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ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 6 
 

Սույն գլուխը ներկայացնում է Հայաստանի կանանց և տղամարդկանց 

վերարտադրողական նախապատվությունները և ընտանիքի նախընտրելի չափը համաձայն 

ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների: Այս գլխում դիտարկվում է նաև կանխարգելված անցանկալի 

հղիության արդյունքում ծնելիության ցուցանիշի հնարավոր փոփոխությունը:  

 

6.1 ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում, Հայաստանի կանանց և տղամարդկանց երեխա ունենալու 

վերաբերյալ տեսակետը պարզելու նպատակով հարցվողներին տրվել է հարց այն մասին, թե 

արդյոք նրանք ցանկանում են ունենալ երեխա, և եթե այո, ապա՝ երբ: Աղյուսակ 6.1-ը ցույց է 

տալիս հարցման պահին ամուսնացած կանանց և տղամարդկանց հետագա 

վերարտադրողական նպատակներն ըստ հարցման պահին առկա կենդանի երեխաների 

թվաքանակի (ներառյալ հարցման պահին հղիությունը): Հայաստանի ամուսնացած կանանց 

մեծամասնությունը ցանկանում է վերահսկել իր հետագա պտղաբերությունը: Կանանց կեսից 

ավելին (58 տոկոս) այլևս չի ցանկացել երեխա ունենալ կամ եղել է ստերիլացված: 

Մանկածնությունը սահմանափակելու ցանկությունը նկատելիորեն աճում է կենդանի 

երեխաների թվաքանակի աճին զուգընթաց: Օրինակ` երեխա չունեցող ամուսնացած 

կանանց մեծամասնությունը ցանկանում է երեխա ունենալ և նրանց կեսից ավելին (55 տոկոս) 

պատասխանել է, որ ուզում է երեխա ունենալ մոտ ապագայում: Մյուս կողմից, երկու երեխա 

ունեցող կանանց երկու երրորդը և երեք երեխա ունեցող կանանց 82 տոկոսը նշել են, որ այլևս 

չեն ուզում երեխա ունենալ: 

Ընդհանուր առմամբ, տղամարդկանց և կանանց վերարտադրողական նպատակները 

համընկնում են: Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն կանանց, ավելի փոքր թվով տղամարդիկ 

են պատասխանել, որ այլևս չեն ուզում երեխա ունենալ (համապատասխանաբար` 47 և 58 

տոկոս) և շատ ավելի քիչ թվով տղամարդիկ են դեռևս անորոշ երեխա ունենալու վերաբերյալ 

իրենց որոշման մեջ (25 տոկոս տղամարդիկ և 9 տոկոս կանայք): 

Ընդհանուր առմամբ, վերջին տասնամյակում, իսկ առավել ակնհայտ՝ վերջին հինգ 

տարիների ընթացքում, կտրուկ նվազել է տղամարդկանց մասնաբաժինը, ովքեր այլևս չեն 

ցանկանում երեխա ունենալ (ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2000թ-ի 72 տոկոս ցուցանիշի, 2005 և 

2010թթ-ին նույն ցուցանիշը կազմել է համապատասխանաբար 70 և 58 տոկոս): 

Այնուամենայնիվ, ի համեմատ ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքների, ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում ավելի 

շատ թվով կանայք են նշել այն մասին, որ նրանք չեն կարող հղիանալ (8 տոկոս 2010թ-ին և 4 

տոկոս 2005թ-ին) կամ դեռևս չեն որոշել, ցանկանում են արդյոք երեխա ունենալ, թե՝ ոչ (9 

տոկոս 2010թ-ին և 3 տոկոս 2005թ-ին):  
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    Աղյուսակ 6.1 Վերարտադրողական նախընտրություններն ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի  

 

15-49 տարեկան, հարցման պահին ամուսնացած կանանց և տղամարդկանց տոկոսային բաշխումն 

ըստ հետագա վերարտադրողական ցանկությունների և կենդանի երեխաների թվաքանակի, 

Հայաստան 2010   

 
 

