գործատուների հետ: 
Քանակական ուսումնասիրության բացահայտումների հիման վրա լրամշակվել է որակական 
ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, որոշվել են այն խնդիրները, որոնց ուղղությամբ 
անհրաժեշտ է ստանալ ավելի խորացված տեղեկատվություն:
 Տվյալ զեկույցում ներկայացված են քանակական ուսումնասիրության արդյունքները: 
Ուսումնասիրության ընթացքում բացահայտվել են աշխատանքային իրավունքներին առնչվող 
հետևյալ ասպեկտները՝ 

1. պայմանագրային հարաբերություններին առնչվող հիմնախնդիրները,
2. պայմանագրի բացակայության դեպքում աշխատանքային հարաբերությունների 

կարգավորման մեխանիզմները և դրանց հետ կապված հիմնախնդիրները,
3. աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի հետ կապված խնդիրները,
4. արտաժամյա աշխատանք, աշխատանքային պարտավորություններից չբխող 

աշխատանք,
5. աշխատանքի պայմանների խնդիրները՝ ներառյալ աշխատողների առողջության 

պահպանման հարցերը,
6. աշխատանքի վարձատրության, խրախուսանքի և պատասխանատվության հետ 

կապված հարցերը,
7. աշխատանքային պարտավորությունները և քաղաքական գործընթացները,
8. աշխատանքային հարաբերություններում վեճերի առկայությունն ու դրանց լուծման 

մեխանիզմները՝ ներառյալ արհմիություններին վերաբերող հարցերը,
9. աշխատավայրում խտրականության դրսևորումները տարբեր սոցիալական խմբերի 

հանդեպ՝ կանանց ևն,
10. անչափահասների աշխատանքը:

Քանակական ուսումնասիրության արդյունքները հիմք են հանդիսացել ոչ միայն 
որակական ուսումնասիրության մեթոդաբանության լրամշակման համար, այլ նաև 
օգնել են համագործակից կազմակերպություններին՝ իրենց հետագա գործողությունների 
պլանավորման գործընթացում:



ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի, 
Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խմբի, Ֆակտոր տեղեկատվական 
կենտրոնի կողմից՝ Կրթություն և համերաշխություն արհմիության հետ համատեղ 
իրականացվող «Արժանապատիվ աշխատանք հիմա՛» ծրագրի շրջանակներում 
«Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ» (APR Group) ՀԿ-ի 
կողմից իրականացվել է ելակետային ուսումնասիրություն, որի նպատակն է պարզել ՀՀ-
ում բնակչության աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության ընդհանուր 
վիճակը: Հետազոտությունն իրականացվել է քանակական սոցիոլոգիական հարցումների 
մեթոդաբանությամբ՝ ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում՝ 1062 աշխատող անձանց 
շրջանում: Ներկայացուցչական ընտրանքը թույլ է տալիս 95% վստահության միջակայքում 
±3% ճշգրտությամբ տվյալները տարածել աշխատող բնակչության վրա: Մարզերում ու 
համայնքներում ընտրանքը բաշխվել է բնակչության թվի համամասնությամբ: Հարցումներն 
անցկացվել են համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչը հնարավորություն է տվել 
ապահովել դաշտային աշխատանքների վերահսկման բարձր աստիճանը: 
Հետազոտության արդյունքներն ամփոփ ներկայացված են ստորև.

• Հարցվողների 81.9%-ը գործատուների հետ գտնվում է ֆորմալ աշխատանքային 
փոխհարաբերություններում. ունեն աշխատանքային կամ ծառայությունների 
մատուցման պայմանագիր կամ աշխատանքի են անցել հրամանի հիման վրա։

• Հարցվողների 80.9%-ը ծանոթ է պայմանագրի բովանդակությանը։ Պայմանագիր 
ունեցող հարցվողների 7.2%-ին մասամբ կամ ընդհանրապես հասկանալի չէ 
պայմանագրի բովանդակությունը։ Միևնույն ժամանակ հարցվողների 92.7%-ը նշել 
է, որ աշխատանքի ընդունվելիս իրենց ծանոթացրել են աշխատանքի պայմաններին, 
իրավունքներին ու  պարտականություններին։

• Հարցվողների մեծ մասը նշել է, որ իրենց աշխատանքային պայմանները, 
իրավունքներն ու պարտականությունները մեծամասամբ ապահովում են այնպես, 
ինչպես իրենց ներկայացվել է նախապես։ 81.9%-ը նշել է, որ իրենց աշխատավայրում 
կան աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման կանոններ։ 
Ընդ որում՝ հարցվողների 84%-ը նշել է, որ գործատուն իրենց հրահանգավորել 
է աշխատավայրում անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ։ 
Աշխատանքային պայմաններում առողջության համար վտանգավոր կամ 
վնասակար գործոնների ազդեցության (թույլատրելիից բարձր աղմուկ, փոշի, 
վիբրացիա, ճառագայթում և այլն) բարձր մակարդակի առկայության մասին նշել 
է հարցվողների 6.8%-ը, իսկ 16.9%-ը նշել է, որ առկա է, բայց ոչ այդքան բարձր: 
Ամենաշատ վտանգավորության աստիճանը նշվել է պաշտպանության ոլորտի 
աշխատողների կողմից, այնուհետև՝ շինարարություն, վերամշակող արտադրություն, 
առողջապահություն: Ամենաքիչ վտանգավորության մասին ամենաշատը նշվել 
է կրթության ոլորտի աշխատողների կողմից, այնուհետև առևտուր, պետական 
ու հանրային կառավարման ոլորտներ ևն: Աշխատանքային պայմաններում 
առկա առողջության համար վտանգավոր ազդեցություն ունեցող գործոնների մեջ 
ամենաշատ նշված տարբերակը եղել է փոշի, խոնավություն, գոլորշի (30.3%), 
թույլատրելիից բարձր աղմուկ (18.7%), ճառագայթում (16.6%): Մտահոգիչ է, որ 
առողջության համար վտանգավոր ազդեցությունների պայմաններում աշխատող 
հարցվողների 79.2%-ը չի ստանում փոխհատուցում վտանգավորության կամ 
վնասակարության համար: Ավելին՝ այդ հարցվողների մոտ 40%-ը գործատուի կամ 
վերադասի հետ չի քննարկել աշխատանքային պայմանների վտանգավորության կամ 
վնասակարության հարցը։ 

• Վտանգավորության տեսանկյունից դիտարկված կորոնավիրուսով վարակվելու ռիսկի 
հարցի վերաբերյալ հարցվողներից ստացվել է 3687 պատասխան այն մասին, թե 
գործատուն ինչ քայլեր է ձեռնարկել՝ աշխատավայրում կորոնավիրուսի տարածումը 
կանխարգելելու համար: Ամենաշատ տարածված պատասխանը եղել է Տրամադրվել 
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են ախտահանող միջոցներ, Տրամադրվել են դիմակներ և Հաճախակի ախտահանվել է 
աշխատավայրի տարածքը:

• Հարցվողների 46.5%-ի աշխատանքային պայմանագրում աշխատաժամանակը 
սահմանված է օրական 8 ժամ, սակայն իրականում այդքան աշխատում են միայն 
հարցվողների 40.5%-ը։ Մյուս բոլոր դեպքերում իրականում նշողների տոկոսն ավելի 
բարձր է պայմանագրով ֆիքսվածների համեմատ: Այսպես՝ հարցվողների 8.9%-ի 
աշխատանքային պայմանագրում աշխատանքային օրվա տևողությունը նշված է 8-10 
ժամ, իրականում այդքան աշխատում է հարցվողների 13.3%-ը։ 

• Աշխատաժամանակի և հանգստի պայմաններով բավարարված է հարցվողների 
87.2%-ը։ Հարցվողների 21.7%-ը նշել է, որ աշխատաժամանակի և հանգստի 
տևողության հարցը քննարկել է գործատուի հետ  և ստացել է բավարարող լուծում, 
6.6%-ը նշել է, որ քննարկել է, սակայն չի ստացել բավարարող լուծում (ըստ էության 
նրանք այն հարցվողներն են, ովքեր նախորդ հարցում նշել են, որ իրենց բոլորովին չի 
բավարարում աշխատաժամանակի և հանգստի տևողությունը)։ Աշխատաժամանակի 
և հանգստի պայմաններով բավարարվածության վրա էական ազդեցություն չեն 
ունենում հարցվողների սեռը, տարիքը, ամուսնական դրությունը, խնամքի տակ 
անչափահաս երեխաներ ունենալու հանգամանքը:   Բավարարվածությունը 
ձևավորվում է աշխատանքային այն պայմաններով, որում մարդն աշխատում է: 
Այսպես՝ այն հարցվողները, ովքեր աշխատում են օրական 8 ժամից ավել, ավելի 
շատ են նշել, որ բավարարված չեն աշխատաժամանակի և հանգստի պայմաններով, 
քան նրանք, ովքեր աշխատում են օրական 8 ժամ: Այն հարցվողները, ովքեր իրենց 
աշխատավայրում կարգապահական կանոնների պահպանվածությունը գնահատել 
են շատ բարձր (5), նշել են, որ շատ բավարարված են աշխատաժամանակի և 
հանգստի պայմաններով: Աշխատաժամանակի և հանգստի պայմանների հարցը չի 
քննարկել գործատուի հետ հարցվողների 71.8%-ը, քննարկել և բավարարող լուծում է 
ստացել հարցվողների 21.7%-ը, իսկ 6.6%-ը նշել է, որ քննարկել է, սակայն չի ստացել 
բավարարող լուծում: 

• Հարցվողների 7.2%-ը նշել է, որ ամեն օր իրականացնում է արտաժամյա աշխատանք, 
և միայն 48.4%-ն է նշել, որ երբեք չի իրականացնում: Ընդ որում՝ արտաժամյա 
աշխատանքի դիմաց հավելավճար ստանում է այն երբևէ իրականացնողների 28.4%-
ը։

• Հարցվողների 7.8%-ն աշխատում է հերթափոխով՝ օրական 24 ժամ: Նրանց 5.3%-ը 
նշել է, որ ամեն օր է աշխատում հերաթափոխով։ Գիշերային աշխատանքի համար 
այն իրականացնողների 53.9%-ը նշել է, որ ստանում է հատուցում, 39.2%-ը՝ երբեք չի 
ստացել հատուցում։ Գիշերային աշխատանքի հատուցումը գիշերային աշխատանք 
իրականացնողների 74.5%-ի հավաստմամբ ամրագրված է պայմանագրում, 8.5%-ի 
դեպքում թողնված է գործատուի հայեցողությանը։

• Հարցվողների 15.3%-ը գրեթե միշտ հանգստյան կամ տոնական օրերին աշխատում  
է, 12.2%-ը նշել է, որ դա հաճախ է տեղի ունենում, 26.8%-ը՝ հազվադեպ։ Այդ 
հարցվողները մեծամասամբ հանդիսանում են մեծածախ կամ մանրածախ առևտրի 
ոլորտի, վերամշակող արդյունաբերության և առողջապահության ոլորտների 
աշխատողներ։ Ընդ որում՝ նրանց 54.4%-ը նշել է, որ դա համարվում է սովորական 
աշխատանքային օր, որի դիմաց հավելյալ չեն վճարվում:

• Հարցվողների մոտ 9.8%-ը չգիտի, որ ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք։ Թե երբ 
աշխատողն իրավունք ունի օգտվելու իր ամենամյա վճարովի արձակուրդից և դրա 
տևողության վերաբերյալ հարցվողների կեսից քիչն է լավ իրազեկված։

• Աշխատանքային պայմանագրով կամ պայմանավորվածությամբ չնախատեսված 
աշխատանք հաճախ իրականացնում է հարցվողների 3.7%-ը, շատ հաճախ՝ 2.2%-
ը, իսկ 14,3%-ը՝ հազվադեպ։ Այդ աշխատանքները մեծամասամբ կապված են իրենց 
աշխատանքի հետ, բայց ամրագրված չեն իրենց պարտականություններում, սակայն 
լինում են նաև դեպքեր, երբ դրանք կապված են գործատուի անձնական, ընտանեկան 
կամ քաղաքական միջոցառումների հետ (ընդհանուր՝ 4.9%):

• Աշխատողների առողջության պահպանմանն ուղղված գործողությունների մեջ 



հարցվողները նշել են ամենամյա բժշկական զննություն անցնելու հանգամանքը: 
Հարցվողների մի մասը այն անցնում է տարին մեկ կամ կես տարին մեկ ևն: 
Հարցվողների 8.7%-ը (92 մարդ) երբևէ ունեցել է առողջական խնդիրներ (խեղումներ, 
մասնագիտական հիվանդություններ)՝ մասնագիտությամբ, աշխատանքի 
առանձնահատկությամբ կամ աշխատանքի վատ պայմաններով պայմանավորված: 
Նման դեպքերում գործատուի կողմից փոխհատուցում ստացել է հարցվողների կեսը:

• Հարցվողների 36.4%-ը կորոնավիրուսով պայմանավորված ստիպված է եղել 
չաշխատել՝ պարապուրդի մատնվել, 15.2%-ը աշխատել է հեռավար, իսկ 45.6%-ը 
շարունակել է աշխատել: Պարապուրդի ընթացքում չեն վարձատրվել կամ իրենց 
հաշվին չվճարվող արձակուրդից  օգտվել են մեծամասամբ այն հարցվողները, 
ովքեր աշխատում են փոքր բիզնեսում, միջին կամ մեծ մասնավոր տեղական 
կազմակերպությունում: Հիմնական ոլորտներն են՝ շինարարություն (տվյալ ոլորտում 
զբաղված հարցվողների 31.3%), հյուրանոցներ /ռեստորանների սպասարկում (տվյալ 
ոլորտում զբաղված հարցվողների 38.1%), գեղեցկության սրահներ, սպա կենտրոններ 
(տվյալ ոլորտում զբաղված հարցվողների 0%), անձնական իրերի նորոգում (տվյալ 
ոլորտում զբաղված հարցվողների 0%), ուղևորափոխադրումներ (տվյալ ոլորտում 
զբաղված հարցվողների 25.0%) ևն:

• Աշխատանքի վարձատրության հետ կապված հարցվողների կեսից մի փոքր քիչը 
տեղյակ չէ, թե որքան է կազմում իր «կեղտոտ» աշխատավարձը: 

• Գործատուներն աշխատողների հանդեպ դրսևորում են տարբեր վերաբերմունք: 
Այսպես՝ գործատուի վերաբերմունքն ավելի շատ անտարբեր է միջին կամ մեծ 
մասնավոր տեղական կազմակերպությունում ու պետական հիմնարկներում 
աշխատողների նկատմամբ, Արժանապատվությունը նվաստացնող պատասխանն 
ավելի շատ ստացվել է միջին կամ մեծ մասնավոր տեղական կազմակերպությունում և 
փոքր բիզնեսում աշխատողների կողմից:

• Աշխատանքային պայմանների հետ կապված դժգոհություն ունեցող հարցվողների 
մեծ մասն ունի դժգոհությունն արտահայտելու փորձ: Նրանցից 15.2%-ի դեպքում 
դժգոհությունն արտահայտելուց հետո խնդիրն ամբողջությամբ լուծվել է, իսկ 
45.8%-ի դեպքում մասնակիորեն է լուծվել: 35.6%-ի դեպքում խնդիրը մնացել է 
չլուծված: Հետազոտության տվյալները վկայում են այն մասին, որ նման պարագայում 
դժգոհությունն արտահայտելը շատ քիչ դեպքերում է ունենում բացասական 
ազդեցություն աշխատողի վրա: Այդուհանդերձ, հարցվողների մեծ մասը (85.7%) նշել 
է, որ աշխատավայրում որևէ խնդրի լուծման կամ աշխատանքային իրավունքների 
պաշտպանության համար աշխատողները չունեն ընդդեմ գործատուի համախմբման 
փորձ: Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ ունեցել են նման փորձ, պարզաբանել են, 
որ բողոքի արտահայտման հիմնական ձևերն են աշխատողների ժողովի հրավիրումը, 
բոյկոտը, գործադուլը, որոնք սակայն այդքան էլ շատ չեն կիրառվում: Միևնույն 
ժամանակ, եթե նման ակցիաներ լինեն, հարցվողների կեսի վստահությամբ դրանք 
կհանգուցալուծվեն ի շահ աշխատողների:

• Հարցվողների 28.3%-ը նշել է աշխատավայրում արհմիության առկայության 
մասին: Հարցվողների կեսը կարևորել է արհմիությունների դերը որպես նյութական 
ու հոգևոր աջակցություն (նվերներ, միջոցառումների մասնակցություն, ավելի 
մատչելի հանգստի հնարավորության ապահովում): Հարցվողների միայն 10.9%-ն է 
նշել, որ այն խախտված իրավունքների վերականգնման միջոց է, 4.5%-ը՝ անվճար 
խորհրդատվություն, 4.1%-ը՝ միայնակ չլինելու զգացողության տրամադրման միջոց: 
Հետաքրքրական է, որ հարցվողների 14.2%-ը նշել է, որ արհմիությունը ոչինչ էլ չի 
տալիս, իսկ 9.0%-ն ընդհանրապես դժվարացել է պատասխանել, թե ինչ է իրենց 
տալիս արհմիությանն անդամակցելը:  

• Աշխատողները հիմնականում ազատ են աշխատավայրում կարծիք արտահայտել 
ցանկացած թեմայով, սակայն երբեմն գործատուների շրջանում ավելի զգոն են լինում: 
Հարցվողների 7.5%-ի պատասխաններից պարզ է դառնում, որ իրենք կխուսափեին 
ազատորեն արտահայտել իրենց դիրքորոշումները կամ մտքերը՝ գործատուի կողմից 
անհիմն տույժից կամ բացասական վերաբերմունքից խուսափելու նկատառումներով: 
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Դրա հետ մեկտեղ հարցվողների մոտ 90%-ը նշում է, որ ոչ աշխատանքային ժամերին 
ազատ են մասնակցել ցանկացած միջոցառման՝ լինի դա քաղաքական կամ այլ: Գրեթե 
նույնքանն էլ նշել է, որ չեն եղել այնպիսի դեպքեր, որ գործատուն աշխատողներին 
ստիպի մասնակցել որևէ քաղաքական միջոցառման կամ հավաքի:

• Աշխատավայրերում տարբեր սեռերի հանդեպ որոշակիորեն դրսևորվում 
է տարբերակված վերաբերմունք: Այսպես՝ կանայք ավելի շատ են հակված 
տղամարդկանց ու կանանց աշխատանքային պայմանների հավասարության, 
քան տղամարդիկ: Տղամարդկանց տեսանկյունից կանայք իրենց համեմատ 
ավելի բարենպաստ պայմաններում են աշխատանքային օրվա տևողության ու 
հանգստյան օրերի քանակի առումով: Ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց 
տեսանկյունից տղամարդիկ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն աշխատավարձի 
և աշխատավայրում առաջընթացի հնարավորությունների առումով:

• Տարբերակված դրական վերաբերմունք աշխատավայրում դրսևորվում է կախված 
աշխատողի առողջական վիճակից, ինչպես նաև հղիության, հաշմանդամության 
կարգավիճակներով պայմանավորված: Բացասական վերաբերմունքը դրսևորվում է 
աշխատողների գենդերային պատկանելությամբ պայմանավորված:

• Ընտանիքի անչափահաս անդամի աշխատանքային պայմաններում հիմնականում 
պահպանվում են աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջները՝ 
աշխատաժամանակի, պայմանագրի, ծնողի թույլտվության ևն:

• Հետազոտության արդյունքների հիման վրա արվել են մի շարք առաջարկներ, 
որոնցում գլխավորապես կարևորվում է աշխատողների շրջանում աշխատանքային 
իրավունքների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման անհրաժեշտությունը:

Քանակական ուսումնասիրության մեթոդաբանություն

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է պարզել ՀՀ-ի աշխատող բնակչության 
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը և բացահայտել 
առկա խնդիրները: Ուսումնասիրության առարկան աշխատանքային  իրավունքն է, 
որում մասնավորապես՝ աշխատանքային հարաբերությունները, պայմանագրային 
հարաբերությունները, աշխատաժամանակի և հանգստի, վարձատրության և 
պատասխանատվության հետ կապված հարցերը, աշխատանքային վեճերը և դրանց 
լուծման մեխանիզմները, խտրականության դրսևորումները, ինչպես նաև անչափահասների 
աշխատանքին վերաբերող հարցերը:
Ուսումնասիրության օբյեկտ են հանդիսանում 18 տարին լրացած այն անձիք, ովքեր 
ուսումնասիրության իրականացման ժամանակահատվածում հանդիսացել են աշխատող՝ 
անկախ այն հանգամանքից, նրանք ունեն աշխատանքային պայմանագիր, թե՝ ոչ, ինչպես 
նաև այն անձիք, ովքեր իրենց աշխատանքը կորցրել են վերջին 2 տարվա ընթացքում: Խնդիրը 
վերաբերում է նաև այն  անչափահասներին, ովքեր իրականացրել են աշխատանք, որի դիմաց  
վարձատրվել են: Նրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է ոչ անմիջապես իրենցից, 
այլ՝ նրանց ծնողներից:
Ուսումնասիրության հիմնական մեթոդն է եղել դեմ առ դեմ ստանդարտացված հարցազրույցը՝ 
մեծամասամբ փակ հարցերով հարցաշարի  կիրառմամբ: Հարցազրույցներն իրականացվել 
են համակարգչային տեխնիկայի  կիրառմամբ՝ CAPI-ի ծրագրի միջոցով:1 Հետազոտության 
արդյունքները վերլուծվել են վիճակագրական SPSS ծրագրի միջոցով: 

1	 Computer-assisted	personal	interviewing՝	կիրառման	ժամանակ	հարցազրույցավարը	հարցվողի	հետ	
դեմ	առ	դեմ	հարցազրույցից	ստացված	տեղեկատվությունը	մուտքագրում	է	համակարգիչ(планшет)՝	լրացնում	
է	էլեկտրոնային	հարցաթերթիկը:	Ծրագիրը	թույլ	է	տալիս	ապահովել	իրականացվող	հարցազրույցների	
վերահսկողության	բարձր	մակարդակը:
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Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (ՎԿ) Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության տվյալների՝ ՀՀ-ում աշխատունակ տարիքի բնակչության 
թիվը կազմում է 2.220.000 մարդ: Վիճակագրական բանաձևերի միջոցով հաշվարկված 
ընտրանքի մեծությունը կազմում է 1062՝ հետազոտության տվյալների ±3% ճշգրտության 
դեպքում 95% վստահության միջակայքում:  
Հաշվարկված ընտրանքը բաշխվել է ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևանում՝ բնակչության 
թվին համամասնորեն: Ընտրանքի բաշխման հիմք է հանդիսացել ընտրատեղամասերի 
ցուցակը, որից համակարգված քայլի միջոցով ընտրվել են ընտրատեղամասերը: Ընտրված 
ընտրատեղամասերը հանդիսացել են քվոտաների սկզբնակետեր: 

Կազմվել է քլաստերային, քվոտային ընտրանք: Յուրաքանչյուր մարզում ընտրանքը բաշխվել 
է համապատասխան թվով քվոտաների: Յուրաքանչյուր քվոտայի համար հաշվարկվել է, թե 
որ սեռա-տարիքային խմբից քանի մարդ պետք է հարցվի: Այդպիսով՝ ապահովել է ընտրանքի 
ներկայացուցչականությունը:

Հետազոտության իրականացումն ու վերահսկողությունը

Նախքան դաշտային աշխատանքները, ծրագրով ներգրավված փորձագետների 
(աշխատանքային իրավունքի մասնագետ, սոցիոլոգ, իրավաբան) կողմից մշակվել և ծրագիրը 
համակարգող կազմակերպությանը՝ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակին է ներկայացվել ուսումնասիրության գործիքը: Հարցաթերթը քննարկվել է նաև 
համագործակից կազմակերպությունների՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 
կենտրոնի, Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնի, Կրթություն և համերաշխություն 
արհմիության հետ: Բոլոր կողմերի հետ հարցաթերթի վերջնականացումից հետո այն 
ներկայացվել է Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությանը՝ վերջնական հաստատման համար:
Հարցաթերթի հաստատումից հետո այն ներմուծվել է համապատասխան ծրագրում և 
փորձարկում անցնելով՝ նախապատրաստվել կիրառման:
Դաշտային աշխատանքների նախապատրաստական փուլում հարցազրուցավարները, 



13Արժանապատիվ աշխատանք, հիմա՛

դաշտային համակարգողները և որակի ստուգողն անցել են հատուկ վերապատրաստում՝ 
ուսումնասիրության բովանդակության, հարցաթերթի և ընտրանքի վերաբերյալ:
Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են համակարգչային տեխնիկայի  կիրառմամբ, 
ինչի շնորհիվ բավականին բարձր է դաշտային աշխատանքների վերահսկողության 
մակարդակը: Հետազոտության արդյունքները, անցնելով տվյալների մշակման որոշակի 
ընթացակարգեր, վերլուծվել են SPSS վիճական փաթեթի կիրառմամբ: Արդյունքներն 
ամփոփված են տվյալ զեկույցում:

Հարցվողների սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ

Կանանց 74.8%-ը եղել է քաղաքային, իսկ 25.2%-ը՝ գյուղական բնակավայրերից: 
Տղամարդկանց 73.7%-ն է եղել քաղաքային, իսկ 26.3%-ը՝ գյուղական բնակավայրերից:

Հետաքրքրական է, որ կանայք ավելի շատ ներգրավված են կրթության, առողջապահության, 
առևտրի ոլորտներում, իսկ տղամարդիկ՝ շինարարության, պաշտպանության և ուժային, 
կրթության, առևտրի:



Հետազոտության մեջ ընդգրկված կին և տղամարդ հարցվողների կրթական մակարդակներն 
են՝
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Հետաքրքրական է դիտարկել, թե կրթական ինչ մակարդակ ունեցող անձիք որքան գումար են 
վաստակում ամսական:
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Տեսնենք, թե ինչպես են բաշխվում կին և տղամարդ հարցվողների եկամուտները:

Տարբեր տարիքային խմբերի աշխատավարձերի չափերը ներկայացված են աղյուսակ 10-ում:



Հարցվողների զբաղվածության նկարագրություն 

Սույն ուսումնասիրության առանցքը ոչ թե ամբողջ հասարակությունն է, այլ հասարակության 
այն հատվածը, ովքեր ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում ունեցել են աշխատանք 
կամ աշխատանքը կորցրել են վերջին 2 տարվա ընթացքում: Այսպիսով՝ հարցվողների 87.7%-ը 
նշել է, որ ներկայումս աշխատում է, իսկ 12.3%-ը՝ վերջին 2 տարվա ընթացքում չի աշխատել: 
Հարցված կանանց 88.5%-ն է, որ ներկայումս աշխատում է, իսկ տղամարդկանց՝ 86.6%-
ը: Համապատասխանաբար, ներկայումս չեն աշխատում, սակայն ունեցել են աշխատանք 
հարցված կանանց 11.5%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 13.4%-ը: Ներկայումս աշխատանք ունեցող 
հարցվածների 72.9%-ը քաղաքային բնակավայրերից է, իսկ վերջին 2 տարվա ընթացքում 
աշխատանք ունեցողների 84.0%-ն է քաղաքային բնակավայրերից: 
Ներկայումս և վերջին 2 տարվա ընթացքում աշխատողների բաշխվածությունն՝ ըստ 
ընտանիքի միջին ամսական եկամտի և ըստ իրենց աշխատավարձերի ներկայացված է 
ստորև՝ Աղյուսակ 12-ում:
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Հետաքրքրական է դիտարկել չաշխատելու պատճառներն՝ ըստ հարցվողների սեռի: Ինչպես 
տեսնում ենք Աղյուսակ 13-ում, ամենաշատ հնչած պատասխանում՝ Անձնական պատճառներ, 
որտեղ գերակշռում է ամուսինը/կինը դեմ է տարբերակը, 86.7%-ը նշվել է կին հարցվողների 
կողմից: Ներկայումս չաշխատելու պատճառներում առողջական խնդիրներն ավելի շատ նշվել 
են տղամարդ հարցվողների կողմից: Ցածր վարձատրություն, փնտրում եմ նոր աշխատանք 
կամ նախաձեռնում եմ սեփական բիզնես տարբերակները նույնպես ավելի շատ նշվել են 
տղամարդ հարցվողներից, քան կանանց կողմից: Հետաքրքրական է, որ կորոնավիրուսի 
տարածման հետ կապված աշխատատեղերի կրճատում տարբերակն ավելի շատ հնչել է կին 
հարցվողների կողմից, քան տղամարդկանց:



Հարցվողների 91.2%-ը նշել է, որ աշխատում է միայն 1 գործատուի մոտ, 8.2%-ը՝ հիմնական 
աշխատանքին զուգահեռ իրականացնում է նաև այլ՝ վարձատրվող աշխատանք, իսկ 0.6%-ը՝ 
միևնույն գործատուի մոտ իրականացնում է հիմնական և այլ աշխատանք՝ համատեղությամբ:
Հետաքրքրական է դիտարկել աշխատողների մեկ կամ մեկից ավել աշխատանք 
իրականացնելու հանգամանքի և հարցվողի կրթական մակարդակի կապը: Ինչպես տեսնում 
ենք Աղյուսակ 14-ում, եթե միայն մեկ հիմնական աշխատանք ունեցողների մեջ կան մարդիկ, 
ովքեր ունեն թերի միջնակարգ կրթություն, ապա մյուսների մեջ այդ խումբը բացակայում է: 
Ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցող հարցվողներն ավելի շատ են իրականացնում 
մեկից ավելի աշխատանք, քան ցածր կրթական մակարդակ ունեցողները:
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Հետաքրքրական է դիտարկել, թե վերը ներկայացված աշխատավայրի տիպի բաշխումն՝ ըստ 
աշխատողների կրթական մակարդակների: Ինչպես երևում է Աղյուսակ 15-ում, կրթական 
մակարդակի փոփոխության, ցածր կրթական մակարդակ ունեցողները ներառված չեն 
միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպություններում, ուժային մարմիններում: 
Դժվարանում եմ պատասխանել տարբերակներն ավելի շատ նշվել են համեմատաբար ավելի 
ցածր կրթական մակարդակ ունեցողների կողմից: Փոքր բիզնեսում աշխատողներն ավելի շատ 
ունեն միջնակարգ մասնագիտական կրթություն: Պետական մարմիններում,  միջազգային և 
տեղական հասարակական կազմակերպություններում, սեփական բիզնեսում աշխատողների 
մեջ ավելի շատ են բարձրագույն և ավելի բարձր կրթություն ունեցողները: Հետաքրքրական է, 
որ ուժային, իրավապահ մարմիններում ավելի շատ են բարձրագույն և միջնակարգ կրթություն 
ունեցողները: Սեփական աշխատանքով (շինարարություն, տաքսի և այլն) զբաղվածների մեջ 
շատ են միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցողները:

Ստորև ներկայացված են այն ոլորտները, որոնցում աշխատում են հարցման մասնակիցները:



Ինչպես երևում է գծապատկեր 6-ում, հարցվողների 23.8%-ը զբաղված է կրթության և 
գիտության ոլորտում, 11.1%-ը՝ մեծածախ և մանրածախ առևտրում, 7.9%-ը՝ վերամշակող 
արդյունաբերությունում, 7.3%-ը՝ առողջապահության համակարգում են:
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Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 16-ում, հարցվողների զբաղվածության ոլորտները 
որոշակիորեն տարբերվում են՝ ըստ նրանց սեռի: Այսպես՝ կանայք ավելի շատ զբաղված են 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են Գեղեցկության սրահներ, սպասարկման կենտրոններ ևն, 
Առողջապահություն, Կրթություն և գիտություն, Հյուրանոցներ, ռեստորաններ ևն: Տղամարդիկ 
ավելի շատ զբաղված են Շինարարության, Պաշտպանության և այլ ուժային կառույցների, 
Տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում, Ուղևորափոխադրման /տրանսպորտի, 
Հանքարդյունաբերության, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ ոլորտներում: 
Հետաքրքրական է նաև այն, որ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են Զանգվածային 
լրատվամիջոցները, մեծածախ կամ մանրածախ առևտուրը, բանկային համակարգը ևն, 
որոնք ավելի շատ սկսել են զարգանալ հետխորհրդային ժամանակահատվածում, սեռերի 
բաշխվածությունը գրեթե հավասար է:
Ըստ հարցվողների տարիքային խմբերի՝ զբաղվածության ոլորտները ներկայացված են 
Աղյուսակ 17-ում:



Հարցվողների զբաղվածության ոլորտներն ըստ նրանց բնակավայրերի տիպերի դիտարկելիս 
նկատում ենք, որ գյուղական բնակավայրերում մարդիկ առավելապես զբաղված են 
գյուղատնտեսության, ձկնորսության, բնապահպանության, ինչպես նաև հանրային 
կառավարման (տվյալ դեպքում՝ գյուղապետարաններում) ու կրթության ոլորտներում: 
Նրանք ավելի քիչ են ներգրավված մասնավոր ոլորտներում: Ընդհանուր առմամբ կարելի է 
եզրակացնել, որ գյուղական բնակավայրերում աշխատաշուկան ձևավորված չէ:
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Ստորև՝ Աղյուսակ 19-ում, ներկայացված են հարցվողների զբաղվածության ոլորտները՝ ըստ 
կրթական մակարդակների: Այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունը, մշակույթը, 
ԶԼՄ-ները, բանկային համակարգը, պետական կառույցները, պաշտպանությունն ու ուժային 
կառույցները, ՏՏ ոլորտը, խորհրդատվական կազմակերպությունները, ավելի շատ են 
բարձրագույն կրթություն ունեցողները, իսկ  գյուղատնտեսության,  հանքարդյունաբերության, 
վերամշակող  արդյունաբերության, շինարարության, իրերի նորոգման և այլն ոլորտներում 
ավելի շատ են միջնակարգ և կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցողները:
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Աշխատանքային փոխհարաբերություններ և աշխատանքային 
պայմանագիր

Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, թե ինչպես են կարգավորվում աշխատանքային 
փոխհարաբերությունները, արդյոք հարցվողները քաջատեղյակ են աշխատանքային 
պայմանագրին, թե արդյոք ամրագրված են աշխատանքային պարտականություններն ու 
իրավունքները, ինչպես են դրանք կարգավորվում և այլ հարցեր: 
Այն հարցին, թե ինչպես են մարդիկ անցել աշխատանքի՝ հարցվողների 36.3%-ը 
պատասխանել է մրցույթով ընտրվելու արդյունքում, 24.4%-ը՝ դիմումի հիման վրա, 21.3%-
ը՝ ծանոթով, 6.4%-ը՝ տարածված հայտարարությանն արձագանքելով, 5.6%-ը՝ հրավերով, 
0.7%-ը՝ Զբաղվածության Տարածքային Կենտրոնների միջնորդությամբ, 0.7%-ը՝ ինքնուրույն՝ 
փորձաշրջան անցնելով: Տվյալ հարցի պատասխանները հետաքրքրական է դիտարկել՝ ըստ 
հարցվողների կրթական մակարդակների: Ինչպես տեսնում ենք ստորև՝ Աղյուսակ 20-ում, 
մրցույթով և հրամանով, որոշմամբ ընտրվելու արդյունքում աշխատանքի անցածների մեջ 
շատ են բարձրագույն կրթություն ունեցողները, և հակառակը, այս միջոցներով աշխատանքի 
չեն անցնում ցածր կրթություն ունեցողները:



Այն հարցին, թե արդյոք հարցվողների հետ կնքվել է պայմանագիր, Գծապատկեր 
7-ում երևում է, որ հարցվողների միայն 16.7%-ն է, որ նշել է պայմանագիր չունենալու 
հանգամանքը: Մյուսները կամ ունեն աշխատանքային կամ ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրեր, կամ աշխատանքի են անցել ընդունման հրամանով և կամ երկուսն էլ առկա 
են: Պայմանագրի առկայության հարցն ըստ հարցվողների բնակավայրի տիպի դիտարկելիս՝ 
նկատվում է, որ գյուղական բնակավայրերում ծառայությունների վճարովի մատուցման 
պայմանագրով աշխատողների թիվը բավականին ցածր է: Բարձր է պայմանագրի կամ 
հրամանի առկայությամբ աշխատողների թիվը (պայմանավորված՝ պետական հատվածում 
զբաղվածությամբ), սակայն կան նաև պայմանագիր չունենալու դեպքեր: Նման դեպքերը 
գյուղական բնակավայրերում ապրողների մոտ ավելի շատ են առևտրի (22.7%), վերամշակող 
արդյունաբերության (20.5%), շինարարության (18.2%) և գյուղատնտեսության (15.9%) 
ոլորտներում:

Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ ունեն աշխատանքային կամ ծառայությունների 
մատուցման պայմանագիր և/կամ աշխատանքի են անցել ընդունման հրամանի հիման վրա, 
պատասխանել են նաև այն հարցին, թե արդյոք իրենց տրվել է պայմանագրի կամ հրամանի 
2-րդ օրինակը: Նրանց միայն 63.4%-ն է տվյալ հարցին պատասխանել՝ Այո: Ընդ որում՝ 
նրանց թվում ավելի շատ են քաղաքային բնակավայրերի աշխատողները, քան գյուղական: 
Պայմանագիր ունեցող հարցվողների 80.9%-ը նշել է, որ պայմանագրի բովանդակությանն 
ամբողջությամբ ծանոթ է, 14.9%-ը մասամբ է ծանոթ, 4.1%-ն էլ ընդհանրապես ծանոթ չէ: 
Պայմանագիր ունեցող հարցվողների 7.2%-ին մասամբ կամ ընդհանրապես հասկանալի չէ 
պայմանագրի բովանդակությունը: Ստորև՝ Աղյուսակ 21-ում, ներկայացված է պայմանագրի 
առկայությունն ու աշխատողի կրթական մակարդակի կապը: Ինչպես տեսնում ենք, 
պայմանագիր առկա չէ ավելի շատ այն հարցվողների մոտ, ովքեր ունեն ավելի ցածր կրթական 
մակարդակ:
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Հարցվողների 92.7%-ը հարցման ընթացքում նշել է, որ աշխատանքի ընդունվելիս 
իրենց ծանոթացրել են իրենց աշխատանքի պայմաններին, իրավունքներին ու 
պարտականություններին: Ինչպես երևում է Գծապատկեր 8-ում, ամենատարածված եղանակը 
գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի հետ առանձնազրույցն է՝ 35.3%, այնուհետև անմիջական 
ղեկավարի միջոցով՝ 28.5%: Հետաքրքրական է, որ տվյալ հարցի պատասխաններում տեղ 
է գտել նաև պարտականություններին և իրավունքներին ծանոթանալու պայմանագրի կամ 
այլ փաստաթղթի ընթերցման տարբերակը, ինչը նույնպես հաստատում է պայմանագրին 
ծանոթանալու վերաբերյալ վերը ներկայացված տվյալները: Հավելենք, որ որքան	բարձր	է	
աշխատողների	կրթական	մակարդակներն,	այնքան	շատ	են	նրանք	տեղեկացված	իրենց	
աշխատանքային	իրավունքների	և	պարտականությունների	մասին	և	հակառակը:	Այս	
կախվածությունն	առկա	է	նաև	աշխատողներին	իրենց	պայմանագրի	երկրորդ	օրինակը	
տալու	հարցում:	Պայմանագիրն	ավելի	շատ	կարդում	և	հասկանում	են	ավելի	բարձր	կրթական	
մակարդակ	ունեցողները:



Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 9-ում, հարցվողների մեծ մասին հասկանալի է իր 
աշխատանքային պարտականությունները, իրավունքներն ու պայմանները: Հետաքրքրական 
է, որ կան հարցվողներ, ովքեր միայն իրավունքների առնչությամբ նշել են, որ իրենց 
հասկանալի չեն: Տվյալների խաչաձև վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ նրանք զբաղված 
են կրթության և առևտրի ոլորտներում:

Հետաքրքրական է պարզել, թե արդյոք հարցվողների աշխատանքային պայմանները, 
իրավունքներն ու պարտականություններն ապահովվում են այնպես, ինչպես ներկայացվել է 
նախապես:
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Պարզենք, թե որ ոլորտի աշխատողներն են ավելի շատ նշել, որ իրենց աշխատանքային 
պայմանները և իրավունքները հիմնականում կամ ընդհանրապես չեն ապահովում՝ համաձայն 
նախնական պայմանավորվածության:
Աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ Հիմնականում չեն ապահովում տարբերակն 
ավելի շատ նշվել է հետևյալ ոլորտներում աշխատողների կողմից՝ սպասարկում (6.7%11), 
գյուղատնտեսություն (5.3%), գեղեցկության սրահներ (5.3%), տրանսպորտ (4.8%), ՏՏ (4.0%), 
կոմունալ ծառայություններ (3.8%), պաշտպանություն, իրավապահ համակարգ (3.2%) ևն: 
Ընդհանրապես չեն ապահովում տարբերակն ավելի շատ նշվել է հետևյալ ոլորտներում՝ 
արդյունաբերություն (16.3%), պաշտպանություն, իրավական համակարգ (4.8%), կոմունալ 
ծառայություններ (3.8%), բանկեր և վարկային կառույցներ (3.7%), առևտուր (3.4%) ևն: 
Իրավունքների վերաբերյալ Հիմնականում չեն ապահովում տարբերակն ավելի շատ նշվել 
է հետևյալ ոլորտներում աշխատողների կողմից՝ Հանքարդյունաբերություն և օգտակար 
հանածոների մշակում (12.5%), Գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն, բնապահպանություն 
(5.3%), Ուղևորաբեռնափոխադրումներ /տրանսպորտ (4.8%) ևն: Ընդհանրապես չեն 
ապահովում տարբերակն ավելի շատ նշվել է հետևյալ ոլորտներում՝ Պաշտպանություն, 
իրավապահ համակարգ (6.5%), Կոմունալ ծառայություններ (3.8%), բանկեր, վարկային 
կառույցներ (3.7%), Շինարարություն (3.6%) ևն:
Հարցվողները 5 բալային սանդղակով գնահատել են, թե որքանո՞վ են պահպանվում 
աշխատանքային կարգապահության կանոնները՝ աշխատողների իրավունքները, 
պարտականություններն ու աշխատանքի պայմաններն իրենց աշխատավայրում: Ընդհանուր 
գնահատականների միջին արժեքը կազմել է 4.47: Ստորև ներկայացված են միջին 
գնահատականներն՝ ըստ ոլորտների:

1	 Տվյալ	ոլորտի	աշխատողների	համապատասխան	մասը	նշել	է	Հիմնականում	չեն	ապահովում	
պատասխանը:



Աշխատանքի և հանգստի պայմաններ

Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել են, թե ինչպիսի աշխատանքային պայմաններում 
են աշխատում հարցվողները, որքանով են դրանք վտանգավոր և/կամ վնասակար, ինչպես 
են հարցվողները դա ընկալում և ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում գործատուների կողմից: 
Քննարկվել են նաև աշխատանքի և հանգստի պայմանները, դրանց հարաբերակցությունը և 
այլ հարցեր:
Հարցվողների 81.9%-ը նշել է, որ աշխատավայրում կան անվտանգության և առողջության 
պահպանման կանոններ:

Հարցվողները պարզաբանել են, թե անվտանգության ինչ կանոններ են առկա իրենց 
աշխատավայրում: Քանի որ նրանք ունեցել են հնարավորություն ընտրելու պատասխանների 
մի քանի տարբերակներ, ուստի ստացված ընդհանուր պատասխանների թիվը կազմել է 
1521: Ամենաշատ հնչած պատասխանի տարբերակը եղել է Արտակարգ իրավիճակներում 
վարվելակերպ (35.0%), այնուհետև՝ Էվակուացիոն պլան (31.7%), Արտահագուստ, գլխարկ, 
ձեռնոցներ, ակնոցներ ևն (24.3%): Հարցվողների 5.1%-ը նշել է, որ ամեն ինչ կա, 2.2%-ը 
դժվարացել է պատասխանել, 1.3%-ը նշել է կրակմարիչ և 0.1%-ը՝ տեսախցիկ տարբերակները:
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Հարցվողների 84%-ը նշել է, որ գործատուն իրենց հրահանգավորել է աշխատավայրում 
անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ, 15%-ը նշել է, որ չի հրահանգավորել, 
իսկ 1%-ը դժվարացել է պատասխանել: Հետաքրքրական է, որ հարցվողների 91%-ը նշել է, որ 
իրենց աշխատավայրում գործատուն կամ այլ լիազորված անձ հետևում է անվտանգության 
պահպանմանը, 6.7%-ը նշել է, որ չկան նման բաներ, իսկ 2.3%-ը դժվարացել է պատասխանել 
հարցին:
Այն հարցին, թե արդյոք աշխատանքային պայմաններում առկա՞ է առողջության համար 
վտանգավոր կամ վնասակար գործոնների ազդեցություն (թույլատրելիից բարձր աղմուկ, փոշի, 
վիբրացիա, ճառագայթում և այլն), հարցվողների 6.8%-ը նշել է շատ բարձր, իսկ 16.9%-ը՝ այո, 
բայց ոչ այդքան բարձր:



Ամենաշատ վտանգավորության աստիճանը նշվել է պաշտպանության ոլորտի աշխատողների 
կողմից, այնուհետև՝ շինարարություն, վերամշակող արտադրություն, առողջապահություն: 
Ամենաքիչ վտանգավորության մասին ամենաշատը նշվել է կրթության ոլորտի աշխատողների 
կողմից, այնուհետև՝ առևտր, պետական ու հանրային կառավարման ոլորտներ ևն:
Այն հարցվողները, ովքեր պատասխանել են, որ աշխատանքային պայմաններում առկա են 
առողջության համար վտանգավոր ազդեցություններ, պարզաբանել են, թե որոնք են դրանք: 
Ամենաշատ նշված տարբերակը եղել է փոշի, խոնավություն, գոլորշի (30.3%), թույլատրելիից 
բարձր աղմուկ (18.7%), ճառագայթում (16.6%):

Ինչպես պարզվեց հետազոտության արդյունքում, այն հարցվողների 79.2%-ը, ովքեր 
աշխատում են առողջության համար վտանգավոր ազդեցությունների պայմաններում, չեն 
ստանում փոխհատուցում վտանգավորության կամ վնասակարության համար:
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Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 16-ում, հարցվողների մոտ 40%-ը նշել է, որ առողջության 
կամ վտանգավորության գործոնների մասին ոչ մի կերպ չի քննարկվել՝ ո՛չ գրավոր և ո՛չ էլ 
բանավոր կերպով: Միայն 19.5%-ն է նշել այդ մասին պայմանագրում կետ ունենալու մասին:

Առողջության համար վտանգավորության տեսանկյունից դիտարկվել է նաև կորոնավիրուսի 
տարածման վտանգի գործոնը, որի շրջանակներում պարզվել են, թե գործատուն ինչ քայլեր 
է ձեռնարկել՝ աշխատավայրում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ: 
Քանի որ հարցվողներն ունեցել են հնարավորություն նշելու մեկից ավելի պատասխանների 
տարբերակներ, ուստի արդյունքում տվյալ հարցի համար ստացվել է 3687 պատասխան: Այդ 
պատասխանների տոկոսային բաշխվածությունը ներկայացված է ստորև՝ Գծապատկեր 17-
ում: Ամենաշատ տարածված պատասխանը եղել է Տրամադրվել են ախտահանող միջոցներ, 
Տրամադրվել են դիմակներ և Հաճախակի ախտահանվել է աշխատավայրի տարածքը: Շատ 
քիչ է հնչել պատասխան, որ ոչինչ չի իրականացվել (պատասխանը նշվել է 31 հարցվողի 
կողմից):



Աշխատանքային պայմանների դիտարկման տեսանկյունից կարևոր է դիտարկել 
աշխատաժամանակի և հանգստի պայմանների հարցը:
Այն հարցին, թե աշխատանքային օրը քանի՞ ժամ է տևում ըստ պայմանագրի /
պայմանավորվածության և իրականում քանի՞ ժամ են հարցվողներն աշխատում, 
պատասխանները ներկայացված են Գծապատկեր 18-ում:
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Հետաքրքիր է, որ ըստ պայմանագրի 46.5%-ն է աշխատում 8 ժամ, իսկ իրականում 8 ժամ 
նշողների թիվը հասնում է 40.5%-ի:  Մյուս բոլոր դեպքերում իրականում նշողների տոկոսն 
ավելի բարձր է պայմանագրով սահմանվածների համեմատ:
Այն հարցին, թե աշխատանքային օրվա ընթացքում հանգստի համար որքան ժամանակ է 
հատկացվում ըստ պայմանագրի և իրականում, հարցվողների պատասխանները ստորև.

Ինչպես տեսնում ենք ներկայացված Աղյուսակ 23-ում, աշխատաժամանակն ավելի բարձր է 
ավելի ցածր կրթություն ունեցող աշխատողների մոտ:
Աշխատանքային շաբաթվա տևողությունն այնպես, ինչպես արձանագրված է պայմանագրում 
կամ բանավոր պայմանավորվածությամբ և իրականում որքան է տևում, ներկայացված է 
Գծապատկեր 20-ում: 



Հարցվողները ներկայացրել են նաև, թե քանի օր պետք է աշխատեն ամսվա մեջ ըստ 
պայմանագրի կամ պայմանավորվածության և իրականում որքան են աշխատում:

Այն հարցին, թե հարցվողներին արդյոք բավարարում է աշխատաժամանակի և հանգստի 
տևողությունը /հարաբերակցությունը, հարցվողների մեծ մասը տվել է դրական պատասխան:



39Արժանապատիվ աշխատանք, հիմա՛

Հետաքրքրական է, որ տվյալ հարցի պատասխաններում սեռը, տարիքը, ամուսնական 
դրությունը, խնամքի տակ անչափահաս երեխաներ ունենալու հանգամանքներն էականորեն 
չեն փոխում պատասխանների տարբերակները: Բավարարվածությունը ձևավորվում է այն 
աշխատանքային պայմաններով, որում մարդն աշխատում է: Այսպես՝ այն հարցվողները, 
ովքեր աշխատում են օրական 8 ժամից ավել, ավելի շատ են նշել, որ բավարարված չեն 
աշխատաժամանակի և հանգստի պայմաններով, քան նրանք, ովքեր աշխատում են օրական 
8 ժամ: Այն հարցվողները, ովքեր իրենց աշխատավայրում կարգապահական կանոնների 
պահպանվածությունը գնահատել են շատ բարձր (5), նշել են, որ շատ բավարարված են 
աշխատաժամանակի և հանգստի պայմաններով:
Հարցազրույցների ընթացքում բոլոր հարցվողները պատասխանել են այն հարցին, թե երբևէ 
քննարկել են աշխատաժամանակի և հանգստի տևողության (այդ թվում՝ արտաժամյա 
աշխատանքի պայմանների) հարցը գործատուի հետ: Հարցվողների 21.7%-նշել է, որ այո, 
քննարկել է և ստացել է բավարարող լուծում, 6.6%-ը նշել է, որ քննարկել է, սակայն չի ստացել 
բավարարող լուծում (ըստ էության նրանք այն հարցվողներն են, ովքեր նախորդ հարցում նշել 
են, որ իրենց բոլորովին չի բավարարում աշխատաժամանակի և հանգստի տևողությունը /
հարաբերակցությունը), իսկ 71.8%-ը նշել է, որ հարցը երբեք չի քննարկել գործատուի հետ: 
Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ երբեք այդ հարցը չեն քննարկել գործատուի հետ, 
պարզաբանել են, թե ինչու: Գծագիր 21-ում երևում է, որ հարցվողների 92.8%-ը ցանկություն 
չի ունեցել քննարկելու աշխատաժամանակի և հանգստի տևողության հարցը գործատուի 
հետ՝ իրենց բավարարել է, անհրաժեշտություն չեն ունեցել ևն: Սակայն կան մարդիկ, ովքեր 
վախեցել են, որ քննարկումը կարող է բացասաբար ազդել իրենց հետագա աշխատանքի վրա, 
մարդիկ, ովքեր չեն իմացել, որ ունեն հարցը քննարկելու իրավունք, ինչպես նաև այնպիսիք, 
ովքեր չունեն հարցը քննարկելու իրավունք կամ չունեն գործատուին հանդիպելու իրավունք:



Այսպես՝ այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ վախեցել են քննարկման բացասական 
ազդեցությունից, մեծամասամբ եղել են ուժային մարմինների՝ իրավապահ համակարգի, 
ինչպես նաև մեծ և փոքր մասնավոր կազմակերպությունների աշխատողներ: Այն 
հարցվողները, ովքեր նշել են, որ չգիտեին, որ ունեն հարցը քննարկելու իրավունք, 
մեծամասամբ տեղական մասնավոր կազմակերպությունների (մեծ կամ փոքր բիզնես) 
աշխատողներ են, և այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ աշխատողները չունեն 
գործատուին հանդիպելու հնարավորություն, մեծամասամբ հանդիսանում են միջազգային /
արտասահմանյան կազմակերպությունների աշխատողներ:
Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ հարցվողների 7.2%-ն ամեն օր իրականացնում է 
արտաժամյա աշխատանք, և միայն 48.4%-ն է, որ երբեք չի իրականացնում:
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Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ երբևէ կատարել են արտաժամյա աշխատանք, 
պատասխանել են նաև, թե արդյոք ստացել են հավելավճար արտաժամյա աշխատանքի 
դիմաց: Պարզվում է, որ 44.8%-ը չի ստանում հավելավճար, 5.2%-ը գրեթե չի ստանում 
(հավանաբար ստանում է չնչին կամ շատ հազվադեպ), և միայն 28.4%-ն է նշել, որ 
արտաժամյա աշխատանքի դիմաց ստանում է հավելավճար:

Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ հարցվողների 7.8%-ն աշխատում է հերթափոխով՝ 
օրական 24 ժամ, ընդ որում՝ նրանցից 83.3%-ը տղամարդիկ են, իսկ 16.7%-ը՝ կանայք: 24 ժամ 
աշխատողների 5.3%-ը նշել է, որ ամեն օր է աշխատում հերաթափոխով, 30.3%-ը՝ 2 օրը մեկ, 
50%-ը՝ 3 օրը մեկ և 14.5%-ը՝ շաբաթը մեկ: 
Գիշերային աշխատանքի համար 53.9%-ը նշել է, որ ստանում է հատուցում, 39.2%-ը՝ երբեք 
չի ստացել հատուցում, իսկ 7.9%-ը դժվարացել է պատասխանել: Գիշերային աշխատանքի 
հատուցումը գիշերային աշխատանք իրականացնողների 74.5%-ի հավաստմամբ ամրագրված 
է պայմանագրում, 8.5%-ի դեպքում թողնված է գործատուի հայեցողությանը, 4.3%-ի դեպքում՝ 
որոշում են գործատուի հետ համատեղ, իսկ 12.8%-ը դժվարացել է հարցին պատասխանել:
Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է նաև, թե որքան հաճախ են աշխատողները 
հանգստյան կամ տոնական օրերին ներգրավվում աշխատանքի: Պարզվում է, որ հարցված 
աշխատող բնակչության միայն 44.1%-ն է, որ երբեք հանգստյան կամ տոնական օրերին չի 
ներգրավվել աշխատանքի: Հարցվողների 15.3%-ը նշել է, որ գրեթե միշտ հանգստյան կամ 
տոնական օրերին աշխատում է, 12.2%-ը նշել է, որ դա տեղի է ունենում հաճախ, 26.8%-ը՝ 
հազվադեպ, իսկ 1.5%-ը դժվարացել է տալ հստակ պատասխան: Այն հարցվողները, ովքեր 
հանգստյան կամ տոնական օրերին գրեթե միշտ կամ հաճախ աշխատում են, մեծամասամբ 
հանդիսանում են մեծածախ կամ մանրածախ առևտրի, առողջապահության  և վերամշակող 
արդյունաբերության  ոլորտներից: Աշխատում են հիմնականում միջին կամ մեծ մասնավոր 
տեղական կազմակերպությունում կամ փոքր բիզնեսում: 
Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 25-ում երևում է, որ հանգստյան կամ տոնական օրերին 
ավելի շատ աշխատում են այն հարցվողները, ովքեր ունեն ավելի ցածր կրթական մակարդակ, 
և հակառակը՝ աշխատողների հանգստի իրավունքը չի խախտվում այն դեպքերում, երբ նրանք 
ունեն ավելի բարձր կրթական մակարդակ: 



Ստորև՝ Գծապատկեր 25-ում, ներկայացված է, թե ինչ հատուցում են ստանում այդ օրերին 
աշխատանքի դիմաց:

Ինչպես տեսնում ենք, հարցվողների 54.4%-ը նշել է, որ դա համարվում է սովորական 
աշխատանքային օր, որի դիմաց հավելյալ չեն վճարվում:
Հարցվողների հետ քննարկվել են նաև ամենամյա վճարովի արձակուրդի վերաբերյալ հարցեր: 
Պարզվում է, որ կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, որ ունեն ամենամյա վճարովի արձակուրդի 
իրավունք, նրանք կազմում են հարցվողների 9.8%-ը: Մնացած 90.2%-ը նշել է, որ գիտեին, որ 
ունեն նման իրավունք: Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 26-ում հստակ երևում է, որ ավելի 
ցածր կրթական մակարդակ ունեցողներն ավելի քիչ են տեղեկացված իրենց ամենամյա 
վճարովի արձակուրդի իրավունքի մասին, քան ավելի բարձր կրթություն ունեցողները:
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Այն հարցին, թե տեղյակ են արդյոք հարցվողները՝ երբ աշխատողն իրավունք ունի օգտվել 
արձակուրդի իրավունքից, հարցվողների 39.7%-ը նշել է 6 ամիս աշխատելուց հետո, 31.0 
%-ը՝ 1 տարի աշխատելուց հետո: 14.0%-ը՝ երբ ցանկանա, 3.6%-ը՝ 3 ամիս աշխատելուց 
հետո, և 3.1%-ը՝ 9 ամիս աշխատելուց հետո: Այն հարցին, թե քանի օր է ամենամյա վճարովի 
արձակուրդի տևողությունը, հարցվողների 22.2%-նշել է 1 ամիս, 23.3%-ը՝ 20-22,  22.2%-ը՝ 
7-10 օր, իսկ մյուսները դրանից ավել կամ պակաս:
Հարցվողներից պարզվել է, թե արդյոք իրենց տրամադրվել է ամենամյա վճարովի արձակուրդ: 
Հարցվողների 22.0%-ը հարցին տվել է բացասական պատասխան: 

Հարցվողների 9.4%-ը նշել է, որ իրենց տրամադրվել է արձակուրդ, սակայն չի  օգտագործել 
այն: Այդ հարցվողները (100 մարդ) պարզաբանել են, թե ինչու չեն օգտվել արձակուրդի 
իրավունքից: Պատասխանները ներկայացված են Աղյուսակ 27-ում:



Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ արձակուրդ չի տրամադրվում (234 մարդ), պատասխանել 
են այն հարցին, թե արդյոք արձակուրդի հարցով իրենք դիմել են գործատուին, թե՝ ոչ: 
Պարզվում է, որ նրանց 44.6%-ն նշել է, որ իրենց աշխատանքում արձկուրդ չի ենթադրվում, 
30.5%-ը պարզապես չի ցանկացել դիմել:

Հետաքրքրական է, որ Տվյալ աշխատանքում արձակուրդ չի ենթադրվում պատասխանն ավելի 
շատ նշվել է շինարարության, առևտրի և վերամշակող արդյունաբերության ոլորտներում 
աշխատողների կողմից: Երբ դիտարկում ենք գործատուի տեսակը, ապա ակնհայտ է դառնում, 
որ նրանց մեծ մասը՝ 51.9%-ը աշխատում է փոքր բիզնեսում (անհատ ձեռնարկատիրոջ 
մոտ) և 33.7%-ը՝ միջին կամ մեծ տեղական մասնավոր կազմակերպությունում: Այդ 
պատասխանը չի նշվել տեղական հասարակական կազմակերպություններում ու 
միջազգային կազմակերպություններում աշխատողների կողմից, իսկ պետական հատվածում 
աշխատողների շատ փոքր մասն է նշել տվյալ պատասխանը:
Ուսումնասիրության ընթացքում պարզաբանվել է նաև, թե որքան հաճախ են գործատուներն 
աշխատողներից պահանջում իրականացնել իրենց աշխատանքային պայմանագրով 
կամ բանավոր պայմանավորվածությամբ չնախատեսված աշխատանք: Տվյալ հարցին 
հարցվողների 79.6%-ը նշել է, որ երբեք չի եղել նման բան, 14.3%-ը՝ հազվադեպ, 3.7%-ը՝ 
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հաճախ և 2.2%-ը՝ շատ հաճախ տարբերակները: Աղյուսակ 28-ում երևում է, որ ինչպես 
բարձր, այնպես էլ համեմատաբար ցածր կրթություն ունեցողներից էլ պահանջել են 
իրականացնել պայմանագրով չնախատեսված այլ աշխատանքներ:

Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ եղել են նման դեպքեր, պատասխանել են, թե ինչ 
աշխատանքներ են եղել դրանք: Պարզվել է, որ դրանք հիմնականում (79.2%) իրենց 
աշխատանքի հետ կապված աշխատանքներ են, որոնք սակայն ամրագրված չեն 
պայմանագրում, 15.5% դեպքերում դրանք աշխատանքի հետ կապ չունեցող աշխատանքներ 
են, 3.1% դեպքերում՝ գործատուի անձնական, ընտանեկան, 0.9%՝ մասնակցություն 
հանրահավաքների կամ քաղաքական այլ միջոցառումների, 0.9%՝ հանրօգուտ աշխատանք, 
իսկ 0.4%-ը դժվարացել է պատասխանել:
Փորձել ենք պարզել նաև, թե ինչպես են տեղի ունենում աշխատանքի էական պայմանների 
փոփոխություններն աշխատավայրում: Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 26-ում, այդ 
պայմանները 59.4% դեպքերում միշտ կամ երբեմն փոփոխվում են աշխատողների և 
գործատուների համաձայնությամբ:



Հարցերի մի խումբ էլ վերաբերել է աշխատողների առողջական վիճակին: Հարցվողների 
61.3%-ը նշել է, որ իրենք անցնում են պարտադիր բժշկական զննություն, իսկ 38.2%-ը՝ ոչ: 
Տվյալ հարցում այդքան էլ մեծ չէ տարբերությունը այն հարցվողների միջև, ովքեր ունեն 
բարձր կրթական մակարդակ և նրանց, ովքեր ունեն ավելի ցածր կրթական մակարդակ: 
Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ անցնում են պարտադիր բժշկական զննություն, 
պատասխանել են նաև մի քանի այլ հարցերի: Այսպես՝ նրանց 80.9%-ի կարծիքով իրենց 
աշխատավայրում պարտադիր բուժզննություն անցնելը պարտադիր է: Պարտադիր բժշկական 
զննություն անցնող աշխատողների 60.6%-ը նշել է, որ անցնում է տարին 1 անգամ, 26.7%-ը՝ 6 
ամիսը 1 անգամ: Հետաքրքրական է, որ կան մարդիկ, ովքեր ամեն օր անցնում են պարտադիր 
բժշկական զննություն: Նրանք կազմում են պարտադիր բժշկական զննություն անցնողների 
1.3%-ը:

Բուժզննություն անցնող աշխատողների 56.8%-ը անցնում է գործատուի միջոցներով, 25.4%-
ը՝ ապահովագրական ընկերության միջոցներով, 12.0%-ը՝ անձնական միջոցներով, 3.8%-ը՝ 
պետության, 0.4%-ը՝ արհմիության: Հարցին դժվարացել է պատասխանել հարցվողների 1.6%-
ը:
Ըստ հետազոտության տվյալների՝ հարցվողների 8.7%-ը (92 մարդ) երբևէ ունեցել 
է առողջական խնդիրներ /խեղումներ, մասնագիտական հիվանդություններ/՝ 
մասնագիտությամբ, աշխատանքի առանձնահատկությամբ կամ աշխատանքի վատ 
պայմաններով պայմանավորված:
Այն հարցին, թե արդյոք փոխհատուցվել են բուժման և այլ ծախսերը /աշխատունակության 
կորուստ, հաշմանդամություն, մասնագիտական հիվանդություն, աշխատանքային խեղում 
կամ առողջության այլ վնասվածքի հետ կապված/ գործատուի կողմից, նախորդ հարցին 
դրական պատասխանած հարցվողների 59.6%-ը բացասական է պատասխանել: 13.8%-ը նշել 
է, որ դրանք մասնակի փոխհատուցվել են, և միայն 23.4%-ն է նշել, որ լիովին փոխհատուցվել 
են:

Կորոնավիրուսի ազդեցությունը աշխատանքային պայմանների 
փոփոխության վրա

Ուսումնասիրության ընթացքում պարզաբանվել են նաև հարցեր, որոնք վերաբերում են 
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աշխատավայրում կորոնավիրուսի տարածմանը, գործատուի ձեռնարկած քայլերին և 
աշխատանքային պայմանների փոփոխություններին: Այսպես՝ հարցվողների 46.7%-ը նշել է, որ 
իրենք կամ իրենց գործընկերները վարակվել են կորոնավիրուսով: 

Հետաքրքրական է, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելի մեծ է կանանց (64.3%), 
քան տղամարդկանց շրջանում (35.7%), այն դեպքում, երբ պարտադիր բուժզննություն 
անցնողների սեռային բաշխվածությունը գրեթե հավասար է: Սա կարող է բացատրվել այն 
հանգամանքով, որ կանայք ավելի շատ ներգրավված են կրթության, առողջապահության և 
այլ այնպիսի ոլորտներում, որտեղ այլ մարդկանց հետ շփումներն ավելի շատ են, հետևաբար 
կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունն ավելի բարձր է: Այսպես՝ կորոնավիրուսով 
վարակվելու հարցին ավելի շատ դրական պատասխան են տվել կրթության (33.5%), 
առողջապահության (8.9%), առևտրի (6.7%) և պետական/հանրային կառավարման (6.2%) 
ոլորտների աշխատողները:
Կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման և սահմանափակումների ընթացքում գործատուի 
ձեռնարկած քայլերը եղել են հետևյալը՝



Հարցվողների 36.4%-ը, կորոնավիրուսով պայմանավորված, ստիպված է եղել չաշխատել՝ 
պարապուրդի մատնվել: 15.2%-ը աշխատել է, բայց հեռավար, իսկ 45.6%-ը շարունակել է 
աշխատել:

Ինչպես երևում է գծապատկեր 32-ում, կորոնավիրուսով պայմանավորված պարապուրդի 
ընթացքում հարցվողների 60.3%-ն ամբողջությամբ վարձատրվել է, 16.4%-ը չի վարձատրվել, 
13.3%-ը վարձատրվել է մասնակի:

Պարապուրդի ընթացքում չեն վարձատրվել կամ իրենց հաշվին չվճարվող արձակուրդի 
իրավունքից օգտվել  են մեծամասամբ այն հարցվողները, ովքեր աշխատում են փոքր 
բիզնեսում, միջին կամ մեծ մասնավոր տեղական կազմակերպությունում: Հիմնական 
ոլորտներն են շինարարություն (տվյալ ոլորտում զբաղված հարցվողների 31.3%), 
հյուրանոցներ /ռեստորանների սպասարկում (տվյալ ոլորտում զբաղված հարցվողների 
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38.1%), գեղեցկության սրահներ, սպասարկման կենտրոններ (տվյալ ոլորտում զբաղված 
հարցվողների 0%), անձնական իրերի նորոգում (տվյալ ոլորտում զբաղված հարցվողների 0%), 
ուղևորափոխադրումներ (տվյալ ոլորտում զբաղված հարցվողների 25.0%) ևն:



Աշխատանքի վարձատրություն

Այն հարցին, թե արդյոք համարժեք են աշխատողի կատարած աշխատանքն ու ստացած 
վարձատրությունը, հարցվողների 40.1%-ը նշել է Այո, իսկ 19.3%-ը նշել է Հիմնականում այո: 
Հարցին բացասական պատասխան է տվել հարցվողների 40.5%-ը (13.8%-ը Հիմնականում ոչ, 
իսկ 26.7%-ը՝ Ոչ): Հիմնականում համարժեք չեն համարում այն հարցվողներն, ովքեր ունեն 
ավելի բարձր կրթական մակարդակ:

Այնուհետև պարզվել է, պայմանագրով կամ ըստ պայմանավորվածության սահմանված 
աշխատավարձի ու փաստացի վճարվող աշխատավարձի միջև եղած տարբերությունը:

Փաստացի վճարվող աշխատավարձն ավելի բարձր է ամրագրված աշխատավարձից 
հիմնականում այն հարցվողների մոտ, ովքեր զբաղված են մեծածախ ու մանրածախ 
առևտրի, վերամշակող արդյունաբերությունում/արտադրությունում և սպասարկաման՝ 
հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, ոլորտներում: Մեծամասամբ նրանք մասնավոր 
հատվածի աշխատողներն են՝ փոքր, միջին կամ մեծ ձեռնարկությունում աշխատողները: 
Փաստացի վճարվող աշխատավարձն ավելի ցածր է ամրագրված աշխատավարձից 
հիմնականում այն հարցվողների մոտ, ովքեր նշել են, որ զբաղված են պետական հատվածում՝ 
առողջապահության, կրթության, կոմունալ ծառայությունների ոլորտներում: 
Այն հարցին, թե աշխատողները երբ են ստանում իրենց աշխատավարձը, հարցվողների 
43.9%-ը պատասխանել է հաջորդ ամսվա սկզբից մինչև կես:
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Հետաքրքրական է, որ այն հարցվողները, ովքեր ունեն աշխատանքային պայմանագիր և/կամ 
տրվել է աշխատանքի ընդունման մասին հրաման, մեծամասամբ նշել են, որ աշխատավարձը 
վճարվում է հաջորդ ամսվա առաջին կեսին կամ տվյալ ամսվա վերջում:



Հարցվողներին հարց է տրվել պարզելու համար, թե նրանք որքանով են իրազեկված հարկերը 
ներառող իրենց աշխատավարձի մասին: Պարզվում է, որ հարցվողների միայն 66.1%-ն է 
տեղյակ, թե որքան է կազմում իր «կեղտոտ» աշխատավարձը:
Հարցվողների 28.2%-ը պահանջել է, որպեսզի իրեն ներկայացվի, թե ինչպես է հաշվարկվում 
իր «մաքուր» աշխատավարձը, 27.1%-ը նշել է, որ անձամբ չի պահանջել, սակայն իրեն ցույց 
են տվել: Հարցվողների միայն 1%-ն է, որ նշել է, թե պահանջել է «մաքուր» աշխատավարձի 
հաշվարկման եղանակը, սակայն իրեն ցույց չեն տվել:

Աշխատավարձների վճարման հետ կապված հետազոտության ընթացքում քննարկվել են նաև 
գործուղումներին վերաբերող հարցեր: Հարցվողների 20.2%-ն իր աշխատանքի ընթացքում 
ունենում է գործուղումներ: Գործուղումների մեկնող հարցվողների 71.6%-ը նշել է, որ միշտ 
գործուղումների մեկնելիս վճարվում են փոխհատուցումները՝ օրապահիկ, գիշերակաց և այլն, 
իսկ նրանց 11.6%-ը նշել է, որ երբեմն են վճարվում: Գործուղումների մեկնող հարցվողների 
15.8%-ը նշել է, որ գործուղումների մեկնելիս փոխհատուցումները չեն վճարվում:

Խրախուսանք և կարգապահական տույժեր

Հարցվողների հետ քննարվել են նաև գործատուի կողմից կարգապահական տույժերի և 
խրախուսանքների տրման հետ կապված հարցերը: Պարզվում է, որ հարցվողների 25.9%-ը 
գործատուի կողմից երբեք չի ստացել խրախուսանք: Խրախուսանք ստացել է հարցվողների 
71.5%-ը:

Աղյուսակ 34-ում ներկայացված են, թե խրախուսման ինչ ձևեր են հիմնականում կիրառվում 
գործատուների կողմից: 
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Ինչ վերաբերում է տույժերին, ապա հարցվողների 90.2%-ը նշել է, որ երբևէ չի ստացել 
կարգապահական տույժ, նկարտողություն և այլն: Մյուսները նշել են, որ երբեմն (8.5%) կամ 
հաճախ (1.2%) ստանում են կարգապահական տույժ:  

Աշխատանքային փոխհարաբերություններ, վեճեր և լուծման 
մեխանիզմներ

Աշխատանքային իրավունքների ուսումնասիրության համատեքստում կարևորվում է 
աշխատանքային փոխհարաբերությունների բնույթի պարզաբանումը: Ուսումնասիրության 
ընթացքում քննարկվել են աշխատանքային փոխհարաբերություններին վերաբերող մի շարք 
հարցեր, այդ թվում նաև ծագող վեճերի և դրանց լուծման մեխանիզմների վերաբերյալ:
Այն հարցին, թե ինչպիսի վերաբերմունք է դրսևորում գործատուն աշխատողների հանդեպ, 
հարցվողների 44.9%-ը նշել է հարգալից, 26.3%-ը՝ ընկերական, 0.7%-ը՝ հարազատական: 
Հարցվողների 26.3%-ը այդ հարցին պատասխանել է գործնական/պաշտոնական, 
1.0%-ը՝ անտարբեր, 1.0%-ը արժանապատվությունը նվաստացնող: Հետաքրքրական 
է, որ Անտարբեր պատասխանը առավելապես ստացվել է միջին կամ մեծ մասնավոր 
տեղական կազմակերպությունում և պետական հիմնարկներում աշխատողների կողմից: 
Արժանապատվությունը նվաստացնող պատասխանն ավելի շատ ստացվել է միջին կամ մեծ 
մասնավոր տեղական կազմակերպությունում, ինչպես նաև փոքր բիզնեսում աշխատողների 
կողմից:
Աշխատանքային պայմանների հետ կապված՝ հարցվողների 8.0%-ը հաճախ, իսկ 22.0%-ը 
երբեմն են ունեցել դժգոհություններ:



Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ աշխատանքային պայմանների հետ կապված երբևէ 
ունեցել են դժգոհություն, պատասխանել են նաև այն հարցին, թե արդյոք արտահայտել են 
իրենց դժգոհությունը: Ինչպես երևում է Գծապատկեր 36-ում, նրանցից 82.2%-ը ունեցել է 
դժգոհությունն արտահայտելու փորձ:

Նրանց մեծ մասն իրենց դժգոհությունն արտահայտում է վերադասներին. 38.0%-ը՝ 
անմիջական վերադասին, իսկ 35.2%-ը՝ գործատուին:

Հետաքրքրական էր տեսնել, թե աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ դժգոհությունն 
արտահայտելուց հետո ինչ է տեղի ունեցել: Պարզվում է, որ 15.2%-ի դեպքում խնդիրն 
ամբողջությամբ լուծվել է, իսկ 45.8%-ի դեպքում մասնակիորեն է լուծվել, իսկ 35.6%-ի դեպքում 
խնդիրը մնացել է չլուծված:
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Նաև պարզվել է, թե արդյոք գործատուի վերաբերմունքի փոփոխություն  եղել է այն բանից 
հետո, երբ աշխատողներն արտահայտել են իրենց բողոքը: Պարզվում է, որ 69.3%-ի դեպքում 
չի փոխվել գործատուի վերաբերմունքը, 20.8%-ի դեպքում փոփոխվել է դրականորեն, իսկ 
9.1%-ի դեպքում՝ բացասաբար:

Այն հարցվողներից, ովքեր իրենց աշխատանքային պայմաններից դժգոհ են եղել, սակայն 
դժգոհություն չեն արտահայտել, պարզել ենք, թե որն է դժգոհություն չարտահայտելու 
պատճառը:  Նրանցից 50.9%-ը վստահ է եղել, որ դժգոհություն արտահայտելով ոչինչ էլ չի 
փոխվի, 15.8%-ը մտածել է, որ հարցն ինքնըստինքյան կկարգավորվի, 17.5%-ը նշել է, որ նման 
մոտեցումն ընդունված չէ իրենց աշխատավայրում, և որ միևնույն է, իրենց չէին լսելու, 7%-ը 
վախեցել է աշխատանքը կորցնելուց:
Հասկանալու համար, թե աշխատողների շահերի պաշտպանության ինչպիսի մեխանիզմներ են 
գործում աշխատավայրում, հարցվողներին տրվել է հարց, թե եղել է դեպք, երբ գործընկերները 
համախմբվել են ընդդեմ գործատուի՝ աշխատավայրում որևէ խնդրի լուծման կամ 
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար: Հարցվողների մեծ մասը (85.7%) 
նշել է, որ նման դեպք տեղի չի ունեցել: 2.0%-ը նշել է, որ հաճախ է նման բան տեղի ունենում, 
իսկ 11.8%-ը՝ որ երբեմն է տեղի ունենում:



Այո, երբեմն և Այո, հաճախ պատասխաններն առավել հաճախ հնչել են այն հարցվողների 
կողմից, ովքեր աշխատում են միջին կամ մեծ տեղական մասնավոր կազմակերպությունում: 
Այդ բողոքների դրսևորման հիմնական ձևերն են՝ աշխատողների ժողովի հրավիրում 
(պատասխանների 54.2%-ը), բոյկոտ (14.3%-ը), գործադուլ (13.1%-ը), ստորագրահավաք 
(8.3%-ը), պիկետ (3.0%-ը), ազատման դիմում գրել (1.2%-ը), դատարան դիմել (0.6%-
ը): Հետաքրքրական է, որ գործադուլ տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատն են այն 
հարցվողները, ովքեր զբաղված են վերամշակող արդյունաբերության, հրուշակեղենի 
արտադրության ոլորտում (27.3%), բոյկոտ տարբերակը նշողների մեջ՝ մշակույթ (12.5%), 
առողջապահություն (12.5%) և վերամշակող արդյունաբերություն (12.5%) ոլորտներում, 
ստորագրահավաք տարբերակը՝ կրթություն (35.7%), կոմունալ ծառայություններ (14.3%) 
ոլորտներից, աշխատաժողովի հրավիրում՝ կրթություն (19.8%), պաշտպանություն, ուժային 
կառույցներ (11.0%) ոլորտներից, դատարան է դիմել ընդամենը 1 հարցվող՝ կրթության 
ոլորտից, ազատման դիմում է գրել 1 հարցվող պետական, հանրային կառավարման ոլորտից և 
ևս 1 հարցվող՝ վերամշակող արդյունաբերությունից:
Հարցվողներին տրվել է իրավիճակային հարց, պարզելու համար առհասարակ հարցվողների 
մոտեցումները իրավունքների պաշտպանության կոլեկտիվ գործողությունների վերաբերյալ: 
Այսպես՝ «Եթե Ձեր աշխատավայրում աշխատողները նախաձեռնեն բողոքի կամ իրենց 
իրավունքների պաշտպանության գործողություններ, ի՞նչ տեղի կունենա /կամ եթե արել են, 
ապա ի՞նչ է տեղի ունեցել/» հարցին հարցվողների 24.7%-ը պատասխանել է, որ գործատուն 
լիովին կբավարարի աշխատողների պահանջը, 30.1%-ը՝ գործատուն մասնակիորեն 
կբավարարի աշխատողների պահանջը: Այդպիսով՝ դրական ակնկալիքներ ունեն 
հարցվողների 54.8%-ը: Հարցվողների 13.0%-ը նշել է, որ ոչինչ էլ չի փոխվի: Հարցվողների 
6.9%-ն էլ բացասական ակնկալիքներ ունի՝ նշելով, որ նման իրավիճակներում այդ 
աշխատողները կհեռացվեն աշխատանքից (5.2%) կամ այդ աշխատողները կստանան տույժեր 
(1.7%):
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Արհմիությունը որպես աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության 
մեխանիզմ

