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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 Վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա-
կան փո փո խու թյուն ներն ի րենց ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել նաև բնակ չու թյան վե րար տադ րո ղա կան 
վար քագ ծի վրա, ին չի ար դյուն քում ար ձա նագր վել է նաև պտ ղա բե րու թյան մա կար դա կի (ծ նե լի ու թյան 
գու մա րային գոր ծակ ցի) շեշ տա կի ան կում, ծնու նակ տա րի քի մեկ կնոջ հաշ վով, 2.62 ե րե խայից` 1990թ., 
մինչև 1.56 ե րե խայի` 2010թ.: 

Հայ հա սա րա կու թյան մեջ ա վան դա բար նա խընտ րե լի է հա մար վում ա ռա ջին հեր թին տղա ե րե խայի 
ծնուն դը. թեև ըն տա նի քում աղ ջիկ ե րե խան նույն պես ցան կա լի է, սա կայն տղայից հե տո մի այն: Հա տուկ 
ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն փաս տը, որ հաշ վի առ նե լով ի գա կա նի հա մե մա տու թյամբ ա րա կան սե-
ռի կեն սա բա նա գե նե տի կո րեն ա վե լի թույլ լի նե լու հան գա ման քը, ժո ղովր դագ րա կան հաշ վեկ շի ռը պահ-
պա նե լու հա մար ար դեն ի սկ ի վե րուստ սահ ման ված է տղա նե րի ո րո շա կի գե րակշ ռու թյուն աղ ջիկ նե րի 
հա մե մա տու թյամբ, այ սինքն տղա ներ ծն վում են ա վե լի շատ, քան աղ ջիկ ներ (102-106 տղա`100 ա ղջ կա 
դի մաց, հա րա բե րակ ցու թյու նը` 1,02-1,06): Սա կայն ա րա կան սե ռի մա հա ցու թյան ա վե լի բարձր մա կար-
դա կով պայ մա նա վոր ված` չա փա հաս տա րի քում բնակ չու թյան սե ռային կազ մը գրե թե հա վա սար վում է, 
ի սկ 65 և բարձր տա րի քային խմ բե րում գե րակշ ռում է ի գա կան սե ռը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան 
գրան ցումն ե րով ի րա կա նաց վող պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն, 1993թ.-ից սկ-
սած ար ձա նագր վել են նո րա ծին նե րի սե ռե րի կեն սա բա նո րեն ըն դուն ված նոր մալ հա րա բե րակ ցու թյու-
նից զգա լի ո րեն բարձր ցու ցա նիշ ներ` 110-120 տղա` 100 ա ղջ կա դի մաց: 

Գ ծա պատ կեր 1. Նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 1989-2010 թթ.
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 Վեր ջին տա րի նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ա ռա ջին ե րե-
խայի պա րա գա յում տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը կազ մել է 1.04-1.07, ին չը հա մա պա-
տաս խա նում է կեն սա բա նո րեն սահ ման ված մի ջին վի ճա կագ րա կան ցու ցա նի շին (1.02-1.06) և վկա յում է 
այն մա սին, որ սե ռի կան խո րո շում և ը նտ րո վի ա բորտ 1-ին ե րե խայի դեպ քում Հա յաս տա նում չկա, ին չը 
մեծ խն դիր է շատ այլ ե րկր նե րում: Սկ սած 2-րդ ե րե խայից առ կա է ցու ցա նի շի բարձ րաց ման մի տում 
(1.08 – 1.13):

Սա կայն ի րա վի ճա կը մտա հո գիչ է 3-րդ և 4-րդ ե րե խա նե րի դեպ քում, ե րբ տվյալ ցու ցա նի շը կազ մել է` 
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1.6 և 1.7, հիմք տա լով են թադ րե լու, որ հնա րա վոր է, որ այդ ժա մա նակ սե ռե րի ցան կա լի կար գա վո րումն 
ի րա կա նաց վում է հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ մամբ, ին չը, բնա կա նա բար, պո տեն ցի ալ վտանգ է 
պա րու նա կում հե տա գա յում ժո ղովր դագ րա կան ան հա վա սա րակշ ռու թյան ա ռա ջաց ման տե սան կյու նից:

Գ ծա պատ կեր 2. Ծն ված տղա /աղ ջիկ ե րե խա նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ծնն դա բե րու թյուն նե րի 
թվի

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
I
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V և ավել
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1.1

1.83
1.76
1.19

1.04
1.09
1.78
1.72
1.19

1.07
1.1

1.85
1.84
1.07

1.06
1.12
1.78
1.59
1.19

1.07
1.1

1.59
1.49
1.15

 
Աղ բյու րը. ՀՀ Ա ՎԾ 

Այս ու սումն ա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում ևս, ի նչ պես և ՀՀ Ա ՎԾ տվյալ նե րով, տղա/աղ ջիկ հա րա բե-
րակ ցու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ան հա մա մաս նու թյուն է ար ձա նագր վել եր րորդ և հատ կա պես չոր րորդ 
ծնունդ նե րի դեպ քում, ին չը թույլ է տա լիս են թադ րե լու սե ռի պլա նա վոր ման և ցան կա լի սե ռի նպա տա կով 
կա տար վող ը նտ րո վի ա բորտ նե րի մա սին:

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ ԵՎ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Հե տա զո տու թյան նպա տակն է պար զել Հա յաս տա նում ե րե խայի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան 
ը նդ հա տումն ե րի տա րած վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև դրա հիմն ա կան պատ ճառ նե րը, այդ թվում հիմ-
նախնդ րի հա սա րա կա կան ըն կա լումն ե րը: 

Հե տա զո տու թյան հիմն ա կան խն դիրն է պար զել սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյան պատ ճառ նե րը,  
ու սումն ա սի րե լով` 

 x տ ղա կամ աղ ջիկ ե րե խայի գե րա պատ վու թյան պատ ճառ նե րի շր ջա նա կը,
 x հ ղի ու թյուն նե րի պատ մու թյուն ներն ու դրանց ար դյունք նե րը, 
 x ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու հա մար նա խածնն դյան փու լում ան ցկաց վող ստու գումն ե րը և դրանց  

ար դյունք նե րը: 

ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՎԱ ՔԱԳՐ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ

•	 Տ վյալ նե րի հա վաք ման հիմն ա կան մե թո դը հան րա պե տու թյան տնային տն տե սու թյուն նե րից պա տա-
հա կա նու թյան սկզ բուն քով ը նտր ված տնային տն տե սու թյուն նե րում բնակ վող 15-49 տա րե կան ե րբ ևէ 
հղի ա ցած կա նանց հար ցումն էր, ո րն ի րա կա նաց վեց՝ 2011թ. հու լի սի 15-ից օ գոս տո սի 15-ը։ 

•	 Այդ նույն ժա մա նա կա մի ջո ցում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման նպա տա կով բուժ հաս տա տու-
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թյուն ներ այ ցե լած հղի նե րի հար ցու մը:

•	 2011թ. հու լի սին տղա մարդ կանց և կա նանց, ի նչ պես նաև ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րի շր ջա նում ֆո-
կուս-խմ բե րով ի րա կա նաց ված ա րա գըն թաց ո րա կա կան գնա հա տու մը` քա նա կա կան հարց ման ա վե-
լի հա մա պար փակ ու հիմն ա վոր ված գոր ծի քա կազմ ձևա վո րե լու և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու-
թյան ը նդ հա տումն ե րի պատ ճառ նե րի ա վե լի խոր քային վեր լու ծու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով։ 

ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԻ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Քա նա կա կան ը նտ րան քի ձևա վո րու մը. հիմ քը է հան դի սա ցել ՀՀ բո լոր տնային տն տե սու թյուն նե րի 
հաս ցե նե րի տվյալ նե րի բա զան, ո րը ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան կող մից ստեղծ վել է 
2001թ. մար դա հա մա րի ար դյունք նե րի հի ման վրա` Հա մաշ խար հային բան կի տեխ նի կա կան ա ջակ ցու-
թյամբ:

 Հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րից և խն դիր նե րից ել նե լով, օգ տա գործ վել է ը նտ-
րան քի ստ րա տի ֆի կաց ված (շեր տա վոր ված) ե ղա նա կը: Ը նտ րան քի ո ղջ հա մակ ցու թյան բաշ խումն ը ստ  
ստ րա տա նե րի կա տար վել է ը ստ 2010թ. ան ցկաց ված Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րի ը նտ րան քային հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով ար ձա նագր ված 15-49 տա րե կան կա նանց 
հա մա մաս նու թյուն նե րի: Ը նտ րան քի ձևա վոր ման հա մար հան րա պե տու թյան բո լոր տնային տն տե սու-
թյուն նե րի հաս ցե նե րի տվյալ նե րի բա զան բա ժան վել է 48 ստ րա տա նե րի (խմ բե րի), ո րոն ցից 12-ը Եր ևա-
նի վար չա կան շր ջան ներն են: 

Մար զային մա կար դա կով բո լոր տնային տն տե սու թյուն նե րը բաշխ վել են ե րեք կա տե գո րի ա նե րի. մեծ 
քա ղաք ներ` 15 հա զար և ա վե լի բնակ չու թյամբ (բա ցա ռու թյամբ Վայոց ձո րի մար զի), գյու ղեր և այլ քա-
ղաք ներ (15 հա զա րից պա կաս բնակ չու թյուն ու նե ցող): Մեծ քա ղաք նե րը կազ մել են 16 խումբ (ստ րա տա), 
ի սկ գյու ղե րը և քա ղաք նե րը կազ մել են 10-ա կան ստ րա տա:

 Հա մա ձայն այդ բաշխ ման` պա տա հա կա նու թյան հի ման վրա ձևա վոր վել է ը ստ մար զե րի ստ րա տի-
ֆի կաց ված եր կաս տի ճան ը նտ րանք: Բո լոր մար զե րը, ի նչ պես նաև գյու ղա կան և քա ղա քային բնա կա-
վայ րերն ը նտ րան քային հա մակ ցու թյան մեջ նե րառ վել են ե րկ րի տ/տ ը նդ հա նուր թվա քա նա կում մար զի/
բ նա կա վայ րի տ/տ քա նա կային հա մա մաս նու թյամբ: Ը նտ րան քում ը նդ գրկ վել են 34 քա ղաք և 56 գյուղ: 

Ա ռա ջին փու լով ը նտր վել են բնա կա վայ րե րը` որ պես ը նտ րան քի նախ նա կան մի ա վոր ներ: Ե րկ րորդ 
փու լով ը նտր վել են հե տա զո տու թյան մեջ ը նդ գրկ վե լիք 2830 տնային տն տե սու թյուն նե րը, ո րոն ցից 2046-
ը` քա ղա քային, 784-ը` գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից: 

Ո րա կա կան ը նտ րան քի կազմ ման մե խա նիզմ ե րը. ֆո կուս-խմ բի ձևա վո րու մը կա տար վել է նպա-
տա կաուղղ ված ը նտ րան քի սկզ բունք նե րով` հիմն վե լով սո ցի ա լա կան ցան ցի վրա և ա պա հո վե լով տի-
պային ներ կա յա ցուց չա կա նու թյուն:

 Տա րի քը և կր թու թյան աս տի ճա նը դիտ վել են ի բրև ը նտ րան քային դո մի նանտ գոր ծոն ներ՝ հա մակց վե-
լով խմ բային քն նարկ ման մաս նա կից նե րի սե ռի՝ որ պես եր րորդ գոր ծո նի հետ (հա մակ ցու թյան ման րա-
մասն նկա րա գի րը տես Հա վել ված 1) :

ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ

 Հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ձևա վոր վել է աշ խա տա կազմ` հար ցազ րու ցա վար ներ, ո րա-
կի հս կիչ ներ: Հե տա զո տու թյա նը նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց վել է հար ցազ րու ցա-
վար նե րի և դաշ տային աշ խա տանք նե րի պա տաս խա նա տու նե րի հրա հան գա վո րում` ը նտ րան քի և հար-
ցա թեր թի լրաց ման կար գի վե րա բե րյալ: 

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վոր է ին նաև հար ցա թեր թը չլ-
րաց նե լու դեպ քեր` հար ցու մից հրա ժար վե լու, բա ցա կա յու թյան և այլ պատ ճառ նե րով, նա խա տես վել էր 
նաև պա հուս տային ը նտ րանք` հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի բա վա րար ներ կա յա ցուց չա կա նու թյունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով:
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 Դաշ տային աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 2011թ. հու լիս-օ գոս տոս ա միս նե րին: Յու րա քան չյուր 
հար ցազ րու ցա վար լրաց ված հար ցա թեր թե րի հետ ներ կա յաց րել է նաև ը նտ րան քի վե րա բե րյալ հաշ-
վետ վու թյուն:

 Հար ցա թեր թե րից թվային տե ղե կու թյուն նե րի մուտ քագ րու մից հե տո, հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի 
բա զան բեր վել է վերջ նա կան տես քի, տվյալ նե րը փո խադր վել են SPSS ֆոր մա տի և կա տար վել է աշ-
խա տող ա ռան ձին ֆայ լե րի ագ րե գա ցի ա տվյալ նե րի մեկ բա զայի մեջ: Ա ղյու սակ 1-ո ւմ ներ կա յաց ված է 
հե տա զոտ ված տնային տն տե սու թյուն նե րի քա նա կը և կա ռուց վածքն ը ստ մար զե րի (ա մե նա մեծ մաս նա-
բա ժինն ու նի Եր ևա նը` 30.2%):

Ա ղյու սակ 1. Հե տա զոտ ված տնային տն տե սու թյուն նե րի քա նա կը և բաշխ վա ծու թյունն  
ը ստ մար զե րի

Մարզ Տ/Տ քա նա կը Տես.կ շիռն ը նտ րան քում, %

Եր ևան 854 30.2
Ա րա գա ծոտն 154 5.4
Ա րա րատ 222 7.8
Ար մա վիր 236 8.3
Գե ղար քու նիք 208 7.4
Լո ռի 236 8.3
Կո տայք 292 10.3
Շի րակ 222 7.9
Սյու նիք 182 6.4
Վայոց ձոր 84 3.0
Տա վուշ 140 5.0
Ըն դա մե նը 2830 100

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կից. բնակ չու թյան կազ մում տղա մարդ կանց հա րա բե րակ ցու-
թյու նը կա նանց նկատ մամբ, ո րը սո վո րա բար հաշ վարկ վում է որ պես տղա մարդ կանց թվա քա նա կը 100 
կնոջ հաշ վով: 

Նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյուն. կեն դա նա ծին տղա նե րի թվա քա նա կի հա րա բե րակ-
ցու թյու նը 100 կեն դա նա ծին աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ:

Ծնե լի ու թյան գու մա րային գոր ծա կի ցը կամ պտ ղա բե րու թյան գոր ծա կի ցը բնու թագ րում է ե րե խա-
նե րի մի ջին թվա քա նա կը, որ կծ նի մեկ կինն իր ծնու նակ տա րի քում` իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում ծնե լի ու-
թյան տվյալ տար վա մա կար դա կի պահ պան ման դեպ քում:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում (ա բորտ). հղի ու թյան դե ղո րայ քային կամ վի րա բու ժա կան 
ը նդ հա տու մը` սկ սած բեղմն ա վոր ման պա հից մինչև հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ ե տը: 

Ինք նա բեր վի ժում. ա ռանց ար տա քին մի ջամ տու թյան հղի ու թյան ը նդ հա տու մը` սկ սած բեղմ նա վոր-
ման պա հից մինչև հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ կե տը:

 Կեն դա նած նու թյուն է հա մար վում մոր օր գա նիզ մից պտ ղի լրիվ ար տամ ղու մը կամ դուրս բե րու մը 
ան կախ հղի ու թյան ժամ ե տից, ո րը շն չում կամ կյան քի ցան կա ցած այլ նշան ներ է ցու ցա բե րում:

Մե ռե լած նու թյուն է հա մար վում մոր օր գա նիզ մից պտ ղի լրիվ ար տամ ղու մը կամ դուրս բե րու մը, ո րը 
չի շն չում կամ չի ցու ցա բե րում կյան քի այլ նշան, ան կախ ծնն դա բե րու թյան ժամ ե տից: 

Ընտ րո վի ա բորտ. բնո րոշ վում է որ պես ան ցան կա լի հղի ու թյան ը նդ հատ ման մի ջամ տու թյուն, ո րը 
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կա տար վում է որ ևէ սպե ցի ֆիկ պատ ճա ռով, օ րի նակ` սե ռով:

Ծնն դա բե րու թյուն. կեն դա նի կամ մա հա ցած պտ ղի լրիվ դուրս բե րու մը մո րից, ո րի քա շը 500 գ-ից 
ա վե լի է, սկ սած հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ կե տից:

 Ցան կա լի հղի ու թյուն. հղի ու թյուն, ո րը սպաս ված կամ պլա նա վոր ված է:

 Ման կա բար ձա կան ա նամ եզ. կնոջ կյան քում տե ղի ու նե ցած հղի ու թյուն նե րի, ծնն դա բե րու թյուն նե-
րի թվի, ըն թաց քի ու ել քե րի պատ մու թյուն:

 ՀԱՐ ՑԱ ԹԵՐ ԹԻ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Տ/Տ հարց ման հա մար կի րառ ված հար ցա թեր թը (Հա վել ված 2) բաղ կա ցած է 7 բաժ նից, ո րոն ցից ա ռա-
ջին եր կու սում նե րառ ված հար ցե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են հարց ված կնոջ և նրա ա մուս նու/ զու-
գըն կե րոջ սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան նա խա պայ ման նե րին և տ/տ հիմ նա կան մի ջոց նե րի ու հար մա-
րու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյա նը: Հա ջորդ եր կու բա ժին նե րի հար ցե րը վե րա բե րում են կնոջ հղի ու թյան 
պատ մու թյա նը, հղի ու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ ված նե րին և ար դյունք նե րին: Ա ռան ձին մի բաժ նի հար-
ցե րը վե րա բե րում են այն կա նանց, ո րոնք նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են տղա, մեկ այլ բաժ նի հար-
ցերն էլ` աղ ջիկ ե րե խա նե րին: Վեր ջին բաժ նի հար ցե րը վե րա բե րում են ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու հա մար 
նա խածնն դյան փու լում ան ցկաց ված ստու գում նե րին և դրանց ար դյունք նե րին:
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ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐՑ ՎԱԾ ԿԱ ՆԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ Ա ՄՈՒ ՍԻՆ ՆԵ ՐԻ/  
ԶՈՒ ԳԸՆ ԿԵՐ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ  
ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԵ ՐԸ

 ԿԱ ՆԱՆՑ ԲԱՇԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ը ՍՏ ՏԱ ՐԻ ՔԱՅԻՆ ԽՄ ԲԵ ՐԻ

 Հե տա զո տու թյան ը նդ գր կած 2830 տնային տն տե սու թյուն նե րում 15-49 տա րե կան կա նանց թվա քա-
նա կը կազ մել է 2925, ո րոն ցից ե րբ ևէ հղի ա ցած են ե ղել 1899 (64.9%): Նրան ցից ա մե նաե րի տա սար դը 
ե ղել է 17, ա մե նա տա րե ցը` 49 տա րե կան, ի սկ մի ջին տա րի քը կազ մել է 35.8 :

 Ա ղյու սակ 1.1. Կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ա ռան ձին տա րի քային խմ բե րի

Տա րի քային խմ բեր Թ վա քա նակ, մարդ Տե սա կա րար կշիռ, %

15-19 12 0.7
20-24 171 9.0
25-29 326 17.2
30-34 336 17.7
35-39 347 18.3
40-44 260 13.7
45 և բարձր 448 23.6
Ըն դա մե նը 1899 100.0

 Բուժ հաս տա տու թյուն նե րում հարց ման է են թարկ վել 15-49 տա րե կան 368 կին, ո րոնց մի ջին տա րի քը 
կազ մել է 29.6 տա րի: 

ԿԱ ՆԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ Ա ՄՈՒ ՍԻՆ ՆԵ ՐԻ (ԶՈՒ ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ) ԲԱՇԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ը ՍՏ  
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ 

Հարց ված կա նանց 42.4 %-ի կր թա կան մա կար դա կը ը նդ հա նուր միջ նա կարգ է, 4.9%-ի նը` հիմն ա կան և 
ցածր, 29.9 %-ի նը` նախ նա կան մաս նա գի տա կան և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան, 22.9%-ի նը` բարձ րա-
գույն և հետ բու հա կան : 

Գ ծա պատ կեր 1.1. Կա նանց և նրանց ա մու սին նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ կր թա կան  
մա կար դակ նե րի

Ամուսիններ/զուգընկերներ

Կանայք

0,5%

0

1,7%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Չունի տարրական
Տարրական 
Հիմնական
Միջնակարգ

Նախամասնագիտական
Միջին մասնագիտական  (տեխնիկում, քոլեջ)
Բարձրագույն
Հետբուհական

0.4%
0.5%

0.3%

7.3%

21.6%
21.8%

44.5%
3.3%

0.6%

1.7%

0.1%

4.3%

28.1%
22.8%

42.4%
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Ընդ ո րում, բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող կա նանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը` 74.9 %-ն այդ 
մա կար դա կին հա սել են 5-ա մյա կր թու թյան ար դյուն քում, այ սինքն կյան քում ը նդ հա նուր առ մամբ ու սա-
նե լով 15 տա րի, 16.8%-ը` քա ռա մյա (ա վար տել են բա կա լավ րի ա տը), հա մա պա տաս խա նա բար ու սա նե լով 
14 տա րի, 4.4%-ը` վե ցա մյա (ա վար տել են մա գիստ րա տու րան), հա մա պա տաս խա նա բար ու սա նել են 16 
տա րի, և 3.9%-ը` յոթ նա մյա կր թու թյան ար դյուն քում, ու սա նե լով 17 տա րի: 

Ն րանց ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան՝44.5%-ի կր թա կան ա մե նա բարձր 
մա կար դա կը ե ղել է միջ նա կարգ կր թու թյու նը, 21.8%-ի նը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան, 21.6%-ի նը՝ բարձ րա-
գույն, 0.3%-ի նը՝ հետ բու հա կան կր թու թյու նը, 8.2%-ի կր թա կան մա կար դա կը ե ղել է միջ նա կար գից ցածր:

 ԿԱ ՆԱՆՑ ԲԱՇԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ը ՍՏ Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ,  
Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀՂԻ Ա ՆԱ ԼՈՒ ՄԻ ՋԻՆ ՏԱ ՐԻ ՔԻ

 Ա մուս նա ցած են ե ղել հարց ված կա նանց 89%-ը, ա մուս նա լուծ ված կամ այ րի ա ցած` նրանց 10%-ը:

Գ ծա պատ կեր 1.2. Հարց ված կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի

89.3%

0.4% 4.8%
5.0%

0.5%

Ամուսնացած

Ամուրի

Ամուսնալուծված

Այրիացած

Ապրում են համատեղ

Ա մուս նու թյան/ հա մա տեղ ապ րե լու մի ջին տա րի քը կազ մել է 20.9 տա րի, ը նդ ո րում նվա զա գույն տա րի-
քը` 14, ա ռա վե լա գույ նը` 40 տա րի, ի սկ հղի ա նա լու մի ջին տա րի քը` 21.6:

Ա ղյու սակ 1.2. Կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ա մուս նա կան կար գա վի ճա կի, ա մուս նու թյան և  
հղի ա նա լու մի ջին տա րի քի

