
Մայրերի աշխատանքային առօրյայի փոփոխությունները Քովիդ-19-ի
պայմաններում

Շուշան Ղահրիյան

2020 թվականին բռնկված Քովիդ-19 համավարակը փոփոխություններ բերեց
ամբողջ աշխարհում՝ ներառյալ Հայաստանում՝ ազդելով ինչպես մարդկային
կյանքերի, այնպես էլ կյանքի կազմակերպման բոլոր ոլորտների վրա և
խորացնելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող խնդիրները, ներառյալ
աշխատաշուկայում կանանց և տղամարդկանց միջև գոյություն ունեցող
անհավասարությունները։

Աշխատաշուկայի և մի շարք այլ ցուցանիշների ուսումնասիրությունը նախքան
համավարակը ցույց է տալիս այդ անհավասարությունները և ուրվագծում խնդիրը։
Այսպես, կանայք գերազանցում են տղամարդկանց առաջին և երկրորդ աստիճանի
բարձրագույն կրթություն ստանալու ցուցանիշով։ Սակայն, պատկերը փոխվում է,

երբ ուսումնասիրվում է աշխատաշուկան կանանց և տղամարդկանց
զբաղվածության տեսանկյունից՝ զբաղված տղամարդիկ (59.1%) թվով
գերազանցում են զբաղված կանանց (40.1%) (ՀՀՎԿ, 2020)։ Ընդ որում, դիտարկելով
կանանց զբաղվածության մակարդակն ըստ տարիքային խմբերի, տեսնում ենք, որ
25-35 տարեկան կանայք ավելի քիչ են ներգրավված աշխատաշուկայում, քան
դրանից ցածր և բարձր տարիքի կանայք, ինչը հիմնականում պայմանավորված է
ընտանեկան պարտականություններով՝ հղիություն, ծննդաբերություն, երեխայի
խնամք և այլն (ՀՀՎԿ, 2020): Լրիվ դրույքով ավելի շատ աշխատում են տղամարդիկ
(57%), իսկ ոչ լրիվ դրույքով աշխատողների շրջանում գերակշռում են կանայք (61%)

(ՀՀՎԿ, 2020): Աշխատաշուկայում կանանց և տղամարդկանց տարբերությունները
ակնհայտ են նաև վարձատրության չափերում՝ անկախ ոլորտից։

Ի լրումն այս անհավասարությունների և տարբերություների՝ պետք է նաև նշել, որ
կանայք վարձատրվող աշխատանքից բացի կատարում են նաև չվարձատրվող
աշխատանք, որը ներառում է ընտանիքի խնամքն ու տնային տնտեսության
գործերը։ Այսինքն, վճարվող աշխատանքը կանանց չի ազատում նաև տնային
աշխատանքից և ստացվում է, որ նրանք կրկնակի ավելի աշխատանք են
կատարում, քան տղամարդիկ։ Խնդիրը ավելի սուր է դրսևորվում, երբ աշխատող
կանայք նաև փոքր երեխաներ են ունենում, որով ավելանում են նրանց
պարտականություններն ու ծանրաբեռնվածությունը։

Կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը՝ վարձատրվող և չվարձատրվող աշխատանքը,

ինչպես նաև փոքր երեխաներ ունենալը շատ քիչ ժամանակ են թողնում կանանց
համար ինքնազարգանալու, նոր հմտություններ ձեռք բերելու կամ էլ
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մասնագիտորեն աճելու համար, ինչն էլ իր հերթին խանգարում է աշխատանքում
առաջխաղացում ունենալուն, կամ էլ կամավոր դրդում է կանանց հրաժարվել
վերջինիցս։

Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ մի շարք գործոններով պայմանավորված՝ կանայք ավելի
խոցելի են դառնում աշխատաշուկայում՝ փորձելով համատեղել աշխատանքն ու
ընտանեկան գործերը, որոնք, մեծամասամբ, ամբողջությամբ բաժին են ընկնում
իրենց։ Այս խոցելիությունը հատկապես ավելի սուր է դրսևորվում ճգնաժամերի
ընթացքում, այնպիսին, ինչպիսին է, օրինակ, Քովիդ-19 համավարակը։ Ըստ մի
շարք հետազոտությունների՝ այս ճգնաժամի ընթացքում ընտանեկան
պարտականությունները խանգարել են, որ կանայք բավականաչափ ժամանակ
տրամադրեն իրենց աշխատանքին։ Վերջինս ազդել է նաև արդյունավետության և
աշխատանքից բավարարվածության վրա։ Աշխատանք-ընտանիք համատեղելը
համավարակի պայմաններում հատկապես դժվարանում էր հատկապես այն
կանանց համար, որանք նաև փոքր, մինչև տասը տարեկան երեխաներ ունեին,

