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ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 2 
 

 

Սույն գլխում ներառված են ՀԺԱՀ 2010-ի տնային տնտեսությունների կազմին 

վերաբերվող ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչները` տարիքը, սեռը, 

բնակության վայրը, կրթական մակարդակը և տնային տնտեսության բնութագրիչները: 

Երեխաների ծննդյան գրանցման և մանկական զբաղվածության վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ևս ներկայացված է սույն գլխում: Տնային տնտեսությունների 

բնութագրիչները և հարցվողների վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվությունը կարևոր 

են ինչպես հետազոտության արդյունքները հասկանալու և բացատրելու, այնպես էլ 

հետազոտության ներկայացուցչականությունն ապահովելու համար: 

Տնային տնտեսություն համարվում է անձը, ազգակցական կապ ունեցող կամ չունեցող 

անձանց խումբը, ովքեր համատեղ ապրում են միևնույն կամ իրար հաղորդակից 

կացարաններում, ճանաչում են մեկ չափահաս անդամի, որպես տնային տնտեսության 

գլխավոր և ունեն ընդհանուր հարմարություններ` կերակուր պատրաստելու և միասին 

սնվելու համար: ՀԺԱՀ 2010-ի հարցաթերթով տարբերակվում է մշտական (անձինք, ովքեր 

սովորաբար բնակվում են տվյալ տնային տնտեսությունում) և առկա բնակչությունը (անձինք, 

ովքեր հարցմանը նախորդող գիշերը գիշերել են տվյալ տնային տնտեսությունում): Ըստ 

ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների` մշտական և առկա բնակչությունների միջև տարբերությունը փոքր 

է: Այս գլխում բերված տնային տնտեսությունների վերաբերյալ աղյուսակները հիմնված են 

առկա բնակչությունից հավաքագրված տվյալների վրա: 

Հանրապետության մակարդակով մարզային ներկայացուցչականությունն 

ապահովելու նպատակով ստացված տվյալները կշռվել են, որի արդյունքում` 

պայմանավորված ընտրանքի կառուցվածքով, որոշ մարզերում գրանցվել են փոքր թվով 

դեպքեր: Սույն զեկույցում բոլոր աղյուսակների թվերը կշռված են: Վիճակագրական 

արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով` 25-ից մինչև 49 չկշռված դեպքերի վրա 

հիմնված տվյալները ներկայացվում են փակագծերի մեջ, իսկ մինչև 25 չկշռված դեպքերը` 

սեղմված: 

 

2.1 ԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ 
  

Գոյություն ունի խիստ կախվածություն տնային տնտեսության (այսուհետ նաև` ՏՏ) 

սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի և հիվանդությունների նկատմամբ այդ ՏՏ-ն 

անդամների` հատկապես երեխաների, հակվածության միջև: ՏՏ-ն հարմարավետության և 

գույքի առկայությունը կարևոր է բնակչության ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական պայմանների 

գնահատման համար: Բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները գնահատելու 

նպատակով հարցվողներին խնդրել են տրամադրել տեղեկություններ բնակարանային 

պայմանների վերաբերյալ: ՀԺԱՀ 2010-ում ներառվել են հարցեր ՏՏ-ն էլեկտրականության 

հասանելիության, խմելու ջրի աղբյուրի տեսակի, սանիտարական պայմանների, հատակի 

շինանյութի և երկարաժամկետ օգտագործման առարկաների վերաբերյալ: Աղյուսակներ 2.1-

2.6-ը ներկայացնում են հիմնական կացարանային բնութագրիչներն ըստ քաղաքային և 

գյուղական բնակավայրերի:  
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Խմելու ջուր 
 

Խմելու ջրի աղբյուրի տեսակը հանդիսանում է ցուցիչ` պարզելու, թե որքանով է ջուրը 

պիտանի խմելու համար: Աղյուսակ 2.1-ում ներկայացված են տվյալներ խմելու ջրի աղբյուրի 

տեսակի, ջուրը հավաքելու համար ժամանակի, խմելու ջուրն ապահով դարձնելու 

նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ: Աղյուսակում ներկայացված են 

տնային տնտեսությունների և նրանց մշտական բնակչության տոկոսները: 

Հայաստանում տաս տնային տնտեսություններից իննում առկա է ջրի կենտրոնացված 

մատակարարում դեպի կացարան, բակ կամ հողատարածք (Աղյուսակ 2.1): Ի տարբերություն 

գյուղական բնակավայրերի, քաղաքային բնակավայրերում շատ ավելի տարածված է ունենալ 

խմելու ջրի աղբյուր տան ներսում, բակում կամ հողատարածքում (համապատասխանաբար` 

80 և 97 տոկոս): Գյուղական բնակավայրերում բնակչության 3 տոկոսը ջուրը ձեռք է բերում 

հասարակական ծորակից կամ ցայտաղբյուրից, և 4 տոկոսը` ապահով աղյուրից: Ընդհանուր 

առմամբ, Հայաստանի տնային տնտեսությունների 95 տոկոսն օգտվում է խմելու ջրի 

ապահով աղբյուրից:  

ՏՏ-ի մեծամասնությունն օգտագործում է իր բնակելի տարածքում հասանելի ջրի 

աղբյուրը, ուստի ՀՀ տնային տնտեսությունների միայն 6 տոկոսն է ստիպված ջուր բերել մեկ 

այլ վայրից: Կացարանում ջուր չունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում, գյուղական 

բնակավայրերի ՏՏ-ի 13 տոկոսը ջրի ձեռքբերման նպատակով ծախսում են 30 րոպեից քիչ 

ժամանակ, իսկ մեկ տոկոսը` 30 րոպեից ավելի:  

Քանի որ տնային տնտեսությունները կարող են ջուրն ապահով դարձնել մի քանի 

եղանակներով, ուստի աղյուսակում ներկայացված են մշտական բնակչության և 

միջոցառումներ իրականացնող տնային տնտեսությունների տոկոսները: Աղյուսակ 2.1-ի 

տվյալները վկայում են, որ տնային տնտեսությունների 91 տոկոսն ոչ մի միջոցառում չի 

ձեռնարկել խմելու ջուրն ապահով դարձնելու նպատակով: Ջուրն ապահով դարձնելու 

նպատակով ամենահաճախ կիրառվող միջոցը` ջրի եռացումն է (6 տոկոս): Ընդհանուր 

առմամբ, ՏՏ-ի 8 տոկոսն օգտագործում է ջուրն ապահով դարձնելու պատշաճ մեթոդ, այսինքն 

այն եռացնում է, զտում է, անցկացնում է կտորի միջով կամ արևային ախտահանում է 

իրականացնում: 
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 Աղյուսակ 2.1 Տնային տնտեսության խմելու ջրի աղբյուր  

 

Տնային տնտեսությունների և մշտական բնակչության տոկոսային բաշխումն ըստ խմելու ջրի աղբյուրի, ջրի աղբյուրին 

հասնելու ժամանակի և խմելու ջուրն ավելի ապահով դարձնելու համար ձեռնարկող միջոցների համաձայն բնակավայրի, 

Հայաստան 2010   

 
 

Բնակավայր Բնակչություն  

 Բնութագրիչներ Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 Խմելու ջրի աղբյուր        

 Ապահով         

 

Ջրի ծորակը կացարանում/ 

բակում/փողոցում  97.1  79.8  91.0  97.3  79.5  90.5   

 Հասարակական աղբյուր/Ցայտաղբյուր 0.8  2.9  1.5  0.5  2.9  1.4   

 

Կենտրոնացված ջրամատակարարում 

կացարան (սեփական արտեզյան)  0.0  0.8  0.3  0.0  1.0  0.4   

   Խողովակային ջրհոր/ամբար  0.3  0.5  0.4  0.3  0.4  0.4   

   Ապահով փակ ջրհոր  0.1  0.8  0.3  0.1  0.9  0.4   

   Ապահով աղբյուրի ջուր  0.3  3.5  1.5  0.3  3.3  1.5   

   Շշալցված  0.2  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1   

 Անապահով         

   Անապահով աղբյուրի ջուր   0.0  0.7  0.2  0.0  0.6  0.2   

   Ջրատար մեքենա/բաք  1.2  10.4  4.4  1.2  10.7  4.9   

 

  Վերգետնյա ջուր (գետ/լիճ/ջրանցք և 

այլն)  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   

 Այլ աղբյուրներ 0.0  0.3  0.1  0.0  0.4  0.1   

   Տեղեկատվություն չկա  0.1  0.2  0.1  0.0  0.2  0.1   
                

 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   
                

 

Ապահով խմելու ջրի աղբյուր 

օգտագործողների տոկոսը   98.7  88.4  95.1  98.7  88.1  94.6   

 

Խմելու ջրի հետևից գնալու, հավաքելու և 

վերադառնալու համար անհրաժեշտ 

ժամանակահատված        

 Տնային տնտեսության սահմաններում 98.2  86.2  94.0  98.2  86.3  93.7   

 30 րոպեից քիչ   1.5  12.6  5.4  1.5  12.4  5.6   

 30 րոպե կամ ավելի  0.2  0.9  0.4  0.2  0.9  0.4   

 Չգիտի/Տեղեկատվություն չկա  0.1  0.3  0.2  0.1  0.4  0.2   
                

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 

Խմելու ջուրն ավելի ապահով դարձնելու 

համար ձեռնարկվող միջոցները1        

 Եռացնել 7.2  3.1  5.7  8.4  3.7  6.6   

 Անցկացնել կտորի միջով  0.3  0.6  0.4  0.3  0.5  0.4   

 

Կերամիկական, ավազով կամ այլ ձևով 

զտել  2.1  0.6  1.6  2.3  0.6  1.7   

 Այլ 1.0  0.9  0.9  1.0  1.0  1.0   

 Ոչ մի միջոց չի ձեռնարկվում  89.5  94.7  91.3  88.1  94.2  90.4   
                

 

Ջուրն ավելի ապահով դարձնելու համար 

ձեռնարկվող միջոցների տոկոսը2  9.5  4.1  7.6  11.0  4.6  8.5   
                

 ՏՏ թիվ / Մշտական բնակչություն  4,341 2,359 6,700 14,721 9,065 23,787  

   

 

1 Հարցվողները կարող են նշել ջուրն ապահով դարձնելու մի քանի մեթոդ, այդ իսկ պատճառով, պատասխանների 

ընդհանուր տոկոսը կարող է գերազանցել 100 տոկոսը: 
2 Ջուրն ապահով դարձնելու պատշաճ մեթոդները ներառում են ջրի եռացումը, թթվածնով հարստացումը, կտորի միջով 

անցկացնելը, զտումը և արևային ախտահանում:   
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Սանիտարական պայմաններ 

 

Տնային տնտեսության սանիտարական պայմանները համարվում են հիգիենիկ, եթե 

տնային տնտեսության զուգարանի տեսակը բացառում է մարդու շփումը կղանքի հետ և այդ 

զուգարանից օգտվում են միայն մեկ տնային տնտեսության անդամներ: Վերոնշյալ 

նկարագրությանը համապատասխանում են զուգարանի հետյալ տեսակները` դեպի կոյուղի 

ողողվող զուգարան, սեպտիկ բաք, փոսի ձևով օդափոխվող զուգարան, փոսի ձևով զուգարան 

սալիկներով, փոսի ձևով զուգարան առանց սալիկների: Տնային տնտեսության 

սանիտարական պայմանները համարվում են հակահիգիենիկ, եթե տնային տնտեսության 

զուգարանի տեսակը չի բացառում մարդու շփումը կղանքի հետ և այդ զուգարանից օգտվում 

են մի քանի տնային տնտեսություններ: Աղյուսակ 2.2-ը ցույց է տալիս այն տնային 

տնտեսությունների և մշտական բնակչության մասնաբաժինը, որոնք ապահովված են 

բավարար սանիտարահիգիենիկ պայմաններով (այսինքն, որոնց զուգարանի տեսակը 

բավարար է և դրանից օգտվում են միայն մեկ ՏՏ-ն անդամներ), համատեղ օգտվում են նույն 

զուգարանից մի քանի ՏՏ-երով, ինչպես նաև նրանք, ովքեր օգտվում են ոչ բավարար 

պայմաններով հագեցած զուգարանից:  

 

 Աղյուսակ 2.2 Տնային տնտեսության սանիտարական պայմաններ  

 

Տնային տնտեսությունների և մշտական բնակչության տոկոսային բաշխումն ըստ իրենց կողմից օգտագործվող 

զուգարանի տեսակի համաձայն բնակավայրի, Հայաստան 2010  

 
 

Բնակավայր Բնակչություն  

 Զուգարանի տեսակ Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 Բավարար, օգտվում է 1 ՏՏ 96.7 47.8 79.5 97.0 49.3 78.9  

 Ողողվող դեպի կոյուղի  94.7  22.8  69.4  94.9  24.6  68.1   

 Ողողվող դեպի սեպտիկ բաք  0.1  1.2  0.5  0.1  1.3  0.6   

 Ողողվող զուգարան փոսի ձևով  0.6  4.4  1.9  0.6  4.4  2.1   

 

Սալիկապատ զուգարան փոսի 

ձևով  1.3  19.4  7.7  1.4  19.0  8.1   

 

Այլ տնային տնտեսության հետ 

համատեղ օգտագործվող1 0.9 1.3 1.1 1.1 0.8 0.9  

 Ողողվող դեպի կոյուղի 0.7  0.1  0.5  0.9  0.0  0.5   

 Ողողվող զուգարան փոսի ձևով  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1   

 

Սալիկապատ զուգարան փոսի 

ձևով  0.1  1.1  0.5  0.1  0.7  0.3   

 Անբավարար 2.2 50.8 19.5 2.0 49.7 20.2  

 

Ողողումը դեպի 

կոյուղի/սեպտիկ բաք/փոս 

չմիացված զուգարան  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  0.2   

 

Փոսի ձևով առանց սալիկի/բաց 

փոս  1.7  50.4  18.8  1.5  49.6  19.8   

 Դույլ-զուգարան  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1   

 Հանրային զուգարան  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0   

 Զուգարան չկա/թուփ/դաշտ  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0   

 Տեղեկություն չկա 0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1   
                

 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 ՏՏ թիվ / մշտական բնակչություն 4,341 2,359 6,700 14,721 9,065 23,787  

    1 Բավարար պայմաններով, սակայն համատեղ օգտագործվող զուգարան  
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Հայաստանում տնային տնտեսությունների մեծամասնությունն ունեն բավարար 

հիգիենիկ սանիտարական պայմաններ (Աղյուսակ 2.2): Տաս տնային տնտեսություններից 

յոթն օգտվում են դեպի կոյուղի ողողվող զուգարանից և 8 տոկոսն օգտվում է փոսի ձևով, 

սալիկապատ զուգարանից: Ողողվող զուգարաններն առավել տարածված են քաղաքային 

բնակավայրերում, մինչդեռ գյուղական բնակավայրերում ամենահաճախ հանդիպող 

տեսակը` փոսի ձևով զուգարանն է: Հարկ է նշել, որ սանիտարական պայմանների 

նկարագրությունը ՀԺԱՀ 2010-ի և ՀԺԱՀ 2005-ի հարցաթերթերում տարբեր է, ինչը 

դժվարեցնում է այս երկու հետազոտությունների տվյալների համադրումը: Տաս ՏՏ-ից 

երկուսն օգտագործում են անբավարար պայմաններով զուգարան: 

 
Ձեռքերի լվացում 

 

Ձեռքերի լվացումն օճառով և ջրով ամենատարածված հիգիենիկ գործելակերպն է: 

Այդուհանդերձ, ձեռքերի լվացումը ոչ օճառով, սակայն այլ մաքրման միջոցներով, ինչպիսիք 

են մոխիրը կամ հողը, առավել նախընտրելի են, քան որևէ մեթոդի չօգտագործումը: ՀԺԱՀ 

2010-ի ընթացքում, բոլոր տնային տնտեսությունների հարցվողներին հարցազրուցավարը 

խնդրել է իրեն ուղեկցել այն վայրը, որտեղ սովորաբար լվացվում են ՏՏ-ն անդամները: 