Ուսումնասիրության ընթացքում քննարկվել են նաև հարցեր, որոնք վերաբերում են 
աշխատանքային իրավունքների կոլեկտիվ պաշտպանությանը՝ արհմիությունների 
միջոցով: Ուսումնասիրության ընթացքում հարցված անձանց 28.3%-ը նշել է, որ իրենց 
աշխատավայրում կա արհմիություն, 10.8%-ը դժվարացել է հարցին պատասխանել, իսկ 
60.8%-ը նշել է, որ աշխատավայրում արհմիություն չկա: Այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ 
աշխատավայրում արհմիություն կա, պատասխանել են նաև այն հարցին, թե արդյոք իրենք 
հանդիսանում են արհմիության անդամ:



Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 43-ում, 33.2%-ը նշել է, որ հանդիսանում է արհմիության 
անդամ: Հետաքրքրական է, որ արհմիության անդամ հանդիսացող հարցվողների 71.3%-
ը նշել է, որ արհմիության անդամ է դարձել իր սեփական կամքով: Մյուս բոլոր դեպքերում 
անդամ են դարձել ոչ իրենց կամքով՝ պատահաբար (10.6%), պարտադրաբար (8.0%), նախկին 
ավանդույթով (0.8%):
Այն հարցին, թե աշխատողին ինչ է տալիս արհմիությանն անդամակցությունը՝ 
արհմիությունների անդամ հանդիսացող հարցվողները (188 մարդ) ունեցել են 
պատասխանների մի քանի տարբերակներ նշելու հնարավորություն: Ստացված 267 
պատասխանի 36.0%-ը եղել է նյութական և հոգևոր աջակցություն /նվերներ, միջոցառումների 
մասնակցություն ևն/, 19.1%-ը՝ ավելի մատչելի հանգստանալու հնարավորություն, 14.2%-ը՝ 
ոչինչ էլ չի տալիս, 10.9%-ը՝ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանվում են իրավունքներս, 
4.5%-ը՝ անվճար խորհրդատվություն, 4.1%-ը՝ միայնակ չլինելու զգացողություն, 1.9%-ը՝ 
առաջխաղացման հնարավորություն: Հետաքրքրական է, որ տվյալ հարցի պատասխանների 
9.0%-ը եղել է դժվարանում եմ պատասխանել տարբերակը, այսինքն՝ մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է 
իրենց տալիս արհմիությանն անդամակցելը:  

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության այլ մեխանիզմներ

  Ուսումնասիրության ընթացքում պարզել ենք, թե աշխատանքային իրավունքների 
պաշտպանության մեխանիզմներից որոնք են ամենաընդունելիները հարցվողների համար: 
Այն հարցին, թե եթե հարցվողը կամ իր գործընկերներից որևէ մեկը ներքաշվեին գործատուի 
հետ աշխատանքային վեճի, ապա ում կդիմեին, հնարավոր է եղել ընտրել պատասխանների 
մի քանի տարբերակներ: Այսպիսով՝ ընդհանուր ստացվել է 1215 պատասխան, որոնց 51.8% 
եղել է անմիջական ղեկավարին կամ գործատուին, 10.3%-ը՝ գործընկերներին, 4.7%-ը՝ 
իրավաբանին, 3.6%-ը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին:
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Հետաքրքրական է դիտարկել, թե որ տարբերակը որ ոլորտների ներկայացուցիչները 
կկիրառեն ավելի հաճախ: Այսպես՝ այն հարցին, թե եթե գործատուի հետ վեճի ներքաշվեք, 
ում կդիմեք, Անմիջական վերադասին տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության 
(26.1%) և առևտրի (10.3%) ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են: Գործընկերներին 
տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության (23.2%) և շինարարության (8.0%) 
ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են: Արհմիությանը տարբերակը նշողների մեջ 
ամենաշատը կրթության (58.6%) և առողջապահության (10.3%) ոլորտներում ներգրավված 
հարցվողներն են: Առողջապահական և աշխատանքի պետական տեսչական մարմիններին 
տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության (36.4%) և առողջապահության (27.3%) 
ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են: Իրավաբանին տարբերակը նշողների մեջ 
ամենաշատը կրթության (24.6%) և առողջապահության (14.0%) ոլորտներում ներգրավված 
հարցվողներն են: Դատարանին տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության 
(15.2%) և կոմունալ ծառայությունների (15.2%) ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն 
են: Հեղինակավոր ծանոթին տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության (38.5%), 
առողջապահության (15.4%) և վերամշակող արդյունաբերության (15.4%) ոլորտներում 
ներգրավված հարցվողներն են: Խնդրով զբաղվող ՀԿ-ներին տարբերակը նշողների 
մեջ ամենաշատը կրթության (63.6%) ոլորտում ներգրավված հարցվողներն են: Մարդու 
իրավունքների պաշտպանին տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության (27.3%) 
և առողջապահության (13.6%) ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են: Թեժ գիծ 
տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատն առողջապահության (27.3%) և կրթության (18.2%) 
ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են:
Թե ով պետք է պաշտպանի աշխատողների շահերը հարցի պատասխանների 34.3%-ը եղել 
է գործատուն, 20.9%-ը՝ անմիջական ղեկավարը, 19.5%-ը՝ աշխատողն ինքը: Արհմիությունը 
պատասխանը հնչել է 7.5% դեպքերում, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը՝ 
7.0%, իսկ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը՝ 2.3%: 



Աշխատողների ընտրության ազատություն և արտահայտման իրավունք

Ուսումնասիրության տեսանկյունից հետաքրքրական էր դիտարկել, թե որքանով են 
աշխատողները կարողանում աշխատավայրում ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքն 
ու հայացքները, ինչպես նաև ինչպիսի վերաբերմունք են դրսևորում գործատուները 
աշխատողների հանդեպ՝ քաղաքական գործընթացների համատեքստում:
Այսպես՝ հարցվողները պատասխանել են այն հարցին, թե արդյոք աշխատողները (իրենք 
կամ գործընկերները) կարողանում են ազատորեն ցանկացած /քաղաքական, կրոնական, 
անձնական վերաբերմունք, գործատուի կամ աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ…/ 
կարծիք արտահայտել՝ 1. գործընկերների շրջանում և 2. վերադասների շրջանում:

Հարցվողներին տրվել է հարց, պարզելու համար, թե արդյոք հնարավոր է, որ կարծիք 
կամ դիրքորոշում արտահայտելու համար աշխատողներն արժանանան տույժի կամ 
վատ վերաբերմունքի: Հարցին դրական են պատասխանել հարցվողների 7.5%-ը: Այո 
պատասխանողների 22.5%-ը եղել են կրթության ոլորտում զբաղված հարցվողները, 10.0%-
ը՝ առողջապահության, 10.0%-ը՝ վերամշակող արդյունաբերության, 8.8%-ը՝ կոմունալ 
ծառայությունների և ևս 8.8%՝ պաշտպանության և ուժային կառույցների:
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Հարցվողների 90.7%-ը նշել է, որ աշխատանքից դուրս, ոչ աշխատանքային ժամերին ազատ 
են մասնակցելու քաղաքական կամ քաղաքացիական ակցիաների: 8.7%-ը նշել է, որ ոչ, չեն 
կարող, իսկ 0.5%-ը դժվարացել և 0.2%-ը հրաժարվել են պատասխանել հարցին: 
Հետաքրքրական է դիտարկել «Երբևէ եղե՞լ է այնպիսի դեպք, երբ գործատուն /վերադասը 
աշխատողներին ստիպի մասնակցել քաղաքական միջոցառման /լինի դա հանրահավաք, 
քարոզարշավ կամ այլ/» հարցի պատասխանները: Ինչպես տվյալ հարցի համար, այնպես էլ 
«Երբևէ եղե՞լ է այնպիսի դեպք, երբ գործատուն /վերադասը աշխատողներին ստիպի քվեարկել 
այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ ուժի օգտին» հարցի համար պատասխանների 
տարբերակներում եղել է մեկ տարբերակ ևս՝ նախկինում չկար, այժմ լինում են այդպիսի 
դեպքեր: Նկատենք սակայն, որ տվյալ պատասխանը բացակայում է գծապատկերներից, քանի 
որ դրանք չեն նշվել հարցվողների կողմից: 



Այն հարցին, թե երբևէ նկատել է գործատուի վերաբերմունքի փոփոխություն՝ աշխատողների 
քաղաքական հայացքների պատճառով, հարցվողների 94.1%ը տվել է բացասական 
պատասխան: Միայն հարցվողների 4.5%-ն է նշել, որ նկատել են գործատուի վերաբերմունքի 
փոփոխություն՝ աշխատողների քաղաքական հայացքների պատճառով: Նրանք մեծամասամբ 
կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ են (31.3%), պետական, հանրային կառավարման 
(10.4%), պաշտպանության և ուժային կառույցների (10.4%), առողջապահության (8.3%), 
բանկերի, վարկային կառույցների (6.3%):

Աշխատավայրում ինքնագնահատական, խտրականության 
դրսևորումներ

Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ հարցվողների 92.4%-ն իրեն համարում 
է պահանջված մասնագետ: Հիմնականում իրենց պահանջված չեն համարում այն 
աշխատողները, ովքեր իրականացնում են ոչ մասնագիտական, որակավորում չպահանջող 
աշխատանք և համարում են, որ նմանատիպ աշխատանք կարող են շատերն իրականացնել: 
Հարցվողների 93.9%-ն էլ նշել է, որ դուր է գալիս իրենց աշխատանքը: 
Ըստ ստացված տվյալների՝ հարցվողների 57.1%-ն աշխատում է իր մասնագիտությամբ, 
2.2%-ը զուգահեռաբար սովորում է այդ մասնագիտությունը, 37.9%-ը չի աշխատում 
մասնագիտությամբ, իսկ 2.9%-ը նշել է, որ չունի մասնագիտություն: Մասնագիտությամբ 
չաշխատող հարցվողների 70.7%-ի կարծիքով դա չի ազդում ոչնչի վրա: 11.0%-ը նշել է, 
որ ազդում է աշխատանքային առաջընթացի վրա, 5.4%-ը՝ աշխատավարձի չափի վրա, 
2.3%-ը՝ աշխատանքային պայմանների վրա, 1.4%-ը՝ գործատուի վերաբերմունքի վրա, 
1.2%-ը՝ աշխատանքը կորցնելու հավանականության վրա, 0.8%-ը՝ գործընկերների 
փոխհարաբերությունների վրա: Նրանցից 4.1%-ը դժվարացել է նշել, թե ինչի վրա կարող է 
ազդեցություն ունենալ ոչ մասնագիտական աշխատանք կատարելը, իսկ 3.1%-ն էլ նշել է, որ 
կարող է ազդեցություն ունենալ ամեն ինչի վրա:
Փորձելով հասկանալ, թե արդյոք կա աշխատավայրում տարբերակված վերաբերմունք տարբեր 
սեռերի հանդեպ և ինչպես են դա ընկալում կանայք և տղամարդիկ՝ հարցվողներին տրվել է 
հետևյալ հարցը. «Եթե Ձեր աշխատանքն իրականացներ հակառակ սեռի ներկայացուցիչ /կամ 
եթե իրականացնում է/, ապա նրա աշխատանքային պայմանները Ձերի համեմատ կլինեին 
ավելի վատը, նույնը, թե լավը»:
Կին և տղամարդ աշխատողների պատասխանները ներկայացված են ստորև՝ Աղյուսակ 36-
ում:
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակում, կանայք ավելի շատ են հակված տղամարդկանց ու 
կանանց աշխատանքային պայմանների հավասարության, քան տղամարդիկ: Տղամարդկանց 
տեսանկյունից կանայք իրենց համեմատ ավելի բարենպաստ պայմաններում են 
աշխատանքային օրվա տևողության և հանգստյան օրերի քանակի առումով: Ինչպես կանանց, 
այնպես էլ տղամարդկանց տեսանկյունից տղամարդիկ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն 
աշխատավարձի և աշխատավայրում առաջընթացի հնարավորությունների առումով:
 Տարբերակված վերաբերմունքի հարցը դիտրակվել է ոչ միայն ըստ սեռի, այլ նաև մի 
շարք այլ գործոններ հաշվի առնելով: Աղյուսակ 37-ում ներկայացված են հարցվողների 
պատասխանները այն հարցի վերաբերյալ, թե հետևյալ գործոններն արդյոք պայմանավորում 
են տարբերակված վերաբերմունք աշխատավայրում (գործընկերների կամ գործատուի 
կողմից), և եթե այո, ապա դրական, թե բացասական:



Ինչպես տեսնում ենք  աղյուսակում, աշխատողի հանդեպ ավելի շատ դրական վերաբերմունք 
ձևավորվում է, ըստ հարցվողների հղի լինելու հանգամանքով, իսկ ամենաշատ բացասական 
վերաբերմունը պայմանավորվում է աշխատողի գենդերային պատկանելությամբ:
Որքան էլ որ Աղյուսակ 37-ում տեսնում ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող աշխատակիցների 
հանդեպ կա դրական վերաբերմունք, այդուհանդերձ շարունակվում է արդիական մնալ 
համշանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատավայրերի հարմարեցման խնդիրը: 
Հարցվողների 59.2%-ը նշել է, որ աշխատավայրը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար, 21.4%-ը նշել է, որ որոշ չափով է հարմարեցված, և միայն 16.6%-ն է 
նշել, որ լիովին հարմարեցված է:
Աշխատավայրում թեքահարթակի առկայությունը փաստել է հարցվողների 33.6%-ը: 64.6%-ը 
նշել է, որ աշխատավայրում չկան թեքահարթակներ կամ հենաշարժողական դժվարություններ 
ունեցող անձանց համար այլ հարմարություններ:

Ընտանիքի անչափահաս անդամի աշխատանք

Ընտանիքի անչափահաս անդամների աշխատելու հանգամանքի մասին նշվել է 8 հարցվողի 
կողմից: Երեխաների տարիքները աշխատանքն իրականացնելու պահին եղել է 11 (2 մարդ), 
12 (1 մարդ), 15 (1 մարդ), 16 (3 մարդ) և 17 (1 մարդ): Զբաղվածության ոլորտները եղել են 
շինարարություն, մշակույթ, գյուղատնտեսություն, առողջապահություն, հյուրանոցներ /
ռեստորաններ/, սրճարաններ, ԶԼՄ-ներ:
Աշխատանքի ընդունելուց առաջ 4 դեպքում ստացվել է ծնողի գրավոր համաձայնությունը, 
3 դեպքում՝ բանավոր համաձայնություն, իսկ 1 դեպքում չի եղել ո՛չ գրավոր և ո՛չ բանավոր 
համաձայնություն: 4-ի դեպքում անչափահասների հետ չեն կնքվել պայմանագրեր, մյուս 4-ի 
դեպքում կամ կնքվել է պայմանագիր կամ տրվել է հրաման:
Երեխաներից 4-ն աշխատել է մինչև 1 ամիս, 2-ը՝ 1-3 ամիս, 1-ը՝ 3-6 ամիս, իսկ 1-ը՝ 1 տարուց 
ավել:
Մեկ օրվա ընթացքում առավելագույն աշխատաժամանակը 1 երեխայի դեպքում եղել է 1 ժամ, 
2-ի դեպքում՝ 1-3 ժամ, 4-ի դեպքում՝ 3-6 ժամ, իսկ 1-ի դեպքում՝ 8 ժամից ավել:
Երեխաների աշխատանքային պայմանները գնահատելիս ծնողները 5-ի դեպքում նշել 
են, որ երեխաներն աշխատել են առողջության համար ոչ վտանգավոր և ոչ վնասակար 
պայմաններում, 1-ը աշխատել է հերթափոխով, իսկ մյուսը՝ ծանր աշխատանքային 
պայմաններում: 1 երեխայի դեպքում էլ ծնողը դժվարացել է ասել, թե ինչ պայմաններում է 
աշխատել:
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Ամփոփում և Առաջարկներ

Ամփոփելով իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները՝ ստորև ներկայացվում են մի 
շարք դրույթներ, որոնց շուրջ տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրակացնել 
գործողություններ.

• Հարցվածների 16.7%-ը չունի աշխատանքային պայմանագիր, իսկ ևս 13.9%-
ի դեպքում միայն տրվել է աշխատանքի ընդունման հրաման։ Աշխատանքային 
փոխհարաբերությունների իրավական ամրագրման բացակայության պայմաններում 
աշխատողները դուրս են մնում աշխատանքային օրենսդրությամբ պաշտպանված 
լինելու հնարավորությունից: Նման դեպքերում գործատուները չեն ջանում 
ապահովել արժանապատիվ աշխատանքային պայմաններ և համապատասխան 
վերաբերմունք:  Հարցվողների 7.2%-ը նշել է, որ ամեն օր իրականացնում է 
արտաժամյա աշխատանք։ Արտաժամյա աշխատանքի դիմաց հավելավճար ստանում 
է այն երբևէ իրականացնողների միայն 28.4%-ը։ Հարցվողների 7.8%-ն աշխատում 
է հերթափոխով՝ օրական 24 ժամ: Գիշերային աշխատանք կատարողների 39.2%-
ը երբեք չի ստացել հատուցում։ Գիշերային աշխատանքի հատուցումը այդ խմբի 
հարցվողների 8,5% հավաստմամբ թողնված է գործատուի հայեցողությանը, իսկ 
12,8%-ը դժվարանում է պատասխանել: Հարցվողների 27,5%-ը գրեթե միշտ կամ 
հաճախակի աշխատում է ոչ աշխատանքային օրերին, ևս 26.8%-ը՝ հազվադեպ։ 
Նրանց 54.4%-ը նշել է, որ դա համարվում է սովորական աշխատանքային օր, որի 
դիմաց հավելյալ չեն վճարվում

•	 Անհրաժեշտ	է	բարձրացնել	հանրային	իրազեկության	մակարդակը	
աշխատանքային	իրավահարաբերությունների	երաշխիքների	
վերաբերյալ՝	խթանելով,	որպեսզի	աշխատանքի	անցնելիս	
գործատուից	պահանջեն	կնքել	պայմանագիր	և	հետամուտ	լինեն	
աշխատել	ամրագված	իրավահարաբերությունների	սահմաններում:		

• Աշխատանքում առողջության համար վտանգավոր կամ վնասակար գործոնների 
ազդեցության բարձր մակարդակի առկայության մասին նշել է հարցվողների 
6.8%-ը, իսկ 16.9%-ը այդ գործոնները բավականին բարձր չեն գնահատում: 
Իրենց աշխատանքային պայմաններն առավել վտանգավոր են գնահատվել 
պաշտպանության ոլորտում, այնուհետև՝ շինարարության, վերամշակող 
արտադրության, առողջապահության ոլորտներում աշխատողները: Որպես 
աշխատանքում առկա առողջության համար վտանգավոր ազդեցություն ունեցող 
գործոններ են նշվել փոշին, խոնավությունը, գոլորշին (30.3%), թույլատրելիից բարձր 
աղմուկը (18.7%), ճառագայթումը (16.6%): Մտահոգիչ է, որ առողջության համար 
վտանգավոր ազդեցությունների առկայության դեպքում աշխատող հարցվողների 
79.2%-ը չի ստանում որևէ փոխհատուցում: Ավելին՝ այդ հարցվողների մոտ 40%-
ը գործատուի կամ վերադասի հետ չի քննարկել աշխատանքային պայմանների 
վտանգավորության կամ վնասակարության հարցը։  Թեև կորոնավիրուսային 
համավարակի կանխարգելման միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել հարցվածներից միայն 
2,9%-ի աշխատավայրերում, հիվանդությամբ վարակվել են հարցվածների 46.7%-
ը։ Համավարակով պայմանավորված չի աշխատել կամ պարապուրդի է մատնվել 
հարցվածների 36.4%-ը, որոնցից այդ ժամանակահատվածում ամբողջությամբ 
վարձատրվել է 54,7%-ը։

•	 Անհրաժեշտ	է	տրամադրել	իրավախորհրդատվություն	և	ուղղորդում,	
ինչպես	նաև	համագործակցել	համապատասխան	մարմինների,	
մասնավորապես	Առողջապահական	և	աշխատանքի	տեսչական	
մարմնի	հետ՝	նման	խնդիրների	հատային	և	համակարգային	լուծման	
ուղղությամբ:		

• Աշխատողների 9.8%-ը տեղյակ չեն, որ ունեն ամենամյա վճարովի արձակուրդից 
օգտվելու իրավունք, իսկ կեսը իրազեկված չեն դրա տևողության և պայմանների 
վերաբերյալ, լավատեղյակ չեն, թե ինչպես է հաշվարկվում աշխատավարձը, չգիտեն, 



թե ինչ պետք է կամ ինչ կարող են անել, երբ իրականացնում են աշխատանքային 
պայմանագրով կամ պայմանավորվածությամբ չնախատեսված աշխատանք: 
Աշխատողները միշտ չէ, որ կարողանում են արտահայտել իրենց դժգոհությունն 
աշխատանքային պայմանների, աշխատանքային փոխհարաբերությունների, 
աշխատանքի վարձատրության, արձակուրդի կամ այլ հարցերի շուրջ:

•	 Անհրաժեշտ	է	կազմակերպել	դասընթացներ	աշխատողների	և	
աշխատողների	ներկայացուցիչների	համար՝	օգտագործելով	ինչպես	
հասարակական	կազմակերպությունների,	այնպես	էլ	պետական	
կառույցների,	նաև	արհմիությունների	ներուժը:			

• Հարցվողների 8.7%-ը (92 մարդ) ունեցել է առողջական խնդիրներ (խեղումներ, 
մասնագիտական հիվանդություններ)՝ մասնագիտությամբ, աշխատանքի 
առանձնահատկությամբ կամ աշխատանքի վատ պայմաններով պայմանավորված։ 
Գործատուի կողմից փոխհատուցում ստացել է այդ խմբի միայն կեսը: Միաժամանակ 
հարցվողները վստահ են, որ առողջական վիճակով պայմանավորված՝ հղիության 
(57.8%) կամ հաշմանդամություն ունենալու դեպքում (49.7) աշխատավայրերում 
գերակշռում է տարբերակված դրական վերաբերմունք, իսկ գենդերային 
պատկանելությամբ (ներառում է նաև սեռական կողմնորոշումը և ինքնությունը) 
պայմանավորված՝ տարբերակված բացասական վերաբերմունքը (49.0%):

•	 Բոլոր	աշխատողների	համար	աշխատանքային	հավասար	
հնարավորություններ	ապահովելուն	ուղղված	ջանքերը	պետք	
է	լինեն	հասարակական	կազմակերպությունների,	պետական	
կառույցների	և	գործատուների	ուշադրության	կենտրոնում:	Այդ	
գործողությունները	պետք	է	իրականացվեն	բոլոր	բնագավառներում՝	
սկսած	աշխատավայրի	ֆիզիկական	հարմարեցումից	մինչև	
մտածելակերպի,	աշխարհայացքի	փոփոխություն:	Այս	առումով	
անհրաժեշտ	է	լավագույն	փորձի	տեղայնացման	և	հանրայնացման	
գործությունների	իրականացում	և	քաղաքականությունների	
մշակում։	Անհրաժեշտ	է,	որպեսզի	հասարակության	մեջ	արմատանա	
այն	մոտեցումը,	որ	աշխատողը	գնահատվում	է	իր	մասնագիտական	
կարողությունների	և	կատարած	աշխատանքի	շնորհիվ,	որտեղ	
որոշիչ	չեն	կարող	լինել	այնպիսի	գործոններ,	ինչպիսիք	են	սեռը,	
տարիքը,	գենդերային	պատկանելությունը,	ֆիզիոլոգիական	
կառուցվածքը	և	այլն:					

• Աշխատանքային պայմանների հետ կապված դժգոհությունը գործատուին, 
անմիջական վերադասին կամ վերադաս մարմնին արտահայտելու փորձ ունեցողների 
ընդամենը 15.2%-ի մոտ է խնդիրը լուծվել դդժգոհությունն արտահայտելու 
արդյունքում, 45.8%-ի մոտ այն լուծվել է մասնակիորեն 35.6%-ի խնդիրը մնացել 
է չլուծված: Հարցվողների մեծ մասը (85.7%) նշել է, որ աշխատավայրում որևէ 
խնդրի լուծման կամ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար 
աշխատողները չունեն ընդդեմ գործատուի համախմբման փորձ: Միևնույն 
ժամանակ, եթե նման ակցիաներ լինեն, հարցվողների կեսի վստահությամբ դրանք 
կհանգուցալուծվեն ի շահ աշխատողների: Արհմիություն առկա է հարցվողների միայն 
28.3%-ի աշխատավայրերում: Հարցվողների կեսը կարևորում է արհմիությունները 
որպես նյութական ու հոգևոր աջակցություն տրամադրող ինստիտուտ, միայն 
10.9%-ը՝ որպես խախտված իրավունքների վերականգնման միջոց, 4.5%-ը՝ անվճար 
խորհրդատվության, իսկ 4.1%-ը՝ միայնակ չլինելու միջոց: Հարցվողների 23.2%-ը 
նշել է, որ արհմիությունը ոչինչ էլ չի տալիս իրենց կամ դժվարացել է պատասխանել 
այն հարցին, թե ինչ է արհմիությունն իրենց տալիս: Հարցին, թե ում կդիմեն իրենց 
իրավունքների պաշտպանության համար, ընդհանուր ստացվել է 1215 պատասխան, 
որոնց 51.8% եղել է անմիջական ղեկավարին կամ գործատուին, 10.3%-ը՝ 
գործընկերներին, 4.7%-ը՝ իրավաբանին, 3.6%-ը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գրասենյակին, 2,7%-ը դատարան և 2.4%- ը արհմիությանը։ Առողջապահական 
և աշխատանքի տեսչական մարմնին դիմելու պատրաստակամություն է հայտնել 
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0,9%-ը։ Արհմիությանը դիմելու տարբերակը նշողների մեջ ամենաշատը կրթության 
(58.6%) և առողջապահության (10.3%) ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են: 
Առողջապահական և աշխատանքի պետական տեսչական մարմիններին տարբերակը 
նշողների մեջ ամենաշատը կրթության (36.4%) և առողջապահության (27.3%) 
ոլորտներում ներգրավված հարցվողներն են:

•	 Թեև	հարցվողների	պնդմամբ	գործատուին	անմիջականորեն	դիմելը	
հիմնականում	դրական	արդյունք	է	ունենում,	այնուամենայնիվ	
բողոքի	ներկայացումը	կարող	է	նաև	աշխատանքից	ազատման	
պատճառ	դառնալ։	Այս	առումով	անհրաժեշտ	է	համագործակցել	
ոլորտային	արհմիությունների	հետ,	բարձրացնել	նրանց	
կարողությունները	աշխատանքային	իրավունքների	կոլեկտիվ	
պաշտպանության	ոլորտում	և	նպաստել	աշխատանքային	
իրավունքների	պաշտպանության	մեխանիզմների	կիրարկմանը	և	
համապատասխան	օրենսդրական	ու	իրավակիրառ	պրակտիկայի	
ներդրմանը:
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