Կենդանի երեխաների թվաքանակ   

 Երեխա ունենալու ցանկություն 0 1 2 3 4+ Ընդամենը  

 ԿԱՆԱՅՔ1  

 Երեխա ունենալ շուտով2 54.6  22.5  4.9  1.0  0.0  9.6   

 Երեխա ունենալ հետագայում3 3.3  41.7  8.5  2.0  0.0  12.6   

 Երեխա ունենալ, չգիտի, թե երբ 6.5  5.8  2.1  0.8  0.0  2.6   

 Չի որոշել 5.6  6.0  12.1  4.7  5.3  8.7   

 Այլևս չի ցանկանում 0.6  14.0  66.2  81.8  87.8  57.6   

 Ստերիլացված է4 0.0  0.0  0.2  0.8  0.0  0.2   

 Անպտուղ է 29.4  9.5  5.9  8.7  6.9  8.3   

 Տվյալ չկա 0.0  0.5  0.2  0.3  0.0  0.2   
               

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Կանանց թվաքանակ 177  676  1,826  781  166  3,626   

 ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ5  

 Երեխա ունենալ շուտով2 49.8  27.4  5.2  2.4  (5.1)  11.9   

 Երեխա ունենալ հետագայում3 7.7  22.9  5.4  2.5  (0.0)  8.4   

 Երեխա ունենալ, չգիտի, թե երբ 19.1  9.2  0.3  2.5  (0.0)  3.7   

 Չի որոշել 8.2  20.3  31.8  18.6  (7.6)  24.7   

 Այլևս չի ցանկանում 0.0  15.8  54.2  71.6  (86.4)  47.4   

 Ստերիլացված է4 0.0  0.0  0.0  0.0  (0.0)  0.0   

 Անպտուղ է 11.9  4.5  1.2  0.7  (0.9)  2.4   

 Տվյալ չկա 3.2  0.0  1.9  1.6  (0.0)  1.5   
               

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Տղամարդկանց թվաքանակ 51 176 439 159 30 855  

   

 

Նշում՝ Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա:  
1 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև հարցման պահին հղի կանանց 

մասնաբաժինը 
2 Ցանկանում է երեխա ունենալ հաջորդող երկու տարիների ընթացքում 
3 Ցանկանում է հետաձգել երեխա ունենալը երկու և ավելի տարով 
4 Ներառում է ինչպես կնոջ, այնպես էլ տղամարդու ստերիլացումը 
5 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև մեկ հավելյալ երեխա, եթե հարցվողի կինը 

հարցման պահին հղի է  

   
 

 

Աղյուսակ 6.2.1-ը ներկայացնում է հարցման պահին ամուսնացած կանանց 

տոկոսային բաշխումը, ովքեր այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ կամ ստերիլացված են 

ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի և հիմնական բնութագրիչների: Ընդհանուր առմամբ, 

քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ կանանց միջև հետագայում երեխա ունենալու ցանկության միջև 

տարբերություն չի նկատվել (յուրաքանչյուր ենթախմբում՝ 58 տոկոս): Այդուհանդերձ, 

նկատելի է որոշակի տարբերություն հետագայում երեխա ունենալու ցանկություն չունեցող 

քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ կանանց միջև կախված կենդանի երեխայի թվաքանակից: 

Օրինակ՝ ի տարբերություն գյուղաբնակ կանանց, քաղաքաբնակներն առավել հակված են 

չշարունակելու մանկածնման գործընթացը՝ անկախ հարցման պահին առկա կենդանի 

երեխաների թվաքանակից, բացառությամբ դեռևս երեխա չունեցող կանանց ենթախմբի: 

Քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ կանանց միջև ընդհանուր ցուցանիշներն այլ ենթախմբերում 
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էականորեն չեն տարբերվել: Կնոջ կրթական մակարդակի կամ բարեկեցության մակարդակի 

և երեխա ունենալու ցանկության միջև կապը հստակ չէ:  

 

  Աղյուսակ 6.2.1 Ծնելիությունը սահմանափակելու ցանկություն, Կանայք  

 

15-49 տարեկան ամուսնացած կանանց տոկոսային բաշխումը, ովքեր այլևս չեն 

ցանկանում ունենալ երեխա ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի և հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Կենդանի երեխաների թվաքանակ1   