քանի որ ավելանում էր նաև երեխաներին զբաղեցնելու, նրանց հետխաղալու կամ
դասերը պատրաստելու գործառույթները։

«Մայրերի աշխատանքային առօրյայի փոփոխությունները Քովիդ-19-ի
պայմաններում» հետազոտությունն անդրադարձել է, թե ի՞նչ հիմնական
խնդիրների են բախվել փոքր երեխա(ներ) ունեցող և միաժամանակ աշխատող
կանայք Հայաստանում տնից աշխատելու և մանկապարտեզների, դպրոցների փակ
լինելու համատեքստում, ինչպե՞ս են փորձել համատեղել ընտանիքն ու
աշխատանքը և ի՞նչ ելքեր են գտել աշխատանք-ընտանիք հավասարակշռությունը
պահելու համար համավարակի պայմաններում։

Համավարակի ազդեցությունը մայրերի աշխատանքային առօրյայի վրաավելի լավ
հասկանալու համար նախ անդրադարձ է կատարվել նախքան համավարակը
աշխատաշուկայում նրանց առջև ծառացած խնդիրներին։ Հետազոտությանը
մասնակցած կանայք նշում են, որ երեխա ունենալուց հետո աշխատանքի
վերադառնալիս կամ աշխատանքը փոխելիս սովորաբար ընտանիքի և,

մասնավորապես, ամուսնու հետ քննարկել են այդ աշխատանքը և դրա՝ ընտանիքի
հետ համատեղելու հնարավորությունը, որից հետո որոշում է կայացվել դիմել այդ
աշխատանքին կամ ընդունել առաջարկը, թե ոչ։ Մեկ այլ խնդիր է այն, որ կանայք
ամբողջությամբ չեն կարողանում մնալ երեխայի խնամքի համար հատկացվող
արձակուրդում, քանի որ աշխատաշուկան անընդհատ փոփոխվում, զարգանում է,

իսկ երբ նրանք այդ ընթացքում որոշ ժամանակով կտրվում են վերջինից, առաջ է
գալիս աշխատաշուկայից հետ ընկնելու խնդիրը։ Այդ պատճառով նրանք
վերադառնում են աշխատանքի երեխայի՝ վեցից մինչև տասներկու ամսական
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դարձած ժամանակահատվածում։ Աշխատանքի շուտ վերադառնալու մեկ այլ
պատճառ է ընտանիքի ֆինանսական դրությունը։ Որպեսզի երեխայից շատ
ժամանակ հեռու չլինեն, նրանք նախընտրում են վերադառնալ կես դրույքով
աշխատանքի։

Ի տարբերություն տղամարդկանց՝ կանանց կարիերայի աճն անընդհատ չէ։
Հատկապես մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում այն մի քանի անգամ
ընդհատվում է։ Կանայք հետո ստիպված են նորից վերականգնել բաց թողածն ու
դադարից հետո վերադառնալ աշխատանքի, նորից հարմարվել աշխատանքային
միջավայրին։ Կանայք նաև չեն դիտարկվում այնպիսի աշխատանքների դեպքում,

որոնք ենթադրում են հաճախակի գործուղումներ, բարձր պաշտոններ, քանի որ
նրանք կամ երեխա ունեն և անընդհատ չեն կարողանա աշխատանքը կատարել,
կամ էլ դիտարկվում են որպես ապագա մայր, ում մոտ հետագայում կրկին նույն
խնդիրը կառաջանա։ Առհասարակ, նույնիսկ չամուսնացած կնոջը նայում են այն
դիտանկյունից, որ նա մի օր ամուսնանալու, երեխաներ է ունենալու և գործատուի
համար լրացուցիչ ծախսեր է առաջացնելու։ Բացի այդ, կանայք նաև իրենք են
հրաժարվում առաջացած հնարավորություններից կամ առաջխաղացում
ունենալուց, քանի որ վերջիններս ենթադրում են ավելի շատ ծանրաբեռնված լինել,
ավելի շատ ժամանակ աշխատանքին նվիրել, ինչը պարզապես չեն ցանկանում
կամ ընտանիքում քննարկման արդյունքում հրաժարվում են այդ
հնարավորություններից՝ նախապատվությունը տալով ընտանիքին և երեխային։

Քովիդ-19 համավարակը էլ ավելի է մեծացրել և շատացրել կանանց
ծանրաբեռնվածությունը ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ տնային գործերի և
երեխաների խնամքի տեսանկյունից, քան մինչև այդ էր։ Ընդհանուր առմամբ,

համավարակը փոխել է բոլորի առօրյա կյանքն ու մինչ այդ գոյություն ունեցող
սովորություններն ու գրաֆիկը։ Խնդիրները հատկապես արտահայտիչ են դարձել
տնից աշխատելու ընթացքում։