Աղյուսակ 2.3-ը ցույց է տալիս այն ՏՏ-ի մասնաբաժինը, ուր հարցազրուցավարն այցելել է 

ձեռքերը լվանալու վայր` ջրի, օճառի կամ մաքրող այլ նյութերի առկայությունը պարզելու 

նպատակով:   

ՏՏ-ի 88 տոկոսի պարագայում հարցազրուցավարն այցելել է ձեռքերը լվանալու վայր 

(Աղյուսակ 2.3): Այս ցուցանիշը տատանվում է ըստ ՏՏ-ն բնակավայրի և բարեկեցության 

մակարդակի: Ի տարբերություն գյուղական ՏՏ-ի, քաղաքային բնակավայրերում 

հարցազրուցավարներին առավել հաճախ են թույլատրել տեսնել ձեռքեր լվանալու վայրը 

(համապատասխանաբար` 78 և 94 տոկոս): Արագածոտնի մարզի և ցածր բարեկեցության 

մակարդակ ունեցող ՏՏ-ն առավել քիչ են թույլատրել հարցազրուցավարին դիտել իրենց 

ձեռքերը լվանալու վայրը (համապատասխանաբար` 57 և 63 տոկոս), քան մյուս մարզերի կամ 

բարեկեցության այլ մակարդակ ունեցող ՏՏ-ը: 

Այն ՏՏ-ի շրջանում, որտեղ հարցազրուցավարն այցելել է ձեռքեր լվանալու վայր, 96 

տոկոս դեպքերում առկա է եղել օճառ և ջուր:  Այս ցուցանիշը փոքր-ինչ ցածր է Վայոց ձորում 

(81 տոկոս) և բարեկեցության ամենացածր մակարդակում գտնվող ՏՏ-ում (86 տոկոս), ի 

համեմատ այլ ենթախմբերի ՏՏ-ի 93 և բարձր տոկոս մասնաբաժնի: Միայն ՏՏ-ի 3 տոկոսում է 

առկա եղել օճառ, սակայն չի եղել ջուր, իսկ 1 տոկոսից քիչ դեպքերում առկա չի եղել ինչպես 

ջուր, այնպես էլ օճառ կամ այլ մաքրող միջոցներ: Վայոց ձորի մարզի 15 տոկոս ՏՏ-ում առկա 

է եղել օճառ, սակայն չի մատակարարվել ջուր: Արարատի մարզի 4 տոկոս ՏՏ-ը հարցման 

պահին չեն ունեցել ջուր, օճառ կամ այլ մաքրող միջոցներ: 
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 Աղյուսակ 2.3 Ձեռքերի լվացում   

 

ՏՏ-ի տոկոսը, ուր հարցազրուցավարը հնարավորություն է ունեցել այցելելու ձեռքերի լվացման վայր, և վերջիններիս շրջանում ՏՏ-ի 

տոկոսային բաշխումն ըստ ջրի, օճառի և մաքրման այլ միջոցների առկայության, Հայաստան 2010   

 

 

ՏՏ-ի տոկոսը, ուր 

հարցազրուցավարն 

այցելել է ձեռքերը 

լվանալու վայր 

 Այն ՏՏ-ի շրջանում, ուր այցելել են ձեռքեր լվանալու 

վայր 

  

 

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ  ՏՏ թիվ 

Օճառ և 

ջուր1 

Ջուր և 

միայն 

օճառից 

բացի այլ 

մաքրող 

միջոց2 

Միայն 

ջուր 

Օճառ, 

բայց ոչ 

ջուր3 

Միայն 

օճառից 

բացի այլ 

մաքրող 

միջոց2 

Ջուր, 

օճառ 

կամ այլ 

մաքրող 

միջոց 

չկա Ընդամենը 

ՏՏ-ի թիվը, 

ուր այցելել 

են ձեռքեր 

լվանալու 

վայր  

 Բնակավայր            

 Քաղաքային  94.3  4,341  96.5  0.1  0.6  2.5  0.0  0.3  100.0  4,095   

 Գյուղական  77.6  2,359  93.4  0.1  1.9  3.3  0.0  1.3  100.0  1,830   

 Մարզ            

 Երևան  94.3  2,444  95.3  0.1  0.5  3.7  0.0  0.4  100.0  2,306   

 Արագածոտն  57.1  259  97.4  0.0  0.0  2.5  0.0  0.0  100.0  148   

 Արարատ  86.0  543  93.6  0.0  1.5  1.2  0.0  3.7  100.0  468   

 Արմավիր  75.5  539  95.5  0.5  1.3  2.6  0.0  0.0  100.0  407   

 Գեղարքունիք  97.5  447  99.8  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  100.0  436   

 Լոռի  87.2  611  99.0  0.0  0.4  0.6  0.0  0.0  100.0  533   

 Կոտայք  94.2  537  93.4  0.2  4.6  1.3  0.0  0.5  100.0  506   

 Շիրակ  80.0  553  95.1  0.2  0.4  3.1  0.3  0.8  100.0  442   

 Սյունիք  100.0  317  96.8  0.0  0.1  3.0  0.0  0.0  100.0  317   

 Վայոց ձոր  84.3  142  81.4  0.0  1.4  15.2  0.0  1.9  100.0  120   

 Տավուշ  79.1  308  95.5  0.0  1.1  3.3  0.0  0.1  100.0  244   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ            

 Ամենացածր  62.9  1,326  86.0  0.1  3.9  7.1  0.0  2.9  100.0  834   

 Ցածր  90.7  1,346  96.0  0.2  0.8  2.3  0.0  0.6  100.0  1,220   

 Միջին  95.8  1,427  95.9  0.1  0.4  3.5  0.1  0.0  100.0  1,367   

 Բարձր  95.7  1,327  97.8  0.0  0.3  1.7  0.0  0.2  100.0  1,270   

 Ամենաբարձր  96.8  1,274  99.0  0.0  0.4  0.6  0.0  0.0  100.0  1,233   
                        

 Ընդամենը 88.4 6,700 95.6 0.1 1.0 2.8 0.0 0.6 100.0 5,925  

   

 

1 Օճառ հասկացության մեջ ներառված է կարծր կտորի, հեղուկի, փոշու կամ մածուկի տեսքով օճառները: Այս սյունում ներառված են այն 

ՏՏ-ը, ուր առկա է օճառ և ջուր կամ օճառ, ջուր և այլ մաքրող նյութեր:  
2 Օճառից բացի այլ մաքրող նյութեր հասկացության մեջ ներառվում են տվյալ տեղանքում օգտագործվող բնական հումքը, ինչպիսիք են 

մուրը, աղտոտվածությունը կամ փոշին  
3 Ներառում է ինչպես միայն օճառ ունեցող, այնպես էլ օճառ և մաքրման այլ միջոցներ ունեցող ՏՏ-ը:   

   
 
Տնային տնտեսության բնութագրիչներ 
 

Աղյուսակ 2.4-ը ներկայացնում է ՏՏ-ի բաշխումն ըստ տնային տնեսության 

բնութագրիչների համաձայն բնակավայրի: Հայաստանի բոլոր ՏՏ-ն ունեն 

էլեկտրականություն (Աղյուսակ 2.4): ՏՏ-ի մեծամասնությունն ունեն ավարտուն հատակ, 

օգտագործում են բնական գազ` կերակուրը պատրաստելու նպատակով, և կացարանի 

ներսում ունեն ուտելիք պատրաստելու համար հատկացված առանձին հատված: 

Քաղաքային բնակավայրերում առավել տարածված է մանրահատակից կամ մշակված 

փայտից պատրաստված հատակի ծածկույթը (71 տոկոս):  
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Գյուղական բնակավայրերի 

ՏՏ-ի 49 տոկոսի մոտ հատակը 

պատրաստված է եղել փայտե 

տախտակներից, 36 տոկոսի 

դեպքում` մանրահատակից կամ 

հղկված փայտից, իսկ 8 տոկոսի 

պարագայում առկա է եղել 

ցեմենտե հատակ: ՏՏ-ի շուրջ կեսը 

(45 տոկոս) քնելու համար 

օգտագործում են երկու սենյակ: 

Գյուղական ՏՏ-ի 

մեծամասնությունը (93 տոկոս) և 

քաղաքային ՏՏ-ի կեսը (52 տոկոս) 

ունեն ցեմենտապատ քարե 

պատեր: Քաղաքային 

բնակավայրերի ՏՏ-ի 41 տոկոսի 

պատերը եղել են ցեմենտե 

պանելներից: Ինչպես գյուղական, 

այնպես էլ քաղաքային 

բնակավայրերում, շիֆերները 

հանդիսացել են տանիքի 

ամենատարածված հումքը (79 և 52 

տոկոս, համապատասխանաբար), 

մինչդեռ տոլից տանիքը 

տարածված է միայն քաղաքաբնակ 

շրջաններում (29 տոկոս): 

Մետաղյա տանիքի առկայությունն 

ըստ բնակավայրի չնչին է (17 և 20 

տոկոս):  

Կերակուր պատրաստելու 

նպատակով օգտագործվող 

վառելիքը 2000թ-ից ի վեր փոխվել 

է: Այժմ բնական գազը համարվում 

է կերակուր պատրաստելու 

նպատակով օգտագործվող 

ամենատարածված վառելիքը: 

2010թ-ին տաս ՏՏ-ից ութը 

կերակուր պատրաստելու 

նպատակով օգտագործում են 

բնական գազ, մինչդեռ 2005թ-ին 

նույն ցուցանիշը կազմել է շուրջ 

քառասուն տոկոս: 

Էկեկտրականությամբ կերակուր 

պատրաստող ՏՏ-ի մասնաբաժինը 

 Աղյուսակ 2.4  Տնային տնտեսության բնութագրիչներ  

 

Տնային տնտեսությունների տոկոսային բաշխումն ըստ բնակարանային 
բնութագրիչների, կերակուր պատրաստելու նպատակով չոր վառելիք 
օգտագործողների տոկոսը, ՏՏ-ի տոկոսային բաշխումն ըստ կացարանում ծխելու 
հաճախականության համաձայն բնակավայրի, Հայաստան 2010   

 
 

Բնակավայր   
 Բնակարային բնութագրիչներ Քաղաքային Գյուղային Ընդամենը  

 Էլեկտրականություն      
 Այո 99.7  99.8  99.8   
 Ոչ 0.2  0.2  0.2   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 Հատակի ծածկույթ     
 Հող/ավազ  0.2  0.3  0.2   
 Փայտե տախտակներ 14.8  49.4  27.0   
 Մանրահատակ/ողորկ հատակ/լամինանտ 70.5  36.2  58.4   
 Լինոլիում 5.0  2.5  4.1   
 Կերամիկական/մարմարե սալիկներ 3.3  2.3  2.9   
 Ցեմենտ  2.7  7.7  4.5   
 Գորգ  2.6  0.1  1.7   
 Այլ  0.8  1.6  1.1   
 Տեղեկատվություն չկա  0.1  0.1  0.1   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 Պատերի նյութ     
 Ցեխով ամրացված քարեր  0.4  1.0  0.6   
    Ցեմենտ 2.7  0.3  1.8   
 Ցեմենտապատ քարեր 51.5  92.7  66.0   
 Աղյուսներ 3.1  4.1  3.5   
 Ցեմենտե բլոկներ (պանելներ)  41.1  0.5  26.8   
 Այլ  1.1  1.5  1.2   
 Տեղեկատվություն չկա 0.2  0.0  0.1   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 Տանիքի նյութ     
 Մետաղ  17.3  19.9  18.2   
 Տախտակե տանիք/Շիֆեր  51.8  79.4  61.6   
 Տոլ (Տանիքի ձյութե ստվարաթուղթ)  29.2  0.1  19.0   
 Այլ  1.5  0.6  1.2   
 Տեղեկատվություն չկա  0.2  0.0  0.1   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 
Քնելու նպատակով օգտագործվող  
սենյակների թիվ     

 Մեկ  34.0  26.5  31.3   
 Երկու  45.8  42.0  44.5   
 Երեք կամ ավելի 19.6  31.3  23.7   
 Տեղեկատվություն չկա  0.6  0.2  0.4   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 Կերակուր պատրաստելու վայր     
 Տանը 99.1  95.6  97.9   
 Առանձին կառույցում 0.6  3.7  1.7   
 Դրսում  0.0  0.6  0.2   
 Այլ  0.0  0.0  0.0   
 Տեղեկատվություն չկա  0.2  0.0  0.2   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 
Կերակուր պատրաստելու նպատակով 
օգտագործվղ էներգիայի աղբյուր     

 Էլեկտրականություն  5.1  6.0  5.4   
 Հեղուկ գազ  9.3  20.2  13.1   
 Բնական գազ  85.4  69.5  79.8   
 Նավթ  0.0  0.0  0.0   
 Քարածուխ  0.0  0.0  0.0   
 Փայտ  0.0  3.7  1.3   
 Աթար  0.0  0.6  0.2   
 ՏՏ-ում կերակուր չի պատրաստվում 0.1  0.0  0.1   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   

 
Կերակուր պատրաստելու նպատակով չոր 
վառելիք օգտագործողների տոկոս1  0.1  4.3  1.5   

 ՏՏ-ում ծխելու հաճախականություն     
 Օրական  52.6  58.7  54.8   
 Շաբաթական  4.0  3.1  3.7   
 Ամսական  0.7  0.6  0.7   
 Ամսականից քիչ  2.3  3.8  2.8   
 Երբեք  40.2  33.8  37.9   
 Տեղեկատվություն չկա  0.1  0.0  0.1   
 Ընդամենը  100.0  100.0  100.0   
 Թվաքանակ 4,341 2,359 6,700  

    1 Ներառում է քարածուխ, փայտածուխ, փայտ և աթար  
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2000թ-ից ի վեր պարբերաբար կրճատվել է` 37 տոկոսից (2000թ) մինչև 16 տոկոս` 2005թ-ին և 

5 տոկոս` 2010թ-ին: Հեղուկ գազի օգտագործումը ևս կրճատվել է, օրինակ` 2005թ-ին ՏՏ-ի մեկ 

երրորդը նախընտրում էր հեղուկ գազ (37 տոկոս), իսկ  2010թ-ին նույն ցուցանիշը կազմել է 

ընդամենը 13 տոկոս: Ի հակառակ նշվածի, նույն ժամանակահատվածում, բնական գազ 

օգտագործողների մասնաբաժինը գրեթե կրկնապատկվել է: Ցուցանիշն առավել վառ կերպով 

է աճել քաղաքային բնակավայրերում (43 տոկոս` 2005թ-ին և 85 տոկոս` 2010թ-ին), քան 

գյուղաբնակների շրջանում (41 տոկոս` 2005թ-ին և 70 տոկոս` 2010թ-ին): Ի տարբերություն 

2005թ-ի 5 տոկոս ցուցանիշի, ՏՏ-ի երկու տոկոսից քիչն է կերակուր պատրաստելու 

նպատակով օգտագործել չոր վառելիք: Ցուցանիշի փոփոխությունը կարող է 

պայմանավորված լինել վերջին տարիներին կատարված գազաֆիկացման մեծածավալ 

աշխատանքներով: Օրինակ` համաձայն ՀՀ ԱՎԾ տվյալների, 2000թ-ին ՀՀ-ի միայն մի քանի 

մարզերում է հասու եղել բնական գազը, մինչդեռ 2010թ-ի տվյալներով` ՀՀ տարածքի 

քաղաքաբնակ հատվածի 92 տոկոսը և գյուղական հատվածի` 55 տոկոսը, գազաֆիկացված է 

(ՀՀ ԱՎԾ, 2011թ):    

 

Երկրորդային ծխի ազդեցություն 
 

Երկրորդային ծուխն ազդում է երեխաների և չծխող անձանց առողջության վրա: 

Երկրորդային ծխի ազդեցությամբ հղի կինը հակված է ցածր քաշով երեխա ծննդաբերելուն 

(Windham և այլոք, 1999թ): Երկրորդային ծխի ազդեցության տակ գտնվող երեխաներն 

առավելապես են հակված սուր շնչառական և ականջի վարակներ ունելուն, ինչպես նաև 

թոքերի վատ զարգացվածությանը (US Department of Health and Human Services, 2006թ): ՀԺԱՀ 