 0 1 2 3+ Ընդամենը  

 Բնակավայր       

 Քաղաքային  0.0  17.9  69.4  84.2  57.8   

 Գյուղական  1.7  6.9  61.2  82.9  58.0   

 Մարզ       

 Երևան  (0.0)  20.9  72.9  87.2  59.3   

 Արագածոտն  * (0.4)  58.6  81.7  58.0   

 Արարատ  * 5.1  58.5  84.2  51.8   

 Արմավիր  * 8.8  66.7  84.7  58.9   

 Գեղարքունիք  * 4.1  51.2  75.1  52.8   

 Լոռի  * (18.8)  70.2  82.7  61.0   

 Կոտայք  * 7.6  57.3  77.7  52.3   

 Շիրակ  (0.0)  21.2  67.9  84.3  60.5   

 Սյունիք  * (0.0)  61.3  95.5  56.4   

 Վայոց ձոր  * 6.9  68.6  81.7  59.8   

 Տավուշ  * 7.1  68.9  89.2  63.3   

 Կրթություն       

 Հիմնական  * (6.3)  66.9  81.3  61.6   

 Միջնակարգ  1.5  12.9  63.9  82.3  58.6   

 
Միջին-
մասնագիտական  (0.0)  15.8  67.7  85.9  60.2   

 Բարձրագույն  (0.0)  14.4  68.6  83.9  52.6   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ       

 Ամենացածր  (2.8)  5.8  65.0  82.5  59.2   

 Ցածր  (0.0)  11.2  59.7  87.7  59.6   

 Միջին  0.0  19.3  67.3  79.6  56.4   

 Բարձր  (0.0)  12.7  67.0  80.9  55.7   

 Ամենաբարձր  (0.0)  18.1  72.1  84.6  58.2   
             

 Ընդամենը 0.6 14.0 66.4 83.5 57.9  

   

 

Նշում` Այն կանայք, ովքեր եղել են ստերիլացված, համարվել է, որ այլևս չեն 
ցանկանում երեխա ունենալ: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 
25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 
մինչև 25 չկշռված դեպքերի վրա  և սեղմվել են: 
 1 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև հարցման պահին հղի 
կանանց մասնաբաժինը  

   
 

 

Աղյուսակ 6.2.2-ը ներկայացնում է հարցման պահին ամուսնացած տղամարդկանց 

տոկոսային բաշխումը, ովքեր այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ, ստերիլացված են կամ 

ստերիլացված է իրենց կինն ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի և հիմնական 

բնութագրիչների: Ի տարբերություն գյուղաբնակ տղամարդկանց, քաղաքաբնակ 

տղամարդկանց ավելի քիչ տոկոսն է նշել, որ հետագայում երեխա ունենալու ցանկություն 

չունի (համապատասխանաբար՝ 55 և 43 տոկոս): Տղամարդկանց կրթական մակարդակի և 
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երեխա ունենալու ցանկության 

միջև կապը հստակ չէ: 

Տղամարդկանց շրջանում 

բարեկեցության մակարդակի և 

երեխա ունենալու ցանկության 

միջև կապը բացասական է: Ի 

տարբերություն բարեկեցիկ 

տնային տնտեսություններում 

բնակվող տղամարդկանց, 

առավել աղքատ տնային 

տնտեսություններում բնակվող 

տղամարդիկ ավելի շատ են 

հակված երեխա ունենալու 

ցանկությունից ձեռնպահ 

մնալուն 

(համապատասխանաբար՝ 43 և 

52 տոկոս):  

 

 

6.2 ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում 

հարցվողներին խնդրել են 

պատասխանել ընտանիքի 

իդեալական չափի վերաբերյալ 

իրենց պատկերացումների մասին: Սույնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է 

հղելով հարցվողներին երկու հարց: Երեխա չունեցող հարցվողներին տրվել է հետևյալ հարցը. 

“Եթե կարողանայիք ընտրել ամբողջ կյանքում երեխաներ ունենալու կոնկրետ թիվ, ապա 

որքա՞ն կլիներ այդ թիվը”: Այն հարցվողներին, ովքեր ունեն երեխաներ տրվել է հետևյալ 

հարցը. “Եթե Դուք վերադառնայիք այն ժամանակին, երբ Դուք դեռևս երեխաներ չունեիք և 

կարող էիք ընտրել ամբողջ կյանքում երեխաներ ունենալու կոնկրետ թիվ, ապա որքա՞ն 

կլիներ այդ թիվը”: Ենթադրվում է, որ հարցվողներն այս հարցին պետք է պատասխանեին 

առանց այն կապակցելու հարցման պահին իենց ունեցած երեխաների թվաքանակի հետ: 