Տա րի քը Ա մուս նու թյան/ հա մա տեղ ապ րե լու տա րի քը Ա ռա ջին ան գամ հղի ա նա լու տա րի քը

14-16 2.2 1.2
17-18 20.4 14.4
19-25 69.2 72.6
26-35 7.4 11.0
36 և ա վե լի 0.7 0.9
Ըն դա մե նը 100.0 100.0

 ԿԱ ՆԱՆՑ ԲԱՇԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ը ՍՏ ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԱ ՆԵ ԼՈՒ ԹՅԱՆ

 Հարց ված կա նանց 92%-ն ի րենց հա մա րել են որ ևէ հա վատ քի հետ ևորդ, ո րոնց գե րակ շիռ մե ծա մաս-
նու թյու նը նշել է, որ հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հետ ևորդ է, ի սկ 8%-ը` ի րենց որ ևէ հա վատ քի հետ ևորդ 
չեն հա մա րել:
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Ա ղյու սակ 1.3. Կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ կրո նա կան պատ կա նե լու թյան

Թ վա քա նակ, մարդ Տե սա կա րար կշիռ, %

Հայ ա ռա քե լա կան 1 689 88.9
Հայ կա թո լիկ 21 1.1
Հայ ա վե տա րան չա կան 11 0.6
Շար-ֆա դի նա կան (եզ դի) 11 0.6
Այլ 19 1
Ոչ 149 7.9
Ըն դա մե նը 1 899 100.0

 ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵՐՆ Ը ՍՏ ԿԱԶ ՄԻ և ՏԵ ՍԱ ԿԻ

 Կա նանց 43.7%-ն ապ րում են նուկ լե ար ըն տա նիք նե րում, 44.5% -ը` ծնող նե րի հետ հա մա տեղ, և մի այն 
11.4%-ը ը նդ լայն ված ըն տա նիք նե րում, այ սինքն ծնող նե րի և այլ բա րե կամն ե րի հետ:

Գ ծա պատ կեր 1.3. Հարց ված նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ըն տա նիք նե րի տի պի

0 20 40 60 80 100

Նուկլեար

43.7 44.5 11.4

Ծնողների հետ համատեղ Ընդլայնված (ծնողների և այլ բարեկամների հետ)

 Հե տա զո տու թյան ը նգր կած տնային տն տե սու թյուն նե րի ան դամն ե րի մի ջին թվա քա նա կը կազ մել է 
4.99 մարդ, ա ռա վե լա գույն թվա քա նա կը` 16 մարդ, ի սկ ըն տա նի քի ան դամն ե րի մի ջին թվա քա նա կը կազ-
մել է՝ 3.82, ա ռա վե լա գույն թվա քա նա կը` 8 մարդ:

 Հարց ված կա նանց ըն տա նիք նե րի ա վե լի քան մեկ չոր րոր դի ե կամ տի հիմն ա կան աղ բյուր է ծա ռայել 
պե տա կան աշ խա տան քը, 18.1%-ի նը` օ րա վար ձու աշ խա տան քը, 17.5%-ի նը` գյու ղատն տե սու թյու նը, 13.9%-
ի նը` ար տերկ րից դրա մա կան փո խան ցումն ե րը:

Գ ծա պատ կեր 1.4. Հարց ված նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ե կամ տի աղ բյու րի 

4.2%
8.9% 17.5%

26.5%18.2%

5.1%
5.0%

0.7%

13.9%

Գյուղատնտեսություն

Առևտուր
Բիզնես

Պետական աշխատանք

Օրավարձով աշխատանք

Դրամական փոխանցումներ Վարձակալական վճարներ
Թոշակ

Այլ
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Կ ՆՈՋ և Ա ՄՈՒՍ ՆՈՒ/ ԶՈՒ ԳԸՆ ԿԵ ՐՈՋ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԶԲԱՂ ՄՈՒՆ ՔԸ, Ե ԿԱՄ ՏԻ ԱՂ ԲՅՈՒ ՐԸ 
և ՉԱ ՓԸ 

Ե թե հարց ված կա նանց 18.6%-ն է զբաղ ված ե ղել պե տա կան աշ խա տան քով, ա պա նրանց ա մու սին-
նե րի/ զու գըն կեր նե րի` ա վե լի քան մեկ հին գե րոր դը, գյու ղատն տե սու թյու նում զբաղ ված է ե ղել կա նանց 
18.8%-ը և նրանց ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի 15.4%-ը: Օ րա վար ձու աշ խա տան քով զբաղ ված են ե ղել 
ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի 22.7%-ը, կա նանց`4.9%-ը: 

Ա ղյու սակ 1.4. Կա նանց և ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ նրանց  
հիմ ա կան զբաղ մուն քի/ե կամ տի աղ բյու րի

Ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի Կա նանց
Թ վա քա նակ, 

մարդ
տե սա կա րար 

կշիռ, %
թ վա քա նակ, 

մարդ
տե սա կա րար 

կշիռ, %
Գյու ղատն տե սու թյուն 292 15,4 356 18,8
Առև տուր (մե ծա ծախ, այլ) 105 5,5 26 1,4
Սե փա կան գործ/ բիզ նես 95 5,0 20 1,1
Պե տա կան աշ խա տանք 397 20,9 354 18,6
Օ րա վար ձու աշ խա տանք 432 22,7 94 4,9
Դ րա մա կան փո խան ցումն եր  
ար տերկ րից 22 1,1 3 0,1

Վար ձա կա լա կան վճար ներ 97 5,1 156 8,2
Թո շակ/ն պաստ 40 2,1 25 1,3
Այլ 266 14,0 824 43,4
Տ նային տն տե սու թյուն է վա րում - - 41 2,2
Ըն դա մե նը 1 746* 100,0* 1 899 100,0

*153 կին կամ հարց ված նե րի 8,1%-ը ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի զբաղ մուն քի վե րա բե րյալ հար ցին չի պա տաս խա նել:

 Հարց ված կա նանց կե սից ա վե լին (53,9%) նշել են, որ ամ սա կան կա յուն ե կա մուտ չեն ու նե ցել, 9.1%-ի 
մի ջին ամ սա կան ե կա մու տը կազ մել է 30000 դրամ և ա վե լի ցածր: 30001-50000 դրամ վաս տակ են ու նե-
ցել կա նանց 15.8%-ը, ի սկ 50001-100000 դրամ` 16.6%-ը:

 Ա ղյու սակ 1.5. Կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ մի ջին ամ սա կան ե կամ տի

Թ վա քա նակ, մարդ Տե սա կա րար կշիռ, %

0 1,023 53.9
29999-ից ցածր 172 9.1
30000 – 50000 300 15.8
50001 – 100000 316 16.6
100001-ից բարձր 87 4.6
Ըն դա մե նը 1,899 100.0

 Սա կայն հարց ված կա նանց 44.4%-ի կող մից նշ վել է, որ ո րո շումն եր ի րենց վաս տա կած գու մար նե րի 
ծախս ման վե րա բե րյալ նրանք ըն դու նել են ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ, 20.5%-ը նշել է, 
որ ո րո շումն ի րենք կա յաց րել են ի նք նու րույն, 12.7%-ի դեպ քում ո րո շումն ըն դու նել են ա մու սին նե րը, 7.3%-ի 
դեպ քում` սկե սու րը: 
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Ա ղյու սակ 1.6. Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը ըն տա նի քում ի րենց վաս տա կած դրա մի ի նչ պես և  
ին չի վրա ծախ սե լու ո րո շում ե րի կա յաց մա նը 

Ո րո շել է` Թ վա քա նակ, մարդ Տե սա կա րար կշիռ, %

Ինք նու րույն 390 20,5
Ա մու սի նը/ զու գըն կե րը 212 11,2
Ա մու սի նու/ զու գըն կե րոջ հետ 842 44,4
Ս կես րայ րը 72 3,8
Ս կե սու րը 139 7,3
Այլ 242 12,7
Ըն դա մե նը 1 897 99,9

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով պարզ վել է, որ հարց մա նը նա խոր դած ա մս վա ըն թաց քում ըն տա-
նիք նե րի մե ծա մաս նու թյան՝ 28.2%-ի մի ջին վաս տա կը կազ մել է 50001-100000 ՀՀ դրամ, յու րա քան չյուր 
հին գե րորդ ըն տա նի քի՝ 21.2%-ի ե կա մու տը կազ մել է 100001-150000 ՀՀ դրամ: Ըն տա նիք նե րի ա վե լի քան 
մեկ քա ռոր դի ե կա մու տը գե րա զան ցել է 150000 ՀՀ դրա մը, ի սկ 7.7%-ի նը ցածր է ե ղել 50000 ՀՀ դրա մից:

 Ա ղյու սակ 1.7. Ըն տա նիք նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ մի ջին ամ սա կան ե կամ տի (ՀՀ դրամ)

Ամ սա կան ե կա մուտ Թ վա քա նակ Տե սա կա րար կշիռ, % Մի ջին ե կա մուտ

30000 ցածր 26 1.4 24,377
30000-50000 119 6.3 43,946
50001-100000 536 28.2 80,996
100001-150000 402 21.2 134,746
150001-200000 293 15.4 190,380
200001-300000 169 8.9 265,472
300001 և բարձր 38 2.0 417,883
Ըն դա մե նը 1899* 100

* 316 կին կամ հարց ված նե րի 16.6%-ը հար ցին չի պա տաս խա նել

 Հարց ված կա նանց ըն տա նիք նե րում վաս տա կած գու մար նե րի գե րակ շիռ մա սը ծախս վել է սնն դի 
վրա, ո րին հա ջոր դում են կո մու նալ վճա րումն ե րը և վար կի պարտ քե րի մար ման նպա տա կով կա տար-
ված ծախ սե րը: Ը նդ ո րում, սնն դի վրա կա տար ված մի ջին ամ սա կան ծախ սե րը կազ մել են ըն տա նե կան 
մի ջին ծախ սե րի ա վե լի քան կե սը (52%):

 Ա ղյու սակ 1.8. Մի ջին հաշ վով ըն տա նի քում հարց մա նը նա խոր դող ա մս վա ըն թաց քում ծախս ված 
գու մար ներն ը ստ նշա նա կու թյան (ՀՀ դրամ)

Ծախ սե րի տե սակ Ա ռա վե լա գույ նը Մի ջի նը

Ս նունդ 1 000 000 67 524
Տ րանս պորտ 240 000 8 548
Կր թու թյուն 400 000 4 075
Հա գուստ/ կեն ցա ղային ապ րանք ներ 200 000 13 760
Կո մու նալ վճա րումն եր 200 000 15 146
Զ վար ճու թյուն ներ 100 000 4 063
Վարկ/ պարտք 3 000 000 15 005
Այլ 400 000 2 275
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Տ ՆԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԲԱՇԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ Ը ՍՏ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅԱՆ

 Հարց ված կա նանց ա վե լի քան կե սը նշել է, որ ու նեն հո ղա տա րածք, 39.2%-ն ու նե ցել է ավ տո մե քե նա, 
ի սկ գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րումն եր` տ/տ-նե րի մի այն 3.4 %-ը: Ա ռևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի կետ 
ու նե նա լու մա սին նշ վել է տ/տ-նե րի 3.2%-ի, ի սկ ար դյու նա բե րա կան տա րածք` 0.3 %-ի կող մից: Տ/տ-նե-
րում բջ ջային հե ռա խոս ու նե նա լու մա սին նշել են կա նանց 97.9%-ը, ի սկ ին տեր նե տը հա սա նե լի է (հա մա-
կարգ չով կամ բջ ջային հե ռա խո սով) տ/տ-նե րի 46.8%-ի հա մար:

Գ ծա պատ կեր 1.5. Տնային տն տե սու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հիմ ա կան մի ջոց նե րի և 
հար մա րանք նե րի հա սա նե լի ու թյան

 

Գյուղ. կենդանի / թռչուն
Արդյունաբերական տարածք
Արևտրի / ծառայության կետ

Գյուղ տարածք
Ինտերնետ

Բջջային հեռախոս
Հեռախոսակապ

Գյուղ. սարքավորում
Մեքենա

Հող

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Այո

Ոչ

 Հե տա զո տու թյան հա մա տեքս տում կար ևոր վել է նաև, թե որ քա նով են կա նայք հե տաքրքր ված հա-
սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային կամ այլ նո րու թյուն նե րով և տե ղե կու թյուն նե րով, դրանց 
հա սա նե լի ու թյան մա կար դա կը: Ո ւս տի հար ցա թեր թում հար ցեր են նա խա տես վել ` պար զե լու, թե այդ 
նպա տա կով նրանք օ գտ վում են ռա դի ո-հե ռուս տա ցույ ցից, ին տեր նե տի՞ ց, թե՞ թերթ են կար դում, և ի՞նչ 
հա ճա խա կա նու թյամբ:

Ա ղյու սակ 1.9. Տնային տն տե սու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի 
հա սա նե լի ու թյան

Գ րե թե 
ա մեն օր

Եր բեմ  
(շա բա թը 3-4 

ան գամ)

Հազ վա դեպ  
(շա բա թը 1-2  

ան գամ)
Եր բեք Ըն դա մե նը

Որ քա՞ն հա ճախ եք ռա դի ո լսում 10.5 6.1 13.2 70.1 100
Որ քա՞ն հա ճախ եք դի տում  
հե ռուս տա ցույց 96.7 2.5 0.7 0.2 100

Որ քա՞ն հա ճախ եք թերթ կար դում 11.8 19.8 34.9 33.6 100
Որ քա՞ն հա ճախ եք կար դում  
ին տեր նե տային  
հա ղոր դագ րու թյուն ներ/ լու րեր 13.4 10.2 12.6 63.7 100

 Հարց ված կա նանց 70%-ը եր բեք ռա դի ո չի լսում, ի սկ 33.6%-ը` եր բեք թերթ չի կար դում, 34.9%-ը թերթ 
կար դում է հազ վա դեպ: Գրե թե ա մեն օր ին տեր նե տային հա ղոր դագ րու թյուն ներ կամ լու րեր է կար դում 
հարց ված կա նանց 13.4%-ը , 10.2%-ը` կար դում է եր բեմն, ի սկ 63.7%-ը եր բեք չի կար դում ին տեր նե տային 
հա ղոր դագ րու թյուն ներ կամ լու րեր: Ա մեն օր հե ռուս տա ցույց է դի տում կա նանց 96.7%-ը :
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ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՐՑ ՎԱԾ ՆԵ ՐԻ ՄԱՆ ԿԱ ԲԱՐ ՁԱ ԿԱՆ Ա ՆԱՄ ՆԵ ԶԻ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ, ՀՂԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԵԼ ՔԵ ՐԸ 

 Հարց ման մաս նա կից 1899 կա նանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 1455 (76,6%), սե ռա կան կյան քը սկ սել 
է վե րար տադ րո ղա կան հա սուն տա րի քում, 17-18 տա րե կա նում` 20,4%-ը, ան չա փա հա սու թյան շր ջա նում 
14-16 տա րե կա նում` ըն դա մե նը 2,2%-ը: 

Հատ կան շա կան է, որ ճն շող մե ծա մաս նու թյան` 1587 (83,6%), ա ռա ջին հղի ու թյու նը ե ղել է բա րեն պաստ 
վե րար տադ րո ղա կան` 19-35 տա րե կան հա սա կում, փոք րա թիվ են դե ռա հաս տա րի քում ա ռա ջին հղի ու-
թյուն ու նե ցող նե րը. 17-18 և 14-16 տա րե կա նում` հա մա պա տաս խա նա բար 14,4% և 1,2%:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հղի ու թյուն նե րի թվի ներ կա յաց ված է գծա-
պատ կեր 2.1-ո ւմ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ 7-րդ և ա վե լի հղի ու թյուն նե րը փոքր թիվ են կազ մում և դրա նով ի սկ չեն ա պա հո-
վում վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյուն, այ սու հետ ման կա բար ձա կան ա նամն ե զի վեր լու-
ծու թյու նը կվե րա բե րի մի այն մինչև 7-րդ հղի ու թյուն նե րի տվյալ նե րին: 

Գ ծա պատ կեր 2.1. Հարց ված կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հղի ու թյուն նե րի թվի
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 Հարց ված նե րի ման կա բար ձա կան ա նամ ե զի, հղի ու թյուն նե րի ել քե րի ու սում ա- սի րու թյունն 
ը ստ հղի ու թյուն նե րի կար գի (թե ո րե րորդ հղի ու թյունն է) ցույց տվեց, որ հղի ու թյուն նե րի թվի մե ծաց-
մա նը զու գըն թաց ա ռա ջա նում են ո րա կա կան է ա կան տար բե րու թյուն ներ: 

Ե թե ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում, հղի ու թյու նը ցան կա լի է ե ղել 99,8%-ի հա մար, ի սկ ե րկ րորդ և եր-
րորդ հղի ու թյան դեպ քում` հա մա պա տաս խա նա բար 89,1% և 55,4%-ի հա մար, ա պա 6-րդ հղի ու թյան դեպ-
քում այդ ցու ցա նի շը նվա զում է մոտ 6 ան գամ` 16,8% (գ ծա պատ կեր 2.2):

Գ ծա պատ կեր 2.2. Ցան կա լի հղի ու թյուն նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հղի ու թյուն նե րի կար գի, %
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Ն մա նա տիպ օ րի նա չա փու թյուն է նկատ վել հե տա գա յում ե րե խա ու նե նա լու ցան կու թյան հար ցի ու-
սումն ա սի րու թյան ժա մա նակ. հղի ու թյուն նե րի թվի բարձ րաց մա նը զու գա հեռ նվա զում է հե տա գա յում 
ե րե խա ու նե նա լու ցան կու թյու նը: Այս պես, ե թե ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում հե տա գա յում ե րե խա ու նե-
նա լու մտադ րու թյան մա սին նշել է ին բո լոր հարց ված նե րը, ե րկ րորդ հղի ու թյան դեպ քում` 90,1%-ը , ա պա 
սկ սած 3-րդ հղի ու թյու նից` հե տա գա յում ե րե խա ցան կա ցող նե րի թի վը նվա զել է 68,8%-ից և 6-րդ հղի ու-
թյան դեպ քում դար ձել 19,8%: 

Հ ղի ու թյան ել քե րի վե րա բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ե թե ա ռա ջին 
և ե րկ րորդ հղի ու թյուն նե րը հիմն ա կա նում ա վարտ վել է ին ծնն դա բե րու թյամբ`  կեն դա նի պտ ղով (հա մա-
պա տաս խա նա բար 95,2 և 88,1%), ա պա 5-րդ և 6-րդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում` ծնն դա բե րու թյուն նե րի 
թի վը կր ճատ վել է շուրջ 5 ան գամ (հա մա պա տաս խա նա բար 20,6 և 16,8%): 

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րի ա ռու մով ար ձա նագր վել է ա բորտ նե րի հա ճա խա կա նու-
թյան մե ծա ցում հղի ու թյուն նե րի կար գի բարձ րաց մա նը զու գա հեռ (գ ծա պատ կեր 2.3): Ե թե ա ռա ջին և 
ե րկ րորդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում այն կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 0. 3% և 5.6%, ա պա 5-րդ և 6-ր-
դի հղի ու թյուն նե րի դեպ քում ա բոր տով են ա վարտ վել հղի ու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նա բար 73.3% և 
81.4 %-ը:

Գ ծա պատ կեր 2.3. Հղի ու թյան ել քե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հղի ու թյուն նե րի կար գի, %
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Ծննդաբերություն` կենդանի պտղով Հղիության արհեստական ընդհատում

 Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի սե ռի նա խա պատ վու թյան ու սումն ա սի րու թյու նը: Դա տե լով ստաց-
ված տվյալ նե րից՝ ան կախ հղի ու թյան կար գից, նույ նիսկ ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում, մոտ 2.7 ան գամ 
ա վե լի մեծ էր տղա ե րե խա ցան կա ցող կա նանց թի վը աղ ջիկ նե րի հա մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա-
նա բար 41.4 % և 15.5%),իսկ չե զո քու թյուն էր ար տա հայ տել ե րե խայի սե ռի հան դեպ յու րա քան չյուր 2-րդ 
հարց ված (43.1%): 

Ու շագ րավ է, որ ե րկ րորդ հղի ու թյան ըն թաց քում չնա յած նա խա պատ վու թյու նը կր կին տր վել է տղա-
նե րին, սա կայն ա ռա ջի նի հա մե մա տու թյամբ աղ ջիկ նե րի նա խա պատ վու թյու նը մոտ 2 ան գամ բարձ րա-
ցել է`  կազ մե լով 32.2%: Սա պայ մա նա վոր ված է սե ռի հան դեպ չե զո քու թյուն ար տա հայ տած կա նանց թվի 
մոտ կրկ նա կի կր ճատ մամբ (21.4%), ի նչ պես նաև ըն տա նի քում հա վա նա բար ար դեն ի սկ տղա ե րե խա նե-
րի առ կա յու թյամբ (գ ծա պատ կեր 2.4.):
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Գ ծա պատ կեր 2.4. Սե ռի նա խա պատ վու թյու նը հարց ված նե րի շր ջա նում ը ստ հղի ու թյուն նե րի 
կար գի, % 
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Աղջիկ

Չ նա յած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վեր ջին տա րի նե րին հղի նե րի՝ պե տա կան պատ վե րի շր-
ջա նակ նե րում 3-ան գամ գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն ան ցնե լու մա սին ո րոշ ման, , գեր ձայ նային հե-
տա զո տու թյան են են թարկ վել ա ռա ջի նից 5-րդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում ա մեն ե րկ րորդ հարց վա ծը և 
մի այն 6-րդ հղի ու թյան դեպ քում այն կազ մել է 73.4% (գ ծա պատ կեր 2.5.):

Գ ծա պատ կեր 2.5. Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը ը ստ հղի ու թյուն նե րի 
կար գի, %
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 Վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ա ռա ջին և ե րկ րորդ ե րե խա նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ-
մում է հա մա պա տաս խա նա բար 1.03 և 1.02, այ սինքն ծն վել են ծնե լի ու թյան բնա կա նոն գոր ծըն թա ցին 
բնո րոշ հա ճա խա կա նու թյամբ տղա և աղ ջիկ ե րե խա ներ: Տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան ա ռանձ նա-
հա տու կ ան հա վա սա րակշ ռու թյուն է ար ձա նագր վել եր րորդ և հատ կա պես չոր րորդ ծնն դա բե րու թյու նից 
ծն ված ե րե խա նե րի սե ռային պատ կա նե լի ու թյան հար ցում, ին չը գրե թե չի տար բեր վում ՀՀ Ա ՎԾ պաշ-
տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նից (գ ծա պատ կեր 2.6):
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Գ ծա պատ կեր 2.6. Ծն ված տղա/աղ ջիկ ե րե խա նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ ծնունդ նե րի կար գի, %
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5-րդ ծնն դա բե րու թյու նից սկ սած նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան աս տի ճա նա կան 
նվա զում (1.4 ), ի սկ 6-ր դի դեպ քում` 1.2, ի նչն ա նուղ ղա կի ո րեն վկա յում է բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րում 
ար դեն ի սկ եր կու սե ռե րի ե րե խա նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ե րե խայի սե ռի նկատ մամբ հա տուկ նա-
խընտ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Ու սում ա սիր վել է նաև տղա/աղ ջիկ ե րե խա նե րի բաշխ վա ծու թյու նը` կախ ված բնա կա վայ րից 
(քա ղաք/ գյուղ) և մոր կր թա կան մա կար դա կից: Բա ցա հայտ վել է տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան կախ-
վա ծու թյուն բնա կա վայ րից (քա ղաք/ գյուղ) կր թա կան մա կար դա կից, (գ ծա պատ կեր 2.7 և 2.8):