2010-ի շրջանակում տեղեկատվություն է հավաքագրվել տան ներսում ծխի առկայության 

վերաբերյալ, որն ուղղակիորեն գնահատում է երկրորդային ծխի ազդեցությունը: Աղյուսակ 

2.4-ի վերջին հատվածը ներկայացնում է ՏՏ-ի տոկոսային բաշխումն ըստ կացարանի ներսում 

ծխելու հաճախականության: Հայաստանի ՏՏ-ի մեծամասնության պարագայում, ՏՏ-ի 

անդամները ենթարկվում են երկրորդային ծխի ազդեցությանը: ՏՏ-ի կեսից ավելի դեպքերում 

(55 տոկոս) ՏՏ-ն անդամը ծխում է տան ներսում ամեն օր, ի համեմատ 38 տոկոս դեպքերի, 

երբ ՏՏ-ն անդամները չեն ծխում իրենց կացարանում: Գյուղաբնակներն առավել շատ են 

հակված տան ներսում ծխելուն (59 տոկոս) օրական կտրվածքով և ավելի քիչ են հակված 

տան տարածքում ընդհանրապես չծխելուն (34 տոկոս), քան քաղաքային բնակավայրերի 

բնակիչները (համապատասխանաբար` 53 և 40 տոկոս):  

 

Տնային տնտեսության ունեցվածք 
 

Երկարաժամկետ սպառման ապրանքների առկայությունը հնարավորություն է տալիս 

մոտավոր գնահատել տնային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական վիճակը: Ավելին, որոշ 

ապրանքներ ունեն հատուկ նշանակություն: Ռադիոյի կամ հեռուստացույցի առկայությունը 

նպաստում է տնային տնտեսության անդամների տեղեկացվածությանը: Սառնարանի 

առկայությունն ապահովում է մթերքի թարմությունը: Տրանսպորտային միջոցի 

առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտվել նաև տեղանքից դուրս գտնվող 

ծառայություններից: Աղյուսակ 2.5-ը ցույց է տալիս տնային տնտեսության սեփականություն 

հանդիսացող երկարաժամկետ սպառման ապրանքների (ռադիո, հեռուստացույց, 
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համակարգիչ, սառնարան), ինչպես նաև փոխադրամիջոցի տեսակի (հեծանիվ, մոտոցիկլ և 

ավտոմեքենա) առկայությունը: 

Աղյուսակ 2.5-ից երևում է, որ քաղաքային բնակավայրերում ավելի շատ տնային 

տնտեսություններ ունեն երկարաժամկետ սպառման ապրանքներ, իսկ գյուղական 

բնակավայրերի տնային տնտեսությունները` փոխադրամիջոց: Ընդհանուր առմամբ, 

Հայաստանի տնային տնտեսությունների 98 տոկոսն ունի գունավոր հեռուստացույց, 92 

տոկոսը` սառնարան, իսկ 81 տոկոսը` լվացքի մեքենա: ՏՏ-ի 87 տոկոսն ունեցել է բջջային 

հեռախոս, իսկ 78 տոկոսը` ոչ բջջային (քաղաքային) հեռախոս:  

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում ՏՏ-ի շրջանում ամենաանհրաժեշտ երկարաժամկետ 

օգտագործման սեփական առարկաների առկայությունն աճել է: Հատկապես խիստ նկատելի 

է 2005թ-ից ի վեր համակարգիչների և բջջային հեռախոսների սեփականության աճը: Ի 

տարբերություն 2005թ-ի 9 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին համակարգիչների առկայության 

ցուցանիշն աճել է մինչև 29 տոկոս: Համակարգիչների առկայությունն առավել տարածված է 

քաղաքային բնակավայրերում, քան գյուղականներում (համապատասխանաբար` 38 և 12 

տոկոս): Բջջային հեռախոսների օգտագործման տարածվածությունն աճել է 2005թ-ի 33 

տոկոսից մինչև 2010թ-ի 87 տոկոս ցուցանիշը, որն ըստ մարզերի քիչ է տատանվում: Ոչ 

բջջային հեռախոսը դեռևս առավել տարածված է  քաղաքային բնակավայրերում, քան 

գյուղական: Գյուղական բնակավայրերում ոչ բջջային հեռախոս ունեն ՏՏ-ի 56 տոկոսը, 

այնինչ քաղաքաբնակ ՏՏ-ի` 90 տոկոսը: Ի հակառակ նշվածի, ռադիոյի և սև ու սպիտակ 

հեռուստացույցի տարածվածությունը, նույն ժամանակաշրջանում, նվազել է: Ի 

տարբերություն 2005թ-ի 14 և 29 տոկոս ցուցանիշների,  2010թ-ին, ՏՏ-ի միայն 2 տոկոսն է 

ունեցել սև ու սպիտակ հեռուստացույց, իսկ  12 տոկոսը` ռադիո:    

Հայաստանում չորս տնային տնտեսությունների 30 տոկոսն ունի ավտոմեքենա կամ 

տրակտոր, և միայն 4 տոկոսը` հեծանիվ: Ի տարբերություն քաղաքային բնակավայրերի 

տնային տնտեսությունների, գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսություններն ավելի 

հակված են սեփական ավտոմեքենա կամ տրակտոր ունենալուն (համապատասխանաբար` 

27 և 33 տոկոս): Հեծանիվները նույնպես ավելի տարածված են գյուղական, քան քաղաքային 

բնակավայրերում (համապատասխանաբար` 7 և 2 տոկոս): 

Հայաստանի տնային տնտեսությունների 42 տոկոսն ունի գյուղատնտեսական 

նշանակության սեփական հողատարածք: Ինչպես ակնկալվում էր, ի տարբերություն 

քաղաքային բնակավայրերի, գյուղական բնակավայրերում այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր 

է (համապատասխանաբար` 16 և 90 տոկոս): Հայաստանում, տնային տնտեսությունների 22 

տոկոսն ունի գյուղատնտեսական նշանակության սեփական անասուններ: Այս ցուցանիշը ևս 

առավել տարածված է գյուղական բնակավայրերում, քան քաղաքային: 
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 Աղյուսակ 2.5 Տնային տնտեսության ունեցվածք  

 

ՏՏ-ի տոկոսն ըստ ունեցվածքի սեփականության, գյուղատնտեսական հողը և 

գյուղատնտեսական նշանակության կենդանիներ ըստ բնակավայրի, Հայաստան 

2010   

 
 

Բնակչություն   

 Ունեցվածք Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 

ՏՏ-ն երկարաժամկետ օգտագործման 

պարագաներ     

 Ռադիոընդունիչ  15.5  5.2  11.8   

 Սև/սպիտակ հեռուստացույց  2.2  2.0  2.2   

 Գունավոր  հեռուստացույց    97.9  97.3  97.7   

 Լվացքի մեքենա  84.2  76.1  81.4   

 Փոշեկուլ  75.5  50.3  66.6   

 Համակարգիչ  37.8  11.7  28.6   

 Բջջային հեախոս  87.6  85.7  86.9   

 Ոչ բջջային (քաղաքային) հեռախոս  89.9  55.9  77.9   

 Սառնարան  93.7  88.0  91.7   

 Թվային լուսանկարչական սարք  37.9  20.5  31.8   

 Տեսախցիկ  16.4  5.4  12.5   

 Սեղան  99.4  99.8  99.5   

 Աթոռ 99.6  99.7  99.6   

 Բազմոց/բազկաթոռ  98.3  96.5  97.7   

 Մահճակալ  99.4  99.7  99.5   

 Սպասքապահարան 93.6  94.3  93.8   

 Օդորակիչ/Կոնդիցիոներ  8.0  2.9  6.2   

 DVD նվագարկիչ  60.2  52.0  57.3   

 Ալեհավաք   16.1  19.9  17.5   

 Սառցարան  5.0  3.1  4.3   

 Էլեկտրական վարսահարդարիչ  70.3  53.5  64.4   

 Կարի մեքենա 50.6  48.4  49.8   

 Գորգ (ձեռագործ կամ մեքենագործ) 90.0  88.6  89.5   

 Փոխադրամիջոց     

 Հեծանիվ  2.4  6.9  4.0   

 Անասուններով կառք  0.1  0.2  0.1   

 Մոտոցիկլետ  0.2  0.3  0.2   

 

Մարդատար/բեռնատար 

ավտոմեքենա  27.4  33.3  29.5   

 Շարժիչով նավակ  0.4  0.3  0.4   

          

 

Գյուղատնտեսական հողակտորի 

սեփականատեր 16.2  90.4  42.3   

          

 

Գյուղատնտեսական նշանակության 

անասունների սեփականատեր1  3.8  56.1  22.2   

          

 ՏՏ թիվ / մշտական բնակչություն 4,341 2,359 6,700  

   

 

1 Եղջերավոր անասուններ, կովեր, ցուլեր, ձիեր, էշեր, այծեր, ոչխարներ, խոզեր, 

ճագարներ, բուրդ ունեցող կենդանիներ, հավեր կամ մեղուներ   
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2.2 ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ  
 

Բարեկեցության մակարդակների չափումը վերջերս մշակված մեթոդ է, որը կապված է 

տնային տնտեսության եկամուտների, առողջապահական ծառայություններից օգտվելու 

մատչելիության և առողջական վիճակի անհամաչափության հետ և այն փորձարկվել է մի 

շարք երկրներում (Rutstein և այլոք, 2000թ, Rutstein and Johnston, 2004թ): Բարեկեցության 

մակարդակները կազմվում են սկզբունքային բաղադրիչների վերլուծության միջոցով 

յուրաքանչյուր տնային տնտեսությանը կշիռ կամ գործոնի մակարդակ նշանակելով: Այդ 

մակարդակների հանրագումարը ստացվում է տնային տնտեսության կողմից և անհատները 

բաշխվում են ըստ խմբերի` համապատասխան այն տնային տնտեսության ընդհանուր 

մակարդակի, որում նրանք բնակվում են: Այնուհետև ընտրանքը բաժանվել է բնակչության 5 

մակարդակների, յուրաքանչյուրում ընդգրկելով նույն քանակությամբ մարդկանց: Ազգային 

մակարդակով, յուրաքանչյուր մակարդակում ընդգրկվել է բնակչության մոտավորապես 20 

տոկոսը: 

Աղյուսակ 2.6-ը ցույց է տալիս բնակչության բաշխումը 5 մակարդակներում ըստ 

քաղաքային, գյուղական բնակավայրերի և մարզերի: Բաշխումն արտացոլում է, թե ինչպես են 

համաչափորեն (կամ անհամաչափորեն) դասավորվել բարեկեցության մակարդակներն 

աշխարհագրական առումով: Օրինակ, գյուղական բնակչության 81 տոկոսը գտնվում է 

ամենացածր և ցածր բարեկեցության մակարդակներում: Ի տարբերություն այս ցուցանիշի, 

քաղաքային բնակավայրերի տաս բնակիչներից վեցը գտնվում են բարեկեցության բարձր կամ 

ամենաբարձր մակարդակներում (60 տոկոս): 

  
 

 Աղյուսակ 2.6 Բարեկեցության մակարդակներ  

 
Մշտական բնակչության տոկոսային բաշխումն ըստ բարեկեցության մակարդակների և Ջինիի գործակիցը համաձայն 
քաղաքային, գյուղական բնակավայրերի և մարզերի, Հայաստան 2010  

 
 

Բարեկեցության մակարդակներ  Մշտական 
բնակչության 
թվաքանակ 

Ջինիի 
գործակից 

 

 Բնակչություն/Մարզ Ամենացածր Երկրորդ Միջին Չորորդ Ամենաբարձր Ընդամենը  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  2.4  12.2  25.0  28.7  31.7  100.0  14,721  0.06   
 Գյուղական  48.7  32.7  11.9  5.5  1.2  100.0  9,065  0.32   

 Մարզ          
 Երևան  0.5  6.6  18.3  28.8  45.7  100.0  8,321  0.02   
 Արագածոտն  61.1  23.2  10.8  4.3  0.7  100.0  954  0.46   
 Արարատ  44.5  24.2  9.5  11.0  10.7  100.0  1,904  0.32   
 Արմավիր  46.8  29.3  11.7  9.3  2.8  100.0  2,104  0.33   
 Գեղարքունիք  24.4  42.9  20.2  10.9  1.6  100.0  1,608  0.23   
 Լոռի  13.6  22.8  34.4  20.3  8.9  100.0  2,074  0.16   
 Կոտայք  11.0  27.2  21.7  25.1  15.0  100.0  2,069  0.15   
 Շիրակ  28.8  24.3  30.1  15.2  1.6  100.0  2,120  0.26   
 Սյունիք  13.6  20.5  30.8  26.1  9.0  100.0  967  0.17   
 Վայոց ձոր  46.5  21.8  14.8  10.8  6.1  100.0  546  0.38   
 Տավուշ  36.1  31.0  17.6  12.5  2.8  100.0  1,120  0.28   

                    

 Ընդամենը 20.0 20.0 20.0 19.9 20.1 100.0 23,787 0.22  

 

Աղյուսակ 2.6-ը նաև ցույց է տալիս բարեկեցության կենտրոնացումն արտահայտող 

Ջինիի գործակիցը, որի 0 մակարդակը մատնանշում է բարեկեցության կատարյալ հավասար 

բաշխումը (յուրաքանչյուր ՏՏ-ն օժտված է նույն բարեկեցությամբ), իսկ 1-ը` ծայրահեղ 
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անհավասար բաշխումը (այսինքն բարեկեցությունն արտահայտող առկա ողջ գործոնները 

կուտակվել են մեկ ՏՏ-ն մոտ): Ընդհանուր առմամբ, Ջինիի գործակիցը Հայաստանի համար 

կազմել է 0.22: Այն շատ ավելի ցածր է քաղաքային բնակավայրերում (0.06), քան գյուղական 

բնակավայրերում (0.32), ինչն իր հերթին արտահայտում է գյուղական բնակավայրերում 

բարեկեցութունը պայմանավորող գործոնների առավել սուր անհավասար բաշխում, քան` 

քաղաքային բնակավայրերում: Երևանում գրանցվել է Ջինիի գործակցի ամենացածր 

մակարդակը (0.02): Երևանաբնակների շուրջ կեսը (46 տոկոս) ներառված են բարեկեցության 

ամենաբարձր խմբում: Ջինիի գործակցի ամենաբարձր մակարդակները, այսինքն 

բարեկեցության ամենաբարձր կենտրոնացումը դիտարկվել է Արագածոտնի (0.46) և Վայոց 

ձորի (0.38) մարզերում: 

 

2.3 ՏՏ-Ի ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ 
  

Տարիքը և սեռը կարևոր ցուցանիշներ են և հանդիսանում են ժողովրդագրության, 

մարդահամարների ու հետազոտությունների ժողովրդագրական դասակարգման առաջնային 

աղբյուր: Այս ցուցիչները կարևոր են նաև մահացության, ծնելիության և ամուսնությունների 

վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարելու համար: Աղյուսակ 2.7-ը և Գծապատկեր 

2.1-ը ցույց են տալիս ՀԺԱՀ 2010-ում առկա բնակչության տոկոսային բաշխումն ըստ հնգամյա 

տարիքային խմբերի, քաղաքային, գյուղական բնակավայրերի և սեռի:  

  

 Աղյուսակ 2.7 Տնային տնտեսությունների բնակչությունն ըստ տարիքի, սեռի և բնակավայրի  

 
Տնային տնտեսության առկա բնակչության տոկոսային բաշխումն ըստ հնգամյա տարիքային խմբերի, սեռի և 
քաղաքային, գյուղական բնակավայրի, Հայաստան 2010   

 
 

Քաղաքային Գյուղային Ընդամենը  

 
Տարիքային 
խումբ Արական Իգական Ընդամենը Արական Իգական Ընդամենը Արական Իգական Ընդամենը  