Այնուամենայնիվ, հարցվողների ունեցած երեխաների թվաքանակի և իրենց կողմից նշված 

երեխաների նախընտրելի թվաքանակի միջև գոյություն ունի հստակ կախվածություն: Այս 

կապը կարող է գոյություն ունենալ, քանի որ ավելի մեծ ընտանիք ցանկացող հարցվողներն 

ունեցել են շատ երեխաներ կամ հարցվողները համապատասխանեցրել են նախընտրելի և 

փաստացի ընտանիքների չափերը, կամ էլ համակցել են այդ երկու գործոնները: Աղյուսակ 

6.3-ը ցույց է տալիս 15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսային բաշխումն ըստ 

երեխաների նախընտրելի թվաքանակի և կենդանի երեխաների թվաքանակի: 

 

 

 

 Աղյուսակ 6.2.2 Ծնելիությունը սահմանափակելու ցանկություն, Տղամարդիկ  

 

15-49 տարեկան ամուսնացած տղամարդկանց տոկոսային բաշխումը, ովքեր 

այլևս չեն ցանկանում ունենալ երեխա ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի 

և հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

  

 Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Կենդանի երեխաների թվաքանակ1   

 1 2 3+ Ընդամենը  

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  20.9  50.2  64.1  42.9   

 Գյուղական  (4.0)  62.2  83.0  55.1   

 Կրթություն      

 Հիմնական  * (46.6)  *  43.3   

 Միջնակարգ  6.8  58.4  75.4  49.7   

 
Միջին-
մասնագիտական  (31.3)  53.4  90.1  54.5   

 Բարձրագույն  17.6  51.7  (52.5)  39.9   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ      

 Ամենացածր  (3.5)  58.7  84.6  52.4   

 Ցածր  (5.1)  63.8  (80.0)  55.9   

 Միջին  (14.7)  52.8  (73.7) 44.4   

 Բարձր  24.8  50.8  (57.8) 42.8   

 Ամենաբարձր  (20.1)  48.2  *  42.8   
           

 Ընդամենը 15.8 54.2 73.9 47.4  

   

 

Նշում` Այն տղամարդկանց համար, ովքեր եղել են ստերիլացված կամ նշել են, 
որ իրենց կինը ստերիլացված է, համարվել է, որ այլևս չեն ցանկանում երեխա 
ունենալ: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված 
դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են մինչև 25 
չկշռված դեպքերի վրա  և սեղմվել են: 
1 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև մեկ հավելյալ երեխա, 
եթե հարցվողի կինը հարցման պահին հղի է   
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 Աղյուսակ 6.3 Երեխաների նախընտրելի թվաքանակ  

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսային բաշխումն ըստ երեխաների նախընտրելի թվաքանակի և 

երեխաների նախընտրելի միջին թվաքանակի` բոլոր և հարցման պահին ամուսնացած հարցվողների համար, ըստ 

կենդանի երեխաների թվաքանակի, Հայաստան 2010   

  Կենդանի երեխաների թվաքանակ   

 

Երեխաների 

թվաքանակ 0 1 2 3 4+ Ընդամենը  

 ԿԱՆԱՅՔ1  

 0 2.2  0.0  0.7  0.0  0.0  1.1   

 1 6.5  7.4  1.0  1.6  0.1  3.9   

 2 58.9  59.3  53.8  14.1  15.3  49.6   

 3 20.1  24.7  34.1  57.8  12.6  30.5   

 4 7.1  5.2  9.8  22.8  55.8  11.5   

 5 0.5  1.5  0.2  1.1  8.6  0.9   

 6+ 0.2  0.0  0.1  1.1  6.3  0.5   

 Ոչ թվային պատասխան 4.3  1.8  0.2  1.5  1.3  2.1   
               

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Կանանց թվաքանակ 2,141 800  1,958  840  183  5,922   

 

Երեխաների նախընտրելի 

միջին թվաքանակ2        

 Բոլոր կանայք 2.3  2.3  2.5  3.1  3.9  2.5   

 Կանանց թվաքանակ 2,048  785  1,954  828  181  5,796   

 

Հարցման պահին 

ամուսնացած կանայք 2.5  2.4  2.5  3.1  3.9  2.7   

 