 Քա ղա քաբ նակ կա նանց շր ջա նում սկ սած 3-րդ ծնն դա բե րու թյու նից նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա-
բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի բարձ րա ցում, ո րն ա ռա վե լա գույն մե ծու թյան է հաս նում 4-րդ ծնն դա բե րու թյան 
դեպ քում (3.3), այ նու հետև նկատ վում է ցու ցա նի շի նվա զում: Գյու ղա կան վայ րե րում 1-4-րդ ծնն դա բե րու-
թյուն նե րի դեպ քում տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը մոտ է բնա կա նոն գոր ծըն թա ցի ցու ցա նիշ նե րին 
(1.1և 1.0), նկատ վում է ո րո շա կի նվա զում 3-րդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում (0.7) և փոքր ի նչ բարձ րա ցում 
5-ր դի դեպ քում (1.3):

Գ ծա պատ կեր 2.7. Ե րե խա նե րի սե ռի կախ վա ծու թյու նը ծնն դա բե րու թյուն նե րի կար գից  
և բնա կա վայ րից (քա ղաք/ գյուղ) 

0.98 1.02

1.52

3.27

1.87

1.261.09 1.02

0.65

1.07 1.31
1.16

0.50

Քաղաք Գյուղ

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50
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Ինչ վե րա բե րում է ե րե խա նե րի սե ռի տղա/աղ ջիկ բաշխ վա ծու թյան տվյալ նե րին ը ստ հարց ված-
նե րի կր թա կան մա կար դա կի, ա պա բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց մոտ 2-ից 5-րդ ծնն դա բե րու թյան 
դեպ քում նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան բարձ րա ցում (1.2-1.6)՝ ան նա խա դեպ մե ծու թյան 
հաս նե լով 5-րդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում (3.2): Սկ սած ե րկ րորդ ծնն դա բե րու թյու նից` բարձ րա գույն կր-
թու թյամբ կա նանց մոտ տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան ա վե լի բարձր ցու ցա նիշ ներ են ար ձա նագր-
վում, քան տար րա կան/ հիմն ա կան կր թու թյուն ու նե ցող նե րի մոտ (գ ծա պատ կեր 2.8): 

Գ ծա պատ կեր 2.8. Ե րե խա նե րի սե ռի կախ վա ծու թյու նը ծնն դա բե րու թյուն նե րի կար գից և կր թա կան 
(հիմ ա կան, բարձ րա գույն) մա կար դա կից 

1.11 1.07 1.05 1.13 1.06 0.91

0.98 1.2

1.6 1.62

3.33

1

0.7

Տարրական / հիմնական Բարձրագույն

1.2

1.7

2.2

2.7

3.2

3.7

I          II          III          IV          V          VI

 
Ըն տա նի քում առ կա ե կամ տի տե սան կյու նից կա տար ված վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ու ղիղ կապ 

ըն տա նի քի ե կամ տի չա փի և ծն ված ե րե խա նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան միջև չկա: 

Ո րո շա կի կախ վա ծու թյուն է նկատ վել կա նանց ե կա մուտ նե րի և տղա նե րի գե րակշ ռու թյան միջև, 
մաս նա վո րա պես, ցածր ե կա մուտ ու նե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ, 100000 դրամ և ա վե լի ե կա մուտ 
ու նե ցող նե րի մոտ ար դեն ի սկ 1-ին և 2-րդ ե րե խա նե րի պա րա գա յում հա րա բե րակ ցու թյու նը հա մա պա-
տաս խա նա բար կազ մում է 1.22 և 1.33, ի սկ 4-րդ և 5-ր դի դեպ քում ա կն հայտ է դառ նում տղա նե րի ան նա-
խա դեպ գե րակշ ռու թյու նը՝ կազ մե լով հա մա պա տաս խա նա բար 8.2 և 7.6 (գ ծա պատ կեր 2.9): 
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Գ ծա պատ կեր 2.9. Ե րե խա նե րի սե ռի կախ վա ծու թյու նը կնոջ և ըն տա նի քի ե կա մուտ նե րից 
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Կանայք

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍԵ ՌԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ՆԱ ԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՓՈՒ ԼՈՒՄ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՎՈՂ  
ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Քա նա կա կան հարց ման մեջ ը նդ գրկ ված 1899 կա նանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 1742 (91.7%) նշել են, 
որ տե ղյակ են նա խածնն դյան փու լում պտ ղի սե ռի ո րոշ ման հնա րա վո րու թյան մա սին:

 Այն հար ցին, թե ախ տո րոշ ման ի նչ պի սի մե թոդ նե րի մա սին կա րող են նշել, հարց ված նե րի 88.9%-
ը նշել է գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան, 1.5%-ը` ամն ի ո ցեն տե զի, 15.9%-ը` ա վան դա կան մե թոդ նե րի մա-
սին: 

Հատ կան շա կան է, որ ախ տո րոշ ման այդ մե թոդ նե րի ին ֆոր մա ցի այի աղ բյու րի մա սին հար ցին 
պա տաս խա նած 1742 կա նան ցից մի այն 45.2%-ի հա մար են ին ֆոր մա ցի այի աղ բյուր ե ղել բուժ հիմն արկ-
նե րը: Մնա ցած 54.8%-ը ին ֆոր մա ցի ան ստա ցել է տար բեր աղ բյուր նե րից, մաս նա վո րա պես` ըն կեր նե րից 
(36.8%), ծնող նե րից (10.0%), ԶԼՄ-նե րից (4.7%): Փոքր թիվ են կազ մում այն կա նայք, ով քեր որ պես ին ֆոր-
մա ցի այի աղ բյուր նշել են սկես րո ջը (2.3%) և ա մուս նուն (0.8%):

 Հա մա րյա բո լոր հարց ված նե րը բա վա րար չա փով ի րա զեկ ված է ին տվյալ մե թո դով հե տա զոտ-
ման վայ րի մա սին: Հարց ված նե րի 34.3%-ը նշել է պո լիկ լի նի կան, 32.5%-ը` գեր ձայ նային ախ տո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րը, 28.1%-ը` ծնն դա տու նը, 5.2%-ը` պտ ղի սե ռը ո րո շե լու այլ վայ րեր: 

 Նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու վայ րի մատ չե լի ու թյան վե րա բե րյալ հար ցին ի 
պա տաս խան կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը (66.9%) հե տա զոտ ման վայ րը հա մա րել է մատ չե լի, ան մատ-
չե լի են հա մա րել 7.4%-ը, այդ մա սին ին ֆոր մա ցի ա չի ու նե ցել յու րա քան չյուր չոր րորդ հարց վա ծը (25.7%): 
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Չ նա յած բարձր ի րա զեկ մա նը, վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում նա խածնն դյան փու լում ե րե-
խայի սե ռը ո րո շե լու մե թո դից օ գտ վել էր 420 կին (22,1%), մե թո դից չէր օ գտ վել հարց ված նե րի ճն շող 
մե ծա մաս նու թյու նը (77.9%): 

Ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու նպա տա կով կա նանց 38.4%-ը դի մել է պո լիկ լի նի կա, 29%-ը` գեր ձայ նային 
ախ տո րոշ ման ծա ռա յու թյուն, 27.9%-ը ծնն դա տուն: Փոքր թիվ է ին կազ մում ախ տո րոշ ման կենտ րոն կամ 
այլ վայր դի մած կա նայք, հա մա պա տաս խա նա բար 2.9% և 1.8% (գ ծա պատ կեր 2.10): 

Գ ծա պատ կեր 2.10. Նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու հա մար կա նանց  
բաշխ վա ծու թյունն ը ստ հե տա զոտ ման վայ րի 

Պոլիկլինիկա

Ծննդատուն

Ախտորոշման կենտրոն

Այլ վայր

ԳՁՀ կենտրոն2.9%29.0%

27.9%

38.4%

1.8%

 Սե փա կան ան ձին և ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րում ո րոշ ման կա յաց մանն ա ռնչ վող 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը հու սադ րող է այն ա ռու մով, որ հե տա զո տու թյան դի մած կա նանց ճն-
շող մե ծա մաս նու թյու նը (68.4%) այդ քայլն ա րել է սե փա կան ո րոշ մամբ ու նա խա ձեռ նու թյամբ: Հա մա րյա 
հա վա սար հա ճա խա կա նու թյամբ կնո ջը հե տա զո տու թյան են ո ւղ ղոր դել ա մու սի նը/ զու գըն կե րը (11.6%), 
սկե սու րը (9.7%), մայ րը (8.1%) (գ ծա պատ կեր 2.11): 

Գծա պատ կեր 2.11. Նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռի ո րո շում կա յաց նող ան ձը

Սեփական նախաձեռնությամբ

Ամուսինը/զուգընկերը

Սկեսուրը

Մայրը

69,9%

8,2%
9,9%

12,0%

 Հա մա ձայն ու սում ա սի րու թյան տվյալ նե րի` հղի ու թյան ժամ ե տը, ո րի ըն թաց քում կա տար վել 
է գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն սե ռը ո րո շե լու նպա տա կով, տա տան վել է շատ մեծ սահ ման նե րում` 
2-36 շա բաթ, կազ մե լով մի ջի նը 14.93 շա բաթ: Ի դեպ, պտ ղի սե ռի ո րոշ ման ա մե նա վաղ ժամ ե տը 13-14 
շա բա թա կան հղի ու թյան շր ջանն է: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով` սե ռը ո րո շե լու հա մար հե տա-
զոտ ված յու րա քան չյուր ե րկ րորդ հղի ի մոտ (48.5%) հայտ նա բեր վել է տղա, 38.8%-ի դեպ քում` աղ ջիկ, 53-ի 
(12.7%) մոտ սե ռը հս տակ պար զել չի հա ջող վել:

Պտ ղի սե ռը պար զե լուց հե տո է ա կան տար բե րու թյուն ներ հղի նե րի և նրանց ա մու սին նե րի կող մից 
հղի ու թյան շա րու նակ ման հար ցում չի ար ձա նագր վել: 

Կա նանց և նրանց ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար 
95.5% և 90.8% ցան կա ցել են ու նե նալ տվյալ սե ռի ե րե խա, չեն ցան կա ցել ու նե նալ մի այն կա նանց 3.6%-ը 
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և տղա մարդ կանց 4.2%, ի սկ հա մա պա տաս խա նա բար 0,9%-ը և 5.0%-ը չեն կողմն ո րոշ վել (գ ծա պատ կեր 
2.12): 

Գ ծա պատ կեր 2.12. Կա նանց և նրանց ա մու սին նե րի ո րո շու մը պտ ղի սե ռը ո րո շե լուց հե տո

Ամուսիններ / զուգընկերներ

Կանայք 3,6%

4,2%

0,9%

5,0%

95,5%

90,8%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105

Չեն կողմնորոշվել
Չի ցանկացել այդ սեռի երեխա ունենալ
Ցանկացել է այդ սեռի երեխա ունենալ

Ըն տա նի քի ո րո շու մը ա վե լի մոտ է ե ղել ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի կար ծի քին: Ըն տա նի քը 333 
(90.9%) դեպ քե րում ցան կա ցել է ու նե նալ տվյալ սե ռի ե րե խա, 13 (3.4%)- չեն ցան կա ցել, ի սկ 18 (5.0%)-չեն 
կողմն ո րոշ վել այդ հար ցում:

Հ ՂԻ ՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ԵԼ ՔԸ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍԵ ՌԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒՑ ՀԵ ՏՈ 

Ե րե խայի սե ռը ո րո շե լուց հե տո 420 կա նանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 397 (94.5%), շա րու նա կել է 
հղի ու թյու նը, ի սկ 23-ը (5.5%) դի մել է հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման (գ ծա պատ կեր 2.13): Այս պի-
սով, հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը վկա յում են, որ 2830 տնային տն տե սու թյուն նե րում հայտ նա բեր ված 
2925 վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի (15-49) կա նանց 0.8 %-ը (23) վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ը նդ-
հա տել են հղի ու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված պտ ղի սե ռի ան ցան կա նա լի լի նե լու հան գա ման քով: Քա նի որ 
հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ներ կա յա ցուց չա կան են հան րա պե տու թյան կտր ված քով, դա հիմք է տա լիս 
են թադ րե լու, որ Հա յաս տա նի մոտ 900. 000 վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի կա նանց 0.8%-ը վեր ջին 5 տա-
րի նե րի ըն թաց քում կա տա րել են սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում: 

Գծա պատ կեր 2.13. Նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռը ո րո շե լուց հե տո հղի ու թյան ել քը 

Չեն որոշել պտղի սեռը

Որոշել են սեռը և 
ընդհատել են հղիությունը

Որոշել են սեռը և 
շարունակել են հղիությունը

77.9%

5.5%

94.5%
22.1%
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Հ ղի ու թյան ը նդ հատ ման ո րո շում կա յաց րած 23 կա նան ցից 19-ը (82.6%) ո րո շու մը կա յաց րել է ի նք-
նու րույն: Ա մուս նու/ զու գըն կե րոջ կող մից ո րո շու մը կա յաց վել է 18.4%-ի դեպ քում:

Հ ղի ու թյան ը նդ հատ ման վայ րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ-
ման դի մած կա նանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը (83.7%) հղի ու թյու նը ը նդ հա տել է ծնն դա տա նը: Ան հանգս-
տաց նող է, որ 4 կին հղի ու թյու նը ը նդ հա տել է դե ղո րայ քային ա բոր տի մի ջո ցով տա նը, ա ռանց բժիշկ նե-
րի մաս նակ ցու թյան: 

Ցածր էր կա նանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում հղի ու թյան ը նդ հատ ման օ րենսդ րա կան 
թույ լատ րու թյան մա սին: Հարց ված 1899 կա նան ցից ի րա զեկ ված էր ըն դա մե նը 57.4%-ը: Ա մեն եր րորդ 
հարց ված` 675 (35.5%), չի ու նե ցել ին ֆոր մա ցի ա, ի սկ 133-ը (7.0%) կար ծիք են հայտ նել, որ ա բոր տը Հա յաս-
տա նում օ րի նա կան չէ (գ ծա պատ կեր 2.14): 

Գծա պատ կեր 2.14. Հարց ված կա նանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը ա բորտ նե րի կա տար ման  
օ րի նա կա նու թյան վե րա բե րյալ 

57.5% 35.5%

7.0%

Իրազեկված են

Տեղեկություններ չեն ունեցել

Ունեցել են թյուր կարծիք

Ծն ված ե րե խա նե րից 1804-ը (99.8%) հարց ման պա հին կեն դա նի է ին, 4-ը ոչ (0.2%) հարց ման պա հին 
կեն դա նի չէր: Ե րե խա նե րի մի ջին տա րի քը կազ մում էր 13.78, ի սկ ա ռա վե լա գույ նը` 32 տա րի: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը, չնա յած հարց ված նե րի ըն տա նիք-
նե րում տղա ե րե խա նե րի մոտ 6 ան գամ ա վե լի մեծ նա խա պատ վու թյա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ ծն վե լուց 
հե տո աղ ջիկ ե րե խա նե րի նկատ մամբ առ կա է հա վա սար վե րա բեր մունք ու խնամք. Դա են փաս-
տում ծն ված ե րե խա նե րի կեն դա նի լի նե լու և նրանց տա րի քի մա սին տվյալ նե րը աղ ջիկ/տ ղա կտր ված-
քով (ա ղյու սակ 2.1): 

Ա ղյու սակ 2.1. Կեն դա նի ե րե խա նե րի մի ջին տա րի քը ը ստ ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվի

Ծնն դա բե րու թյուն Կեն դա նի տղա 
ե րե խա ներ, %

Կեն դա նի աղ ջիկ 
ե րե խա ներ, %

Տ ղա ե րե խա նե րի 
մի ջին տա րի քը

Աղ ջիկ ե րե խա նե րի 
մի ջին տա րի քը

I 99.8 99.9 13.7 14.2
II 99.2 99.4 13.5 13.6
III 98.9 99.1 13.1 13.2
IV 98.5 98.7 12.7 12.9
V 96.3 97.6 12,4 12.7
VI 95.5 96.9 9.5 9.9
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ԳԼՈՒԽ 3. Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՄԱՆ ԴԻ ՄԱԾ  
ԿԱ ՆԱՆՑ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ ԿԱ ՏԱՐ ՎԱԾ ՀԱՐՑ ՄԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման նպա տա կով բուժ հաս տա տու թյուն ներ  դի մած կա նանց  
շր ջա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման պատ ճառ նե րի, այդ թվում սե ռով պայ մա նա վոր ված, 
ա բոր տի դի մե լու ո րոշ ման կա յաց ման, ման կա բար ձա կան ա նամն ե զի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ըն-
տա նի քում տղա/աղ ջիկ ե րե խա նե րի առ կա յու թյան, վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծի ու սումն ա սիր ման 
նպա տա կով քա նա կա կան հարց ման են են թարկ վել հան րա պե տու թյան բո լոր մար զե րի և Եր ևա նի քա-
ղա քի ծնն դօգ նու թյան հիմն արկ ներ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման նպա տա կով 2011թ. հու լիս-օ-
գոս տոս ա միս նե րին դի մած կա նայք, ով քեր հա մա ձայ նել են մաս նակ ցել հարց մա նը (Հավելված 3):

Ու սումն ա սի րու թյան մեջ ը նդ գրկ վել են 368 կին, ո րոնց մի ջին տա րի քը կազ մել է 29,6 տա րի:

 Հա մա ձայն Հա յաս տա նում ժո ղովր դագ րա կան ա ռող ջա պա հա կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի (Հ-
ԺԱՀ, 2010թ.)` ծնն դա բե րու թյուն նե րի ա ռա վե լա գույն թվա քա նա կը ար ձա նագր վում է 20-25 տա րի քային 
խմ բում, ի սկ ա բորտ նե րը` 25-29 տա րե կա նում: Այն նշում է, որ Հա յաս տա նում կա նայք սո վո րա բար դի-
մում են ա բոր տի 1 կամ 2 ե րե խա ու նե նա լուց հե տո: Այդ ա ռու մով նույնն է վկա յում նաև սույն հե տա զո-
տու թյու նը:

29.6 տարի

20-25 տարեկան

25-29 տարեկան

Հետազոտվածների միջին տարիքը

Ծննդաբերությունների առավելագույն տարիքային միջակայքը

Աբորտի դիմած կանանց առավելագույն տարիքային միջակայքը

Ա բոր տի դի մած կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ բնա կու թյան վայ րի ներ կա յաց ված է ա ղյու սակ 3.1-
ո ւմ:

Ա ղյու սակ 3.1. Ա բոր տի դի մած կա նանց բաշխ վա ծու թյունն ը ստ բնա կու թյան վայ րի

Բնա կա վայ րի ան վա նու մը Ա բոր տի դի մած կա նանց թի վը Տե սա կա րար կշիռ, %

Եր ևան 129 35,1
Ա րա գա ծոտն 9 2,4
Ա րա րատ 22 5,9
Ար մա վիր 24 6,5
Գե ղար քու նիք 29 7,9
Լո ռի 41 11,1
Կո տայք 31 8,4
Շի րակ 38 10,3
Սյու նիք 21 5,7
Վայոց ձոր 9 2,4
Տա վուշ 15 4.1
Ըն դա մե նը 368 100
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 Հե տա զոտ ված նե րի ման կա բար ձա կան ա նամ ե զի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ ըն դա-
մե նը 19 հարց ված (5,2%) էր ու նե ցել մեկ հղի ու թյուն: 

Ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 176 (47.8%), ու նե ցել է ին 4 և ա վե լի հղի ու թյուն, 2 և 3 հղի ու թյուն ու նե ին հա-
մա պա տաս խա նա բար 17.4% և 28.8%-ը, ըն դա մե նը 3 կին չէր ու նե ցել հղի ու թյուն (գ ծա պատ կեր 3.1): 

Գ ծա պատ կեր 3.1. Հղի ու թյուն նե րի թի վը ա բոր տի դի մած կա նանց շր ջա նում 

3
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Հղիություն չի
ունեցել

1 հղիություն 2 հղիություն 3 հղիություն 4 և ավելի
հղիություն

 Նախ կի նում կա տար ված ա բորտ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
հարց ման մաս նակ ցած յու րա քան չյուր 5-րդ հղին չի ու նե ցել հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ա բորտ նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը ը ստ ա բորտ նե րի թվա քա նա կի ցու ցա բե-
րում է նվազ ման մի տում. այս պես, ե թե 1 ա բորտ ա նամն ե զում նշել էր յու րա քան չյուր 3-րդ կի նը (36.1%), 
2 ա բորտ` 98-ը (26.6%), 3 ա բորտ` 32-ը (8.7%), ա պա 4 և ա վե լի` ըն դա մե նը 37-ը (10.1%) (գ ծա պատ կեր 3.2):

Գ ծա պատ կեր 3.2.Ա բորտ նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը հարց ված նե րի շր ջա նում, %
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Ա բոր տի դի մած կա նանց ե րե խա նե րի տղա /աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան ու սում ա սի րու թյու նը 
ա ռա ջին ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ցույց տվեց, որ ե րե խա նե րի տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը 
մոտ է բնա կա նին` 1.04 (51% և 49%), ի սկ վեր ջին ծնն դա բե րու թյու նից ծն ված ե րե խա նե րի շր ջա նում փոքր-
ի նչ գե րակշ ռում է ին տղա նե րը` 51.7% 48.3 %-ի փո խա րեն, սա կայն հա րա բե րակ ցու թյու նը` 1.07, կր կին մոտ 
էր բնա կա նին 

Նա խորդ հղի ու թյուն նե րի ել քի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ հղի ու թյուն նե րի կե սից ա վե լին 
(54.2%) ա վարտ վել է ծնն դա բե րու թյամբ, ա մեն 10-րդ կնոջ մոտ` ի նք նա բեր վի ժու մով, ի սկ (36.2%)-ի մոտ` 
հղիության արհեստական ընդհատումով (գ ծա պատ կեր 3.3):

Գ ծա պատ կեր 3.3. Հղի ու թյան ել քե րը նա խորդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում 

9.6% 54.2%

36.2%

Ծննդաբերություն

Ինքնաբեր վիժում

Ունեցել են թյուր կարծիք

Հ ղի ու թյան ը նդ հատ ման պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հիմն ա կան դեպ քե րի 
46.2% -ը կապ ված էր հղի ու թյան ան ցան կա լի ու չպ լա նա վոր ված լի նե լու հետ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, փոքր թիվ չէ ին կազ մում սո ցի ալ-տն տե սա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րը, ի նչն ար ձա նագր վել է յու րա քան չյուր 3-րդ հարց վա ծի մոտ 
(39.1%): 

Բժշ կա կան ցու ցումն ե րով հղի ու թյու նը ը նդ հատ վել էր 27 կնոջ (7.3%) մոտ, ին չը փաս տում է հղի նե րի ոչ 
բար վոք ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին: 

Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման հա մար ծնն դօգ նու թյան ստա-
ցի ո նար բուժ հիմ արկ է ին դի մել 17 (4.6 %) կին: 