 <5 6.7  5.2  5.9  7.6  6.1  6.8  7.1  5.5  6.3   
 5-9 6.6  4.9  5.6  7.2  4.4  5.7  6.8  4.7  5.7   
 10-14 7.2  5.1  6.0  8.4  6.5  7.4  7.7  5.6  6.6   
 15-19 7.1  6.7  6.9  7.7  7.7  7.7  7.3  7.0  7.2   
 20-24 8.5  7.4  7.9  9.4  10.0  9.7  8.8  8.4  8.6   
 25-29 8.7  7.8  8.2  8.9  7.3  8.1  8.8  7.6  8.1   
 30-34 7.5  7.3  7.4  6.1  6.0  6.0  6.9  6.8  6.9   
 35-39 5.6  5.5  5.6  4.4  4.8  4.6  5.1  5.3  5.2   
 40-44 5.3  5.9  5.7  4.9  6.6  5.8  5.2  6.2  5.7   
 45-49 6.3  6.7  6.5  7.7  7.8  7.7  6.8  7.1  7.0   
 50-54 8.1  9.9  9.1  8.5  9.3  8.9  8.2  9.7  9.0   
 55-59 6.6  7.9  7.3  5.1  5.4  5.2  6.0  7.0  6.5   
 60-64 5.4  6.7  6.1  3.4  3.7  3.5  4.6  5.6  5.1   
 65-69 3.0  2.5  2.7  1.9  2.4  2.1  2.5  2.5  2.5   
 70-74 3.5  4.6  4.1  3.1  4.7  4.0  3.3  4.7  4.1   
 75-79 2.4  2.8  2.6  3.0  3.2  3.1  2.6  3.0  2.8   
 80 + 1.6  2.9  2.3  2.8  4.1  3.5  2.1  3.3  2.8   
                     

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   
 Թվաքանակ 6,598 8,015 14,613 4,287 4,773 9,060 10,885 12,787 23,672  

   

 

Առկա բնակչությունն ընդամենը կազմել է 23,672 մարդ: Ըստ հետազոտության 

արդյունքների Հայաստանի բնակչության 54 տոկոսը կազմում են կանայք: Ի տարբերություն 

գյուղական բնակավայրերի, քաղաքային բնակավայրերում գենդերային 
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անհավասարությունն առավել արտահայտված է (90 տղամարդ 82-ի դիմաց` 100 կնոջ 

հաշվով): Երիտասարդ տարիքային խմբերում գերակշիռ մաս են կազմում տղամարդիկ: Այս 

սեռային հարաբերակցությունը պահպանվում է մինչև 15-19 տարիքային խումբը, ապա 

շարունակվում միայն քաղաքային բնակավայրերում` մինչև 40-44 տարիքային խումբը: 

Ընդհանուր առմամբ, սեռային հարաբերակցության անհավասարակշռությունն 

աշխատունակ բնակչության խմբերում համառորեն ենթադրում է, որ Հայաստանից 

արտագաղթն ավելի արտահայտված է տղամարդկանց մոտ: 

Տարիքային բաշխումը բնորոշ է տարեց բնակչությանը, որը բնութագրվում է նաև ցածր 

պտղաբերությամբ: 15-64 տարիքային խումբը կազմում է բնակչության մոտ երկու երրորդը և 

միաժամանակ համարվում է տնտեսապես ակտիվ: Այս տարիքային խմբում քաղաքային 

բնակչության տեսակարար կշիռը փոքր-ինչ ավելի բարձր է գյուղական բնակչության 

համեմատ (համապատասխանաբար` 71 և 67 տոկոս): Այս տարբերությունը մեծապես կարող 

է պայմանավորված լինել ներքին (գյուղ-քաղաք) տեղաշարժով, որը, հատկապես, 

արտահայտված է աշխատանք փնտրողների շրջանում, մասնավորապես 30-39, 55-59 և 60-64 

տարիքային խմբերում: 65-69 տարիքային խմբի բնակչության ցածր տոկոսը հավանաբար 

պայմանավորված է 2-րդ Համաշխարհային Պատերազմի տարիների ծնելիության ցածր 

մակարդակով (Գծապատկեր 2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համաձայն տվյալների, բնակչության 19 տոկոսը կազմում են մինչև 15 տարեկանները: 

Բնակչության այս խումբը փոքր-ինչ գերակշռում է գյուղական բնակավայրերում, քան 

քաղաքային (20 և 18 տոկոս, համապատասխանաբար): Այս տարբերությունը գյուղական 

բնակավայրերում ծնելիության ավելի բարձր մակարդակի արդյունքն է (Գլուխ 5): 

Բնակչության տեսակարար կշիռը 15-19 և 20-24 տարեկանների շրջանում ավելի բարձր է, 

քան ավելի երիտասարդ տարիքային խմբերում, այն մեծապես պայմանավորված է ինչպես 

1986թ-ի, այնպես էլ 1990-1991թթ.-ի ընթացքում գագաթնակետին հասած ծնելիության բարձր 

Գծապատկեր 2.1   Բնակչության բուրգ 
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աստիճանով, վերջինս պայմանավորված էր 1988թ-ի երկրաշարժի զոհերի “փոխհատուցման 

ժամանակաշրջանով”: Բնակչության բաշխման նմանատիպ միտում է նկատվել նաև 45-49 և 

50-54 տարիքային խմբերում, ուր բնակչության տեսակարար կշիռը գերազանցում է առավել 

երիտասարդ տարիքային խմբերի բնակչությանը: Այս միտումը պայմանավորված է 2-րդ 

Համաշխարհային Պատերազմից հետո1960-ականներին նկատված ծնելիության բարձր 

մակարդակով:  

 

 

2.4 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄ 
  

Աղյուսակ 2.8-ը ցույց է տալիս ՀԺԱՀ 2010 հետազոտությամբ ընդգրկված տնային 

տնտեսությունների տոկոսային բաշխումն ըստ տնային տնտեսության գլխավորի սեռի և 

տնային տնտեսության անդամների միջինացված ցուցանիշի (միջին չափ): Այս 

բնութագրիչները կարևոր են, քանի որ դրանք հաճախ փոխկապակցված են տնային 

տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական մակարդակների միջև գոյություն ունեցող 

տարբերությունների հետ: Օրինակ, ի տարբերություն տղամարդու գլխավորությամբ տնային 

տնտեսությունների, կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները հաճախ ավելի 

աղքատ են: Ի լրումն վերոնշյալի պետք է նշել, որ տնային տնտեսության անդամների միջև 

ֆինանսական և այլ ռեսուրսների բաշխումը, որն արդյունքում պայմանավորում է այդ 

անձանց բարեկեցությունը, կախված է տնային տնտեսության չափից և կազմից: Տնային 

տնտեսության չափը նույնպես փոխկապակցված է կացարանում բնակվող մարդկանց 

խտության հետ, ինչը կարող է անբարենպաստ լինել առողջության համար:  

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում տնային տնտեսության գլխավորը տղամարդն է 

(63 տոկոս), իսկ 37 տոկոս դեպքերում` կինը: Սա ցածր է ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում ստացված 

71 տոկոս ցուցանիշից, սակայն գրեթե համընկնում է ՀԺԱՀ 2005-ի տվյալին (64 տոկոս): 

Քաղաքային բնակավայրերում նկատելի է կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունների 

ավելի բարձր հարաբերակցություն, քան գյուղական բնակավայրերում 

(համապատասխանաբար` 39 և 33 տոկոս): Միջինում, Հայաստանում տնային տնտեսության 

միջին չափը կազմում է 3.6 մարդ, որը նվազել է ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում ստացված 4.3 և 

ՀԺԱՀ 2005-ի` 3.8 ցուցանիշներից: 
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Գյուղական բնակավայրերում տնային տնտեսության միջին չափը փոքր-ինչ ավելի 

բարձր է և կազմում է 3.8, որը գերազանցում է քաղաքային բնակավայրերի 3.4 ցուցանիշին: 

Տնային տնտեսության միջին չափի կրճատումը տարիների ընթացքում առավել զգալի է եղել 

գյուղական բնակավայրերում` 

2000թ-ի 4.7 ցուցանիշը կրճատվել է 

2005թ-ին մինչև 4.2, իսկ 2010-ին` 3.8 

մարդ: Նույն ցուցանիշը քաղաքային 

բնակավայրերում ևս նվազել է, 

սակայն այս պարագայում ակներև 

կրճատումը գրանցվել է 2000թ-ի 4.1-

ից մինչև 3.5 մարդ` 2005թ-ին: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում 

էական փոփոխություն չի նկատվել 

(3.5 և 3.4 մարդ): Կանանց 

գլխավորությամբ տնային 

տնտեսությունների տեսակարար 

կշռի աճը, ինչպես նաև տնային 

տնտեսության միջին չափի ցածր 

մակարդակը ևս մեկ անգամ վկայում 

է շարունակվող աշխատանքային 

միգրացիայի մասին, 

մասնավորապես տղամարդկանց 

շրջանում: 

 

Ծննդյան գրանցում 

 
Հայաստանում, ծննդյան 

գրանցումը համարվում է երեխայի 

իրավունքներից մեկը: Ծննդյան 

գրանցումը ծննդյան փաստի 

գրանցումն է քաղաքացիական 

կացության ակտերի պաշտոնական 

գրանցամատյանում (ՔԿԱԳ): Որպես 

ծնունդը հավաստող փաստաթուղթ 

հանդիսանում է ծննդյան 

վկայականը, որը տրվում է 

գրանցման ժամանակ կամ ավելի ուշ: ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում մայրերը հարցվել են, թե 

արդյոք գրանցվել է իրենց 0-4 տարեկան երեխաներից յուրաքանչյուրի ծնունդը ՔԿԱԳ 

բաժինների կողմից: Աղյուսակ 2.9-ը ցույց է տալիս մինչև 5 տարեկան այն երեխաների 

տոկոսային բաշխումը, ում ծնունդը գրանցվել է պետական մարմինների կողմից, ինչպես նաև 

հարցման պահին ծննդյան վկայական ունեցող երեխաների տոկոսը: Ոչ բոլոր գրանցված 

երեխաները կարող են ունենալ ծննդյան վկայական, քանի որ այն կարող են կորցրած լինել 

կամ երբեք էլ վերցրած չլինեն: Ինչևէ, ծննդյան վկայական ունեցող բոլոր երեխաները եղել են 

գրանցված:    

 Աղյուսակ 2.8 Տնային տնտեսության կազմ  

 

Տնային տնտեսությունների տոկոսային բաշխումն ըստ տնային 
տնտեսության գլխավորի սեռի և ՏՏ-ն կազմի, ՏՏ-ն միջին չափը և այն ՏՏ-
ի տոկոսը, ուր բնակվում են որբ և խնամակալության տակ գտնվող մինչև 
18 տարեկան երեխաներ, համաձայն բնակավայրի,  Հայաստան 2010  

 
 

Բնակչություն   
 Բնութագրիչներ Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 
Տնային տնտեսության գլխավորի 
սեռ     

 Արական  60.7  66.7  62.9   
 Իգական 39.3  33.3  37.1   
          

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0   

 
Տնային տնտեսությունում 
սովորաբար բնակվող անդամներ     

 0  0.2  0.3  0.2   
 1  16.2  13.5  15.2   
 2  19.9  16.5  18.7   
 3  18.0  14.1  16.6   
 4  19.8  17.6  19.0   
 5  13.3  16.9  14.6   
 6  8.1  11.9  9.5   
 7  2.9  6.2  4.1   
 8  0.9  1.5  1.1   
 9+  0.7  1.4  1.0   
          

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0   

 ՏՏ միջին չափ (մարդ) 3.4  3.8  3.6   

 

ՏՏ տոկոսը, ուր ապրում են որբեր 
և խնամակալության տակ 
գտնվող մինչև 18 տարեկան 
երեխաներ     

 
Խնամակալության տակ 
գտնվող երեխա1  1.0  1.0  1.0   

 Երկկողմանի  ծնողազուրկ 0.0  0.0  0.0   
 Միակողմանի  ծնողազուրկ2  1.5  2.2  1.7   

 
Խնամակալության տակ 
գտնվող և/կամ որբ երեխա  2.3  3.0  2.5   

          

 ՏՏ թվաքանակ 4,341 2,359 6,700  

   

 

Նշում` Աղյուսակը հիմնված է ՏՏ-ն մշտական անդամների վրա, այսինքն 
այն անձանց, ովքեր սովորաբար բնակվում են տվյալ ՏՏ-ում: 
1 Մինչև 18 տարեկան այն երեխաները, ովքեր բնակվում ոչ մոր և ոչ հոր 
հետ, համարվում են խնամակալության տակ գտնվող երեխաներ 
2 Ներառված են այն երեխաները, որոնց մեկ ծնողը մահացած է, իսկ 
մյուսի կենդանության կարգավիճակը պարզ չէ:   
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Հայաստանում ծննդյան գրանցման գործընթացը գրեթե համատարած է: Հարցմանը 

նախորդող 5 տարիների ընթացքում ծնված երեխաների 100 տոկոսը գրանցվել են և գրեթե 

բոլորն ունեն ծննդյան վկայական: Չնչին տարբերություններ են նկատվել ըստ երեխաների 

ենթախմբերի: Մասնավորապես, ի տարբերություն մյուս մարզերի, Լոռու մարզի երեխաները 

փոքր-ինչ քիչ են հակված ծննդյան վկայական ունենալուն (97 տոկոս):  

 

 Աղյուսակ 2.9  Մինչև 5 տարեկան երեխաների ծննդյան գրանցում  

 

Մինչև հինգ տարեկան մշտական (դե յուրե) բնակություն ունեցող երեխաների 

տոկոսը, որոնց ծնունդը գրանցվել է ՔԿԱԳ բաժինների կողմից, ըստ հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Երեխաների տոկոսը, ում ծնունդը գրանցվել է   

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Ունեն ծննդյան 

վկայական 

Չունեն ծննդյան 

վկայական 

Ընդամենը 

գրանցված են 

Երեխաների 

թվաքանակ  

 Տարիք      

 <2  99.1  0.3  99.5  638   

 2-4  99.6  0.1  99.7  842   

 Սեռ      

 Արական  99.9  0.1  100.0  773   

 Իգական  98.8  0.3  99.1  706   

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  99.3  0.0  99.3  863   

 Գյուղական  99.5  0.5  100.0  616   

 Մարզ      

 Երևան  100.0  0.0  100.0  472   

 Արագածոտն  100.0  0.0  100.0  59   

 Արարատ  100.0  0.0  100.0  106   

 Արմավիր  99.4  0.0  99.4  140   

 Գեղարքունիք  100.0  0.0  100.0  115   

 Լոռի  96.9  1.6  98.6  115   

 Կոտայք  98.5  0.0  98.5  150   

 Շիրակ  98.5  0.7  99.3  160   

 Սյունիք  100.0  0.0  100.0  53   

 Վայոց ձոր  100.0  0.0  100.0  42   

 Տավուշ  99.6  0.0  99.6  69   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ      

 Ամենացածր  99.6  0.4  100.0  295   

 Ցածր  99.7  0.3  100.0  308   

 Միջին  99.0  0.0  99.0  300   

 Բարձր  99.0  0.3  99.3  298   

 Ամենաբարձր  99.6  0.0  99.6  277   
            

 Ընդամենը 99.4 0.2 99.6 1,479  
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Երեխաների ընտանեկան պայմաններ և որբություն  
 

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում հավաքագրվել է տեղեկատվություն խնամակալության տակ 

գտնվող և որբ երեխաների վերաբերյալ: Սույն զեկույցում խնամակալության տակ գտնվող 

երեխաները բնորոշվում են որպես մինչև 18 տարեկան երեխաներ, որոնց ծնողները կենդանի 

են, սակայն չեն բնակվում իրենց հետ, իսկ որբ երեխաները նրանք են, որոնց մեկ կամ երկու 

ծնողները մահացած են: Աղյուսակ 2.10-ը ցույց է տալիս մինչև 18 տարեկան երեխաների 

բաշխումն ըստ ընտանեկան պայմանների և որբության կարգավիճակի համաձայն 

հիմնական բնութագրիչների: Ըստ ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների մինչև 18 տարեկան երեխաների 