Ամուսնացած կանանց 

թվաքանակ  175  664  1,822  774  164  3,598   

 ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ3  

 0  1.0  0.0  0.4  0.5  (0.0)  0.6   

 1  3.8  1.8  0.5  0.0  (0.0)  2.2   

 2  55.4  63.1  41.8  10.8  (4.7)  47.0   

 3  27.0  22.8  35.5  39.9  (22.7)  30.1   

 4  8.4  8.5  18.2  39.8  (53.7)  15.3   

 5  0.4  3.5  0.8  3.3  (3.1)  1.2   

 6+  0.8  0.0  1.1  5.3  (8.5)  1.4   

 Ոչ թվային պատասխան 3.2  0.2  1.7  0.4  (7.4)  2.2   
               

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Տղամարդկանց թվաքանակ 759  185  449  161  30  1,584   

 

Երեխաների նախընտրելի 

միջին թվաքանակ2        

 Բոլոր տղամարդիկ 2.4  2.5  2.8  3.5  (4.0)  2.7   

 Տղամարդկանց թվաքանակ 735  184  442  160  28 1,549   

 

Հարցման պահին 

ամուսնացած տղամարդիկ 2.6  2.5  2.8  3.5  (4.0)  2.9   

 

Ամուսնացած տղամարդկանց 

թվաքանակ  51 176 432 158 27 844  

   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա:  
1 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև հարցման պահին հղի կանանց մասնաբաժինը 
2 Միջինի հաշվարկում բացառվել են ոչ թվայն պատասխանները: 
3 Կենդանի երեխաների թվաքանակում ներառված է նաև մեկ հավելյալ երեխա, եթե հարցվողի կինը հարցման պահին 

հղի է  

   
 

նախընտրելի 



138 | Վերարտադրողական վարքագիծ 

 Հայաստանի գրեթե բոլոր 

կանայք ցանկանում են ունենալ 2 և 

ավելի երեխա: Կանանց կեսի (50 

տոկոս) համար, իդեալական է 

համարվել երկու երեխան, իսկ 31 

տոկոսի դեպքում` երեք երեխա 

ունենալը: Կանանց 13 տոկոսը 

պատասխանել է, որ կնախընտրեին 

ունենալ չորս կամ ավելի երեխաներ: 

Ընդհանուր առմամբ, բոլոր կանանց 

համար երեխաների միջին 

իդեալական թվաքանակը 2.5-ն է, իսկ 

բոլոր ամուսնացած կանանց համար` 

2.7-ը: Երեխաների փաստացի և 

իդեալական թվաքանակների միջև 

գոյություն ունի դրական 

կախվածություն: Բոլոր կանանց 

շրջանում, երեխաների միջին 

իդեալական թվաքանակը 2.3-ից` 

երեխա չունեցողների համար, աճում 

է մինչև 3.9` չորս կամ ավելի 

երեխաներ ունեցող կանանց 

շրջանում: 

Կանանց շրջանում 

երեխաների իդեալական 

թվաքանակի վերաբերյալ երեք 

հետազոտությունների արդյունքները 

գրեթե չեն փոփոխվել և երեխաների 

միջին իդեալական թվաքանակը 

2000թ-ին կազմել է 2.7, 2005թ-ին` 2.6, 

իսկ 2010թ-ին՝ 2.5 երեխա: Հարցման 

պահին ամուսնացած կանանց 

շրջանում երեխաների միջին 

իդեալական թվաքանակը 2000թ-ին 

կազմել է 2.8, իսկ 2005 և 2010թթ-ին՝ 

2.7 երեխա: 

Հիմնականում, Հայաստանի 

տղամարդիկ և կանայք ցանկանում 

են ունենալ նույն քանակի երեխաներ: Տղամարդկանց 47 տոկոսը նշել է, որ իդեալական է 

համարում երկու երեխա ունենալը, 30 տոկոսը` երեք, և 18 տոկոսը` չորս կամ ավելի: 

Ընդհանուր առմամբ, բոլոր տղամարդկանց շրջանում երեխաների միջին իդեալական 

թվաքանակը 2.7-ն է, իսկ բոլոր ամուսնացած տղամարդկանց համար` 2.9-ը: Ինչպես կանանց, 

այնպես ել տղամարդկանց շրջանում երեխաների փաստացի և իդեալական թվաքանակների 

միջև գոյություն ունի դրական կախվածություն:  

 Աղյուսակ 6.4 Երեխաների նախընտրելի միջին թվաքանակ 

 