Ու շագ րավ է, որ ըն տա նի քում տար բեր սե ռի ե րե խա նե րի քա նա կը ո րո շե լու ա մե նա մեծ ի րա վա-
սու թյամբ օ ժտ ված է ին կա նայք: Բա վա կան է նշել, որ այդ հար ցին պա տաս խա նած 17 կա նանց տվյալ նե-
րի հա մա ձայն, տար բեր սե ռե րի ե րե խա ներ ու նե նա լու հար ցը 29.4%-ի դեպ քե րում ո րոշ վել է կնոջ կող մից 
մի անձ նյա, 41.2%-ի դեպ քում կի նը ո րո շել է ա մուս նու / զու գըն կե րոջ հետ, վեր ջին նե րիս կող մից ո րո շում է 
կա յաց վել մի այն 29.4% դեպ քում, ին չը վկա յում է ըն տա նի քում ո րո շում կա յաց նե լու կա նանց բարձր ի րա-
վա սու թյան մա սին (70,6%) (գծա պատ կեր 3.4):

Գ ծա պատ կեր 3.4. Ըն տա նի քում տար բեր սե ռե րի ե րե խա նե րի քա նա կի վե րա բե րյալ ո րո շում 
կա յաց նող ան ձը

41.2%

29.4%
29.4%

Որոշել են համատեղ

Որոշել է կինը

Որոշել է տղամարդը
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 Ըն տա նի քում տղա կամ աղ ջիկ ե րե խա նե րի նա խա պատ վու թյա նը վե րա բե րող հար ցին պա տաս-
խա նած կա նանց տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ըն տա նիք նե րում 6 ան գամ ա վե լի հա-
ճախ նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տղա նե րին` աղ ջիկ նե րի հա մե մա տու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա-
բար 64.7% և 11.8%) և մի այն հարց ված նե րի 23.5%-ն էր նշել չե զո քու թյուն սե ռի հար ցում (գ ծա պատ կեր 3.5)

Գ ծա պատ կեր 3.5. Տար բեր սե ռե րի ե րե խա նե րի նա խա պատ վու թյու նը ըն տա նի քում 

Նախապատվութունը տղա

Նախապատվությունը աղջիկ

Չեզոք

64.7%

11.8%

23.5%

Ըն տա նի քում տղա նե րին տր վող նա խա պատ վու թյան պատ ճառ նե րին վե րա բե րող հար ցին պա-
տաս խա նել է ին ա բոր տի դի մած սա կա վա թիվ կա նայք, ըն դա մե նը 11 կին, ո րոնց 6-ի (54.5%) կար ծի քով 
դա պայ մա նա վոր ված է տղա նե րի` տոհ մը շա րու նա կե լու, ի սկ 5 (45.5%)-ի կար ծի քով` ու նեց ված քի ժա-
ռան գորդ լի նե լու հան գա ման քով: 

Հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում էր ներ կա հղի ու թյան ը նդ հատ ման ո րո շու մը կա յաց նող ան ձի մա-
սին, ո րին պա տաս խա նած 17 կա նանց տվյալ նե րի հա մա ձայն` ներ կա հղի ու թյան ը նդ հատ ման ո րո շու մը 
կա յաց վել է հա վա սա րա պես 8-ա կան դեպ քե րում (47.1%) կնոջ ու ա մուս նու կող մից և մի այն մեկ դեպ քում 
(5.9%)` սկե սու րի կող մից (գ ծա պատ կեր 3.6):

Գ ծա պատ կեր 3.6. Ներ կա հղի ու թյան ը նդ հատ ման ո րո շում կա յաց նող նե րը

Տղանարդ

Կին

Սկեսուր

5.9%

47.1%
47.1%

 
Հա ջորդ ե րե խայի ան պատ ճառ տղա լի նե լու կա պակ ցու թյամբ կնոջ վրա ճնշ ման և այն գոր ծադ-

րող ան ձի մա սին հար ցին ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը 88.2%-ը պա տաաս խա նել է, որ որ ևէ ճն շում չի ե ղել, 
և մի այն 2 կին (11.8%) նշել են այդ պի սի ճնշ ման մա սին` մե կի դեպ քում ա մուս նու` և մյու սի դեպ քում սկե-
սու րի կող մից: 
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ԳԼՈՒԽ 4 . ՍԵ ՌԻ Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶ ԴՈՂ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ  
ՆԱ ԽԱԾՆՆ ԴՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ ՏՂԱ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ 

Ընդ հա նուր առ մամբ քա նա կա կան հարց ման մաս նա կից նե րը փաս տում են, որ թե՛ ի րենց շր ջա պա-
տում և թե՛ ըն տա նի քում տար բե րակ ված մո տե ցում կա ե րե խայի սե ռի նա խա պատ վու թյան հար ցում: 

Գ ծա պատ կեր 3.1. Ձեր շր ջա պա տում/ըն տա նի քում նա խա պատ վու թյունն ա վե լի շատ տր վում է 
տղա նե րի՞ն, թե՞ աղ ջիկ նե րին

Շրջապատ

Ընտանիք
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Տղաներին Աղջիկներին Հավասարապես

 Հա մա ձայն հարց ման ար դյունք նե րի՝ կա նանց շր ջա պա տում տղա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող 
մարդ կանց թի վը (59.3%) մոտ տասն ան գամ ա վե լի է աղ ջիկ նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող մարդ կանց 
թվից (5.6%): Հարց ված նե րի 35.1%-ը նշում է, որ իր շր ջա պա տի մարդ կանց հա մար ե րե խայի սե ռը նշա նա-
կու թյուն չու նի (գծապատկեր 3.1): 

Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում հարց ված կա նանց մե ծա մաս նու թյան (70.4%) կար ծի քով ի րենց շր ջա-
պա տում նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տղա նե րին և մի այն 1.6%-ն է գտ նում, որ նա խա պատ վու թյու նը 
տր վում է աղ ջիկ նե րին (28%-ի կար ծի քով շր ջա պա տի հա մար ե րե խայի սե ռը նշա նա կու թյուն չու նի): Քա-
ղա քային բնա կա վայ րե րում պատ կե րը հետ ևյալն է. հարց ված նե րի 50.5%-ի կար ծի քով ի րենց շր ջա պա տի 
մար դիկ նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են տղա նե րին, ի սկ 8.8%-ի կար ծի քով` աղ ջիկ նե րին: 

Հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում էր նա խա պատ վու թյուն նե րին ըն տա նի քի ներ սում, և այս տեղ նո րից գե-
րակշ ռում են տղա ե րե խա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող պա տաս խան նե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, 
տղա ե րե խա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող ըն տա նիք նե րը մոտ վեց ան գամ ա վե լի են, քան աղ ջիկ-
նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող ըն տա նիք նե րը (հա մա պա տաս խա նա բար 43.8% և 7.6%), գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում տար բե րու թյու նը տաս նա պատկ վում է (հա մա պա տաս խա նա բար 51.8% և 4.5%), ի սկ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րի պա րա գա յում տար բե րու թյու նը մոտ քա ռա կի է (հա մա պա տաս խա նա բար 
37.6% և 10%): 

Ըն տա նի քի ներ սում ե րե խայի սե ռի նա խա պատ վու թյուն նե րը ը ստ մար զային բաշխ ման ներ կա յաց-
ված են գծա պատ կեր 3.2-ո ւմ:
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Գ ծա պատ կեր 3.2. Ձեր ըն տա նի քում ա վե լի շատ նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տղա նե րի՞ն, թե՞ 
աղ ջիկ նե րին
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Հավասարապես

 Քա նա կա կան հարց մա նը մաս նա կից կա նանց 41.4 %-ը նշել են, որ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ 
ցան կա նում է ին տղա ու նե նալ, և մի այն ա մեն յո թե րորդ (15.5%) հարց վողն է նշել, որ ցան կա նում էր աղ-
ջիկ ե րե խա ու նե նալ: Հատ կան շա կան է, որ ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում հարց վող նե րի մոտ կե սի (43.1%) 
հա մար ե րե խայի սե ռը նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել (գծա պատ կեր 3.5):

Ն շա նա կա լի տար բե րու թյուն ներ կան գյու ղա կան և քա ղա քային բնա կա վայ րե րում հարց ված կա նանց 
նա խա պատ վու թյուն նե րում: Քա ղա քային բնա կա վայ րե րում մոտ ե րեք ան գամ ա վե լի շատ են աղ ջիկ 
ե րե խա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող հարց վող նե րը (քա ղաք` 20.3%, գյուղ` 7.3%): Տղա նե րի դեպ քում 
պա տաս խան նե րը տար բեր վում են մի այն 1.9 տո կո սային կե տով (քա ղաք`40.6%, գյուղ`42.5%) (գծա պատ-
կեր 3.3):

Գ ծա պատ կեր 3.3 Ի ՞նչ է իք ցան կա նում ու նե նալ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ` աղ ջի՞կ, թե՞ տղա 

431

356

215

61

415

421

Քաղաք

Գյուղ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 660% 70% 80% 90% 100%
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Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը մար զային կտր ված քով նույն պես վկա յում է բո լոր մար զե րում տղա նե րի 
նկատ մամբ հս տակ նա խա պատ վու թյուն ար տա հայ տող դիր քո րոշ ման մա սին: Տղա նե րին հա րա բե րա-
կա նո րեն շատ է նա խա պատ վու թյուն տր վում է Լո ռու (93.7%), Տա վու շի (50.7%), Շի րա կի (46.2%) և Գե ղար-
քու նի քի (45.6%) մար զե րում: Հա րա բե րա կա նո րեն հա վա սար վե րա բեր մունք կա ա ռա ջին ե րե խայի սե ռի 
ա ռու մով Ա րա գա ծոտ նի (82.4%), Ա րա րա տի (71.3%) և Սյու նի քի (69.6%) մար զե րում, որ տեղ հարց ված նե րի 



30 

ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը նշել է, որ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ ե րե խայի սե ռը նշա նա կու թյուն չի ու-
նե ցել ի րենց հա մար (գծա պատ կեր 3.4): 

Գ ծա պատ կեր 3.4. Ի ՞նչ է իք ցան կա նում ու նե նալ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ` աղ ջի՞կ, թե՞ տղա 
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Ա ռա ջին հղի ու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի/ զու գըն կեր նե րի մե ծա մաս նու թյու նը (59.7%) ցան կա ցել 
էր ու նե նալ տղա ե րե խա (տար բե րու թյու նը տղա ե րե խա ցան կա ցող կա նանց և նրանց ա մու սին նե րի 
միջև կազ մում է 18.2 տո կո սային կետ), ի սկ աղ ջիկ ե րե խա ցան կա ցել են ու նե նալ վեր ջին նե րիս մի այն 
6.8%-ը: Յու րա քան չյուր եր րորդ (31.7%) կնոջ ա մուս նու/ զու գըն կե րոջ հա մար ե րե խայի սե ռը նշա նա կու-
թյուն չի ու նե ցել: 

Հա մա ձայն քա նա կա կան հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց` նրանց սկե սուր նե րի և մայ րե րի չն չին տո-
կոսն է ցան կա ցել ա ռա ջին հղի ու թյան ըն թաց քում աղ ջիկ թոռ ու նե նալ (հա մա պա տաս խա նա բար 4.7% և 
4.8%): Տղա թոռ ցան կա ցել է ու նե նալ սկե սուր նե րի 40.5%-ը և մայ րե րի 22.2%-ը: Ե րե խայի սե ռը նշա նա կու-
թյուն չի ու նե ցել սկե սուր նե րի 45.1%-ի և մայ րե րի 67.3%-ի հա մար (գծա պատ կեր 3.5): 

Գ ծա պատ կեր 3.5. Ի ՞նչ է իք ցան կա նում ու նե նալ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ` աղ ջի՞կ, թե՞ տղա 
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 Հատ կան շա կան է, որ հա մա ձայն ի րա կա նաց ված վի ճա կագ րա կան տես տի (t-test) հարց վող նե րի  
կր թա մա կար դա կը և տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նը է ա կան ազ դե ցու թյուն չեն ու նե նում նա խա պատ-
վու թյուն նե րի հար ցում1: 

Տ ՂԱ ՆԵ ՐԻ ՆԱ ԽԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՂ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Ֆո կուս-խմ բե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը գտ նում են, որ ներ կա յումս հա սա-
րա կու թյան մեջ ա վե լի է ա րժ ևոր վում տղա ե րե խան: Հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը տղա ե րե խայի 
նկատ մամբ առ կա ը նդ գծ ված նա խա պատ վու թյու նը հա մա րում են զուտ հայ կա կան մտա ծե լա կեր պի ար-
դյունք, սա կայն մաս նա կից նե րի ո րոշ մա սի կար ծի քով ե րե խայի սե ռի նկատ մամբ նման տար բե րակ ված 
վե րա բեր մուն քը հա սա րա կու թյան մեջ ար դա րաց ված չէ: Ստորև բեր ված մեջ բե րու մը ի րա վի ճա կի դի-
պուկ նկա րագ րու թյուն է. 

-Եր ևույ թը, որ պես այդ պի սին գո յու թյուն ու նի մեր հա սա րա կու թյան մեջ, չգի տեմ ին չու: Ես ան ձամբ 
հա մա ձայն չեմ այդ մտ քի հետ, հա մա ձայն չեմ, որ պետք է ա րժ ևոր վի տղա ե րե խան, ո րով հետև ես նկա-
տել եմ, որ մեզ մոտ նույ նիսկ ֆա նա տիզ մի է հաս նում տղա ե րե խայի «եր ևույ թը» ու շատ ան գամ, ես 
նույ նիսկ կա սեմ ա վե լին, շատ ան գամ ըն տա նիք կազ մե լու նպա տա կը առ հա սա րակ ե րե խա ու նե նա լու 
հետ է կապ վում ու հենց ա րու զա վակ ու նե նա լու հետ, ո րն իմ կար ծի քով չա փա զանց խո րը և ստե րե ո տի-
պային է, ո րը պետք է վե րա նայել: 

(Խա ռը խումբ՝ կա նայք/տ ղա մար դիկ) 

 Թեև ֆո կուս-խմ բե րի մաս նա կից նե րից շա տե րը փաս տում են, որ տղա նե րի նկատ մամբ ը նդ գծ ված 
նա խընտ րու թյուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում հետզ հե տե ա վե լի քիչ են ար տա հայտ վում, այ նո ւա մե նայ-
նիվ բո լոր ֆո կուս-խմ բե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը մի ան շա նակ կար ևո րում են 
տղա ե րե խայի ժա ռանգ լի նե լու հան գա ման քը` ան կախ ըն թա ցիկ փո փո խու թյուն նե րից:

- Ի նձ հա մար կար ևոր չէ ա ռա ջի նը տղա կլի նի թե աղ ջիկ, քո զա վակն է ու պետք է նույն ձևով սի րես: 
Պար զա պես, ի նչ պես որ ա սա ցին, տղան տոհ մի շա րու նա կող է, ի սկ մնա ցած ա ռումն ե րով` աղ ջիկ կա, որ 
իս կա պես հա զար տղա ար ժե: 

(Տ ղա մարդ կանց խումբ)

- Հայ ըն տա նիք նե րում տղա մար դու խոսքն ա վե լի ազ դե ցիկ է կնոջ մոտ, տղա մարդն էլ ու զում ա տղա, 
դրա հա մար կինն էլ ա ու զում, որ տղա լի նի` ել նե լով նրա նից, որ տղա մարդն ա ու զում: Տղա մար դու ա սա-
ծը գե րակշ ռում ա ըն տա նի քի մեջ:

(Տ ղա մարդ կանց խումբ)

- Ես ի նքս այն կար ծի քին չեմ, որ ա վե լի կար ևոր է ու նե նալ տղա ե րե խա, քան աղ ջիկ ե րե խա, բայց 
բո լոր ըն տա նիք նե րում ա վե լի ա րժ ևոր վում ու ոգ ևո րում է տղայի ծնուն դը: Դա կապ ված է նրա հետ, որ 
սե րուն դը շա րու նակ վի տվյալ ազ գի հա մար, որ պես ազ գը շա րու նա կող: 

(1-ին խո րաց ված հար ցազ րույց,  
35 տա րե կան, բարձ րա գույն կր թու թյուն)

 Հար ցազ րույց նե րի ը նդ հան րա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ տղա նե րի նկատ-
մամբ նա խընտ րու թյու նը հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր ված է տվյալ տոհ մի շա րու նակ ման ան հրա ժեշ-
տու թյամբ, ըն տա նի քում տղա մար դու ազ դե ցիկ դիր քով, հա սա րա կու թյան մեջ տղա նե րի շատ ա վե լի ակ-
տիվ դե րա կա տա րու թյամբ և սո ցի ա լա կան մո բի լու թյամբ: 

Ֆո կուս -խմ բե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րին հարց էր տր վել ՝ ա րդյո՞ք նրանք 
1 Կրթամակարդակի և տղաների նախապատվության կոռելյացիայի գործակիցը դրական է, ինչը նշանակում է, որ ինչքան տարիների 

թիվը մեծ է, այնքան նախապատվությունը տրվում է տղային, բայց դա շատ թույլ կապ է: Աղջիկ և տղա ցանկացողների տարիքի միջին 
ցուցանիշները շատ մոտ են իրար: -test (1.846)< t կրիտիկականից (1.960) նշանակում է, որ ընդունվում է զրոյական հիպոթեզը, այսինքն 
կոռելյացիայի գործակիցը=0. Sig. (2-tailed) 0.065>0.05 նշանակում է, որ կոռելյացիայի գործակիցը=0` նշանակալի չէ:
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հա մա ձայն են, որ հայ կա կան ըն տա նիք նե րում աղ ջիկն ա վե լի քիչ է կար ևոր վում: Հար ցազ րույց նե րի ըն-
թաց քում հն չած պա տաս խան նե րը հե տաքր քիր են նրա նով, որ որ ևէ կերպ չի ը նդ գծ վում ըն տա նի քում 
ա ղջ կա դե րի պա կաս կար ևոր լի նե լու հան գա ման քը: 

-Ը նդ հան րա պես, ե թե ըն տա նի քում կա մեկ ե րե խա, կապ չու նի` աղ ջիկ է, թե տղա, այդ ե րե խան լի-
նում է կենտ րո նում,- կար ծում է տղա մարդ կանց ֆո կուս-խմ բի մաս նա կից նե րից մե կը: -Բո լոր ու ժերն ու 
նվիր վա ծու թյու նը գնում է այդ մի հո գուն: Այ սինքն` կախ ված է նրա նից, թե ըն տա նի քում քա նի ե րե խա 
կա: Դա լրիվ փո խում է ի րա վի ճա կը: Չի կա րող լի նել այն պի սի դեպք, որ ըն տա նի քում կա մեկ աղ ջիկ ու 
ի նքն ան տար բե րու թյան է մատն վել: Չի կա րող այդ պես լի նել: 

Խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից կա նանց ա ռա ջարկ վել է ի րենց օ րի նա կով բա ցատ րել խնդ-
րի է ու թյու նը: 

-Իմ դեպ քում, ես նպա տակ չու նե ի հղի ա նալ, ու քա նի որ ըն տա նի քում կար ցան կու թյուն տղա ե րե խա 
ու նե նա լու, ե րկ րոր դը որ աղ ջիկ ե ղավ, մտա ծե ցի ը նդ հա տեմ հղի ու թյու նը, եր րոր դը տղայի ա կն կա լի քով: 
Ե րկ րորդն ը նդ հա տե ցի զուտ դրա հա մար: Եր րոր դը ար դեն չեմ ը նդ հա տի, չնա յած, որ է լի աղ ջիկ է: Դա 
ըն տա նի քում ո րո շե ցինք: Ես չեմ կար ծում, որ աղ ջիկ նե րը կար ևոր չեն, ո րով հետև ես ու նեմ մի աղ ջիկ: 
Ճիշտ է, ե րկ րորդն ը նդ հա տե ցի սե ռի հա մար, հի մա է լի պատ րաստ վում եմ ե րե խա ու նե նալ, որ նույն պես 
աղ ջիկ է: Ի նձ հա մար ես ա ղջ կան ա վե լի եմ կար ևո րում, քան տղային` ծնո ղի, հատ կա պես մոր հա մար: 

(1-ին խո րաց ված հար ցազ րույց,  
35 տա րե կան, բարձ րա գույն կր թու թյուն)

-Ու նեմ եր կու տղա ե րե խա, ա ռա ջի նը ի մա ցանք, որ աղ ջիկ պետք ա լի նի, ես դի մել եմ ար հես տա կան 
ը նդ հատ ման: Ե րկ րորդն ու նե ցել եմ տղա ե րե խա և էլ չէ ի ու զում ե րե խա ու նե նալ, ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
կային: Բայց ե թե ի նձ բախտ վի ճակ վեր, որ նո րից ե րե խա ու նե նայի, ես է լի տղա կու զե նայի: Հա մա ձայն 
չեմ այն մտ քի հետ, որ հա սա րա կու թյան մեջ աղ ջի կը ա վե լի քիչ է կար ևոր վում, յու րա քան չյուր մարդ 
յու րո վի ա դա տում, յու րա քան չյուր մարդ ան հա տա կան ա, նա յած` ով ի նչ պես ա մտա ծում, էդ հար ցին 
մո տե նում: Ես, օ րի նակ, ա րժ ևո րում եմ տղա ե րե խային: Ես պար զա պես սի րում եմ տղա ե րե խա. ես ռո-
ման տիկ մարդ եմ, մտա ծում եմ, որ ե թե աղ ջի կը ի նչ-որ մի տեղ ի րա տե ղը չի գտ նի, ծնո ղի հա մար ա վե լի 
ցա վա լի ա, քան տղա ե րե խայի նը: 

(2-րդ խո րաց ված հար ցազ րույց,  
40 տա րե կան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն)

 Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի ֆո կուս-խմ բի մաս նա կից նե րը ի րենց հեր թին փաս տում են, որ ա ռանձ նա-
պես տար բե րու թյուն չկա ըն տա նի քի ներ սում` ե րե խա նե րի սե ռե րի հետ կապ ված: Ա վե լին, մաս նա կից նե-
րի մեծ մա սը փաս տարկ ներ էր բե րում ըն տա նի քի ներ սում կնոջ ո րո շիչ դե րը ը նդ գծե լու հա մար: Հա մա-
ձայն չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի ֆո կուս-խմ բի մաս նա կից նե րի՝ տղա կամ աղ ջիկ ե րե խա նե րի կար ծի քը 
նույն պես հա վա սա րա պես է ըն դուն վում ըն տա նի քում, պար զա պես ա ռաջ նեկ նե րի դեպ քում կար ծի քը 
ա վե լի է հաշ վի ա ռն վում` ան կախ սե ռից: Տար բեր հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի պա տաս խան նե-
րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի պա րա գա յում ըն տա նի քի ներ սում տար բե րակ-
ված վե րա բեր մուն քի հետ կապ ված ա ռանձ նա կիր խն դիր ներ չկան, և խն դի րը հա սա րա կու թյան մեջ կամ 
կյան քում հե տա գա հե ռան կար ներն են և կնոջ ա վե լի խո ցե լի վի ճա կը: Հարկ է նշել, որ ա մուս նա ցած կա-
նանց ֆո կուս-խմ բի մաս նա կից նե րը նշում են, որ կնոջ դե րը վեր ջին տաս նա մյակ նե րում նկա տե լի ո րեն 
բարձ րա ցել է հա սա րա կու թյան մեջ: 