թվաքանակը կազմել է 5402, որոնցից 5 երեխայից 4-ն ապրում են իրենց 2 ծնողների հետ, 15 

տոկոսն ապրում է միայն մոր, 1 տոկոսը` միայն հոր, և 1 տոկոսն ապրում է առանց ծնողների: 

 

 Աղյուսակ 2.10 Երեխաների ընտանեկան պայմաններն ու որբությունը  

 

Մինչև 18 տարեկան մշտական բնակություն ունեցող երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ ծնողների կենդանության և ընտանեկան կարգավիճակի, երեխաների տոկոսը, ովքեր չեն 

բնակվում կենսաբանական ծնողների հետ, երեխաների տոկոսը, ում մեկ կամ երկու ծնողները մահացած են, համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 
 Ապրում է մոր, 

բայց ոչ հոր հետ 

Ապրում է հոր, 

բայց ոչ մոր հետ Ծնողներից ոչ մեկի հետ չի ապրում 

 

Երեխաների 

տոկոսը, ովքեր 

չեն բնակվում 

կենսաբանական 

ծնողների հետ 

Երեխաների 

տոկոսը, ում 

մեկ կամ 

երկու 

ծնողները 

մահացած 

են1 

 

 

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Ապրում է 

երկու 

ծնողների 

հետ 

Հայրը 

կենդանի 

է 

Հայրը 

մահացած 

է 

Մայրը 

կենդանի 

է 

Մայրը 

մահացած 

է 

Երկուսն 

էլ 

կենդանի 

են 

Միայն 

հարն է 

կենդանի 

Միայն 

մայրն է 

կենդանի 

Երկուսն 

էլ 

մահացած 

են 

Հոր/մոր 

մասին 

տվյալ 

չկա Ընդամենը 

Երեխաների 

թվաքանակ  

                 

 Տարիք 88.3 10.8  0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 0.4 1,479   

   <2  89.2 10.4  0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 0.0 638   

   2-4  87.6 11.2  0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 0.6 842   

 5-9  85.9 10.5  1.9 0.9 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 100.0 0.6 2.1 1,345   

 10-14  79.3 13.9  3.2 0.7 0.7 1.1 0.1 0.2 0.1 0.7 100.0 1.4 4.3 1,553   

 15-17  74.8 15.1  4.7 0.3 1.1 2.8 0.3 0.3 0.0 0.7 100.0 3.4 6.4 1,025   

 Սեռ                

 Արական  83.1 11.9  2.4 0.7 0.4 0.9 0.1 0.2 0.0 0.3 100.0 1.2 3.1 2,929   

 Իգական  81.9 13.1  2.3 0.4 0.6 1.1 0.1 0.1 0.0 0.5 100.0 1.3 3.0 2,473   

 Բնակավայր                

 Քաղաքային  84.0 11.2  2.1 0.5 0.4 1.2 0.0 0.2 0.0 0.4 100.0 1.4 2.8 3,149   

 Գյուղական  80.6 14.3  2.7 0.6 0.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.2 100.0 1.0 3.5 2,253   

 Մարզ                

 Երևան  85.5 10.1  1.7 0.6 0.5 1.1 0.0 0.2 0.0 0.5 100.0 1.2 2.3 1,753   

 Արագածոտն  85.7 11.3  1.5 0.2 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 1.3 2.7 229   

 Արարատ  83.2 7.9  5.1 0.2 2.3 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 100.0 1.2 7.6 406   

 Արմավիր  84.4 10.8  2.6 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 100.0 1.3 2.6 518   

 Գեղարքունիք  76.4 18.4  2.1 0.7 1.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.1 100.0 1.3 3.7 427   

 Լոռի  79.3 15.3  2.2 0.0 0.2 1.0 0.1 0.5 0.3 1.2 100.0 1.8 3.2 478   

 Կոտայք  85.7 10.1  2.1 1.7 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.3 2.3 481   

 Շիրակ  66.8 28.3  2.5 0.5 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.8 2.5 544   

 Սյունիք  92.6 2.0  2.6 0.0 0.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 1.9 3.6 181   

 Վայոց ձոր  82.5 12.5  2.9 1.3 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.7 3.0 130   

 Տավուշ  92.0 3.4  3.0 0.5 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.6 3.4 254   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ                

 Ամենացածր  80.8 12.7  4.0 0.2 0.7 0.8 0.4 0.1 0.0 0.4 100.0 1.3 5.2 1,199   

 Ցածր  78.9 17.1  2.4 0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 100.0 0.8 2.8 1,113   

 Միջին  79.1 15.5  2.1 0.4 0.5 1.9 0.1 0.0 0.0 0.4 100.0 1.9 2.7 1,076   

 Բարձր  85.4 9.8  1.9 0.4 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 1.1 2.9 977   

 Ամենաբարձր  89.4 6.5  1.0 1.2 0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 0.6 100.0 1.2 1.4 1,038   

                    

 Ընդամենը <15  84.4 11.8  1.8 0.6 0.3 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 100.0 0.8 2.3 4,377   

                    

 Ընդամենը <18 82.6 12.5 2.3 0.5 0.5 1.0 0.1 0.1 0.0 0.4 100.0 1.3 3.1 5,402  

   

 

Նշում` Աղյուսակը հիմնված է մշտական, այսինքն սովորաբար տվյալ ՏՏ-ում բնակվող բնակիչների վրա 
1 Ներառում է այն երեխանեին, որոնց հայրը, մայրը կամ երկու ծնողները մահացած են, ինչպես նաև մեկ ծնողը մահացած է, իսկ մյուսի կենդանության վերաբերյալ տվյալները 

բացակայում են   
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Աղյուսակում ներկայացված են նաև միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ 

երեխաների տեսակարար կշռի վերաբերյալ տվյալներ: Մինչև 18 տարեկան երեխաների 3 

տոկոսը կորցրել է ծնողներից որևէ մեկին: Այսպիսով, մինչև 18 տարեկան երեխաների երկու 

տոկոսը կորցրել է հորը, իսկ մեկ տոկոսից քիչը` մորը: Շատ քիչ թվով երեխաներ են կորցրել 

երկու ծնողներին միաժամանակ և որբացել երկկողմանի: 

Ըստ հիմնական բնութագրիչների խնամակալության և որբության միջև 

տարբերությունն էական չէ: Ինչպես և սպասվում էր, տարիքով մեծ երեխաներն առավել 

հաճախ են որդեգրվում կամ խնամակալության հանձնվում, քանի որ երեխաների տարիքին 

զուգահեռ մեծանում է նաև ծնող կորցնելու հավանականությունը: Հետազոտության 

արդյունքում քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների ընտանեկան 

կարգավիճակի միջև չնչին տարբերություն է նկատվել: Երկու ծնողների հետ բնակվող 

երեխաների տեսակարար կշիռը բարձր է Սյունիքի և Տավուշի մարզերում, (93 և 92 տոկոս, 

համապատասխանաբար), մինչդեռ Շիրակի մարզում ամենացածրն է (67 տոկոս): Շիրակի 

մարզում բարձր է նաև այն երեխաների տեսակարար կշիռը, ովքեր բնակվում են միայն իրենց 

մոր հետ` հոր կենդանության պարագայում (28 տոկոս), ի համեմատ մինչև 18 տարեկան 

երեխաների շրջանում ազգային մակարդակով միջին` 13 տոկոս, ցուցանիշի: Այս միտումը 

հավանաբար պայմանավորված է նշված մարզերում տղամարդկանց շրջանում 

աշխատանքային միգրացիայի բարձր մակարդակով: Աղյուսակ 2.10-ը ցույց է տալիս, որ 

թեպետ երեխաների ընտանեկան կարգավիճակի և տնային տնտեսության բարեկեցության 

մակարդակի միջև տարբերությունները մեծ չեն, այդուհանդերձ բարեկեցության վերին երկու 

մակարդակների ՏՏ-ի երեխաներն առավել հակված են երկու ծնողների հետ բնակվելուն: 

Մինչև 15 տարեկան երեխաների որբության ցուցանիշները կարող են համադրվել 

ՀԺԱՀ 2000-ի ազգային մակարդակով ամփոփված արդյունքների հետ (Գծապատկեր 2.2): 

Ընդհանուր առմամբ, երկու ծնողների հետ բնակվող մինչև 15 տարեկան երեխաների 

տեսակարար կշիռը նվազել է` կազմելով 84 տոկոս, 2000թ-ի 90 տոկոսի համեմատ: Այս 

երևույթը կարելի է բացատրել վերջին տաս տարիների ընթացքում հոր կենդանության 

պարագայում մոր հետ առանձին բնակվող երեխաների տեսակարար կշռի զգալի և 

շարունակական աճով (5 տոկոսից մինչև 12 տոկոս):  
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 Գծապատկեր 2.2   Մինչև 15 տարեկան երեխաների տեսակարար կշիռը, ովքեր 

հոր կենդանության պարագայում բնակվում են միայն մոր հետ, 

Հայաստան, 2000, 2005 և 2010թթ 
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Մարզային կտրվածքով հետազոտությունների արդյունքների համեմատականը ցույց է 

տալիս, որ մինչև 15 տարեկան երեխաների շրջանում հոր կենդանության պարագայում մոր 

հետ առանձին բնակվող երեխաների տեսակարար կշռի զգալի և շարունակական աճը 

նկատելի է մասնավորապես Շիրակի (28 տոկոս` 2010թ-ին, 23 տոկոս` 2005թ-ին, և 6 տոկոս` 

2000թ-ին) և Արագածոտնի (10 տոկոս` 2010թ-ին, 6 տոկոս` 2005թ-ին, և 1 տոկոս` 2000թ-ին) 

մարզերում: Հակառակ միտում է նկատվել Երևանում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի, Սյունիքի, 

Տավուշի, Արարատի և Կոտայքի մարզերում, ուր վերջին հինգ տարիների ընթացքում նվազել 

է մինչև 15 տարեկան երեխաների մասնաբաժինը, ովքեր հոր կենդանության պարագայում 

բնակվում են միայն մոր հետ (Գծապատկեր 2.2):    

 

 

2.5 ՏՏ-Ն ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ  
 

Կրթությունը կարևոր է, քանի որ այն օգնում է անհատներին ընդունել իրազեկ 

որոշումներ, որոնք ազդելու են իրենց առողջության և բարեկեցության վրա: Հատկանշական է, 

որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում Հայաստանի կրթական համակարգը փոփոխվել է մի 

քանի փուլերով, ինչը հավելյալ դժվարություն է ստեղծել ըստ տարիքային խմբերի նախորդ 

հետազոտությունների հետ արդյունքների համեմատման տեսանկյունից1: Ներկա 

ժամանակաշրջանում գործող կրթական համակարգը ներդրվել է 2007 թվականին: Ի 

տարբերություն նախորդ կրթական համակարգի, ըստ որի հիմնական կրթություն էր 

համարվում 1-8 դասարանների ուսանումը,  համաձայն ներկա կրթական համակարգի այն 

ներառում է 1-9 դասարանները: Ի լրումն նշվածի, հատկանշական է նաև, որ նախկին 

համակարգի ավագ` 9-10 դասարաններն այժմ ներառում են 10-12 դասարանների 

կրթությունը: Ներկա միջնակարգ կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան միջնակարգ 

հանրակրթական դպրոցում: Այն ներառում է տարրական դպրոցը (1-4-րդ դասարանները` 6-

9 տարեկան հասակում), միջին դպրոցը (5-9-րդ դասարանները` 10-14 տարեկան հասակում) 

և ավագ դպրոցը (10-12-րդ դասարանները` 15-17 տարեկան հասակում): Տարրական և միջին 

մակարդակները միասին (1-9-րդ դասարանները) կոչվում է հիմնական կրթություն և 

համաձայն ՀՀ օրենսդրության այն համարվում է պարտադիր: Տարրական, միջին և ավագ 

դպրոցների ուսուցումը համատեղ (1-12-րդ դասարանները) կոչվում է միջնակարգ 

կրթություն, որը մատուցվում է դպրոցի շրջանակում: Սույն զեկույցի շրջանակում, այն 

անձինք, ովքեր ավարտել են 1-9 դասարանները, համարվել է, որ ստացել են հիմնական 

կրթություն, իսկ այն անձինք, ովքեր ի լրումն հիմնական կրթության նաև հաճախել են ավագ 

դպրոց, համարվել է, որ ստացել են միջնակարգ կրթություն:  

Այն աշակերտները, ովքեր ունեն ամենաքիչը հիմնական կրթություն (1-9 դասարան) 

կարող են ստանալ միջին մասնագիտական կրթություն, ինչը տրամադրում է միջին 

մակարդակի որակավորում ունեցող մասնագետներ, ինչպիսիք են բուժքույրերը, 

երաժիշտները, մեխանիկները և այլն: Միջին մասնագիտական կրթություն ուսանողները 

                                                      
1 Հայաստանում 2000-2005թթ-ին կրթական համակարգը ներառում էր տարրական դպրոցը (1-3 դասարաններ` 7-9 

տարեկանների համար), միջին դպրոցը (4-8 դասարաններ` 10-14 տարեկանների համար) և ավագ դպրոցը (9-10 դասարաններ` 

15-16 տարեկանների համար): Ութամյա կրթությունը համարվել է պարտադիր: Ութ դասարան ավարտած անձինք կարող էին 

իրենց կրթությունը շարունակել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում: 2005թ-ից ի վեր, 6 տարեկան և 6 

ամսականը հաստատվել է որպես դպրոցի հաճախման պարտադիր տարիք: Նախքան 2005թ-ը, երեխաները կարող էին դպրոց 

հաճախել 6 կամ 7 տարեկանից, և նրանց մեծամասնությունը սկսում էր դպրոց հաճախել 7 տարեկանից:  
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կարող են ստանալ մեկից երեք տարվա ընթացքում` կախված նրանց կողմից դպրոցում 

ուսանած տարիների թվից: Միջին մասնագիտական հաստատություն ավարտելիս, 

ուսանողներն ունենում են այնպիսի կրթական մակարդակ, որը թեպետ զիջում է 

բարձրագույն կրթությանը, սակայն ավելի բարձր է դասվում, քան միջնակարգ կրթությունը: 

Համալսարանը (ԲՈՒՀ) և հետբուհական կրթությունը տրամադրում է ուսուցում բարձրորակ 

մասնագետների համար: Համալսարանական կրթություն կարող են ստանալ այն անձինք, 

ովքեր ունեն միջնակարգ կամ միջին մասնագիտական կրթություն: 

Աղյուսակ 2.11 և 2.12-ը ներկայացնում են Հայաստանում 6 և բարձր տարիքի 

բնակչության կրթական մակարդակը: Ըստ էության, Հայաստանում բոլորը հաճախել են  

դպրոց: Դպրոց հաճախելու տարիների մեդիանը տղամարդկանց համար կազմել է 9.6 տարի, 

իսկ կանանց համար` 9.9 տարի: Կրթություն չունեցողների տեսակարար կշիռը փոքր է (1 

տոկոսից քիչ), և դրա մեջ բարձր տոկոսներ են կազմել 6-9 տարիքային խմբի երեխաները 

(կապված այն հանգամանքի հետ, որ նրանց մի մասը դեռևս չի հաճախում դպրոց) և 65-ից 

բարձր տարիքի բնակչությունը:  
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Քաղաքային բնակավայրերում միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթությամբ 

բնակիչների տեսակարար կշիռն ավելի մեծ է, քան գյուղական բնակավայրերում: 

Մայրաքաղաք Երևանում ապրող 3 բնակչից 1-ը հաճախել է համալսարան (ԲՈՒՀ), ի 

տարբերություն Արագածոտնի, Արարատի կամ Գեղարքունիքի տաս բնակիչներից մեկի: 