Կանայք նշում են, որ տնից աշխատելուն հարմարվելու առաջին քայլը
երեխա(ներ)ին բացատրելն էր, թե ինչու մայրը, երբեմն նաև հայրը տանն են,

սակայն իրենց քիչ ժամանակ են կարողանում տրամադրել։ Բացի այդ, տնից
աշխատելը վերացրել էր կենցաղի և աշխատանքի միջև սահմանը՝ վերջիններս
իրար միախառնելով․ չէր զգացվում, թե որտեղ է ավարտվում աշխատանքը, որտեղ՝
սկսվում ընտանիքը, կապված էր այն բանի հետ, որ աշխատանքն անընդհատ
ընդմիջվում էր տնային գործերով, երեխաների հետ զբաղվելով։ Այդ իսկ
պատճառով նախկին՝ իննից վեցը աշխատելու փոխարեն աշխատանքը կարող էր
սկսվել ժամը իննին և վերջանալ բավական ուշ։ Նրանք նշում են, որ դժվար էր
գնահատել, թե ինչքան են աշխատում՝ քիչ, թե շատ։ Որոշները նշում են, որ տնից
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ավելի շատ են սկսել աշխատել, քան նախկինում։ Հաջորդ հաճախ նշված գործոնը
գործընկերների հետ հաղորդակցման խնդիրն էր, երբ, ավելի շատ ժամանակ էր
պահանջվում ինչ-որ հարց քննարկելու համար, քան եթե դաարվեր գրասենյակում՝
դեմ առ դեմ։

Որպեսզի կարողանային համատեղել աշխատանքն ու տնային գործերը, երեխայի
խնամքը, կանայք հաճախ աշխատել են երեխա(ներ)ի քնած ժամանակ՝ և՛
ցերեկային, և՛ գիշերային քնի ժամանակ։ Գործընկերների հետ քննարկման
արդյունքում այդ գրաֆիկին են հարմարեցրել նաև օնլայն զանգերն ու
հանդիպումները։ Որոշ կանայք նաև նշել են, որ եթե ամուսիններն էլ են տնից
աշխատել, ապա այդ հանդիպումների ընթացքում աջակցել են կնոջն ու զբաղվել
երեխայով, մինչև կինը կավարտի հանդիպումը։ Եթե ապրում են ծնողների հետ,

ապա նաև ծնողներն են օգնել երեխայի խնամքի հարցում, մինչ մայրն աշխատում
էր։

Տնից աշխատելու ընթացքում արդյունավետության վրա ազդող գործոն է
համարվել նաև տնային պայմանները՝ տանը աշխատելու հարմար վայրի
բացակայությունը, անհրաժեշտ լռության պակասը և այլն։ Տնից աշխատելիս
կանայք հիմնականում չունեին ֆիքսված վայր, այլ աշխատում էին որտեղից
պատահի՝ հարմարեցնելով երեխայի խնամքի կամ այդ պահին տան գործի հետ։
Հաճախ աշխատում էին հենց խոհանոցից՝ հանգույց (hub), որտեղ հատվում էին
վարձատրվող ու չվարձատրվող աշխատանքները։

Բացի աշխատանքի որակի և արդյունավետության վրա ազդեցությունից,

լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը ազդեցություն է ունեցել նաև հոգեկան և
ֆիզիկական առողջության վրա։ Հարցազրույցներին մասնակցած կանանց մեծ
մասը նշել է, որ համավարակի պատճառով տանը աշխատելու ընթացքում,

աշխատանքը, ընտանիքը, կենցաղը համատեղելու արդյունքում
գերհոգնածություն ու սթրես է առաջացել։ Վերջիններս նաև ընտանիքում
անդամների միջև հարաբերությունների լարվածության պատճառ էին դառնում։

Այսպիսով՝ այս խնդիրները և գերհոգնածությունը հաղթահարելու համար կանայք
մի շարք ելքեր են գտել։ Ովքեր դեռ շարունակում էին տնից աշխատել և
հնարավորություն ունեին, դայակ են վարձել, որպեսզի աշխատանքի մի մասը
թեթևացնի։ Որոշները փոխհամաձայնության են եկել ամուսինների հետ, որպեսզի
վերջիններս ավելի շատ ժամանակ տրամադրեն երեխաներին, և կանայք
կարողանան նաև հանգստանալ։ Կանանց մի մասն էլ, եթե արդեն
հնարավորություն կար, նախընտրել է երեխային նորից մանկապարտեզ տանել և
վերադառնալ աշխատանքի՝ վերականգնելով նախկին առօրյա գրաֆիկը։
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Հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Հայաստանում կանանց հիմնադրամի
կողմից տրված դրամաշնորհի միջոցով։
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