Քա նա կա կան հարց ման ար դյունք նե րը, կա րե լի է ա սել, նույ նու թյամբ կրկ նում են ո րա կա կան` ֆո-
կուս-խմ բե րից և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րից ստաց ված պար զա բա նումն ե րը: Այն հար ցին, թե ին չու 
է ըն տա նի քը նա խա պատ վու թյուն տա լիս տղա, այլ ոչ թե աղ ջիկ ե րե խա նե րին, քա նա կա կան հարց մա նը 
մաս նա կից հարց վող նե րի 39.2%-ը նշել է տղա նե րի տոհ մը շա րու նա կող լի նե լու հան գա ման քը, 30.9%-ը` 
ու նեց ված քի ժա ռան գորդ լի նե լու հան գա ման քը: Կար ևոր վում է նաև տղա նե րի՝ հայ րե նի քի պաշտ պան 
լի նե լու փաս տը, ա պա գա յում ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն և ա պա հո վու թյուն տրա մադ րե լու կա րո ղու-
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թյու նը (գծա պատ կեր 3.6): 

Այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնք գե րա պատ վու թյու նը տա լիս են աղ ջիկ նե րին, շեշ տադ րում են վեր ջին նե րիս 
կա պը ծնող նե րի հետ, մաս նա վո րա պես` ծնող նե րին օգ նու թյան հաս նե լու հան գա ման քը (6.6%), ծնո ղին 
հո գե բա նո րեն ա ջակ ցե լը (4.8%) կամ ծեր տա րի քում ծնո ղին նե ցուկ լի նե լը (3.5%): 

Գ ծա պատ կեր 3.6. Ին չու՞ է ձեր ըն տա նի քը նա խա պատ վու թյուն տա լիս տղա, այլ ոչ թե աղ ջիկ  
ե րե խա նե րին
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Աղջիկը ֆին. օգնություն չի կարող ապահովել

Աղջիկը ծնողների համար ծեր տարիքում  նեցուկ չէ

Ամբողջ հոգսն ընկնում է կանանց վրա

Ծնողին դժվար է տեսնել աղջկա տանջանքները

Աղջիկներն ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն

Աղջկան ամուսնացնելը հոգեբանորեն ծանր է

Տղաները հեղինակություն և ուժ են մարմնավորում

Ամուսնությունից հետո աղջիկն այլևս քոնը չէ

Տղաները կարող են աջակցություն ապահովել

Տղաները հայրենիքի պաշտպան են

Տղաները ապահովության երաշխավոր են

Տղաները ունեցվածքի ժառանգորդներ են

Տղաները տոհմը շարունակողներ են

 Դա տե լով ստաց ված ար դյունք նե րից՝ ա ռա ջին ե րե խայի սե ռը նույն պես ազ դում է ըն տա նի քի նա խա-
պատ վու թյուն նե րի վրա: Այն ըն տա նիք նե րում, ո ւր նա խա պատ վու թյու նը տր վում է աղ ջիկ նե րին, ա ռաջ-
նե կը 80.1%-ի դեպ քում ե ղել է աղ ջիկ, ի սկ այն ըն տա նիք նե րում, ո րոնք նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են 
տղա նե րին, ա ռաջ նե կը 60.8%-ի դեպ քում ե ղել է տղա:

 ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՃՆ ՇՈՒՄ ՆԵՐ

 Հա մա ձայն քա նա կա կան հարց ման ար դյունք նե րի` ա ռա ջին ե րե խայի աղ ջիկ ծն վե լուց հե տո ըն տա-
նիք նե րի 99%-ո ւմ որ ևէ դժ գո հու թյուն ըն տա նի քի ան դամն ե րի կող մից չի ար տա հայտ վել: Ա նհ րա ժեշտ 
է նշել, որ ան գամ այն ըն տա նիք նե րում, ո ւր նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տղա նե րին, ա ռա ջին ե րե-
խայի ծնուն դից հե տո դեպ քե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյամբ (88.4%) ճն շումն եր չեն ե ղել նաև հա ջորդ 
ե րե խայի տղա լի նե լու կա պակ ցու թյամբ: Այն ըն տա նիք նե րում (11.6%), ո ւր ե ղել են ո րո շա կի ճն շումն եր, 
դրանք գոր ծադր վել են հիմն ա կա նում ա մու սին նե րի կող մից (82.6%), ի սկ յու րա քան չյուր հին գե րորդ դեպ-
քում ա մե նա մեծ ճն շու մը գոր ծադր վել է սկե սուր նե րի կող մից (17.3%): Վեր ջին ե րե խայի ծնուն դից հե տո ևս 
89.4% դեպ քե րում ճն շումն եր չեն ե ղել: 

Ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րում նույն պես քն նարկ վել է ճն շումն ե րի հար ցը: Մաս նա վո րա պես քն-
նարկ վել են կա նանց վրա ճն շումն ե րը ըն տա նի քի ներ սում և շր ջա պա տի կող մից: Շր ջա պա տի ճն շում-
նե րի հետ կապ ված` հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի կող մից նշ վում է, որ դրանք ար տա հայտ վում են 
բամ բա սանք նե րի և ծաղ րանք նե րի ձևով: 

-Ա մեն ստեղծ ված ա ռի թին եր ևի թե կծաղ րեն: Ես իմ վրա օ րի նակ բե րեմ. իմ հա մար նշա նա կու թյուն 
չկա՝ աղ ջիկ, թե տղա, բայց այն մեր ըն կե րը, որ եր կու աղ ջիկ է ու նե ցել, պահ է լի նում՝ մենք էլ ի րեն ծաղ-
րում ե նք: 

(Խա ռը խումբ, կա նայք/տ ղա մար դիկ)



34 

 Սա կայն, դա տե լով հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի ար ձա գանք նե րի ը նդ հան րա կան վեր լու ծու-
թյու նից՝ չի կա րե լի ա սել, որ հա սա րա կու թյան կող մից ճն շումն ե րը կրում են հա մա տա րած բնույթ: Հա-
մա ձայն ֆո կուս-խմ բե րի մաս նա կից նե րի՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ըն տա նիք նե րի վրա ար տա քին 
ազ դե ցու թյու նը շատ ա վե լի մեծ է քա ղա քային բնա կա վայ րե րի հա մե մա տու թյամբ: Քա ղա քային բնա կա-
վայ րե րում ըն տա նիք նե րը պար զա պես շա րու նա կում են կար ևո րել հա սա րա կու թյան կար ծի քը:

-Իմ կար ծի քով մենք դեռ գտն վում ե նք այն մա կար դա կի վրա, որ մեզ դեռ հե տաքրք րում է, թե ի նչ կա-
սեն հար ևան նե րը: 

(Տ ղա մարդ կանց ֆո կուս-խումբ) 

Ա մուս նա ցած կա նանց ֆո կուս-խմ բի մաս նա կից նե րից մե կի ձևա կերպ մամբ՝ դրանք ոչ թե ճն շումն եր 
են, այլ խոր հուրդ ներ: Ի սկ ը նդ հան րա պես` այս խմ բի մաս նա կից նե րը կար ծում են, որ նման դեպ քեր թեև 
պա տա հում են, բայց տա րած ված չեն: Խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րից մե կը բե րեց իր 
օ րի նա կը, ո րն ա ռա ջին հա յաց քից չի կա րե լի ճն շում հա մա րել, բայց ա մեն դեպ քում ար տա հայ տում է խղ-
ճա հա րու թյուն, ին չը նույն պես բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում կնոջ վրա.

-Ե րբ հարց նում են, թե` ի նչ եք ու նե նա լու, ու ե րբ ա սում ես` աղ ջիկ, դե ար դեն գի տեն, որ մի աղ ջիկ էլ 
ու նենք, ա սում են` դե լավ, ո չինչ, եր րոր դը ան պայ ման տղա կլի նի: Ի րենց թվում է, որ դու շատ ծանր ես 
տա նում: 

Իսկ ըն տա նիք նե րի ներ սում նման ճն շումն եր կա րող են լի նել, քա նի որ կա ըն տա նի քում ե րե խա նե րի 
սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան հետ կապ ված ո րո շա կի կարծ րա տիպ: Միև նույն ժա մա նակ ա մուս նա ցած 
կա նանց ֆո կուս խմ բի մաս նա կից նե րը նշում են, որ ճն շումն ե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 
կապ ված է կոնկ րետ ըն տա նի քից, և ե թե ըն տա նի քում մթ նո լոր տը այն պի սին է, որ ըն տա նի քի այլ ան-
դամն ե րը կա րող են ը նդ հան րա պես ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ա մուս նա ցած զույ գի վրա, ա պա տղա ե րե խա 
ու նե նա լու հան գա ման քը պար զա պես խո սակ ցու թյան թե մա նե րից մե կը կլի նի: Նույ նա կան կար ծիք է 
ար տա հայտ վել նաև տղա մարդ կանց ֆո կուս-խմ բում, ին չի հետ հա մա ձայ նել են այլ մաս նա կից ներ ևս:

-Օ րի նակ, հայ ըն տա նիք նե րում կա ը սենց բան. հենց տղան ե կավ բա նա կից` պետք է ա մուս նա նա: 
Այ սինքն` տղեն չու նի սե փա կան մտա ծե լա կերպ, պրին ցիպ ու թա սիբ: Այդ ըն տա նի քի պա հո ղը հայրն է, 
հայրն էլ իր տղուն ա մուս նաց նում է զուտ իր տոհ մը շա րու նա կե լու հա մար: Ե թե այլ կերպ լի ներ… Կան 
ըն տա նիք ներ՝ զուտ տղեն ա նու նով է տղա ու չի կա յա ցել: Այդ ըն տա նի քում բո լորն էլ կնե ղեն իր կնո ջը:

 

Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի ֆո կուս-խմ բի կար ծի քով ևս հա սա րա կա կան կար ծի քը շատ ազ դե ցիկ է 
հայ կա կան մշա կույ թում: 

-Հա սա րա կու թյու նը ի նքն է դր դում դրան, օ րի նակ` ես շատ եմ ու զում աղ ջիկ ու նե նալ, տղա ը նդ հան-
րա պես չեմ էլ ու զում ու նե նալ, բայց ես կաս կա ծում եմ, թե հե տա գա յում իմ ա մու սի նը կամ շր ջա պա տի 
մար դիկ կըն դու նեն իմ ա սա ծը, քա նի որ ըն տա նիք նե րում ը նենց չի, որ դու մե նակ քո հա մար ես ու նե նում 
այդ ե րե խան: Ու քա նի որ մենք հայ ե նք, շատ ե նք կար ևո րում շր ջա պա տի կար ծի քը, հա սա րա կու թյան, 
մտե րիմն ե րի, դրա հա մար նրանց կար ծիքն ա վե լի ե նք հաշ վի առ նում: Շա տերն ապ րում են հա սա րա-
կու թյան կար ծի քի հա մար, թե ի նչ կմ տա ծեն շր ջա պա տի մար դիկ:

Աղ ջիկ նե րի ֆո կուս-խում բ 

-Ս կե սուր նե րը միշտ ա սում են` պետք ա տղա, տղաս պետք ա տղա ու նե նա: Ո րով հետև ին քը տղա ու-
նե ցել ա, ի րա գլ խին էդ նույն բա նը խա ղա ցել են:

Աղ ջիկ նե րի ֆո կուս-խում բ 

Ընդ հան րա պես, ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը նման ճն շումն ե րը կա պում են ըն տա-
նիք նե րի զար գա ցա ծու թյան մա կար դա կի հետ՝ ան կախ ըն տա նի քի ֆի նան սա կան կա րո ղու թյու նից: 
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 -Բայց մեր հա սա րա կու թյու նը տար բեր վում է, կան, որ գրա գետ մար դիկ փող ու նեն, ու կան ոչ գրա-
գետ մար դիկ, որ է լի փող ու նեն: Այ դա յու րա հա տուկ է: 

(Տ ղա մարդ կանց ֆո կուս-խումբ) 

-Ես առ հա սա րակ զար գա ցած մարդ կանց գի տեմ, ո րոնք մի ան շա նակ չեն կենտ րո նա նում տղա ու նե-
նա լու վրա, նույ նիսկ խրա խու սում են աղ ջիկ ու նե նա լը և ցան կու թյուն են հայտ նում իս կա պես, որ ի րենց 
մոտ դուստր լի նի, ին չը շատ ող ջու նե լի է: Հա մե նայն դեպս, դա կա րե լի է կա պել մա կար դա կի հետ: 

(Խա ռը մաս նա կից նե րով ֆո կուս-խումբ,  
տղա մար դիկ/ կա նայք)

 ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԹԻ ՎԸ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՂ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ 

Այն հար ցին, թե ով է ի րենց ըն տա նի քում ո րո շում, թե քա նի տղա և քա նի աղ ջիկ պետք է ու նե նաք, քա-
նա կա կան հարց ման մաս նա կից նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը պա տաս խա նել է, որ ո րո շու մը կա յաց-
նում են ա մու սին նե րով` մի աս նա բար (77.8%): Կա նանց մի այն 6.6 տո կոսն է ի նք նու րույն ո րո շում, թե ի նչ 
սե ռի ե րե խա պետք է ու նե նա, ի սկ ըն տա նիք նե րի 10.6%-ո ւմ ո րո շու մը կա յաց վում է բա ցա ռա պես ա մուս-
նու կող մից: Ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նող կա նանց մոտ կե սը ա մուս նա ցած են (40.2%) կամ ապ րում են 
հա մա տեղ (4.7%) (գծա պատ կեր 3.7): 

Գ ծա պատ կեր 3.7. Ձեր ըն տա նի քում ո ՞վ է ո րո շում, թե քա նի աղ ջիկ և քա նի տղա դուք պի տի  
ու նե նաք

Ես և ամուսինս
78%

Ամուսինս /զուգընկերս
10%

Ինքս
7%

Այլ (բացատրեք)
4%

Սկեսուրս
1%

 Ֆո կուս-խմ բե րի և խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րին հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում 
ա ռա ջարկ վել էր պար զա բա նել ըն տա նիք նե րում ե րե խա նե րի թվի ը նտ րու թյան հիմ քում ըն կած գոր ծոն-
նե րը: Թե՛ ֆո կուս խմ բային և թե՛ ան հա տա կան խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը գտ նում 
են, որ ներ կա յումս ըն տա նիք նե րը ե րե խա նե րի թի վը սահ մա նա փա կում են մեկ կամ եր կու ե րե խայով: 
Բո լոր ֆո կուս-խմ բե րի մաս նա կից նե րը նշում են, որ ա ռա ջին հեր թին ե րե խա նե րի փոքր թի վը պայ մա նա-
վոր ված է ե րկ րում տի րող սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վի ճա կով: Այ նու հետև ո րոշ մաս նա կից նե րի կող մից 
օ րի նակ են բեր վում գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ըն տա նիք նե րը, ո ւր ան կախ սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա-
կից և ան գամ ա մե նաաղ քատ ըն տա նիք նե րում մեծ թվով ե րե խա ներ են ծն վում: Նշ վում է նաև, որ գյու-
ղա կան բնա կա վայ րե րում ե րե խա նե րը ֆի զի կա կան ո ւժ են, ըն տա նի քին օգ նող օ ղակ, և այդ տե սան կյու-
նից նույն պես կա րե լի է բա ցատ րել տար բե րու թյու նը: Քա ղա քային բնա կա վայ րե րի պա րա գա յում նշ վում 
է, որ ըն տա նիք նե րում ու նե նում են այն քան թվով ե րե խա, որ քան ըն տա նի քը ի վի ճա կի կլի նի պա հել, տալ 
կր թու թյան և բնա կա րա նային հար ցեր լու ծել: 

- Ե թե նախ կի նում եր կու ե րե խա է ին ու զում ու նե նալ, հի մա ե թե ա ռա ջի նը տղա ե ղավ, ե րկ րորդ ե րե-
խան էլ չեն էլ ու նե նա լու, քա նի որ մտա ծում ե ն՝ մեկն ու նե նան ու լավ պա հեն: Բայց չեն մտա ծում՝ ե րե-
խայի հա մար էլ, որ հե տո ին քը մե ծա ցավ, մե նակ ա լի նե լու, դժ վա րու թյուն ներ են լի նե լու: 

(Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի խումբ)
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- Հայ կա կան ըն տա նիք նե րում այն պես չի, որ ե րե խա նե րին ու նե ցան ու միև նույն լի նի, թե ի նչ կլի նի ու 
ո նց կլի նի նրանց հետ: Ա վե լի հար մար է, որ քիչ լի նի ու ա մեն ին չին հասց նեն ե րե խա նե րին: 

(Տ ղա մարդ կանց խումբ)

- Ես, օ րի նակ, մի տղա ու մի աղ ջիկ ու նե նայի, եր րոր դը չէ ի բե րի: էդ հաս տատ ա մեն ա ռու մով ա սենք 
պետք չի է լի2: 

(Ա մուս նա ցած կա նանց խումբ) 

Խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից բո լոր կա նայք նույն պես ա ռա ջին հեր թին շեշ տադ րում են 
սո ցի ալ-տն տե սա կան գոր ծոն նե րը: Ֆո կուս-խմ բե րի հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը կար ծում են, որ 
ներ կա յումս ե րե խա նե րի թիվն ըն տա նիք նե րում ա մեն դեպ քում սահ մա նա փակ վում է եր կու սով, ի տար-
բե րու թյուն նախ կի նի, ե րբ ըն տա նիք ներն այն քան ե րե խա է ին ու նե նում, մինչև տղա ծն վի: 

-Մեր բա րե կամն ե րից մե կը 10 տա րի ա պայ քա րում է, ի հար կե ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րով: Էն-
քան ը նդ հա տեց, որ տղա ու նե նան, ու հի մա սպա սում են տղայի: Բայց աղ ջիկ ներ ու նե ին: 

(Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի 
 ֆո կուս խումբ)

-Հա սա րա կու թյու նում` չգի տեմ, բայց կոնկ րետ ես գտ նում եմ, որ այ սօր վա պայ ման նե րում դժ վար է 
պա հել եր կու սից ա վել: Մեր սե րունդ նե րի ըն տա նիք նե րում ե րեք-չորս ե րե խա ե նք ե ղել, այժ մյան հա սա-
րա կու թյու նում խու սա փում են, ի նձ թվում է, որ դա սո ցի ա լա կան պայ ման նե րից ել նե լով է այդ պես: 21-րդ 
դար է ու ե րե խայի պա հանջ ներն ա վե լի շատ են: Ե թե նախ կի նում կա րող է ին ե րե խա ու նե նալ ու ե րե խան 
ա ռանց որ ևի ցե խմ բա կի ու ղար կե լու պա հել, քա նի որ դպ րո ցը լավ մատ չե լի գի տե լիք էր տա լիս, ի սկ այ-
սօր պետք է քո լեջ ներ ու խմ բակ ներ տա նել ե րե խային, ի սկ դրա հա մար ար դեն պայ ման ներ են պետք: 
Ի սկ այ սօր ոչ բո լորն ու նեն այդ պայ ման նե րը: 

(1-ին խո րաց ված հար ցազ րույց,  
35 տա րե կան, բարձ րա գույն կր թու թյուն)

 Խո րաց ված հար ցազ րույ ցի մաս նա կից կա նան ցից մե կը նշում է նաև որ այ սօր վա հա սա րա կու թյու-
նում աղ ջիկ ե րե խա նե րի և կա նանց վրա դեռևս նոր մե րով և ար ժեք նե րով պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի 
ճն շումն եր կան, ին չի ար դյուն քում ըն տա նիք նե րում խու սա փում են աղ ջիկ ե րե խա նե րից և սահ մա նա-
փակ վում մեկ կամ եր կու տղայով: 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍԵ ՌԻ Ո ՐՈՇ ՄԱՆ և ՀՂԻ ՈՒ ԹՅԱՆ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՄԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ (ԴԵ ՂՈ
ՐԱՅ ՔԱՅԻՆ, ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒ ԹՅԱՆ) ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ  
ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ և ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱՏ ՉԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Հա մա ձայն քա նա կա կան հարց ման ար դյունք նե րի` կա նանց 91.7%-ը լսել է սաղմն ային փու լում ե րե-
խայի սե ռը ո րո շե լու մեկ կամ մե կից ա վե լի մե թոդ նե րի մա սին: Նրանց 88.9%-ը լսել է ո ւլտ րա ձայ նային 
մե թո դի մա սին,15.9%-ը` ա վան դա կան, ի սկ 1.5%-ը ամն ի ո ցեն տե զի մա սին: Մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյան հիմն ա կան աղ բյուր են հան դի սա նում բուժ հիմն արկ նե րի աշ խա տա կից նե րը և ըն կեր-
ներն ու հա րա զատ նե րը (գծա պատ կեր 3.8): 

2 Հարցազրույցին մասնակից այս կնոջ առաջին երկու երեխաներն աղջիկներ են, և երրորդ երեխան ունեցել է, որպեսզի 
տղա ունենա: 
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Գ ծա պատ կեր 3.8. Մե թոդ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը
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 Քա նա կա կան հարց ման մաս նա կից նե րի 66.9%-ի կար ծի քով` նշ ված մե թոդ ներն ի րենց հա մար մատ-
չե լի են: Դժ վա րա ցել են պա տաս խա նել 25.7%-ը և մի այն 7.4%-ն է նշել որ մե թո դը մատ չե լի չի ե ղել: Ա մեն 
չոր րորդ կին (24.1%) վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում օ գտ վել է նշ ված մե թոդ նե րից ա ռն վազն մե կից: 

Ո րա կա կան հարց ման ար դյունք նե րը նույն պես փաս տում են, որ կա նայք բա վա կան ի րա զեկ ված են 
ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու հա մար նա խածնն դա բե րա կան փու լում ան ցկաց վող ստու գումն ե րից: Հիմն ա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վում է ծա նոթ նե րից, ին տեր նե տից, բու ժանձ նա կազ մից, և այս ա ռու մով տե ղե-
կատ վա կան որ ևէ սահ մա նա փա կում որ պես այդ պի սին չկա: 

Ե րե խայի սե ռը ո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի հար ցը քն նարկ վել է աղ ջիկ նե րի և ա մուս նա ցած կա-
նանց ֆո կուս-խմ բում, ի նչ պես նաև ան հա տա կան խո րաց ված հար ցազ րույց նե րում: Մաս նա կից նե րի 
ո րոշ մա սը տե ղե կաց րեց, որ կան հաշ վար կի մե թոդ ներ, ո րոնք կա րե լի է գտ նել ին տեր նե տում կամ տար-
բեր ամ սագ րե րում, և հնուց ե կած մե թոդ ներ, ո րոնց ար դեն ներ կա նե րը չեն տի րա պե տում: Քն նար կում-
նե րի մաս նա կից նե րի մյուս մա սը թե րա հա վա տո րեն է վե րա բեր վում այդ հար ցե րին և չի հե տաքրքր վում 
դրան ցով: Ը նդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նման մե թոդ նե րը այդ քան տա րած ված չեն: 

Ֆո կուս-խմ բե րի և հատ կա պես խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հղի ու թյան ը նդ հատ ման 
մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ քն նար կումն ե րում ա ռա վել ը նդ գծ ված թե մա նե րից մե կը դե ղա հա բե րի մի ջո ցով 
հղի ու թյան ը նդ հա տումն է: Մաս նա կից նե րը նշում են, որ այ սօր այդ մե թո դը բա վա կա նին տա րած ված է, 
քա նի որ այն շատ մատ չե լի է: Սայ տո տեկ կոչ վող դե ղա հա բե րը կա րե լի է գնել դե ղատ նե րում, այն ան գամ 
ա ռա ջարկ վում է դե ղա տան աշ խա տա կից նե րի կող մից, ե թե հա ճա խոր դը խոր հուրդ է հարց նում: 

-Օ րի նակ, բո լորն էլ գի տեն մի դեղ, ո րը օգ տա գոր ծում են բո լո րը, կան, որ ի վեր ջո գա լիս են մաք րե լու 
ա բոր տի մի ջո ցով, ի սկ մարդ էլ կա, որ լավ ա լի նում ու խոր հուրդ ա տա լիս, որ դա ա նեն: Լի նում ա, որ 
ա նում են ու բժշ կա կան մի ջամ տու թյան կա րիք չի լի նում, նա յած օր գա նիզմ: 

(2-րդ խո րաց ված հար ցազ րույց,  
40 տա րե կան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն)

Հ ղի ու թյան ը նդ հատ ման բժշ կա կան մի ջամ տու թյան տար բե րա կը նույն պես մաս նա կից նե րի կար ծի-
քով, այդ քան էլ դժ վա րա մատ չե լի չէ` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ե թե կի նը հան գել է այդ ո րոշ-
ման, ա պա գու մար ևս կգտն վի: Խն դի րը, մաս նա կից նե րի կար ծի քով ո րա կյալ բժիշկ ներ, մաս նա գետ ներ 
գտ նելն է: 
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-Մար դու մտ քին տեղ լի նի: Դա հի մա այն քան հեշտ ա ի մա նալ: Գնում ես հի վան դա նոց, ա սում ես, 
ը սենց-ը սենց ու վերջ: Հա մե նայն դեպս շատ թանկ չի, ու ա վե լի է ժան ա, քան ե թե ծնն դա բե րես: Մի քա նի 
տա րի ա ռաջ 10.000 էր: 

(Խա ռը ֆո կուս-խումբ,  
կա նայք/տ ղա մար դիկ)

-Մարդ, որ էդ վի ճա կում ա հայտն վել, ու րիշ ճար չու նի, պետք ա գնա էդ քայ լին, ին քը սխալ ա հա մա-
րում դա, չի ըն դու նում, բայց ե թե այդ վի ճա կում է ար դեն ին քը ե լք չու նի, ա վե լի լավ է դա, քան թե ե րե-
խային բե րի ու չկա րո ղա նա պա հել: 

(Ա մուս նա ցած կա նանց ֆո կուս խումբ)

Տ ՂԱ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՐԱԿՇ ՌՈՂ ԾՆՈՒՆԴ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԵՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ Ա ՊԱ ԳԱ ՅՈՒՄ 

Բո լոր ֆո կուս-խմ բային քն նար կումն ե րում և ան հա տա կան խո րաց ված հար ցազ րույց նե րում քն նարկ-
վել են նաև հե ռան կա րում տղա նե րի գե րակշ ռող ծնունդ նե րի հետ ևանք նե րը հա սա րա կու թյան վրա: Ը նդ-
հա նուր առ մամբ քն նար կումն ե րի մաս նա կից ներն ըն դու նում են, որ եր ևույ թը ան բնա կան է: Կար ծիք ներ 
են հն չել, որ նման ըն թաց քը կա րող է հան գեց նել ա վե լի ագ րե սիվ հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման և բա ցի 
այդ, կա վե լա նան ֆի զի ո լո գի ա կան շե ղումն ե րը: Հար ցազ րույց նե րից տպա վո րու թյուն կար, որ մաս նա-
կից նե րի ո րոշ մա սը թվային տվյալ նե րի պար զա պես չի տի րա պե տում. 