Բարեկեցության մակարդակն ուղիղ համեմատական կապի մեջ է կրթական մակարդակի 

հետ: Ի տարբերություն բարեկեցության ամենացածր խմբում գտնվող կանանց 8 տոկոսի, 

բարեկեցության բարձր խմբում գտնվող կանանց 40 տոկոսն է հաճախել ԲՈՒՀ: Նույն 

ցուցանիշը տղամարդկանց համար համապատասխանաբար կազմել է 6 և 37 տոկոս: 
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 Աղյուսակ 2.13 Ուսումնական հաստատության ընդգրկվածության ցուցանիշ  

 
Ընդգրկվածության զուտ ցուցանիշը (ԸԶՑ) և ընդգրկվածության համախառն ցուցանիշը (ԸՀՑ) ՏՏ-ն առկա բնակչության համար ըստ սեռի և ուսումնառության 
մակարդակի, ինչպես նաև գենդերային համարժեքության համաթիվը (ԳՀՀ), համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 Ընդգրկվածության զուտ ցուցանիշ1 Ընդգրկվածության համախառն ցուցանիշ2  

 Հիմնական բնութագրիչներ Տղամարդ Կին Ընդամենը 

Գենդերային 
համարժեքության 

համաթիվ3 Տղամարդ Կին Ընդամենը 

Գենդերային 
համարժեքության 

համաթիվ3  

 Տարրական և միջին դպրոց  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  91.6 93.5 92.5 1.02 94.4 94.3 94.4 1.00  
 Գյուղական  91.6 91.5 91.6 1.00 93.7 94.0 93.8 1.00  

 Մարզ          
 Երևան  91.4 94.2 92.7 1.03 95.8 94.7 95.3 0.99  
 Արագածոտն  93.8 96.1 94.7 1.02 93.8 96.3 94.9 1.03  
 Արարատ  83.9 83.1 83.5 0.99 85.7 83.4 84.6 0.97  
 Արմավիր  94.3 91.9 93.3 0.97 96.6 95.6 96.2 0.99  
 Գեղարքունիք  93.2 93.4 93.3 1.00 93.8 99.3 96.3 1.06  
 Լոռի  92.3 90.1 91.5 0.98 96.4 95.4 96.0 0.99  
 Կոտայք  88.8 94.4 91.7 1.06 89.3 94.4 91.9 1.06  
 Շիրակ  94.5 93.9 94.2 0.99 95.3 93.9 94.7 0.99  
 Սյունիք  92.2 95.3 93.6 1.03 95.3 95.3 95.3 1.00  
 Վայոց ձոր  94.8 98.7 96.8 1.04 94.8 100.2 97.6 1.06  
 Տավուշ  90.7 89.9 90.3 0.99 93.0 90.3 91.8 0.97  

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  90.6 91.7 91.1 1.01 92.9 94.4 93.6 1.02  
 Ցածր  95.1 92.1 93.7 0.97 96.3 93.9 95.2 0.97  
 Միջին  92.1 93.6 92.7 1.02 95.7 94.9 95.3 0.99  
 Բարձր  86.2 93.6 89.8 1.09 89.9 93.8 91.8 1.04  
 Ամենաբարձր  92.9 92.9 92.9 1.00 95.1 93.7 94.5 0.99  
            
 Ընդամենը 91.6 92.7 92.1 1.01 94.1 94.2 94.1 1.00  

 Ավագ դպրոց  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  35.4 47.1 40.7 1.33 51.8 57.3  54.3 1.10  
 Գյուղական  50.4 52.3 51.2 1.04 63.0 66.8  64.6 1.06  

 Մարզ          
 Երևան  30.4 44.7 36.8 1.47 46.0 52.1  48.7 1.13  
 Արագածոտն  66.2 72.2 68.3 1.09 67.2 80.3  71.9 1.20  
 Արարատ  61.0 45.9 54.1 0.75 99.9 76.0  88.9 0.76  
 Արմավիր  39.2 48.4 42.3 1.23 45.9 65.8  52.4 1.43  
 Գեղարքունիք  42.2 38.7 40.5 0.92 64.3 44.3  54.2 0.69  
 Լոռի  41.1 50.6 45.3 1.23 52.7 64.5  57.9 1.22  
 Կոտայք  37.4 49.0 42.7 1.31 49.3 58.4  53.5 1.18  
 Շիրակ  51.0 57.5 54.2 1.13 64.1 67.7  65.9 1.06  
 Սյունիք  54.9 70.5 60.6 1.28 64.3 80.8  70.4 1.26  
 Վայոց ձոր  52.1 63.0 57.5 1.21 66.1 68.5  67.3 1.04  
 Տավուշ  54.3 45.5 50.1 0.84 84.1 76.3  80.4 0.91  

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  44.0 46.9 45.1 1.07 56.2 60.0  57.7 1.07  
 Ցածր  47.9 51.1 49.4 1.07 56.7 62.8  59.6 1.11  
 Միջին  38.3 53.9 44.1 1.41 53.7 65.9  58.3 1.23  
 Բարձր  40.8 57.5 48.6 1.41 63.9 69.5  66.5 1.09  
 Ամենաբարձր  38.0 38.4 38.2 1.01 54.8 49.2  52.0 0.90  
           
 Ընդամենը 42.2 49.3 45.3 1.17 56.9 61.2 58.8 1.08  

   

 

1 ԸԶՑ-ն հիմնական կրթական մակարդակի համար, դա հիմնական կրթական մակարդակում (տարրական և միջին դպրոցների 1-9 դասարաններում) սովորող 6-14 
տարեկան բնակչությունն է` արտահայտված տոկոսներով: ԸԶՑ-ն ավագ դպրոցի համար, դա ավագ դպրոցում (10-12 դասարաններ) սովորող 15-17 տարեկան 
բնակչությունն է` արտահայտված տոկոսներով: Ըստ սահմանման, ԸԶՑ-ն չի կարող գերազանցել 100 տոկոսը: 
2 ԸՀՑ-ն հիմնական կրթական մակարդակի համար, դա հիմնական կրթական մակարդակի աշակերտների ընդհանուր թվաքանակի հարաբերակցությունն է 
պաշտոնապես սահմանված հիմնական կրթական մակարդակի տարիքի բնակչությանը` արտահայտված տոկոսներով: ԸՀՑ-ն ավագ դպրոցի համար, դա ավագ 
դպրոցի աշակերտների ընդհանուր թվաքանակի հարաբերակցությունն է պաշտոնապես սահմանված ավագ դպրոցի տարիքի բնակչությանը` արտահայտված 
տոկոսներով: ԸՀՑ-ն կարող է գերազանցել 100 տոկոսի սահմանը, եթե տվյալ կրթական մակարդակում բարձր է` պաշտոնապես սահմանված տարիքից բարձր կամ 
ցածր անձանց ընդգրկվածությունը: 
3 Գենդերային համարժեքության համաթիվը հիմնական կրթական մակարդակի համար, դա հիմնական կրթական մակարդակում սովորող աղջիկների թվաքանակի 
հարաբերակցությունն է հիմնական կրթական մակարդակում սովորող տղաների թվաքանակին (աղջիկների համար հաշվարկված ԸԶՑ կամ ԸՀՑ-ն բաժանած 
տղաների համար հաշվարկված ԸԶՑ կամ ԸՀՑ-ի վրա): Գենդերային համարժեքության համաթիվն ավագ դպրոցի համար, դա ավագ դպրոցում սովորող աղջիկների 
թվաքանակի հարաբերակցությունն է ավագ դպրոցում սովորող տղաների թվաքանակին (աղջիկների համար հաշվարկված ԸԶՑ կամ ԸՀՑ-ն բաժանած տղաների 
համար հաշվարկված ԸԶՑ կամ ԸՀՑ-ի վրա):  
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Աղյուսակ 2.13-ում ներկայացված են ընդգրկվածության զուտ ցուցանիշը (ԸԶՑ) և 

ընդգրկվածության համախառն ցուցանիշը (ԸՀՑ) ըստ կրթական մակարդակի, սեռի, 

բնակավայրի, մարզերի և բարեկեցության մակարդակի: ԸԶՑ-ն ցույց է տալիս տարրական և 

միջին դպրոցներում 6-14 տարեկան բնակչության մասնակցությունը և ավագ դպրոցում` 15-

17 տարեկան բնակչության մասնակցությունը: ԸՀՑ-ն արտահայտում է 6-24 տարեկանների 

մասնակցությունը յուրաքանչյուր կրթական մակարդակին: Միևնույն մակարդակի համար 

ԸՀՑ-ն միշտ փոքր-ինչ բարձր է լինում ԸԶՑ-ից, քանի որ ԸՀՑ-ն ներառում է նաև նրանց, ովքեր 

կարող են լինել այդ մակարդակի համար պաշտոնապես սահմանված տարիքից ավելի բարձր 

կամ ցածր2: 

100 տոկոսանոց ԸԶՑ-ն կնշանակի, որ բոլոր նրանք, ում տարիքը համապատասխանում 

է տվյալ կրթական մակարդակի պաշտոնապես նախատեսված տարիքին, հաճախում են 

դպրոց այդ տարիքում: ԸՀՑ-ն կարող է գերազանցել 100 տոկոսի սահմանը, եթե տվյալ 

կրթական մակարդակում բարձր է` պաշտոնապես սահմանված տարիքից բարձր կամ ցածր 

անձանց ընդգրկվածությունը: 

Հայաստանում, դպրոցահասակ բնակչության շրջանում դպրոցի ընդգրկվածության 

մակարդակը բարձր է: Հիմնական կրթության համար ԸԶՑ-ն կազմել է 92, իսկ ԸՀՑ-ն` 94: Այս 

ցուցանիշը վկայում է այն մասին, որ տարիքով հիմնական կրթությանը համապատասխան 

երեխաների 92 տոկոսը հաճախում է տարրական կամ միջին դպրոց: ԸԶՑ-ի և ԸՀՑ-ի 

համեմատությունը ցույց է տալիս, որ աշակերտների մոտավորապես 2 տոկոսի տարիքը 

պաշտոնապես սահմանված տարիքից բարձր է կամ ցածր: Բացառությամբ Արարատի, 

ընդգրկվածության ցուցանիշները կազմել են 90 տոկոսից ավելի և հիմնականում չեն 

տարբերվել ըստ սեռի, մարզի և քաղաքային կամ գյուղական բնակավայրերի: Վերջին հինգ 

տարում ԸԶՑ-ն նվազել է երկու տոկոսային կետով`2005թ-ին ցուցանիշը կազմում էր 94 

տոկոս:  

Ավագ դպրոցում ԸԶՑ-ն և ԸՀՑ-ն շատ ավելի ցածր են: 15-17 տարեկան անձանց միայն 45 

տոկոսն է ուսանում ավագ դպրոցում (ԸԶՑ): ԸՀՑ-ն ավագ դպրոցի համար կազմել է 59 տոկոս: 

ԸԶՑ-ի և ԸՀՑ-ի համեմատականը ցույց է տալիս, որ աշակերտների 14 տոկոսը եղել է 

սահմանված տարիքից բարձր կամ ցածր:    

Հաճախման ցուցանիշները փոքր-ինչ ավելի բարձր են կանանց շրջանում, քան 

տղամարդկանց: Զարմանալիորեն, ինչպես ԸԶՑ-ն, այնպես էլ ԸՀՑ-ն ավագ դպրոցի համար 

ավելի բարձր են գյուղաբնակների շրջանում, քան քաղաքաբնակների: Ի տարբերություն այլ 

մարզերի, ԸԶՑ-ն և ԸՀՑ-ն ավագ դպրոցի համար շատ ավելի ցածր են Երևանում 

(համապատասխանաբար` 37 և 49 տոկոս): ԸԶՑ-ի և ԸՀՑ-ի համեմատականը ցույց է տալիս, 

որ Արարատի և Տավուշի մարզերում ավագ դպրոցին համապատասխան տարիքի 

աշակերտների շրջանում  համապատասխանաբար 35 և 30 տոկոսը եղել է սահմանված 

տարիքից բարձր կամ ցածր: 

Գենդերային համարժեքության համաթիվը (ԳՀՀ) կամ հիմնական և ավագ դպրոցներում 

աղջիկների ԸՀՑ-ի հարաբերությունը տղաների ԸՀՑ-ին ցույց է տալիս սեռային բաշխումը 

դպրոցում սովորողների շրջանում: Եթե չկա գենդերային տարբերություն, ապա ԳՀՀ-ն 

հավասար կլինի մեկի: ԳՀՀ-ն մոտ կլինի զրոյի, եթե գերակշիռ մաս են կազմում տղաները: 

                                                      
2 Այն աշակերտները, ովքեր տարիքով ավելի մեծ են, քան տվյալ ուսումնական մակարդակին համապատասխան տարիքը, 

հնարավոր է, որ սկսել են ուսանել ավելի բարձր տարիքից, կամ կրկնել են նույն ուսումնական տարին, կամ հեռացել են 

դպրոցից, ապա, մի քանի տարի անց, կրկին վերադարձել:  
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Եթե գենդերային անհավասարակշռությունն ուղղված է կանանց, ապա ԳՀՀ-ն կգերազանցի 

մեկը: Աղյուսակ 2.13-ը ցույց է տալիս, որ ԳՀՀ-ն 1.00 է հիմնական կրթական մակարդակում և 

1.08` ավագ դպրոցում, ինչը ցույց է տալիս, որ հիմնական կրթական մակարդակում չկա 

գենդերային առանձնահատկություն, սակայն ավագ դպրոցում նկատելի է կանանց 

գերակշռություն: Արարատում, Գեղարքունիքում և Տավուշում այս անհավասարությունը 

միտված է տղաներին, համապատասխանաբար ԸԶՑ-ն կազմելով 0.75, 0.92 և 0.84, իսկ ԸՀՑ-ն` 

0.76, 0.69 և 0.91: 

Գծապատկեր 2.3-ում ներկայացված են 5-24 տարեկան բնակչության կրթական 

մակարդակներում ընդգրկվածության տարիքային ցուցանիշները (ԸՏՑ) ըստ սեռի: Հիմնական 

կրթությանը համապատասխան տարիքի (6-14 տարեկան) գրեթե բոլոր անձինք` առանց որևէ 

սեռային տարբերության, հաճախել են դպրոց: Ավագ դպրոցի տարիքի (15-16 տարեկան) 

բնակչության շրջանում, մասնավորապես տղաների մոտ, նկատվել է ընդգրկվածության 

նվազման միտում: Հատկանշական է, որ ուսումնական հաստատություն հաճախող 17 

տարեկանների շրջանում նշանակալիորեն ավելի մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում 

կանայք: Հարկ է նշել նաև, որ տղաները բանակ են զորակոչվում հենց այս տարիքում: Այս 

երևույթի հավանական բացատրությունն այն է, որ ստանալով պարտադիր հիմնական  

կրթությունը և նախքան 18 տարեկանում բանակ զորակոչվելը, 15-19 տարեկան մի խումբ 

տղաներ ժամանակավորապես սկսում են աշխատել (հատկապես գյուղատնտեսական 

ոլորտում): Օրինակ` ի տարբերություն 15-19 տարեկան տղաների 53 տոկոսի, նույն 

տարիքային խմբի միայն 33 տոկոս կանայք են զբաղված գյուղատնտեսական ոլորտում 

(Գլուխ 3, Աղյուսակներ 3.5.1 և 3.5.2):  

 

Գծապատկեր 2.3  5-24 տարեկան առկա բնակչության շրջանում 

ընդգրկվածության տարիքային ցուցանիշները (ԸՏՑ)  
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2.6 ԵՐԵԽԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՀՀ Կառավարության, ինչպես նաև միջազգային մի շարք կազմակերպությունների 

համար երեխայի շահագործման, չարաշահման և բռնության կանխումն առաջնային խնդիր է 

հանդիսանում: Համաձայն 2006թ-ի ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (UNICEF) տվյալների, 

տարեկան աշխարհի 5-14 տարեկան երեխաներից 158 միլիոնը ներգրավվել է մանկական 

զբաղվածության մեջ, իսկ 500 միլիոնից մինչև 1.5 մլրդ երեխաներ` ենթարկվել են բռնության 

