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ՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻՇԻՐԱԿԻ    ՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻՄԱՐԶԻ    ՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆՔԱՂԱՔԱՅԻՆ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ    ՌԵԿՐՌԵԿՐՌԵԿՐՌԵԿՐԵԵԵԵԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆԱՑԻՈՆ    
ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻՊԱՀԱՆՋՄՈՒՔՆԵՐԻ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ    ՓՈՐՁՓՈՐՁՓՈՐՁՓՈՐՁ        

((((ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)ԽՄԲԵՐԻ)    
ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տուրիզմ, ռեկրեացիա, ռեկրեացիոն պահանջ-

մունքներ: 
 
Շիրակի մարզի զարգացման հեռանկարային ուղղություններից մեկը 

հանդիսանոմ է տուրիզմը և ռեկրեացիան: Վերջիններիս զարգացման հա-
մար անհրաժեշտ է տուրիզմի և ռեկրեացիայի զարգացման ռեսուրսների 
գնահատումը և արդյունավետ օգտագործումը: Արդյունավետ օգտագործ-
ման կարևոր գրավականներից է հանդիսանում բնակչության պահանջ-
մունքների հաշվառումը, և այդ պահանջմունքների հիման վրա տուրիզմի 
և ռեկրեացիայի համապատասխան տեսակների զարգացումը:  

Պահանջմունքը ինչ-որ բանի նկատմամբ կարիքն է, որը պահանջում 
է բավարարում: Գոյություն ունեն տարբեր պահանջմունքներ կյանքի 
տարբեր ոլորտներում: Օրինակ ամերիացի հոգեբան Ա.Մասլոուն 20-րդ 
դարի 50-ական թվականներին բուրգի տեսքով ներայացրել է անհատի 
պահանջմուքները, հենց այս բուրգը մինչ օրս հիմք է հանդիսանում տար-
բեր գիտնականների համար պահանջմունքների ուսումնասիրման և դա-
սակարգման: 

Ըստ բազմաթիվ ուսումնասիրողների ռեկրեացիոն գործունեության 
կազմակերպումը պայմանավորված է բնակչության որոշակի խմբերի 
պահանջմունքներով: Ընդհանուր առմամբ ռեկրեացիոն պահանջմունք-
ները կարելի է դասել պատմական կատեգորիաների շարքին, քանի որ 
դրանք էականորեն փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում: Սովորաբար 
ռեկրեացիոն պահանջմունքները արտահայտվում են հասարակական, 
խմբային և անհատական մակարդակներով [3, 288]: Առավել առաջատա-
րը հասարակական ռեկրեացիոն պահանջմունքներն են, որոնք արտա-
հայտում են հասարակության պահանջները ֆիզիկական և մտավոր 
հանգստի նկատմամբ: Խմբային ռեկրեացիոն պահանջմունքները որոշա-
կի մարդկանց, անհատների հանգստի նկատմամբ վերաբերմունքն է: 
Դրանք կարող են նպատակաուղղված լինել բավարարելու առանձնին 
մարդկանց ճանաչողական, գեղագիտական, հոգևոր և բազմաթիվ այլ 
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ցանկությունները: Անհատական ռեկրեացիոն պահանջմունքները իրենց 
հերիթն ազդում են խմբային պահանջմունքների վրա և հատկապես այն 
խմբերի, որոնց պատկանում են տվյալ մարդիկ [1, 278]: 

Տվյալ աշխատանքում ուսումնասիրել ենք ամբողջությամբ Շիրակի 
մարզի և առանձին-առանձին քաղաքների բնակչության տարիքային կա-
ռուցվածքը, փորձել ենք վերլուծել տարբեր տարիքային խմբերի համա-
մասնությունը բնակչության կազմում, որն էլ կուրվագծի գերակշռող տա-
րիքային խմբի նախասիրությունները և պահանջմունքները ռեկրեացիոն 
գործունեության տեսակների նկատմամբ: Գիտական գրականության մեջ 
հանդիպում են ռեկրեացիոն գործունեության զանազան դասակարգում-
ներ, որոնց հիմքում ընկած են տարբեր հատկանիշներ՝ ճանապարհոր-
դության նպատակ, սեզոնայանություն, տեղաշարժման բնույթ, ռեկերան-
տի հասակ և այլն: Ըստ Գուլյաևի ռեկերանտների տարիքից ելնելով 
ռեկրեացիան բաժանվում է հետևյալ տեսակների՝ մանկական (5-14), երի-
տասարդական(15-29), հասուն (30-54), «երրորդ տարիքի» մարդկանց 
հանգիստ (55-64) և 65 տարեկանից բարձր մարդկանց հանգիստ և յուրա-
քանչյուր տարիքային խմբում մարդիկ ունեն տարբեր ռեկրեացիոն պա-
հանջմունքներ (գծապատկեր 1.) 
 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1. 1. 1. 1. ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիայիիայիիայիիայի    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    կախվածկախվածկախվածկախված    ռեկռեկռեկռեկրեարեարեարեանտներինտներինտներինտների    տարիքիցտարիքիցտարիքիցտարիքից 
ըստըստըստըստ    ԳուլյաևիԳուլյաևիԳուլյաևիԳուլյաևի....    

ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    
տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

ՌեկրացիոնՌեկրացիոնՌեկրացիոնՌեկրացիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    
կանխատեսվողկանխատեսվողկանխատեսվողկանխատեսվող    պահանջմունքներըպահանջմունքներըպահանջմունքներըպահանջմունքները 

Մանկական (5-14) 
Երթուղային-ճանաչողական, ուսումնական, 
էկոլոգիական, բուժական, սպորտային 

Երիտասարդական (15-29) 
Ակտիվ հանգիստ, սպորտային և արկածային, 
էկոլոգիական, մշակութային-ճանաչողական 

Հասուն (30-54) 
Մշակութային, ճանաչողական, կրոնական, 
գիտական, էկոլոգիական, բուժական 

«երրորդ տարիքի» մարդկանց 
հանգիստ (55-64) 

Մշակութային-ճանաչողական, կրոնական, 
գիտական, բուժական 

65 տարեկանից բարձր մարդկանց 
հանգիստ 

Հանգիստ բուժման հետ 

 
Հիմք ընդունելով այս դասակարգումը և օգտվելով վիճակագրական 

տվյալներից, հաշվել ենք Շիրակի մարզի և առանձին քաղաքների առկա 
բնակչության տարքիային խբերի տոկոսային ցուցանիշը: 
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Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2.Գծապատկեր 2. Շիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումըՇիրակի մարզի բնակչության տարիքային դասակարգումը 
ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    խմբիխմբիխմբիխմբի    

միջինմիջինմիջինմիջին    մարզայինմարզայինմարզայինմարզային    ցուցանիշցուցանիշցուցանիշցուցանիշ (%)    
Մանկական (5-14) 12,5 

Երիտասարդական(15-29) 27,4 
Հասուն (30-54) 32.4 

«Երրորդ տարիքի»  
մարդկանց (55-64) հանգիստ 

9,8 

65 տարեկանից բարձր մարդկանց հանգիստ 10,5 
 
    ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    3. 3. 3. 3. ՇիրակիՇիրակիՇիրակիՇիրակի    մարզիմարզիմարզիմարզի    քաղաքներիքաղաքներիքաղաքներիքաղաքների    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
դասակարգումըդասակարգումըդասակարգումըդասակարգումը    

ՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացՌեկրեացիոնիոնիոնիոն    
    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    

    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    

ԳյումրիումԳյումրիումԳյումրիումԳյումրիում (%)    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    

ԱրթիկումԱրթիկումԱրթիկումԱրթիկում (%)    

ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
տարիքայինտարիքայինտարիքայինտարիքային    
խմբիխմբիխմբիխմբի    միջինմիջինմիջինմիջին    
ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    
ՄարալիկումՄարալիկումՄարալիկումՄարալիկում 

(%)    
Մանկական(5-14) 12 12 12,8 
Երիտասարդական (15-29) 25 29,6 27 
Հասուն (30-54) 33 32,5 31 
«Երրորդ տարիքի» մարդկանց 
(55-64) հանգիստ  

11,5 10,5 10,5 

65 տարեկանից բարձր 
մարդկանց հանգիստ 

11,7 8,8 8,5 

 
Ստանալով բնակչության տարիքային խմբերի տոկոսային ցուցա-

նիշները, պարզ է դառնում, որ մարզում բնակչության տարիքային կազ-
մում ամենացածր տոկոսն է կազմում 55-65 տարեկան անձինք, իսկ ինչ-
պես ամբողջ մարզում (32,4%) այնպես էլ առանձին քաղաքներում (Գյում-
րի` 33% Արթիկ` 32,5% Մարալիկ` 31%) բնակչության մեջ գերակշռում են 
30-54 տարիքի անձինք, այսինքն անհրաժեշտ է զարգացնել մշակութային, 
ճանաչողական, կրոնական, գիտական, էկոլոգիական, բուժական 
հանգստի տեսակները և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները: 

Բնակչության տարիքային կազմում երկորդ տեղը (մարզում՝ 27,4%, 
Գյումրիում՝ 25%, Արթիկում՝ 29,6%, Մարալիկում՝ 27%) զբաղեցնում են 
15-29 տարեկան անձինք: Այս տարիքի անձինք նախընտրում են ակտիվ, 
սպորտային և արկածային, էկոլոգիական, մշակութային-ճանաչողական 
հանգիստ: 

Եզրահանգում. Այսպիսով հաշվի առնելով այն փաստը, որ Շիրակի 
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մարզի և նրա քաղաքների բնակչության շրջանում գերակշռող է բնակչու-
թյան 30-54 տարիքային խումբը, ուստի տուրիզմը և ռեկրեացիան պետք է 
զարգացնել հենց այս խմբի պահանջմունքերը հաշվի առնելով, այսինքն 
զարգացնել տոիրիզմի և ռեկրեացիայի «հասուն» տեսակը: 
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Потребности являются основным фактором, влияющим на создание любого 

вида деятельности, а их изучение способствует формированию    привлекательного и 
конкурентоспособного продукта. Рекреационные потребности бывают обществен-
ными, групповыми и индивидуальными. В данной статье мы изучили возрастные 
группы населения, поскольку каждая возрастная группа имеет разную потребность, 
и по обладающей возрастной  группе можно определить, какой вид рекреации 
развить в области и городах. Используя статистические данные,  было выявлено, 
что самая распространенная группа 30-54 лет, которые предпочитают ''зрелый'' вид 
туризма и рекреации, то есть здесь нужно развить этот вид туризма и рекреации. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: tourism, recreation, recreational needs. 
In this article we study the age bracket of Shirak region population, because every 

bracket has different recreational needs. By using of statistic data we revealed that the 
prevailing age bracket is 30-54 years old people. They prefer ''adult'' form of tourism and 
recreation, so in Shirak region it is more rational to develop this form of tourism and 
recreation. 

        