Երեխաների նախընտրելի միջին թվաքանակը 15-49 տարեկան բոլոր 

կանանց և տղամարդկանց համար ըստ հիմնական բնութագրիչների, 

Հայաստան  2010  

  Կանայք Տղամարդիկ  

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ Միջին 

Կանանց 

թվաքանակ1 Միջին 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ1  

 Տարիք      

 15-19  2.3  816  2.5  211   

 20-24  2.4  1,010  2.5  292   

 25-29  2.4  931  2.5  282   

 30-34  2.5  823  2.8  229   

 35-39  2.6  635  2.9  157   

 40-44  2.7  737  2.9  162   

 45-49  2.8  845  3.0  215   

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  2.5  3,554  2.7  964   

 Գյուղական  2.6  2,242  2.6  585   

 Մարզ      

 Երևան  2.5  2,013  2.9  585   

 Արագածոտն  2.6  259  2.5  70   

 Արարատ  2.4  377  2.5  125   

 Արմավիր  2.7  520  2.6  144   

 Գեղարքունիք  2.7  457  2.5  77   

 Լոռի  2.6  494  2.3  127   

 Կոտայք  2.8  539  2.7  137   

 Շիրակ  2.4  581  2.9  131   

 Սյունիք  2.6  198  2.5  63   

 Վայոց ձոր  2.4  131  2.7  21   

     Տավուշ  2.6  229  2.6  68   

 Կրթություն      

 Հիմնական  2.6  335  2.6  179   

 Միջնակարգ  2.6  2,100  2.7  603   

 
Միջին-
մասնագիտական  2.6  1,646  2.6  296   

 Բարձրագույն  2.4  1,715  2.7  471   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ      

 Ամենացածր  2.6  1,129  2.7  321   

 Ցածր  2.6  1,186  2.6  278   

 Միջին  2.5  1,111  2.6  306   

 Բարձր  2.5  1,118  2.7  325   

 Ամենաբարձր  2.5  1,252  2.8  319   
            

 Ընդամենը 2.5 5,796 2.7 1,549  

   

 

1 Կանանց/տղամարդկանց թվաքանակը, ովքեր տվել են թվային 

պատասխան  
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Թեպետ վերջին հինգ տարիների ընթացքում բոլոր տղամարդկանց շրջանում 

երեխաների միջին իդեալական թվաքանակի միջև չի նկատվել էական տարբերություն 

(2005թ-ին՝ 2.8, իսկ 2010թ-ին՝ 2.7 երեխա), այդուհանդերձ, հարցման պահին ամուսնացած 

տղամարդկանց շրջանում նկատվել է ցուցանիշի փոքր-ինչ նվազում՝ 2005թ-ի 3.1 ցուցանիշից 

նվազել է և 2010թ-ին կազմել է՝ 2.9 երեխա:  

Աղյուսակ 6.4-ը ցույց է տալիս երեխաների միջին իդեալական թվաքանակն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների: Ընդհանուր առմամբ, երեխաների միջին իդեալական 

թվաքանակն էապես չի տատանվում: Այնուամենայնիվ, ինչպես կանանց, այնպես էլ 

տղամարդկանց մոտ երեխաների միջին իդեալական թվաքանակն աճում է տարիքին 

զուգըթաց: Օրինակ` 15-19 տարեկան կանանց շրջանում երեխաների իդեալական թիվը 2.3-ն 

է, իսկ 45-49 տարեկան կանանց շրջանում` 2.8-ը: Նույնանման կերպով, 15-19 տարեկան 

տղամարդկանց համար երեխաների իդեալական թվաքանակը 2.5-ն է, իսկ 45-49 տարեկան 

տղամարդկանց համար` 3.0 երեխան: 

Կանանց շրջանում, համաձայն մարզերի երեխաների իդեալական թվաքանակի 

ամենացածր ցուցանիշն արձանագրվել է Արարատում, Շիրակում և Վայոց ձորում (2.4 

երեխա), իսկ ամենաբարձրը՝ Կոտայքում (2.8 երեխա): Տղամարդկանց դեպքում մարզային 

տատանումները փոքր-ինչ բարձր են եղել՝ կազմելով նվազագույնը Լոռու մարզում՝ 2.3, մինչև 

ամենաբարձրը 2.9 երեխա՝ Երևանում և Շիրակում: 

 

 