(UNICEF, 2011թ): 1989 թվականին, Հայաստանն ընդունեց Երեխայի իրավունքների 

վերաբերյալ Կոնվենցիան, համաձայն որի երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն որևէ 

տեսակի չարամտություններից, ներառյալ նրանց անուշադրության մատնումը, բռնությունը և 

տնտեսապես շահագործումը (UN, 1989թ): 1992 թվականին, Հայաստանը վավերացրեց 

Երեխայի իրավունքների վերաբերյալ Կոնվենցիան: 2003թ-ին, ՀՀ Կառավարությունը 

hաստատեց Երեխաների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների Ազգային 

Ռազմավարությունը, ինչը երեխայի բարօրրությանն ուղղված բարեփոխումների անբաժան 

մաս է կազմում: ՀԺԱՀ 2010-ի տնային տնտեսության հարցաթերթը ներառել է մի շարք 

հարցեր ուղղված երեխայի դաստիարակությանը և Հայաստանում մանկական 

զբաղվածության տարածվածությանը: 

 
Երեխայի դաստիարակություն 
  

Ծնողների և խնամակալների դաստիարակության մեթոդները կարող են 
երկարաժամկետ սպի թողնել երեխայի ֆիզիկական և մտավոր զարգացվածության, ինչպես 
նաև բարօրրության վրա: Հայաստանում կիրառվող երեխաների դաստիարակության 
մեթոդների պարզաբանման նպատակով սույն թեմայի շուրջ մի շարք հարցեր են ներառվել 
ՀԺԱՀ  2010-ի հարցաշարում: Յուրաքանչյուր ՏՏ-ում պատահականորեն ընտրվել է տվյալ ՏՏ-
ն անդամ հանդիսացող 2-14 տարեկան երեխա և հարցաթերթի սույն թեմայի շուրջ հարցերը 
լրացվել են նրա վերաբերյալ3: Հարցերը տրվել են ընտրված երեխայի մորը/խնամակալին, իսկ 
նրանց բացակայության պարագայում` ամենատեղեկացված չափահասին: Հարցերը 
վերաբերվել են այդ երեխայի դաստիարակությանն ուղղված գործելակերպին` հարցմանը 
նախորդող 30 օրերի ընթացքում: Մասնավորապես, արդյոք ՏՏ-ն անդամներից որևէ մեկը 
կատարել է հետևյալ գործողություններն ընտրված երեխայի նկատմամբ` զրկել երեխային իր 
արտոնություններից, արգելել զբաղվել իր սիրելի զբաղմունքով կամ չթույլատրել տանից 
դուրս գալ, բացատրել, թե ինչու է նրա վարքագիծը սխալ, թափահարել երեխային, բղավել, 
ճչալ կամ հանդիմանել նրան, զբաղեցրել որևիցե այլ զբաղմունքով, ձեռքով ապտակել կամ 
հարվածել նրա հետույքին, հարվածել նրա հետույքին կամ մարմնի այլ մասերին գոտիով, 
սանրով, փայտով կամ այլ գործիքով, անվանել նրան հիմար, ծույլիկ/անբան կամ այլ 
ածականով, ապտակել կամ հարվածել նրա երեսին, գլխին կամ ականջներին, ապտակել կամ 
հարվածել նրա ձեռքերին, արմունկներին կամ ոտքերին, որևէ գործիքով ծեծել երեխային` 
անընդհատ հարվածելով առկա ողջ ուժով: Ի վերջո, խնամակալներն ուղղակիորեն հարցվել 
են, թե արդյոք ըստ իրենց երեխային պատշաճ կերպով դաստիարակելու (կրթելու, նրա 
կայացման) համար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես պատժել նրան:  

                                                      
3
 ՏՏ-ում 2-14 տարեկան մեկից ավելի երեխայի առկայության պարագայում պատահականության սկզբունքով ընտրվել է միայն 

մեկը և երեխայի դաստիարակության վերաբերյալ հարցերը լրացվել են նրա համար: Հետևաբար, 2-14 տարեկան միայն մեկ 

երեխայի առկայության դեպքում, հարցաթերթի սույն բաժինը լրացվել է նրա համար: Եթե տվյալ ՏՏ-ում չի եղել 2-14 տարեկան 

որևէ երեխա, այս հարցերը չեն լրացվել:  
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 Աղյուսակ 2.14 Երեխայի դաստիարակություն  

 
2-14 տարեկան երեխաների տոկոսը համաձայն նրա հանդեպ կիրառված դաստիարակման մեթոդների և հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

       

 

  

  2-14 տարեկան երեխաների տոկոսը, ում նկատմամբ կիրառվել է`   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Ոչ բռնի 
մեթոդներ1 

Հոգեբանական 
ագրեսիա2 

 

Որևէ 
բռնի 

մեթոդ4 

2-14 
տարեկան 

երեխաների 
թվաքանակ5 

Հարցվողը ճիշտ է 
համարում 
երեխայի 

դաստիարակման 
բռնի մեթոդները  

Սույն բաժնի 
մեջ 

ընդգրկված 
հարցվողների 

թվաքանակ  

Ֆիզիկական 
պատիժ 

Որևէ Խիստ3 

 Տարիք          
 2-4  22.2  61.8 48.1  3.9 67.2 830  3.6 537   
 5-9  20.5  68.7 47.3  3.4 72.8 1,346  2.9 745   
 10-14  23.4  65.3 35.0  4.0 68.1 1,548  3.6 998   

 Սեռ          
 Արական  19.8  68.2 45.0  3.9 72.0 1,988  3.8 1,190   
 Իգական  24.7  62.9 39.3  3.6 66.9 1,736  2.9 1,089   

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  21.9  64.7 45.5  4.4 69.9 2,202  2.8 1,384   
 Գյուղական  22.4  67.2 37.8  2.8 69.2 1,522  4.3 896   

 Մարզ          
 Երևան  21.7  66.8 51.4  4.2 72.1 1,233  3.0 769   
 Արագածոտն  45.8  47.9 21.2  0.5 49.8 147  3.4 94   
 Արարատ  13.6  73.4 33.1  1.4 74.1 287  1.8 175   
 Արմավիր  21.3  70.4 51.0  5.0 71.6 349  2.8 216   
 Գեղարքունիք  14.6  70.1 36.6  1.0 72.2 301  3.3 168   
 Լոռի  39.9  48.2 23.1  1.8 52.9 306  1.1 193   
 Կոտայք  17.8  74.6 37.4  4.7 77.4 335  6.1 207   
 Շիրակ  16.4  71.6 56.5  8.0 80.1 361  3.9 214   
 Սյունիք  39.8  11.9 7.1  0.4 15.0 128  5.2 83   
 Վայոց ձոր  6.8  78.8 48.1  2.3 79.8 95  5.4 55   
 Տավուշ  18.2  77.1 41.0  5.7 79.9 183  5.5 107   

 Մոր կրթություն          
 Հիմնական  23.7  66.3 38.7  6.8 67.9 242  4.1 128   
 Միջնակարգ  17.6  69.4 43.6  4.3 73.3 1,528  4.0 898   

 
Միջին-
մասնագիտական  24.0  63.9 42.8  3.6 68.6 1,148  2.7 726   

 Բարձրագույն  27.4  61.2 40.5  2.0 64.7 806  3.0 528   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ          

 Ամենացածր  22.3  68.3 40.0  4.3 70.5 815  4.6 469   
 Ցածր  16.9  69.7 38.8  4.5 72.6 739  3.6 449   
 Միջին  24.4  62.5 42.1  4.0 67.2 785  2.5 491   
 Բարձր  21.6  63.0 41.9  2.4 67.7 646  3.6 410   
 Ամենաբարձր  25.0  64.8 49.2  3.5 69.8 739  2.7 460   
                

 Ընդամենը 22.1 65.7 42.4 3.8 69.6 3,724 3.4 2,279  

   

 

1 Կարգապահական կամ դաստիարակման ոչ բռնի մեթոդներն են` 1) դրական պատասխանել հետևյալ մտքերին` զրկել 
երեխային իր արտոնություններից, արգելել զբաղվել իր սիրելի զբաղմունքով կամ չթույլատրել տանից դուրս գալ կամ բացատրել, 
թե ինչու է նրա վարքագիծը սխալ կամ զբաղեցրել որևիցե այլ զբաղմունքով 2) բացասական արձագանքել հետևյալ մտքերին` 
թափահարել երեխային, բղավել, ճչալ կամ հանդիմանել նրան, ձեռքով ապտակել կամ հարվածել նրա հետույքին, հարվածել նրա 
հետույքին կամ մարմնի այլ մասերին գոտիով, սանրով, փայտով կամ այլ գործիքով, անվանել նրան հիմար, ծույլիկ/անբան կամ 
այլ ածականով, ապտակել կամ հարվածել նրա երեսին, գլխին կամ ականջներին, ապտակել կամ հարվածել նրա ձեռքերին, 
արմունկներին կամ ոտքերին, որևէ գործիքով ծեծել երեխային` անընդհատ հարվածելով առկա ողջ ուժով: Ի վերջո, 
խնամակալներն ուղղակիորեն հարցվել են, թե արդյոք ըստ իրենց երեխային պատշաճ կերպով դաստիարակելու (կրթելու, նրա 
կայացման) համար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես պատժել նրան: 
2 Հոգեբանական ագրեսիա, հաստատել է հետևյալ վարվելակերպը` բղավել, ճչալ կամ հանդիմանել երեխային կամ անվանել 
նրան հիմար, ծույլիկ/անբան կամ այլ ածականով: 
3 Հարցմանը նախորդող 30 օրվա ընթացքում ապտակել կամ հարվածել նրա երեսին, գլխին կամ ականջներին կամ որևէ գործիքով 
ծեծել երեխային` անընդհատ հարվածելով առկա ողջ ուժով: 
4 MICS IV 8.5 գործակից, MICS III գործակից 74 (որևէ ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնություն): 
5 Աղյուսակը հիմնված է դաշտային աշխատանքների ժամանակ պատահականորեն ընտրված և սույն բաժնի վերաբերյալ 
հարցերին պատասխանած 2-14 տարեկան երեխաների վրա (առկայության պարագայում, յուրաքանչյուր ՏՏ-ն համար ընտրվել է 
միայն մեկ երեխա):  
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Աղյուսակ 2.14-ը ներկայացնում է, որ 2-14 տարեկան տաս երեխաներից յոթը 

հարցմանը նախորդող 30 օրերի ընթացքում ենթարկվել են ֆիզիկական կամ հոգեբանական 

բռնության: Երեխաների 22 տոկոսը ենթարկվել է կարգապահության ոչ բռնի տեսակների4, 

իսկ երկու երրորդը (66 տոկոս) զոհ է եղել հոգեբանական ագրեսիայի5: Երեխաների 42 

տոկոսը կրել է որևէ տեսակի ֆիզիկական պատիժ, իսկ 4 տոկոսը ենթարկվել է խիստ 

ֆիզիկական բռնության: Ի տարբերություն աղջիկների, տղաներն առավել հաճախ են 

ենթարկվել ֆիզիկական բռնության: Ի համեմատ գյուղաբնակ երեխաների 38 տոկոսի, 

քաղաքաբնակ երեխաների 46 տոկոսն է ենթարկվել ֆիզիկական բռնության: Սյունիքի մարզի 

երեխաները, մյուս մարզերի երեխաների համեմատ, ամենաքիչն են ենթարկվել ֆիզիկական 

պատժի կամ կարգապահական բռնության որևէ տեսակ: Օրինակ, Շիրակի, Արմավիրի և 

Երևանի մարզերի երեխաների կեսից ավելին ենթարկվել են որևէ տեսակի ֆիզիկական 

բռնության: Ֆիզիկական խիստ բռնության ենթարկված երեխաների տեսակարար կշիռը 

բարձր է Շիրակ (8 տոկոս), Տավուշի (6 տոկոս), Կոտայքի և Արմավիրի (յուրաքանչյուրը 5 

տոկոս) մարզերում: 

Թեպետ տարբերությունները փոքր են, այդուհանդերձ, կրթության ցածր մակարդակը 

դրական է ազդում է երեխայի խիստ բռնությանը ենթարկվելու ռիսկի վրա: Միայն հիմնական 

կրթություն ունեցող կանանց երեխաների յոթ տոկոսը հարցմանը նախորդող ամսվա 

ընթացքում ենթարկվել է ֆիզիկական խիստ բռնության, բարձրագույն կրթություն ունեցող 

մայրերի 2 տոկոս երեխաների համեմատությամբ: Ի տարբերություն այլ ենթախմբերի 

երեխաների, բարձր կրթական և բարեկեցության մակարդակով ծնողներ ունեցող, ինչպես 

նաև Արագածոտնի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի երեխաներն առավել շատ են հակված ոչ բռնի 

մեթոդներով դաստիարակվելուն: 
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի մայրերի կամ խնամակալների միայն 3 տոկոսն է 

հավատացած, որ երեխային պատշաճ կերպով դաստիարակելու համար անհրաժեշտ է 
ֆիզիկապես պատժել նրան:  

 
  

Մանկական զբաղվածություն 
 

Հայաստանում երեխաների զբաղվածության վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրման նպատակով ՀԺԱՀ հարցաթերթում ներառվել են մի շարք հարցեր (հիմնված 

UNICEF MICS III հետազոտությամբ օգտագործվող հարցերի վրա): Երեխայի 

զբաղվածությունը կամ աշխատանքը սահմանվում է որպես 5-14 տարեկան երեխաների 

ներգրավում աշխատանքային գործունեության մեջ6: Սույն զեկույցում, երեխան համարվում է 

                                                      
4 Կարգապահական կամ դաստիարակման ոչ բռնի մեթոդներն են` 1) դրական պատասխանել հետևյալ մտքերին` զրկել 

երեխային իր արտոնություններից, արգելել զբաղվել իր սիրելի զբաղմունքով կամ չթույլատրել տանից դուրս գալ կամ 

բացատրել, թե ինչու է նրա վարքագիծը սխալ կամ զբաղեցրել որևիցե այլ զբաղմունքով 2) բացասական արձագանքել հետևյալ 

մտքերին` թափահարել երեխային, բղավել, ճչալ կամ հանդիմանել նրան, ձեռքով ապտակել կամ հարվածել նրա հետույքին, 

հարվածել նրա հետույքին կամ մարմնի այլ մասերին գոտիով, սանրով, փայտով կամ այլ գործիքով, անվանել նրան հիմար, 

ծույլիկ/անբան կամ այլ ածականով, ապտակել կամ հարվածել նրա երեսին, գլխին կամ ականջներին, ապտակել կամ հարվածել 

նրա ձեռքերին, արմունկներին կամ ոտքերին, որևէ գործիքով ծեծել երեխային` անընդհատ հարվածելով առկա ողջ ուժով: Ի 

վերջո, խնամակալներն ուղղակիորեն հարցվել են, թե արդյոք ըստ իրենց երեխային պատշաճ կերպով դաստիարակելու 

(կրթելու, նրա կայացման) համար անհրաժեշտ է ֆիզիկապես պատժել նրան:  
5 Հոգեբանական ագրեսիա, հաստատել է հետևյալ վարվելակերպը` բղավել, ճչալ կամ հանդիմանել երեխային կամ անվանել 

նրան հիմար, ծույլիկ/անբան կամ այլ ածականով: 
6 Համաձայն ՀՀ օրենսդրության 16 և բարձր տարիքի անձինք իրավասու են աշխատելու, իսկ բացառիկ դեպքերում, 

ծնողի/խնամակալի թույլտվությամբ կարող են աշխատել նաև 14 տարեկանից բարձր երեխաները: 
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ներգրավված մանկական զբաղվածության մեջ, եթե նա համապատասխանում է հետևյալ 

չափանիշներին`  

 

 5-11 տարեկան երեխաների կտրվածքով` հարցմանը նախորդող մեկ շաբաթվա 

ընթացքում առնվազն մեկ ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 

ժամ տևողությամբ` տնային տնտեսությանը վերաբերող աշխատանքներ: 