-Ա պա գա յում կլի նի այն, որ ի նչ պես որ մի քա նի տա րի ա ռաջ էր մեկ տղային ե րեք աղ ջիկ, հի մա կգ-
նա-կգ նա ու կհաս նի նրան, որ մեկ ա ղջ կան ե րեք տղա կլի նի: 

(2-րդ խո րաց ված հար ցազ րույց,  
40 տա րե կան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն)

-90-ա կան նե րին էն քան շատ տղա էր ծն վում, որ նույ նիսկ ա սում է ին, որ պա տե րազ մի հետ ա կապ-
ված, որ որ տեղ պա տե րազմ ա լի նում, էն տեղ հե տո տղա ներ շատ են ծն վում: 

(Ա մուս նա ցած կա նանց ֆո կուս խումբ)

-Մեզ բնու թյու նը հենց պա հում ա չէ, թե կուզ ե րկ րա շար ժից հե տո սկ սե ցին տղա ներ ա վե լի շատ ծն վել: 
Ան կախ մարդ կան ցից բնու թյու նը ի նքն ար դեն պա հում ա: 

(Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի  
ֆո կուս-խումբ)

 Շա տե րի կար ծի քով էլ եր ևույ թը կինք նա կար գա վոր վի, և քա նի որ հայե րը մո բիլ ա զգ են, ա պա պար-
զա պես կա վե լա նան խառ նա մուս նու թյուն նե րը և ար տերկ րից տղա մար դիկ ի րենց հա մար զու գըն կեր 
կգտ նեն. 

-Կգ նան ու րիշ ազ գից կնիկ կբե րեն: Դե ըն տա նի քը պետք է կազմ վի, ու րիշ ազ գե րի հետ կխառն վեն: 

(Տ ղա մարդ կանց ֆո կուս խումբ) 

Ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան ա ռու մով մաս նա կից նե րը հա մա ձայն են, որ պետք է բարձ րաց նել կնոջ 
դե րը հա սա րա կու թյան մեջ, որ պես զի ըն տա նիք նե րը չվա րա նեն աղ ջիկ ե րե խա ներ ու նե նալ: Ա վե լին` 
մաս նա կից նե րից շա տե րը գտ նում են, որ ի րա վի ճակն ար դեն ի սկ զգա լի ո րեն տար բեր վում է նախ կի նից. 

-Ար դեն փոխ վում ա: Շատ ըն տա նիք նե րում աշ խա տում են կա նայք, տղա մար դիկ ա վե լի շատ տանն 
են: Թե կուզ, օ րի նակ, մենք որ տուն ե նք գնում, եր թու ղային տաք սի նե րում հիմն ա կա նում կա նայք են, ով-
քեր աշ խա տան քից տուն են գնում: Ո ւղ ղա կի տղա մար դիկ դա բարձ րա ձայն չեն ա սում, ի սկ կա նայք էլ 
նա խընտ րում են լռել, ե թե կող քին տղա մարդ կա: Բայց դա այդ պես ա: 

(Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի  
ֆո կուս-խումբ)
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-Ա ռաջ կա նայք չէ ին սո վո րում, չէ ին աշ խա տում, ի սկ հի մա չկա մի բնա գա վառ, որ տեղ կին չլի նի: 
Այն օ րը ես կար դում է ի մի շատ հե տաքր քիր նյութ, որ տեղ պատմ վում էր, թե կա նայք ին չե րի են ըն դու-
նակ, ին չեր մինչ այդ ա րել են տղա մար դիկ, ու շատ խիստ տղա մարդ կային մաս նա գի տու թյուն ներ, օ րի-
նակ, ռազ մա կան օ դա չու կա նանց մա սին է ի կար դում, ալ պի նիստ կա նանց մա սին է ի կար դում, վա րորդ, 
ո րոնք հիմն ա կա նում տղա նե րին են բնո րոշ, ու հի մա աղ ջիկ ներն ու կա նայք հա սել են այն մա կար դա կի, 
հո գե բա նո րեն այն մա կար դա կի, որ չեն վի ճում, նույ նիսկ շա տե րը կա տա րե լա գոր ծել են էդ նա խա սի րու-
թյուն նե րը ու մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի են հա սել: 

(Չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի  
ֆո կուս- խումբ)

-Ը ստ օ րեն քի ա ղջ կա և տղայի տեր կանգ նե լը ժա ռան գու թյա նը հա վա սար է: Կի նը պետք է այն պես 
ա նի, որ իր դերն էլ կար ևոր վի: Իմ կար ծի քով շատ բարձր է կնոջ դե րը, պետք է կա նայք ա վե լի վս տահ 
լի նեն, և ար ժե քա վո րեն ի րենց, քան սպա սեն, որ տղա մար դիկ մի բան կա նեն: Ի րենք պետք է ո րո շեն 
ի րենց ար ժե քը` ի րենք կին են, ո րը լի նե լու ա մի այն մայր, թե, կին, ո րը աշ խա տե լու է, իմ կար ծի քով կինն 
է տու նը պա հում: 

(Խա ռը ֆո կուս-խումբ,  
տղա մար դիկ/ կա նայք)
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ

1.  Հե տա զոտ ման մեջ ը նդ գրկ ված կա նանց մե ծա մաս նու թյու նը ի րենց վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցի ան 
սկ սել են բա րեն պաստ վե րար տադ րո ղա կան` 19-35 տա րե կան հա սա կում:

2.  Բա ցա հայտ են ո րո շա կի օ րի նա չա փու թյուն ներ ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվի ա ճի և վե րար տադ րո ղա-
կան վար քագ ծի միջև: 

•	 Հ ղի ու թյու նը ցան կա լի է ե ղել ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ 99.8%-ի հա մար, ե րկ րոր դի ժա մա նակ՝ 
89.1%-ի, և 6-ր դի դեպ քում` 16,8 %-ի հա մար:

•	 Ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվի ա ճին զու գա հեռ՝ հե տա գա յում ե րե խա ու նե նա լու ցան կու թյուն ու նե ցող 
կա նանց թի վը նվա զել է հա մա րյա 100%-ից 19,8%-ի: 

•	 Ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվի ա ճին զու գա հեռ նվա զել է կեն դա նած նու թյամբ ա վարտ ված ծնն դա բե-
րու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 95,2%-ից 16,8%-ի և բարձ րա ցել հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ-
հա տումն ե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 0,3%-ից հաս նե լով 81,4%-ի: 

3. Ան կախ հղի ու թյան կար գից, ան գամ ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում, կա նանց շր ջա նում մոտ 2.7 ան գամ 
ա վե լի մեծ է տղա ե րե խա նե րի նա խա պատ վու թյու նը: 

4. Ա ռա ջին և ե րկ րորդ ե րե խա նե րի տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա-
բար 1.03 և 1.02, ին չը գրե թե չի տար բեր վում նո րա ծին նե րի սե ռե րի բնա կան հա րա բե րակ ցու թյան գոր-
ծակ ցից: 

5. Եր րորդ և հատ կա պես չոր րորդ ծնն դա բե րու թյու նից ծն ված ե րե խա նե րի տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ-
ցու թյու նը կազ մել է 1.5 և 1.7, ին չը է ա կա նո րեն տար բեր վում է ծնե լի ու թյան բնա կա նոն գոր ծըն թա ցը 
բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րից:

6. Սկ սած 5-րդ ծնն դա բե րու թյու նից նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան աս տի ճա նա կան 
նվա զում (1.4), ի սկ 6-ր դի դեպ քում` 1.2, ի նչն ա նուղ ղա կի ո րեն վկա յում է բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե-
րում ար դեն ի սկ եր կու սե ռե րի ե րե խա նե րի առ կա յու թյան մա սին:

7.  Քա ղա քաբ նակ կա նանց շր ջա նում սկ սած 3-րդ ծնն դա բե րու թյու նից նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա-
բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի բարձ րա ցում, ո րն ա ռա վե լա գույն մե ծու թյան է հաս նում 4-րդ ծնն դա բե րու-
թյան դեպ քում (3.3): 

8. Գյու ղա կան վայ րե րում 1-4-րդ ծնն դա բե րու թյուն նե րի դեպ քում տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյու նը 
մոտ է բնա կա նոն գոր ծըն թա ցի ցու ցա նիշ նե րին (1.1 և 1.0), նկատ վում է ո րո շա կի նվա զում 3-րդ ծնն դա-
բե րու թյան դեպ քում (0.7) և փոքր ի նչ բարձ րա ցում 5-ր դի դեպ քում (1.3)

9.  Բարձ րա գույն կր թու թյամբ կա նանց մոտ 2-ից 5-րդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում նկատ վում է տղա/աղ-
ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան բարձ րա ցում (1.2-1.6)՝ ան նա խա դեպ մե ծու թյան հաս նե լով 5-րդ ծնն դա բե րու-
թյան դեպ քում (3.2): 

10. Ո րո շա կի կախ վա ծու թյուն է նկատ վել կա նանց ե կա մուտ նե րի և տղա նե րի գե րակշ ռու թյան միջև, մաս-
նա վո րա պես, ցածր ե կա մուտ ու նե ցող կա նանց հա մե մա տու թյամբ, 100000 դրամ և ա վե լի ե կա մուտ 
ու նե ցող նե րի մոտ ար դեն ի սկ 1-ին և 2-րդ ե րե խա նե րի պա րա գա յում հա րա բե րակ ցու թյու նը հա մա-
պա տաս խա նա բար կազ մում է 1.22 և 1.33, ի սկ 4-րդ և 5-ր դի դեպ քում ա կն հայտ է դառ նում տղա նե րի 
ան նա խա դեպ գե րակշ ռու թյու նը՝ կազ մե լով հա մա պա տաս խա նա բար 8.2 և 7.6

11. Չ նա յած նա խածնն դյան շր ջա նում հարց ված կա նանց ե րե խայի սե ռի ո րո շե լու վե րա բե րյալ բարձր 
ի րա զեկ վա ծու թյա նը (91.7%), նա խածնն դյան շր ջա նում մի այն 420 կին (22.1%) էր դի մել սե ռի ո րոշ ման:

12.  Սե ռը ո րո շե լուց հե տո ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 397(94.5%), շա րու նա կել է հղի ու թյու նը: Հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հատ ման են դի մել 23 (5.5%) կին: Այս պի սով, հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը վկա յում 
են, որ 2830 տնային տն տե սու թյուն նե րում հայտ նա բեր ված 2925 վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի (15-
49) կա նանց 0.8 %-ը (23) վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ը նդ հա տել են հղի ու թյու նը՝ պայ մա նա վոր-
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ված պտ ղի սե ռի ան ցան կա նա լի լի նե լու հան գա ման քով:

13.  Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ո րո շու մը հիմն ա կա նում (82.6%) կա-
յաց վել է ի նք նու րույն՝ հղի նե րի կող մից: 

14. Ցածր էր կա նանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
օ րենսդ րա կան թույլտ վու թյան մա սին, ըն դա մե նը 57.4%:

15. Չ նա յած հարց ված նե րի ըն տա նիք նե րում տղա ե րե խա նե րի 6 ան գամ ա վե լի բարձր նա խա պատ վու-
թյա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ ծն վե լուց հե տո աղ ջիկ ե րե խա նե րի նկատ մամբ առ կա է հա վա սար վե րա-
բեր մունք, ու խնամք: 

16. Ա բոր տի դի մած կա նանց շր ջա նում (368 կին) սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի հա ճա խա կա նու-
թյու նը կազ մել է 4.6 %:

17.  Մարդ կանց թե՛ շր ջա պա տում և թե՛ ըն տա նի քում տար բե րակ ված մո տե ցում կա ե րե խայի սե ռի նա-
խա պատ վու թյան հար ցում: Կա նանց շր ջա պա տում տղա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող մարդ կանց 
թի վը (59.3%) մոտ տասն ան գամ ա վե լի է աղ ջիկ նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող մարդ կանց թվից 
(5.6%): Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում հարց ված կա նանց մե ծա մաս նու թյան (70.4%) կար ծի քով ի րենց 
շր ջա պա տում նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տղա նե րին, և մի այն 1.6%-ն է գտ նում, որ ի րենց շր ջա-
պա տում նա խա պատ վու թյու նը տր վում է աղ ջիկ նե րին: 

18. Ընդ հա նուր առ մամբ տղա ե րե խա նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող ըն տա նիք նե րը մոտ վեց ան գամ 
ա վե լի են, քան աղ ջիկ նե րին նա խա պատ վու թյուն տվող ըն տա նիք նե րը (հա մա պա տաս խա նա բար 
43.8% և 7.6%), գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում տար բե րու թյու նը տաս նա պատկ վում է (հա մա պա տաս-
խա նա բար 51.8% և 4.5%), ի սկ քա ղա քային բնա կա վայ րե րի պա րա գա յում տար բե րու թյու նը մոտ քա ռա-
կի է (հա մա պա տաս խա նա բար 37.6% և 10%): 

19. Քա նա կա կան հարց մա նը մաս նա կից կա նանց 41.5 տո կո սը նշել են, որ ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ 
ցան կա նում է ին տղա ու նե նալ և մի այն ա մեն յո թե րորդ (14.6%) հարց վողն է նշել, որ ցան կա նում էր 
աղ ջիկ ե րե խա ու նե նալ: Հատ կան շա կան է, որ ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում հարց վող նե րի մոտ կե սի 
(44%) հա մար ե րե խայի սե ռը նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել: 

20. Ա ռա ջին ե րե խայի սե ռը նույն պես ազ դում է ըն տա նի քի նա խա պատ վու թյուն նե րի վրա: Այն ըն տա-
նիք նե րում, ո ւր նա խա պատ վու թյու նը տր վում է աղ ջիկ նե րին, ա ռաջ նե կը 80.1%-ի դեպ քում ե ղել է աղ-
ջիկ, ի սկ այն ըն տա նիք նե րում, ո րոնք նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են տղա նե րին, ա ռաջ նե կը 60.8%-ի 
դեպ քում ե ղել է տղա: 

21. Այն հար ցին, թե ով է ըն տա նի քում ո րո շում, թե քա նի տղա և քա նի աղ ջիկ պետք է ու նե նան, քա նա կա-
կան հարց ման մաս նա կից նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը պա տաս խա նել է, որ ո րո շում են ա մու սին-
նե րով մի աս նա բար (77.8%): 

22. Ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րի ը նդ հան րա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ տղա-
նե րի նկատ մամբ նա խընտ րու թյու նը հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր ված է տվյալ տոհ մի շա րու նա կու մը 
ան հրա ժեշ տու թյամբ, ըն տա նի քում տղա մար դու ազ դե ցիկ դիր քով, հա սա րա կու թյան մեջ տղա նե րի 
շատ ա վե լի ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ և սո ցի ա լա կան մո բի լու թյամբ: 

23. Այն հար ցին, թե ին չու է ըն տա նի քը նա խա պատ վու թյուն տա լիս տղա, այլ ոչ թե աղ ջիկ ե րե խա նե րին, 
քա նա կա կան հարց մա նը մաս նա կից հարց վող նե րի 39.2%-ը նշել է տղա նե րի` տոհ մը շա րու նա կող լի-
նե լու հան գա ման քը, 30.9%-ը` ու նեց ված քի ժա ռան գորդ լի նե լու հան գա ման քը: 

24. Ո րա կա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի պա տաս խան նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ աղ-
ջիկ նե րի և տղա նե րի պա րա գա յում ըն տա նի քի ներ սում տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի հետ կապ-
ված ա ռանձ նա կի խն դիր ներ չկան և խն դի րը հե տա գա յում հա սա րա կու թյան մեջ կնոջ ի նք նադրս ևոր-
ման հե ռան կար նե րը և կնոջ ա վե լի խո ցե լի վի ճակն է:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1

 ՖՈ ԿՈՒՍ-ԽՄ ԲԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐԱՆ ՔԻ ԿԱԶՄ ՄԱՆ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ

Խա ռը ֆո կուս-խումբ,  
տղա մար դիկ/ կա նայք

Կր թու թյուն
Միջ նա կարգ/ Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան Բարձ րա գույն

Տա րիք Սեռ Սեռ
ա րա կան ի գա կան ա րա կան ի գա կան

18-35 1 1 1 1
36-55 1 1 1 1
56 և բարձր 1 1 1 1
Ընդ հա նուր մաս նա կից նե րի  
քա նա կը մեկ ՖԽ-հա մար 12

Տ ղա մարդ կանց ֆո կուս-խումբ Կր թու թյուն
Միջ նա կարգ/ Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան Բարձ րա գույն

Տա րիք Սեռ Սեռ
ա րա կան ա րա կան

18-35 2 2
36-55 2 2
56 և բարձր 2 2
Ընդ հա նուր մաս նա կից նե րի  
քա նա կը մեկ ՖԽ-հա մար 12

Ա մուս նա ցած կա նանց  
ֆո կուս- խումբ

Կր թու թյուն
Միջ նա կարգ/ Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան Բարձ րա գույն

Տա րիք Սեռ Սեռ
ի գա կան ի գա կան

18-35 2 2
36-55 2 2
56 և բարձր 2 2
Ընդ հա նուր մաս նա կից նե րի  
քա նա կը մեկ ՖԽ-հա մար 12

Չա մուս նա ցած կա նանց  
ֆո կուս-խումբ

Կր թու թյուն
Միջ նա կարգ/ Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան Բարձ րա գույն

Տա րիք Սեռ Սեռ
ի գա կան ի գա կան

18-35 4 4
36-55 2 2
Ընդ հա նուր մաս նա կից նե րի  
քա նա կը մեկ ՖԽ-հա մար 12
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2
ՀՀ Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԱԿԻ ԲՆԱԿ ՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱՄ

Տվյալները կօգտագործվեն բացառապես 
վիճակագրական վերլուծության համար և 
հրապարակման ենթակա չեն

ՍԵ ՌՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  
ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

(կա նանց հար ցա թերթ)

Տ նային տն տե սու թյան տար բե րա կիչ հա մա րը                                
Տ նային տն տե սու թյու նում ըն տա նի քի տար բե րա կիչ հա մա րը                                

Ու սումն ա սի րու թյան ժա մա նա կը                                                                                                         ա միս 2011թ.