6.3 ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում կանանց տրվել են մի շարք հարցեր հարցմանը նախորդող 5 

տարիների ընթացքում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի վերաբերյալ պարզելու համար, 

արդյո՞ք հղիությունն այդ ժամանակ եղել է ցանկալի (պլանավորված), կինը ցանկացել է 

հղիանալ ավելի ուշ (ժամանակավրեպ), թե հղիությունը եղել է անցանկալի (չպլանավորված): 

Աղյուսակ 6.5-ը ներկայացնում է հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում 

ցանկալի, ավելի ուշ ցանկալի և ոչ ցանկալի ծնունդների տոկոսային բաշխումը: Տվյալները 

ցույց են տալիս, որ հարցմանը նախորդող վերջին 5 տարիների ընթացքում ծնունդների 91 

տոկոսը բեղմնավորման պահին եղել է ցանկալի: Ծնունդների 7 տոկոսը եղել է ցանկալի, 

սակայն ավելի ուշ, իսկ 1 տոկոսը` ընդհանրապես ցանկալի չի եղել: Այս բաշխվածությունը 

թույլ է տալիս ենթադրել, որ վերջին տաս տարիների ընթացքում, հատկապես 2005 

թվականից ի վեր, Հայաստանում երեխաների ծնունդների պլանավորման առումով, էական 

բարեփոխումներ են տեղի ունեցել: Անցանկալի հղիության արդյունքում ծնված երեխաների 

մասնաբաժինը նվազել է 2000թ-ին ստացված 8 տոկոս և 2005թ-ի՝ 7 տոկոս ցուցանիշների 

համեմատությամբ, և 2010թ-ին այն կազմել է ընդամենը 1 տոկոս: Մյուս կողմից, ի 

տարբերություն 2000 և 2005թթ-ի (համապատասխանաբար՝ 83 և 82 տոկոս), 2010թ-ին ծնված 

երեխաների ավելի մեծ մասնաբաժինն է եղել ցանկալի (91 տոկոս):    

Պտղաբերության պլանավորման մակարդակի և ծնունդների հերթականության միջև 

գոյություն ունի սերտ փոխկապվածություն: Օրինակ` եթե առաջին ծնունդների 99 տոկոսն է 

ցանկալի եղել հղիանալու պահից ի վեր, ապա չորրորդ և դրան հաջորդող ծնունդների 

դեպքում՝ ծնունդների 20 տոկոսն ընդհանրապես ցանկալի չեն եղել: Երիտասարդ կանանց 

շրջանում, հղիանալու դեպքում, երեխա ունենալու ցանկությունն ավելի մեծ է, քան 

մեծահասակ կանանց շրջանում, ովքեր չեն ցանկանում այլևս երեխա ունենալ: 
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 Աղյուսակ 6.5 Ծնելիության ծրագրավորման կարգավիճակ  

 

Հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում 15-49 տարեկան կանանց ծնունդների տոկոսային 

բաշխումը (ներառյալ հարցման պահին հղիները) ըստ ծննդի ծրագրավորման կարգավիճակի, ծնունդների 

հերթականության և ծննդաբերության ժամանակ մոր տարիքի, Հայաստան 2010   

 
Ծնունդների 

հերթական կարգը և 

մոր տարիքը 

ծննդաբերության 

ժամանակ 

Ծննդի ծրագրավորման կարգավիճակ   

 

Ցանկալի էր այդ 

ժամանակ 

Ցանկալի էր 

ավելի ուշ Ցանկալի չէր Տվյալ չկա Ընդամենը 

Ծնունդների 

թվաքանակ  

 

Ծնունդների 

հերթականություն        

 1  99.1 0.5  0.0  0.4 100.0 775   

 2  84.9 14.5  0.2  0.4 100.0 610   

 3  83.3 10.3  5.7  0.6 100.0 192   

 4+  77.3 3.2  19.5  0.0 100.0 50   

 

Մոր տարիքը 

ծննդաբերության 

ժամանակ        

 <20  95.5 3.7  0.0  0.9 100.0 143   

 20-24  93.2 6.1  0.0  0.7 100.0 776   

 25-29  88.3 10.4  1.3  0.0 100.0 467   

 30-34  90.3 5.4  4.2  0.0 100.0 162   

 35-39  80.9 4.8  14.3  0.0 100.0 65   

 40-44  * * * * 100.0 13   
             

 Ընդամենը 91.3 7.0 1.4 0.4 100.0 1,627  

 Նշում` Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են մինչև 25 չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել 
են: 