 12-14 տարեկան երեխաների կտրվածքով` հարցմանը նախորդող մեկ շաբաթվա 

ընթացքում առնվազն 14 ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 ժամ 

տևողությամբ` տնային տնտեսությանը վերաբերող աշխատանքներ: 

Այս սահմանումները համապատասխանում են մանկական զբաղվածության UNICEF-

ի MICS–III գործակիցներին, որոնք հնարավորություն են ընձեռում տարանջատելու երեխայի 

զբաղվածությունը երեխայի աշխատանքից: Այն իր հերթին թույլ է տալիս երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ աշխատող կազմակերպություններին 

ճանաչել և փաստել այն աշխատանքի տեսակները, որոնք կխախտեն երեխայի 

իրավունքները: Հայաստանում մանկական զբաղվածության տարածվածության վերաբերյալ 

ընդհանրական գնահատականներ է տրամադրում ստորև ներկայացված վերլուծությունը: 

Հատկանշական է, որ այն երեխաները, ովքեր ներգրավված են եղել որևէ աշխատանքի մեջ, 

սակայն գործակցի հաշվարկման համար անհրաժեշտ սահմանված ժամաքանակից ավելի 

քիչ ժամերով, չեն ներառվել գործակիցների հաշվարկում:  

Աղյուսակ 2.15-ը ցույց է տալիս, որ 5-14 տարեկան երեխաների 4 տոկոսը ներգրավված 

է եղել մանկական զբաղվածության մեջ: Այս երեխաների շրջանում, ոչ մեկը չի վարձատրվել 

ՏՏ-ից դուրս կատարված աշխատանքի համար: Ընդհանուր առմամբ, հարցմանը նախորդող 

շաբաթվա ընթացքում երեխաների 3 տոկոսը ներգրավված է եղել ընտանեկան 

գործարարության աշխատանքներում: Հարցմանը նախորդող շաբաթվա ընթացքում 5-14 

տարեկան ոչ մի երեխայի համար չի նշվել, որ նա ներգրավված է եղել տնային 

աշխատանքներում 28 և ավելի ժամաքանակով (տվյալներն առանձին ներկայացված չեն): 
Մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված երեխաների փոքր մասնաբաժնով 

պայմանավորված` վերլուծությունն ըստ հիմնական բնութագրիչների դառնում է գրեթե 
անհավանական: Այդուհանդերձ, ցուցանիշը որոշակիորեն տարբերվում է ըստ քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերի, մարզերի, դպրոց հաճախելու փաստի և բարեկեցության 
մակարդակի: Զարմանալիորեն, 5-11 տարեկան երեխաներն առավել հակված են մանկական 
զբաղվածության մեջ ներգրավված լինելուն, քան 12-14 տարեկանները 
(համապատասխանաբար` 5 և 2 տոկոս): Ի տարբերություն մյուս մարզերի, Արագածոտնի և 
Շիրակի մարզերի երեխաներն առավելապես են հակված եղել մանկական զբաղվածության 
մեջ ներգրավված լինելուն (համապատասխանաբար` 8 և 7 տոկոս): Բարեկեցության բարձր 
մակարդակ ունեցող ՏՏ-ի և բարձր կրթական մակարդակով մայր ունեցող երեխաներն 
ամենաքիչն են հակված եղել մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված լինելուն: 
Ցուցանիշի տարբերությունն ըստ երեխայի սեռի և ծնողազուրկ լինելու փաստի աննշան է: 
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 Աղյուսակ 2.15 Մանկական զբաղվածություն  

 

5-14 տարեկան երեխաների զբաղվածությունը, ովքեր հարցմանը նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված են եղել աշխատանքային 

գործունեության մեջ ըստ աշխատանքի տեսակի, Հայաստան 2010   

 

 
Հարցմանը նախորդող շաբաթվա 

ընթացքում աշխատել է ՏՏ-ից դուրս1 
Հարցմանը նախորդող 

շաբաթվա ընթացքում 

աշխատել է ՏՏ-ն 

գործարարության համար 1 

 

Երեխայի 

կողմից 

կատարված 

ընդհանուր 

աշխատանք 2 

5-14 տարեկան 

երեխաների 

թվաքանակ 

 

 Հիմնական բնութագրիչներ Վճարովի աշխատանք 

Անվճար 

աշխատանք  

 Տարիք       

    5-11 0.0 1.1 4.0 4.9 1,917   

 12-14  0.1 0.0 1.8 1.8 978   

 Սեռ       

 Արական  0.1 0.7 4.0 4.7 1,578   

 Իգական  0.0 0.7 2.4 2.9 1,317   

 Բնակավայր       

 Քաղաքային  0.0 1.0 1.6 2.4 1,704   

 Գյուղական  0.1 0.3 5.6 6.0 1,191   

 Մարզ       

 Երևան  0.0 1.7 2.0 3.3 949   

 Արագածոտն  0.0 0.0 7.7 7.7 115   

 Արարատ  0.0 0.2 2.9 3.1 229   

 Արմավիր  0.0 0.8 5.1 5.9 259   

 Գեղարքունիք  0.0 0.0 1.8 1.8 238   

 Լոռի  0.0 1.3 0.7 1.9 248   

 Կոտայք  0.3 0.0 5.2 5.5 262   

 Շիրակ  0.0 0.0 7.0 7.0 276   

 Սյունիք  0.0 0.0 2.5 2.5 99   

 Վայոց ձոր  0.0 0.0 0.0 0.0 73   

 Տավուշ  0.0 0.0 3.3 3.3 146   

 

Որբ/ծնողազուրկ (մայրը և/կամ հայրը 

մահացած է)       

 Այո  0.0 0.0 4.4 4.4 96   

 Ոչ 0.0 0.8 3.2 3.9 2,799   

 Հաճախում է դպրոց       

 Այո  0.0 0.7 3.6 4.2 2,601   

 Ոչ 0.0 0.7 0.5 1.1 294   

 Մոր կրթություն       

 Հիմնական  0.0 0.0 3.5 3.5 170   

 Միջնակարգ  0.1 0.9 4.6 5.5 1,174   

 Միջին-մասնագիտական  0.0 1.3 2.6 3.5 865   

 Բարձրագույն  0.0 0.0 1.9 1.9 612   

 Մայրը բացակա է ՏՏ-ից  0.0 0.0 0.5 0.5 74   

 Բարեկեցության մակարդակ       

 Ամենացածր  0.0 0.0 6.9 6.9 648   

 Ցածր  0.1 0.3 3.6 4.1 578   

 Միջին  0.0 1.0 2.1 3.2 591   

 Բարձր  0.0 1.7 1.4 2.4 500   

 Ամենաբարձր  0.0 0.8 1.6 2.4 578   

          

 Ընդամենը 0.0 0.7 3.2 3.9 2,895  

 1 Սահմանվում է որպես 5-11 տարեկան երեխաների համար որևէ նմանատիպ աշխատանք, իսկ  12-14 տարեկանների համար` 14 և ավելի ժամով 
կատարված նմանատիպ աշխատանք: 

 2 Համազոր է UNICEF MICS III Գործակից 71-ին: Մանկական զբաղվածության ցուցանիշի համարիչը ներառում է` (ա) 5-11 տարեկան երեխաներին, 
ովքեր հարցմանը նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարել են առնվազն մեկ ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 ժամ 
տևողությամբ` տնային աշխատանք: (բ) 12-14 տարեկան երեխաներին, ովքեր հարցմանը նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարել են առնվազն 
14 ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 ժամ տևողությամբ` տնային աշխատանք: 
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 Աղյուսակ 2.16 Մանկական զբաղվածությունը և հաճախումն ուսումնական հաստատություն  

 

5-14 տարեկան երեխաների շրջանում մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված երեխաների տոկոսը և ուսումնական հաստատություն հաճախող երեխաների 

տոկոսը, մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված 5-14 տարեկան երեխաների շրջանում այն երեխաների տոկոսը, ովքեր հաճախում են ուսումնական 

հաստատություն և միևնույն ժամանակ զբաղված են, ի վերջո, ուսումնական հաստատություն հաճախող 5-14 տարեկան երեխաների շրջանում մանկական 

զբաղվածության մեջ ներգրավված երեխաների տոկոսը, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Մանկական 

զբաղվածության 

մեջ 

ներգրավված 

երեխաների 

տոկոս1 

ՈՒսումնական 

հաստատություն 

հաճախող 

երեխաների 

տոկոս2 

5-14 տարեկան 

երեխաների 

թվաքանակ 

Զբաղված 

երեխաների 

տոկոսը, ովքեր նաև 

հաճախում են 

ուսումնական 

հաստատություն3 

Մանկական 

զբաղվածության 

մեջ 

ներգրավված 5-

14 տարեկան 

երեխաների 

թվաքանակը 

ՈՒսումնական 

հաստատություն 

հաճախող երեխաների 

տոկոսը, ովքեր նաև 

ներգրավված են 

մանկական 

զբաղվածության մեջ4  

ՈՒսումնական 

հաստատությու

ն հաճախող 5-

14 տարեկան 

երեխաների 

թվաքանակը  

 Տարիք         

 5-11  4.9  85.1  1,917  96.5  95  5.6  1,631   

 12-14  1.8  99.2  978  * 18  1.8  970   

 Սեռ         

 Արական  4.7  89.7  1,578  95.5  74.9  5.1  1,416   

 Իգական  2.9  90.0  1,317  100.0  37.6  3.2  1,185   

 Բնակավայր         

 Քաղաքային  2.4  89.6  1,704  (93.8)  41  2.5  1,526   

 Գյուղական  6.0  90.3  1,191  98.9  72  6.6  1,075   

 Մարզ         

 Երևան  3.3  88.1  949  * 31  3.5  836   

 Արագածոտն  7.7  90.0  115  * 9  8.5  104   

 Արարատ  3.1  88.8  229  * 7  3.5  204   

 Արմավիր  5.9  92.2  259  * 15 6.4  238   

 Գեղարքունիք  1.8  90.5  238  * 4  2.0  215   

 Լոռի  1.9  90.1  248  * 5  1.9  224   

 Կոտայք  5.5  90.4  262  * 15  5.8  237   

 Շիրակ  7.0  91.2  276  * 19 7.6  252   

 Սյունիք  2.5  93.1  99  * 2  2.7  92   

 Վայոց ձոր  0.0  88.9  73  * 0  0.0  65   

 Տավուշ  3.3  92.3  146  * 5 3.6  135   

 

Որբ/ծնողազուրկ (մայրը 

և/կամ հայրը մահացած է)         

 Այո  4.4  100.0  96  * 4 4.4  96   

 Ոչ 3.9  89.5  2,799  96.9  108 4.2  2,506   

 Մոր կրթություն         

 Հիմնական  3.5  91.1  170  * 5 3.8  155   

 Միջնակարգ  5.5  88.7  1,174  94.9  65  5.9  1,041   

 Միջին-մասնագիտական  3.5  89.3  865  (100.0)  30  3.9  772   

 Բարձրագույն  1.9  91.7  612  * 11 2.0  562   

 Մայրը բացակա է ՏՏ-ից 0.5  96.2  74  * 0 0.5  71   

 Բարեկեցության մակարդակ         

 Ամենացածր  6.9  89.9  648  (98.2)  45  7.5  582   

 Ցածր  4.1  93.1  578  * 23 4.4  538   

 Միջին  3.2  87.6  591  * 19  3.1  518   

 Բարձր  2.4  88.2  500  * 12  2.7  441   

 Ամենաբարձր  2.4  90.3  578  * 14  2.7  521   

                  

 Ընդամենը 3.9 89.9 2,895 97.0 112 4.2 2,601  

 Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր 
չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Աղյուսակը հիմնված է 5-14 տարեկան երեխաների վերաբերյալ մանկական զբաղվածության մոդուլի մի շարք հարցերին ծնողների/խնամակալների կողմից տրված 
պատասխանների վրա: Մանկական զբաղվածության ցուցանիշի համարիչը ներառում է` (ա) 5-11 տարեկան երեխաներին, ովքեր հարցմանը նախորդող մեկ 
շաբաթվա ընթացքում կատարել են առնվազն մեկ ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 ժամ տևողությամբ` տնային աշխատանք: (բ) 12-14 տարեկան 
երեխաներին, ովքեր հարցմանը նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարել են առնվազն 14 ժամ տևողությամբ տնտեսական աշխատանք կամ 28 ժամ 
տևողությամբ` տնային աշխատանք: 
2 Դպրոց հաճախող 5-14 տարեկան երեխաների տոկոսը  
3 MICS-III գործակից 72: Աշխատող ուսանող/աշակերտ` մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված 5-14 տարեկան երեխաների թվաքանակը, ովքեր միևնույն 
ժամանակ նաև ուսանում են, հարաբերած մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված 5-14 տարեկան երեխաների ընդհանուր թվաքանակի վրա: 
4 MICS-III գործակից 73: ՈՒսանող/աշակերտ աշխատողներ` ուսման մեջ ներգրավված 5-14 տարեկան երեխաների թվաքանակը, ովքեր միևնույն ժամանակ նաև 
ներգրավված են մանկական զբաղվածության մեջ, հարաբերած ուսումնական հաստատություն հաճախող 5-14 տարեկան երեխաների ընդհանուր թվաքանակի վրա: 

 



80 | Տնային տնտեսության կազմը և կացարանային բնութագրիչները 

Մանկական զբաղվածության բացասական հետևանքներից մեկն այն է, որ վերջինս 

ազդում է երեխայի ուսումնական հաստատության հաճախման վրա: Աղյուսակ 2.16-ը ցույց է 

տալիս մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված երեխաների տոկոսը, ուսումնական 

հաստատություն հաճախող երեխաների տոկոսը, և այն երեխաների տոկոսը, ովքեր ինչպես 

ներգրավված են մանկական զբաղվածության մեջ, այնպես էլ հաճախում են ուսումնական 

հաստատություն: Մանկական զբաղվածության մեջ ներգրավված երեխաների 97 տոկոսը 

հաճախում են դպրոց: Դպրոց հաճախող 5-14 տարեկան երեխաների 4 տոկոսը ներգրավված 

է մանկական զբաղվածության մեջ:  

Հայաստանում 2004թ-ից ի վեր, մանկական զբաղվածության թեմայով միայն մի քանի 

հետազոտություններ են կատարվել, որոնց թվում է ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից իրականացված 2004թ-

ի “Աշխատուժի և մանկական զբաղվածության հետազոտությունը” (ՀՀ ԱՎԾ, 2004թ), և 2008թ-

ի “Մանկական զբաղվածություն” հետազոտությունը, որն իրականացրեց UNICEF-ի կողմից 

հիմնադրված “Հարմոնիկ հասարակություն” սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա ՀԿ-ն 

(UNICEF, 2008թ): Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից իրականացված հետազոտության, 7-17 

տարեկան երեխաների 5 տոկոսն աշխատել է հարցմանը նախորդող երեք տարիների 

ընթացքում: Համաձայն 2008թ-ի UNICEF-ի հետազոտության, 7-18 տարեկան երեխաների 5 

տոկոսն է աշխատել հարցմանը նախորդող մեկ տարվա ընթացքում: 
Հատկանշական է, որ պայմանավորված մի շարք գործոններով, ՀԺԱՀ 2010-ի 

տվյալներն ուղղակիորեն համեմատելի չեն 2004թ-ի ՀՀ ԱՎԾ-ի և 2008թ-ի UNICEF-ի կողմից 
իրականացված հետազոտությունների տվյալների հետ: Օրինակ, ընտրանքային և 
հետազոտության մեթոդաբանության տարբերությունները, հետազոտության մասնակից 
բնակչության խումբը, երեք հետազոտությունների ընթացքում տրված հարցերի 
բովանդակությունը, ձևակերպումը և հարցադրման մեջ աշխատելու փորձի առկայության 
վերաբերյալ ժամանակային հղումը տարբերվել է: Ավելին, մանկական զբաղվածության 
բնորոշումը, համաձայն որի կատարվել է տվյալների դասակարգում, երեք 
հետազոտություններից յուրաքանչյուրում եղել է տարբեր: 