Բ նա կա վայր                                                                                                                                                              
                      ան վա նում                                      կոդ
Մարզ                                                                                                                                                                         
                       ան վա նում                                      կոդ
Կ լաս տե րի հա մար                                                                                                                                              կոդ
          
 Հար ցազ րու ցա վա րի հա մա րը                                                                                                                            կոդ                                                                                                

 Հարց վո ղի ա նու նը                                                                                                                                                    

Տ նային տն տե սու թյան գլ խա վո րի ա նու նը                                                                                                              
 
Հար ցազ րույ ցի  սկիզ բը                                                                   ա վար տը                                                                      
 

ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
 Բա րեվ Ձեզ: 
Իմ ա նուն ազ գա նունն է                                                                                                                    : 
Ես աշ խա տում եմ ՀՀ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան, Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
եվ Մի ա ցյալ Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թյան Բնակ չու թյան Հիմն ադ րա մի հետ: Մենք ան ցկաց նում ե նք հար-
ցում, ո րի մի ջո ցով ցան կա նում ե նք պար զել սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ը նդ հա տումն ե րի տա-
րած վա ծու թյու նը եվ պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում: Կխնդ րե ինք Ձեր հա մա ձայ նու թյու նը մաս նակ ցե լու 
այս կա րևոր ու սումն ա սի րու թյա նը: Մենք ե րաշ խա վո րում ե նք, որ Ձեր տրա մադ րած տե ղե կատ վու թյան 
գաղտ նի ու թյու նը ամ բող ջու թյամբ կպահ պան վի: 

Այժմ թույլ տվեք Ձեզ դի մել ո րոշ հար ցե րով: 
1.1  Քա նի՞ ըն տա նիք է հա մա տեղ բնակ վում այս տնային տն տե սու թյու նում:

(ն կա տի է ա ռն վում նուկ լե ար ըն տա նի քը՝ ա մու սին նե րը եվ նրանց չա մուս նա ցած ե րե խա նե րը)

                                    ըն տա նիք

1.2 15-49 տա րե կան քա նի՞ կին է բնակ վում այս տնային տն տե սու թյու նում:           
                                              կին

 
1.3 Եր բե վի ցե հղի ա ցած 15-49 տա րե կան քա նի՞ կին է բնակ վում այս տնային տն տե սու թյու նում:

                                                կին
 Հարց ման են թա կա չեն 15-49 տա րե կան այն կա նայք, ո րոնք եր բե վի ցե հղի ա ցած չեն ե ղել:
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2.1  Խնդ րում եմ ներ կա յաց նել տե ղե կատ վու թյուն այդ կա նան ցից յու րա քան չյու րի տա րի քի /լ րա ցած տա րի նե-
րի թի վը/ եվ ըն տա նե կան վի ճա կի մա սին:

Գ ծային հա մա րը Տա րի քը Ա մուս նա կան վի ճա կը*
1
2
3
4
5
6

* Ա մուս նա կան վի ճա կը:   
1. Ներ կա յումս ա մուս նա ցած է եվ ապ րում է ա մուս նու հետ
2. Ներ կա յումս ա մուս նա ցած է, բայց ա ռան ձին են ապ րում
3. Ապ րում է տղա մար դու հետ քա ղա քա ցի ա կան ա մուս նու թյան մեջ
4. Ա մուս նա լուծ ված է
5. Այ րի է
6. Եր բեք ա մուս նա ցած չի ե ղել, բայց ու նի ե րե խա(ներ)
7. Այլ պա տաս խան                                                                                               
 
•	  Ե թե տնային տն տե սու թյու նում ապ րում են ու սումն ա սի րու թյան նպա տա կին հա մա պա տաս խա նող կա նայք, 

ա պա թույ լատ վու թյուն ստա ցեք նրանց հետ հան դի պե լու հա մար, ներ կա յա ցեք եվ աշ խա տեք ստա նալ 
հարց մա նը մաս նակ ցե լու նրա հա մա ձայ նու թյու նը:

 
•	  Ե թե ը նտր ված կի նը տա նը չէ կամ նա խընտ րում է հար ցե րին պա տաս խա նել մեկ այլ, ի րեն հա մար ա ռա վել 

հար մար ժա մի, ա պա գրան ցեք նրանց ա նու նը /ա ռանց ազ գա նու նի/ եվ ձեր կրկ նա կի այ ցի օ րը:

Ա նու նը                                                                                                                                                                        

Երկ րորդ այ ցի օ րը                                                                                      ժա մը                                                                

Եր րորդ այ ցի օ րը                                                                                        ժա մը                                                                 

•	Ե թե ե րեք այ ցե լու թյուն նե րից հե տո ձեզ այդ պես էլ չհա ջող վեց հան դի պել ը նտր ված կնոջ հետ, ՛ ՛Այ ցե լու-
թյուն նե րի գրան ցում – ար դյունք՛՛ տո ղում նշեք կոդ (4) եվ ան ցեք հա ջորդ հաս ցեն

Այ ցե լու թյուն նե րի գրան ցում

Այ ցի հա մա րը 1 2 3
Ար դյուն քը*

*Այ ցե լու թյուն նե րի ար դյուն քի կո դը
1. Հար ցու մը կա տար վել է տա նը եվ լի ար ժեք է ա վարտ վել
2.  Հար ցու մը կա տար վել է այլ վայ րում                                            եվ լի ար ժեք է ա վարտ վել
3.  Հարց մա նը հա մա պա տաս խան կա նայք չկան
4.  Տա նը ոչ ոք չկա 
5. Ընտր ված կի նը տա նը չէ
6. Լ րիվ մեր ժում 
7. Ընտր ված կի նը հրա ժար վեց պա տաս խա նել հար ցե րին
8.  Տա նը / բնա կա րա նում ո րե վէ մե կը չի ապ րում (պատ ճա ռը)                                            
9.  Պա տաս խա նողն ա նի րա զեկ է                                                                                          
10. Դու ռը չեն ու զում բա ցել 
11. Այլ ար դյունք
 
Ե թե ձեզ հա ջող վի հան դի պել ը նտր ված կնոջ հետ, ներ կա յա ցեք, բա ցատ րեք ձեր այ ցե լու թյան նպա տա կը եվ 
փոր ձեք ստա նալ հար ցում ան ցկաց նե լու հա մար նրա հա մա ձայ նու թյու նը: 

2.2  Հար ցազ րույ ցը վար վում է                                                                             կնոջ հետ:
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 ԲԱ ԺԻՆ А:  ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ

 Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ  Տե՛ս
A.1 Լ րա ցած տա րի նե րի թի վը: Լ րա ցել է իմ                                             տա րե կա նը

A.2 Ձեր հա սած ա մե նա բարձր  
կր թա կան մա կար դա կը: Քա նի՞ տար վա մեջ եք հա սել այդ մա կար դա կին:

Մա կար դակ
1.  Չու նի տար րա կան                      
2. Տար րա կան (1-4 դաս)                      
3.  Հիմ նա կան                                 
4. Ա վագ                                          
5. Նա խա մաս նա գի տա կան     
   /ար հես տա գոր ծա կան/               
6.Մի ջին մաս նա գի տա կան 
    / տեխ նի կում, քո լեջ/                   
7.Բարձ րա գույն                              
8.Հետ բու հա կան                              

     Տա րի ներ

1.  (0)                                                                              

2.  (0-4)                                                                          

3.  (0-5)                                                                          

4.  (0-3)                                                                          

5   (0-2)                                                                          

6.  (0-5)                                                                          

7.  (0-7)                                                                          

8.  (0-4)                                                                          

A.3 Հա մա րու՞մ եք Ձեզ որ ևէ  
հա վատ քի հետ ևորդ:

Հայ ա ռա քե լա կան                                                       1

 Հայ կա թո լիկ                                                                2

 Հայ ա վե տա րան չա կան                                               3 
Ա ղան դա վոր                                                                4
 Շար-ֆա դի նա կան (եզ դի)                                           5 
Այլ                                                                                 6 
Ոչ                                                                                  7

A.4 Ձեր ա մուս նա կան  
կար գա վի ճա կը:

Ա մուս նա ցած                                                                1 
Ա մու րի                                                                          2 
Ա մուս նա լուծ ված                                                          3 
Այ րի ա ցած                                                                    4 
Ապ րում են հա մա տեղ                                                 5

A.5 Ինչ պի սի՞ ըն տա նի քում եք ապ-
րում: 

Նուկ լե առ                                                                      1
Ծ նող նե րի հետ հա մա տեղ                                           2 
Ընդ լայն ված (ծ նող նե րի ու  
այլ բա րե կամն ե րի հետ)                                               3

A.6 Քա նի՞ հո գուց է բաղ կա ցած ձեր 
ըն տա նի քը: Թի վը                                                                              
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A.7 Ո՞րն է ձեր ըն տա նի քի ե կամ տի 
հիմն ա կան աղ բյու րը:

Գյու ղատն տե սու թյու նը                                                1 
Առև տու րը (մե ծա ծախ, այլ)                                        2
 Սե փա կան գոր ծը/ բիզ նե սը                                         3
 Պե տա կան աշ խա տան քը                                            4 
Օ րա վար ձով աշ խա տան քը                                         5
Դ րա մա կան փո խան ցումն երն ար տերկ րից               6
 Վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված ե կա մու տը               7
 Թո շա կը/ն պաս տը (ն շել)                                             8 
Այլ (ն շել)                                                                       9

A.8 Ձեր ըն տա նի քում ո ՞վ է հիմն ա կան 
ապ րուստ վաս տա կո ղը: 

Ինքս                                                                              1 
Ա մու սինս/ զու գըն կերս                                                 2
Ծ նող ներս                                                                    3 
Ա մուս նուս/ զու գըն կե րոջս                                            4 
Այլ (ն շել)                                                                       5

A.9 Ձեր ա մուս նու/ զու գըն կե րոջ  
հա սած ա մե նա բարձր կր թա կան 
մա կար դա կը:

Քա նի՞ տար վա մեջ է նա հա սել այդ մա կար դա կին:

Մա կար դակ
1.  Չու նի տար րա կան                      
2. Տար րա կան (1-4 դաս)                      
3.  Հիմ նա կան                                 
4. Ա վագ                                          
5. Նա խա մաս նա գի տա կան     
   /ար հես տա գոր ծա կան/               
6.Մի ջին մաս նա գի տա կան 
    / տեխ նի կում, քո լեջ/                   
7.Բարձ րա գույն                              
8.Հետ բու հա կան                              

     Տա րի ներ

1.  (0)                                                                              

2.  (0-4)                                                                          

3.  (0-5)                                                                          

4.  (0-3)                                                                          

5   (0-2)                                                                          

6.  (0-5)                                                                          

7.  (0-7)                                                                          

8.  (0-4)                                                                          

A.10 Ո՞րն է ձեր ա մուս նու/ զու գըն կե րոջ 
հիմն ա կան զբաղ մուն քը:

Գյու ղատն տե սու թյու նը                                                1 
Առև տու րը (մե ծա ծախ, այլ)                                        2
 Սե փա կան գոր ծը/ բիզ նե սը                                         3
 Պե տա կան աշ խա տան քը                                            4 
Օ րա վար ձով աշ խա տան քը                                         5
Դ րա մա կան փո խան ցումն երն ար տերկ րից               6
 Գոր ծա զուրկ է                                                               7
 Թո շա կառու է/ն պաս տառու է (ն շել)                           8 
Այլ (ն շել)                                                                       9
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A.11 Ո՞րն է ձեր հիմն ա կան  
զբաղ մուն քը:

Գյու ղատն տե սու թյու նը                                                1 
Առև տու րը (մե ծա ծախ, այլ)                                        2
 Սե փա կան գոր ծը/ բիզ նե սը                                         3
 Պե տա կան աշ խա տան քը                                            4 
Օ րա վար ձով աշ խա տան քը                                         5
Դ րա մա կան փո խան ցումն երն ար տերկ րից               6
 Գոր ծա զուրկ եմ                                                         7
 Թո շա կառու եմ/ն պաս տառու եմ (ն շել)                       8 
Տ նային տն տե սու հի եմ                                                9 
Այլ (ն շել)                                                                       10

A.12 Որ քա՞ն է ձեր մի ջին ամ սա կան 
վաս տա կը:

0-ա կան                                                                         1

29999-ից ցածր                                                             2

30001 – 50000                                                               3

50001 – 100000                                                                4

100001-ից բարձր                                                          5
A.13 Ո՞վ է հիմն ա կա նում ո րո շում, 

թե ի նչ պես և ին չի վրա պետք է 
ծախս վեն ձեր վաս տա կած  
գու մար նե րը: 

1. Ի նքս                                                                          1
2. Ա մու սինս/ զու գըն կերս                                            2
3. Ես և ա մու սինս / զու գըն կերս                                   3
4. Սկես րայրս                                                               4
5. Սկե սուրս                                                                  5
6. Այլ (բա ցատ րեք)                                                      6

A.14 Մի ջին հաշ վով որ քա՞ն գու մար է 
ձեր ըն տա նի քում ծախս վել  
ան ցյալ ա մս վա ըն թաց քում 
 (ՀՀ դրամ):

1.Ս նունդ                                                                         

2.Տ րասպ րոտ                                                                 

3.Կր թու թյուն                                                                  

4.Հա գուստ/ կեն ցա ղային ապ րանք ներ                        

5.Կո մու նալ վճա րումն եր                                               

6.Զ վար ճու թյուն ներ                                                       

7.Վարկ/ պարտք                                                            

8.Այլ                                                                                  
A.15 Որ քա՞ն է ձեր ըն տա նի քի մի ջին 

ամ սա կան ե կա մու տը:
1. Մի ջին ամ սա կան ե կա մու տը  (դ րամ)                                                    

2. Հրա ժար վում է պա տաս խա նից                                                

3. 0 դրամ                                                                            
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 ԲԱ ԺԻՆ B:  ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ

 Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա-
տե գո րի ա ներ Տե՛ս

B.1 Խնդ րում ե նք պա տաս խա նել, ա րդյոք ձեր տնային  
տն տե սու թյունն ու նի ստորև  
բեր ված  հար մա րու թյուն նե րը.

1. Հող                                                                                 
2. Մե քե նա                                                                            
3. Գյու ղատն տե սա կան սար քա վո րումն եր                                                                                               
4. Հե ռա խո սա կապ                                                               
5. Բջ ջային հե ռա խոս                                                         
6. Ին տեր նետ (հա մա կարգ չով, բջ ջայի նով)                                     
7. Գյու ղատն տե սա կան տա րածք                                             
8. Ա ռևտ րի/ ծա ռա յու թյան կետ                                               
9. Ար դյու նա բե րա կան տա րածք                                       
10. Գյուղ. կեն դա նի / թռ չուն                                                   
11. Այլ (բա ցատ րեք)                                                               

ԱՅՈ  ՈՉ

1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2
1                     2

B.2 Որ քա՞ն հա ճախ եք լսում ռա դի ո: Գ րե թե ա մեն օր                                     1 

Եր բեմն (շա բա թը 3-4 ան գամ)                 
2

 Հազ վա դեպ (շա բա թը 1-2 ան գամ)      
3 

Եր բեք                                                 4
B.3 Որ քա՞ն հա ճախ եք դի տում հե ռուս տա ցույց: Գ րե թե ա մեն օր                                     1 

Եր բեմն (շա բա թը 3-4 ան գամ)                 
2

 Հազ վա դեպ (շա բա թը 1-2 ան գամ)      
3 

Եր բեք                                                 4
B.4 Որ քա՞ն հա ճախ եք թերթ կար դում: Գ րե թե ա մեն օր                                     1 

Եր բեմն (շա բա թը 3-4 ան գամ)                 
2

 Հազ վա դեպ (շա բա թը 1-2 ան գամ)      
3 

Եր բեք                                                 4
B.5 Որ քա՞ն հա ճախ եք կար դում ին տեր նե տային  

հա ղոր դագ րու թյուն ներ/ լու րեր: 
Գ րե թե ա մեն օր                                     1 

Եր բեմն (շա բա թը 3-4 ան գամ)                 
2

 Հազ վա դեպ (շա բա թը 1-2 ան գամ)      
3 

Եր բեք                                                 4
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 ԲԱ ԺԻՆ C: ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱ ԾԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, Տ ՂԱ  
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՐԱ ՊԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ Տե՛ս
C. 1 Քա նի՞ տա րե կան է իք, ե րբ  

ա մուս նա ցաք (ե րբ սկ սե ցիք  
հա մա տեղ ապ րել ձեր ա մուս նու/ 
զու գըն կե րոջ հետ):

Լ րա ցել էր իմ                                              տա րե կա նը

C. 2 Քա նի՞ տա րե կան է իք, ե րբ  
ա ռա ջին ան գամ հղի ա ցաք:  

Լ րա ցել էր իմ                                              տա րե կա նը

C.3 Ա մուս նա նա լիս քա նի՞ ե րե խա է իք 
ու զում ու նե նալ և ի ՞նչ սե ռի: 

Աղ ջիկ նե րի ցան կա լի թի վը                                             
Տ ղա նե րի ցան կա լի թի վը                                               

C 4 Ի՞նչ է իք ցան կա նում ու նե նալ 
ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ` 
աղ ջի՞կ, թե՞ տղա:

Աղ ջիկ                                                                            1
Տ ղա                                                                              2
 Տար բե րու թյուն չկար                                                   3

C.5 Իսկ ի ՞նչ ե րե խա էր ցան կա նում 
ձեր ա մու սի նը / զու գըն կե րը, որ 
դուք ու նե նայիք ձեր ա ռա ջին հղի-
ու թյան ժա մա նակ` աղ ջի՞կ, թե՞ 
տղա: 

Աղ ջիկ                                                                            1
Տ ղա                                                                              2
 Տար բե րու թյուն չկար                                                   3
Հ նա րա վոր չէ պա տաս խա նել                                    4    

C.6 Իսկ ի ՞նչ ե րե խա էր ցան կա նում 
ձեր սկե սու րը, որ դուք ու նե նայիք 
ձեր ա ռա ջին հղի ու թյան  
ժա մա նակ` աղ ջի՞կ, թե՞ տղա: 

Աղ ջիկ                                                                            1
Տ ղա                                                                              2
 Տար բե րու թյուն չկար                                                   3
Հ նա րա վոր չէ պա տաս խա նել                                    4    

C.7 Իսկ ի ՞նչ ե րե խա էր ցան կա նում  
ձեր մայ րը, որ դուք ու նե նայիք ձեր 
ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ` 
աղ ջի՞կ, թե՞ տղա: 

Աղ ջիկ                                                                            1
Տ ղա                                                                              2
 Տար բե րու թյուն չկար                                                   3
Հ նա րա վոր չէ պա տաս խա նել                                    4    

C.8 Քա նի՞ ե րե խա եք ու նե ցել:  
Նրան ցից քա նի՞սն են աղ ջիկ  
և քա նի սը` տղա: 

Աղ ջիկ                                                                              
Տ ղա                                                                                  

C.9 Ձեր ըն տա նի քում ո ՞վ է ո րո շում, 
թե քա նի աղ ջիկ և քա նի տղա 
դուք պի տի ու նե նաք: 

Ինքս                                                                              1 
Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                2  
Ես և ա մու սինս                                                             3
Ս կե սուրս                                                                      4 
Այլ (բա ցատ րեք)                                                           5

C.10 Որ քա նո՞վ եք դուք ի րա վա սու  
ո րո շե լու, թե քա նի աղ ջիկ  
կամ քա նի տղա եք ցան կա նում  
ու նե նալ:

Մե ծա պես                                                                     1 
Ինչ-որ չա փով                                                               2
 Բո լո րո վին ի րա վա սու չեմ                                            3

C.11 Ձեր շր ջա պա տում  
նա խա պատ վու թյունն ա վե լի  
շատ տր վում է` տղա նե րի՞ն  
թե՞ աղ ջիկ նե րին:

Տ ղա նե րին                                                                     1 
Աղ ջիկ նե րին                                                                 2
 Հա վա սա րա պես                                                          3

C.12 Ձեր կար ծի քով ին չու՞ է այդ պես:
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C.13 Ձեր ըն տա նի քում  
նա խա պատ վու թյունն ա վե լի 
շատ տր վում է տղա նե րի՞ն,  
թե՞ աղ ջիկ նե րին:

Տ ղա նե րին                                                                     1 
Աղ ջիկ նե րին                                                                 2
 Հա վա սա րա պես                                                          3

  C 14
  C 15
    

C.14 Ին չու՞ է ձեր ըն տա նի քը նա խա-
պատ վու թյուն տա լիս տղա, այլ ոչ 
թե աղ ջիկ ե րե խա նե րին:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)  

Տ ղա նե րը ա պա հո վու թյան ե րաշ խա վորն  են             1
Տ ղա նե րը հե ղի նա կու թյուն և ո ւժ են  
մարմն ա վո րում                                                            2
Տ ղա նե րը կա րող են ֆին. ա ջակ ցու թյուն  
ա պա հո վել                                                                    3
Տ ղա ներն ու նեց ված քի ժա ռան գորդ ներ են                4
Տ ղա նե րը տոհ մը շա րու նա կող ներն են                       5
Տ ղա նե րը հայ րե նի քի պաշտ պան են                          6 
Ա մուս նու թյու նից հե տո աղ ջիկն այլևս քո նը չէ           7 
Աղջ կան մե ծաց նե լը բեռ է                                           8 
Աղ ջի կը ֆին. օգ նու թյուն չի կա րող ա պա հո վել          9 
Աղ ջի կը ծնող նե րի հա մար ծեր  
տա րի քում նե ցուկ չէ                                                   10 
Ա ղջ կա հար ցում ֆին. ներդ րումն  
ար դա րաց ված չէ                                                         11 
Աղ ջիկ նե րը ա վե լի քիչ հնա րա վո րու թյուն ներ  
ու նեն կյան քում/ հա սա րա կու թյու նում                        12   
Ամ բողջ  հոգ սը ը նկ նում է կա նանց վրա                    13 
Ծ նո ղին դժ վար է տես նել ա ղջ կա  
տան քանջ նե րը                                                           14 
Աղջ կան ա մուս նաց նե լը հո գե բա նո րեն  
ծանր է                                                                         15
 Վա խե նում եմ ըն տա նե կան բռ նու թյու նից                16 
Այլ (ն շել)                                                                      17

 Ե թե C.13- պա տաս խա նը  1 է, ա պա ան ցնել բա ժին D

     

C.15 Ին չու՞ է ձեր ըն տա նի քը  
նա խա պատ վու թյուն տա լիս  
աղ ջիկ, այլ ոչ թե տղա  
ե րե խա նե րին:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)  

Աղ ջի կը ծնո ղի հոգ ևոր նե ցուկն է                                1                            
Աղ ջի կը ծնո ղին հաս նող է                                           2 
Աղ ջի կը ծնո ղի հա մար ծեր տա րի քում նե ցուկ է         3 
Աղ ջիկն ար դարց նում է ծնո ղի  
ֆի նան սա կան ներդ րումն ե րը                                     4   
Այլ (ն շել)                                                                       5

 Ե թե C.13- պա տաս խա նը  2 է, ա պա ան ցնել բա ժին D
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 ԲԱ ԺԻՆ D: ՀՂԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Այժմ ես կցան կա նայի ի մա նալ, թե ի նչ պի սի ար դյունք է ու նե ցել ձեր հղի ու թյուն նե րից յու րա քան չյու րը` սկ սած 
ձեր ա մուս նու թյան օր վա նից:  Խնդ րում եմ սկ սել ձեր ա ռա ջին հղի ու թյու նից…. 