 

 

 

6.4 ՑԱՆԿԱԼԻ ԵՎ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աղյուսակ 6.6-ը ներկայացնում է “ցանկալի” ծնելիության գումարային գործակիցների 

և ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում ստացված ծնելիության գումարային գործակիցների բաշխումն 

ըստ հիմնական բնութագրիչների: Անցանկալի են համարվել այն ծնունդները, որոնք 

գերազանցում են հարցվողի համար երեխաների իդեալական թվաքանակին: Այն կանայք, 

ովքեր որպես ցանկալի երեխաների թվաքանակ նշել են ոչ թվային պատասխաններ, 

համարվել է, որ իրենց համար բոլոր ծնունդները ցանկալի են: Ցանկալի ծնելիության 

գործակիցն իրենից ներկայացնում է հարցմանը նախորդող երեք տարվա կտրվածքով 

ծնելիության այն մակարդակը, որը տեսականորեն կլիներ, եթե բոլոր անցանկալի 

հղիությունները կանխված լինեին: Ցանկալի և առկա ծնելիության գումարային 

գործակիցների համեմատությունն արտահայտում է հնարավոր ժողովրդագրական 

ազդեցությունն անցանկալի ծնունդների կանխման վրա:  

Հայաստանում, գոյություն ունի չնչին տարբերություն դիտարկված ծնելիության 

գումարային գործակցի (1.7 երեխա մեկ կնոջ հաշվով) և ցանկալի ծնելիության գումարային 

գործակցի (1.6 երեխա մեկ կնոջ հաշվով) միջև:  
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Մարզային կտրվածքով, ցանկալի ծնելիության ամենացածր գործակիցը եղել 

Երևանում (1.4), իսկ ամենաբարձրը՝ Սյունիքի մարզում (2.0): Այդուհանդերձ, տարբերություն 

գրեթե գոյություն չունի (ոչ մի տարբերություն կամ 0.1-0.2 երեխայի տարբերություն) 

փաստացի և ցանկալի ծնելիության գործակիցների միջև ըստ մարզերի: Փաստացի և 

ցանկալի ծնելիության գործակիցների միջև էական տարբերություններ չեն նկատվել նաև ըստ 

կնոջ կրթական և բարեկեցության մակարդակների:  
 
 

 Աղյուսակ 6.6 Ցանկալի ծնելիության 

գործակիցներ 

 

 

Ցանկալի ծնելիության գումարային գործակիցը և 

ծնելիության գումարային գործակիցը հարցմանը 

նախորդող երեք տարվա կտրվածքով ըստ 

հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Ցանկալի 

ծնելիության 

գումարային 

գործակից 

Ծնելիության 

գումարային 

գործակից  

 Բնակավայր    

 Քաղաքային  1.5  1.6   

 Գյուղական  1.8  1.8   

 Մարզ    

 Երևան  1.4  1.5   

 Արագածոտն  1.8  1.9   

 Արարատ  1.5  1.6   

 Արմավիր  1.7  1.8   

 Գեղարքունիք  1.7  1.8   

 Լոռի  1.6  1.6   

 Կոտայք  1.8  2.0   

 Շիրակ  1.6  1.8   

 Սյունիք  2.0  2.0   

 Վայոց ձոր  1.6  1.8   

 Տավուշ  1.8  2.0   

 Կրթություն    

 Հիմնական  1.6  1.8   

 Միջնակարգ  1.8  1.9   

 
Միջին-
մասնագիտական  1.7  1.9   

 Բարձրագույն  1.4  1.4   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ    

 Ամենացածր  1.6  1.8   

 Ցածր  1.7  1.8   

 Միջին  1.5  1.6   

 Բարձր  1.7  1.8   

 Ամենաբարձր  1.4  1.5   
        

 Ընդամենը 1.6 1.7  

   

 

Նշում` Գործակիցները հաշվարկվել են 

հարցմանը նախորդող 1-36 ամիս 

ժամանակահատվածի 15-49 տարեկան կանանց 

ծնունդների հիման վրա: Ծնելիության 

գումարային գործակիցները Աղյուսակ 5.2-ում 

ներկայացված տվյալներն են:   

   
 