D.1
Հ ղի ու թյան պատ մություն

Ա
 ռա

 ջի
ն 

հղ
ի ո

ւ թ
յո
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կր

որ
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րդ
 հ
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 ու

 թյ
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ն

Չ
որ

րո
րդ

 հ
ղի

 ու
 թյ

ու
ն

Հի
նգ

եր
որ

դ 
հղ

ի ո
ւ թ

յո
ւն

Վ
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եր
որ

դ 
հղ

ի ո
ւ թ

յո
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Յո
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րդ

 հ
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 ու
 թյ

ու
ն

Ու
թե

րթ
րդ

 հ
ղի

 ու
 թյ

ու
ն

Ին
նե

րո
րդ

 հ
ղի

 ու
 թյ

ու
ն

Տա
սն

եր
որ

դ 
հղ

ի ո
ւ թ

յո
ւն

D.2
 Քա նի՞ ա միս էր ան ցել վեր ջին հղի ու թյու նից /  
ծնն դա բե րությու նից
D.3 
Այն պա հին, ե րբ ի մա ցաք թե հղի եք, ու զու՞մ է իք 
ա րդյոք ե րե խա ու նե նալ հենց այդ ժա մա նակ, ու-
զու՞մ է իք ա րդյոք հե տաձ գել ե րե խա ու նե նա լը, թե՞ 
այլևս չէ իք ցան կա նում (ա վել) ե րե խա ներ ու նե նալ  
1. Ու զում է ի ե րե խա ու նե նալ հենց այդ ժա մա նակ 
2. Ու զում է ի հե տաձ գել 
3. Այլևս չէ ի ու զում ե րե խա ու նե նալ
D.4
Հ ղի ու թյան ար դյուն քը
1. Կեն դա նի ե րե խա
2. Մե ռե լած նու թյուն
3. Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում
4 .Վի ժում
5. Հղի ու թյու նը դեռևս չի ա վարտ վել
D.5 
Ի՞նչ սե ռի ե րե խա է իք ու զում ու նե նալ  
հղի ու թյան ժա մա նակ 
1=Տ ղա
2=Աղ ջիկ
3= Միև նույն էր
D.6 
Են թարկ վե՞լ եք ա րդյոք ո ւլտ րա ձայ նային  
հե տա զո տության հղի ու թյան ըն թաց քում 
1=Այո
2=Ոչ
D.7 
Ե րեխայի սե ռը
1=Ա րա կան
2=Ի գա կան
D.8 
Ե րեխայի ա նու նը
D.9 
Ո՞ր թվա կա նին և ո ՞ր ամ սին է ծն վել ե րե խան (ա նու-
նը) 
D.10 
Ե րեխան ա րդյոք կեն դա նի՞ է 
1=Այո
2=Ոչ
D.11 
Ե րե խայի տա րիքն այս պա հին  
(ար տա հայտ ված տա րինե րով)
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ՄԻ ԱՅՆ ԹՎԱՅԻՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՊԱ ՀԱՆ ՋՈՂ ՀԱՐ ՑԵՐ

D.12  Հղի ու թյուն նե րի ը նդ հա նուր թի վը                                                                                                                                        

D.13    Ը նդ հատ ված հղի ու թյուն նե րի ը նդ հա նուր թի վը 
(Ա վե լաց րեք “ու զում է ի հե տաձ գել” կամ “ չէ ի ու զում ու նե նալ”)                                                                                       

D.14   Նոր մալ ա վարտ ված ծնունդ նե րի ը նդ հա նուր թի վը                                                                                        

D.15   Ծն ված աղ ջիկ ե րե խա նե րի ը նդ հա նուր թի վը                                                                                               

D.15.1 ո րոն ցից կեն դա նի են                                                                                                                                      

D.16   Ծն ված տղա ե րե խա նե րի ը նդ հա նուր թի վը                                                                                                   

D.16.1 ո րոն ցից կեն դա նի են                                                                                                                                       

D.17   Քա նի՞ ան գամ եք ե նթ րակ վել ո ւլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյան                                                                                       

D.18   Դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի թի վը (6 տա րե կա նից բարձր)                                                                                       
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 ԲԱ ԺԻՆ E:   ՏՂԱ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՐԱ ՊԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ II

Լ րաց նել, ե թե C.13 կե տում նա խա պատ վու թյու նը տր վել է ՏՂԱ ե րե խա նե րին (ե թե C.13 =1-ի)

Q.N.  Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ Տե՛ս
E.1 Ձեր ըն տա նի քում ա ռա ջին  

ե րե խան աղ ջիկ է, թե տղա: 
տ ղա                                                                                1 

աղ ջիկ                                                                            2

E.2 Երբ նա ծն վեց, ա րդյո՞ք որ ևէ  
մե կը ձեր ըն տա նի քում ար տա-
հայ տեց իր դժ գո հու թյու նը սե ռի 
վե րա բե րյալ: Ե թե այո, ա պա ո ՞վ 
էր դա:      

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)

Ինքս                                                                              1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

Ս կես րայրս                                                                    4

 Մայրս                                                                            5 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          6 

Ոչ                                                                                   7
E.3 Արդյոք ձեզ վրա ե ղե՞լ է կամ կա՞ 

որ ևի ցե ճն շում, թե հա ջորդ ե րե-
խան պի տի ան պատ ճառ տղա 
լի նի:

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

E.4 Ո՞վ էր կամ ո ՞վ է ձեզ  
ա մե նա շա տը ճն շում:

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                  1

Ս կե սուրս                                                                       2

Ս կես րայրս                                                                    3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5

E.5 Ին չով է պայ մա նա վոր ված այդ 
ճն շու մը:

E.6 Ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ եք ձեռ նար-
կել  (կամ ձեռ նար կում), որ պես զի 
ձեր հա ջորդ ե րե խան տղա լի նի:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:) 

Դե ղա բույ սեր եմ ըն դու նել, դի մել եմ ա վան դա կան 
բժշ կու թյան մե թոդ նե րին                                              1

 Խորհր դակ ցել եմ բժշ կի հետ                                       2 

Են թարկ վել եմ ո ւլտ րաձ. հե տա զոտ.                           3 

Այլ (ն շեք)                                                                       4 

Ո չինչ չեմ ձեռ նար կել                                                     5

      
 E.8

E.7 Արդյոք այդ մի ջոց նե րը նպաս տել 
են (կամ նպաս տում են):

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2 
Ար դյուն քը դեռ հայտ նի չէ (հ ղի ու թյու նը դեռ  
շա րու նակ վում է)                                                           3

E.8 Ձեր ըն տա նի քում վեր ջին 
ե րե խան աղ ջիկ է ծն վել, թե՞ 
տղա:

տ ղա                                                                               1 

աղ ջիկ                                                                            2
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E.9 Երբ նա ծն վեց, ա րդյո՞ք որ ևէ 
մե կը ձեր ըն տա նի քում ար տա-
հայ տեց իր դժ գո հու թյու նը սե ռի 
վե րա բե րյալ: Ե թե այո, ա պա ո ՞վ 
էր դա:     (Այս հար ցին հնա րա-
վոր է տալ 1-ից ա վե լի պա տաս-
խան ներ:)

Ես ի նքս                                                                         1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

Ս կես րայրս                                                                    4

 Մայրս                                                                            5 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          6 

Ոչ                                                                                   7

E.10 Արդյոք ձեզ վրա ե ղե՞լ է կամ կա՞ 
որ ևի ցե ճն շում, թե ձեր վեր ջին 
ե րե խան պի տի ան պատ ճառ 
տղա լի նի:

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2

E.11 Ո՞վ էր կամ ո ՞վ է ձեզ  
ա մե նա շա տը ճն շում:

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                  1

Ս կե սուրս                                                                       2

Ս կես րայրս                                                                    3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5
E.12 Ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ եք ձեռ նար-

կել  (կամ ձեռ նար կում), որ պես զի 
ձեր վեր ջին ե րե խան տղա լի նի:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:) 

Դե ղա բույ սեր եմ ըն դու նել, դի մել եմ ա վան դա կան 
բժշ կու թյան մե թոդ նե րին                                              1

 Խորհր դակ ցել եմ բժշ կի հետ                                       2 

Են թարկ վել եմ ո ւլտ րաձ. հե տա զոտ.                           3 

Այլ (ն շեք)                                                                       4 

Ո չինչ չեմ ձեռ նար կել                                                     5

  E.14

E.13 Արդյո՞ք այդ մի ջոց նե րը նպաս տել 
են (կամ նպաս տում են):

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2 
Ար դյուն քը դեռ հայտ նի չէ (հ ղի ու թյու նը դեռ  
շա րու նակ վում է)                                                           3

E.14 Քա նի որ ձեր վեր ջին ե րե խան 
աղ ջիկ է, ա րդյոք ձեզ վրա շա-
րու նակ վու՞մ է ճն շու մը, որ պես զի 
նաև տղա ու նե նաք:

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2

 Չեմ կա րող ա սել                                                           3
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 ԲԱ ԺԻՆ F:  ԱՂ ՋԻԿ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՐԱ ՊԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ II

Լ րաց նել, ե թե C.13 կե տում նա խա պատ վու թյու նը տր վել է ԱՂ ՋԻԿ ե րե խա նե րին (ե թե C.13 =2-ի)

Q.N.  Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ Տե՛ս
F.1 Ձեր ըն տա նի քում ա ռա ջին ե րե-

խան տղա է, թե՞ աղ ջիկ է:
տ ղա                                                                                1 

աղ ջիկ                                                                            2

F.2 Երբ նա ծն վեց, ա րդյո՞ք որ ևէ 
մե կը ձեր ըն տա նի քում ար տա-
հայ տեց իր դժ գո հու թյու նը սե ռի 
վե րա բե րյալ: Ե թե այո, ա պա ո ՞վ 
էր դա:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)

Ինքս                                                                              1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

Ս կես րայրս                                                                    4

 Մայրս                                                                            5 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          6 

Ոչ                                                                                   7
F.3 Արդյոք ձեզ վրա ե ղե՞լ է կամ կա՞ 

որ ևի ցե ճն շում, թե ե րկ րորդ ե րե-
խան պի տի ան պատ ճառ աղ ջիկ 
լի նի:

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

F.4 Ո՞վ էր կամ ո ՞վ է ձեզ  
ա մե նա շա տը ճն շում:

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                  1

Ս կե սուրս                                                                       2

Ս կես րայրս                                                                    3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5
F.5 Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այդ 

ճն շու մը:
F.6 Ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ եք ձեռ նար-

կել  (կամ ձեռ նար կում), որ պես զի 
ձեր ե րկ րորդ ե րե խան աղ ջիկ 
լի նի:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:) 

Դե ղա բույ սեր եմ ըն դու նել, դի մել եմ ա վան դա կան 
բժշ կու թյան մե թոդ նե րին                                              1

 Խորհր դակ ցել եմ բժշ կի հետ                                       2 

Են թարկ վել եմ ո ւլտ րաձ. հե տա զոտ.                           3 

Այլ (ն շեք)                                                                       4 

Ո չինչ չեմ ձեռ նար կել                                                     5

  F.8

F.7 Արդյոք այդ մի ջոց նե րը նպաս տե՞լ 
են (կամ նպաս տու՞մ են):

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2 
Ար դյուն քը դեռ հայտ նի չէ (հ ղի ու թյու նը դեռ  
շա րու նակ վում է)                                                           3
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Ս տո րեվ նշ ված հար ցե րը տր վում են մի այն այն դեպ քում, ե թե d7  վան դա կում նշ ված է, որ տվյալ ըն տա-
նի քում ա նդ րա նիկ ե րե խան տղա է ե ղել

Q.N  Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ
 Տե՛ս

F.8 Ձեր ըն տա նի քում վեր ջին ե րե-
խան տղա է ծն վել, թե՞ աղ ջիկ:

տ ղա                                                                                1 

աղ ջիկ                                                                            2
F.9 Երբ նա ծն վեց, ա րդյո՞ք որ ևէ 

մե կը ձեր ըն տա նի քում ար տա-
հայ տեց իր դժ գո հու թյու նը սե ռի 
վե րա բե րյալ: Ե թե այո, ա պա ո ՞վ 
էր դա:     

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)

Ինքս                                                                              1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

Ս կես րայրս                                                                    4

 Մայրս                                                                            5 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          6 

Ոչ                                                                                   7

F.10 Արդյոք ձեզ վրա ե ղե՞լ է կամ կա՞ 
որ ևի ցե ճն շում, թե ձեր վեր ջին 
ե րե խան պի տի ան պատ ճառ աղ-
ջիկ լի նի:

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

F.11 Ո՞վ էր կամ ո ՞վ է ձեզ  
ա մե նա շա տը ճն շում:

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                  1

Ս կե սուրս                                                                       2

Ս կես րայրս                                                                    3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5

F.12 Ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ եք ձեռ նար-
կել  (կամ ձեռ նար կում), որ պես զի 
ձեր վեր ջին ե րե խան աղ ջիկ լի նի:

(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:) 

Դե ղա բույ սեր եմ ըն դու նել, դի մել եմ ա վան դա կան 
բժշ կու թյան մե թոդ նե րին                                              1

 Խորհր դակ ցել եմ բժշ կի հետ                                       2 

Են թարկ վել եմ ո ւլտ րաձ. հե տա զոտ.                           3 

Այլ (ն շեք)                                                                       4 

Ո չինչ չեմ ձեռ նար կել                                                     5

  F.14

F.13 Արդյո՞ք այդ մի ջոց նե րը նպաս տել 
են (կամ նպաս տում են):

Այո                                                                                 1 

Ոչ                                                                                   2 
Ար դյուն քը դեռ հայտ նի չէ (հ ղի ու թյու նը դեռ  
շա րու նակ վում է)                                                           3

F.14 Քա նի որ ձեր վեր ջին ե րե խան 
տղա է, ա րդյոք ձեզ վրա շա րու-
նակ վու՞մ է ճն շու մը, որ պես զի 
նաև աղ ջիկ ու նե նաք:

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2
 Չեմ կա րող ա սել                                                            3
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 ԲԱ ԺԻՆ G: Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՍԵ ՌԸ Ո ՐՈ ՇԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ՆԱ ԽԱԾԾՆ ԴԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ՓՈՒ ԼՈՒՄ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՎՈՂ 
ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

 Հարց ման բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար

Q.N.  Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ Տե՛ս
G.1 Երբ ևէ լսե՞լ եք որ ևէ մե թո դի  մա-

սին, ո րով հնա րա վոր լի ներ ո րո-
շել ե րե խայի սե ռը սաղմն ային 
փու լում: [խնդ րում ե նք ստու գել 
D.6 կե տի հետ]

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2  G 18

G.2 Կա րո՞ղ եք ի նձ պատ մել այդ մե-
թոդ նե րի մա սին:
(Այս հար ցին հնա րա վոր է տալ 
1-ից ա վե լի պա տաս խան ներ:)

ՈՒլտ րա ձայ նային                                                          1 

Ամն ի ո ցեն տեզ                                                               2 

Ա վան դա կան (ն շել)                                                       3
G.3 Որ տե ղի՞ց եք ա ռա ջին ան գամ 

լսել այդ մե թո դի մա սին:
Ա մուս նուցս / զու գըն կե րո ջիցս                                       1

Ծ նող նե րիցս                                                                 2

Ս կես րո ջիցս                                                                  3 

Ըն կեր նե րից, հա րա զատ նե րից                                    4

 Բուժ հիմն ար կից                                                            5

Հ րա պա րա կումն ե րից                                                   6

ԶԼՄ-նե րից                                                                    7 

Այլ (ն շել)                                                                        8

G.4 Իսկ որ տե՞ղ կա րե լի է դի մել այդ 
մե թո դը ստա նա լու հա մար:

Ծնն դա տա նը                                                                 1

 Պո լիկ լի նի կա յում                                                          2 

ՈՒլտ րա ձայ նային կա բի նե տում                                   3 

Ախ տո րոշ ման կենտ րո նում                                          4 

Այլ վայ րում                                                                    5
G.5 Մատ չե լի՞ է ա րդյոք այդ վայ րը 

Ձեր հա մար (նա խածնն դյան փու-
լում ե րե խային սե ռը ո րո շե լու 
նպա տա կով)

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

Չ գի տեմ                                                                         3
G.6 Փոր ձե՞լ եք ա րդյոք վեր ջին 5 տա րի-

նե րի ըն թաց քում օ գտ վել այդ մե թո-
դից` նա խածնն դյան փու լում ե րե-
խայի սե ռը ո րո շե լու նպա տա կով 

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2  G 18

G.7 Որ տե՞ղ եք դի մել: Ծնն դա տա նը                                                                 1

 Պո լիկ լի նի կա յում                                                          2 

ՈՒլտ րա ձայ նային կա բի նե տում                                   3 

Ախ տո րոշ ման կենտ րո նում                                          4 

Այլ վայ րում                                                                    5

G.8 Ո՞վ է ա ռա ջար կել ձեզ օ գտ վել 
այդ հե տա զո տու թյուն նե րից:

Ինքս                                                                               1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5
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G.9 Հ ղի ու թյան ի ՞նչ ժամ ե տում է իք, 
ե րբ ան ցաք այդ ստու գու մը:

                                                                  շա բա թա կան

 Չեմ հի շում                                                                      

G.10 Ի՞նչ ցույց տվե ցին ստուգ ման ար-
դյունք նե րը:

Տ ղա                                                                                1 

Աղ ջիկ                                                                            2

 Սե ռը ո րո շել չհա ջող վեց                                               3

G.11 Ե րե խայի սե ռը պար զե լուց հե տո  
դուք ցան կա նու՞մ է իք ա րդյոք 
այդ սե ռի ե րե խա:  

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

Չ գի տեմ                                                                         3

G.12 Ե րե խայի սե ռը պար զե լուց հե-
տո ձեր ա մու սի նը / զու գըն կե րը  
ցան կա նու՞մ էր ա րդյոք այդ սե ռի 
ե րե խա:  

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

Չ գի տեմ                                                                         3

G.13 Ե րե խայի սե ռը պար զե լուց հե տո 
ձեր ըն տա նի քը ցան կա նու՞մ էր 
ա րդյոք այդ սե ռի ե րե խա:  

Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

Չ գի տեմ                                                                         3

G.14 Ի՞նչ ա րե ցիք ե րե խայի սե ռը  
պար զե լուց հե տո: 

Այդ պատ ճա ռով գնա ցի ա բոր տի                                 1 

Ընդ հա տե ցի դե ղո րայք ա բոր տի մի ջո ցով                   2 

Ընդ հա տե ցի հղի ու թյու նը այլ մե թո դով                       3

Հ ղի ութ. ը նդ հատ վեց ի նք նաբ.վի ժու մով                       4

 Շա րու նա կե ցի հղի ու թյու նը                                          5

  G.17

G.15 Ո՞վ կա յաց րեց հղի ու թյան ար-
հես տա կան ը նդ հատ ման մա սին 
ո րո շու մը` դու՞ք, թե մեկ այլ ան ձ:

Ինքս                                                                              1 

Ա մու սինս / զու գըն կերս                                                 2

Ս կե սուրս                                                                       3

 Մայրս                                                                            4 

Այլ ազ գա կան ներ                                                          5

Բ ժիշ կը/կ լի նի կան                                                         6

G.16 Որ տե՞ղ կա տար վեց հղի ու թյան 
ը նդ հա տու մը:

Տա նը` ա ռանց բժշ կի դի մե լու                                        1

Ծնն դա տա նը                                                                2

 Պո լիկ լի նի կա յում                                                          3 

Այլ վայ րում                                                                    4

G.17 Ի՞նչ կա րող էր պա տա հել, ե թե ծնն դա բե րե իք ան ցան կա լի սե ռի այդ ե րե խային:
G.18 Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու-

նում ա բոր տը օ րի նա կա՞ն է:
Այո                                                                                  1 

Ոչ                                                                                   2

Չ գի տեմ                                                                         3

G.19 Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյու-
նում հղի ու թյան ո ՞ր ժամ ե տում 
է օ րի նա կա՞ն հա մար վում հղի ու-
թյան ը նդ հա տու մը: 

Մին չեվ 12 շա բաթ                                                          1

 Ցան կա ցած ժամ ետ                                                    2

Չ գի տեմ                                                                         3

Շ նոր հա կալ եմ ձեր տրա մադ րած ժա մա նա կի հա մար: Մեր հար ցազ րույցն ա վարտ ված է: ՈՒ նե՞ք ա րդյոք 
որ ևի ցե հար ցեր: 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3
“_____“_________________2011թ

 Բուժ հաս տատւ թյան տար բե րա կիչ հա մա րը                                       Հար ցա թեր թի կի հա մա րը                                   

 ԲԱ ԺԻՆ   А

Հար ցեր Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ
A.1 Քա նի տա րե կան եք: Լ րա ցել է իմ                                                 տա րե կա նը
A.2 Ձեր վեր ջին դաշ տա նի օ րը Ա միս                                  ամ սա թիվ                                    
A.3 Քա նի հղի ու թյուն եք ու նե ցել (ն շեք) 1  

2
3

4 եվ ա վել
A.4 Հ ղի ու թյան քա նի ար հես տա կան ը նդ հա տում 

եք ու նե ցել (ն շեք)
1  
2
3

4 եվ ա վել
A.5 Քա նի՞ աղ ջիկ և քա նի տղա ե րե խա եք ու նե-

ցել:
Աղ ջիկ                                                                                
Տ ղա                                                                                  

A.6 Ձեր վեր ջին ե րե խայի սե ռը Աղ ջիկ                                                                              1
Տ ղա                                                                                   2

A.7 Ին չով է ա վարտ վել ձեր նա խորդ հղի ու թյու նը Ծնն դա բե րու թյուն                                                           1 
Ինք նա բեր վի ժում                                                           2
Ար հես տա կան ը նդ հա տում                                             3
պատ ճա ռը. 

A.8 Ներ կա հղի ու թյան ը նդ հատ ման պատ ճա ռը Սո ցի ալ-տն տե սա կան պայ ման նե րը                               1
Բժշ կա կան ցու ցու մով                                                      2
Չպ լա նա վոր ված հղի ու թյուն                                          3
Սե ռով պայ մա նա վոր ված                                               4 
Այլ /ն շեք/                                                                         5

Ե թե հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը պայ մա նա վոր ված է սե ռի ը նտ րու թյու նով՝ խնդ րում եմ  
լրաց րեք հա ջորդ է ջը: 
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 ԲԱ ԺԻՆ  B

 Հար ցեր  Կո դա վոր ման/ ծած կագր ման կա տե գո րի ա ներ

B.1 Ձեր ըն տա նի քում ո՞վ է ո րո շում, թե 
քա նի աղ ջիկ և քա նի տղա դուք պի տի 
ու նե նաք: 

Ես ի նքս                                                                                        1 
Ա մու սինս                                                                                    2 
Ես և ա մու սինս                                                                           3
Ս կե սուրս                                                                                    4 
Այլ (ն շեք)                                                                                    5

B.2 Ձեր ըն տա նի քում նա խա պատ վու-
թյունն ա վե լի շատ տր վում է տղա նե-
րի՞ն, թե՞ աղ ջիկ նե րին:

Տ ղա նե րին                                                                                  1
Աղ ջիկ նե րին                                                                              2
Հա վա սա րա պես                                                                        3 

B.3 Ին չու՞ է ձեր ըն տա նի քը նա խա պատ-
վու թյուն տա լիս տղա, այլ ոչ թե աղ ջիկ 
ե րե խա նե րին:

Տ ղա նե րը հե ղի նա կու թյուն և ո ւժ են մարմն ա վո րում                1
Տ ղա նե րը կա րող են ֆին. ա ջակ ցու թյուն ա պա հո վել               2
Տ ղա ներն ու նեց ված քի ժա ռան գորդ ներ են                              3
Տ ղա նե րը տոհ մը շա րու նա կող ներն են                                     4
Տ ղա նե րը հայ րե նի քի պաշտ պան են                                         5 
Ա մուս նու թյու նից հե տո աղ ջիկն այլևս քո նը չէ                        6 
Աղ ջի կը ծնող նե րի հա մար ծեր տա րի քում նե ցուկ չէ                7 
Աղ ջիկ նե րը ա վե լի քիչ հնա րա վո րու թյուն ներ  
ու նեն կյան քում/ հա սա րա կու թյու նում                                       8   
Ամ բողջ  հոգ սը ը նկ նում է կա նանց վրա                                  9 
Աղջ կան ա մուս նաց նե լը հո գե բա նո րեն ծանր է                      10
 Վա խե նում եմ ըն տա նե կան բռ նու թյու նից                               11
 Չեմ կա րող պա տաս խա նել                                                      12 
Այլ (ն շեք)                                                                                  13

B.4 Ո՞վ կա յաց րեց ներ կա հղի ու թյան ար-
հես տա կան ը նդ հատ ման մա սին ո րո-
շու մը:

Ես ի նքս                                                                                    1 
Ա մու սինս                                                                                    2
Ս կե սուրս                                                                                    3
 Մայրս                                                                                         4 
Այլ ազ գա կան ներ                                                                      5
Բ ժիշ կը/կ լի նի կան                                                                      6 
Այլ (ն շեք)                                                                                    7

B.5 Արդյոք ձեզ վրա ե ղե՞լ է կամ կա՞ որ ևի-
ցե ճն շում, թե հա ջորդ ե րե խան պի տի 
ան պատ ճառ տղա լի նի:

Այո                                                                                              1 
Ոչ                                                                                               2   
հարց ման ա վարտ    

B.6 Ո՞վ էր կամ ո՞վ է ձեզ ա մե նա շա տը  
ճն շում:

Ա մու սինս                                                                                 1
Ս կե սուրս                                                                                   2
Ս կես րայրս                                                                                 3
 Մայրս                                                                                         4 
Այլ ազ գա կան ներ                                                                       5

Հարց ման ա վարտ


