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Կովկասյան Բարոմետր 2011 
 

1. Այժմ ես կկարդամ մի շարք գործունեություններ: 

Նշեք խնդրեմ, որո՞նց եք Դուք մասնակցել վերջին 6 

ամիսների ընթացքում: [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ  ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ ՆՇԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  
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1. 
Ժամանակ եմ անցկացրել ընկերներիս հետ մեր տանը 

կամ ընկերներիս տանը 
1 0 -4 -1 -2 

2. 
Մասնակցել եմ քաղաքի և դպրոցի խնդիրների հետ 

կապված հանրահավաքին 
1 0 -4 -1 -2 

3. 
Քննարկել եմ քաղաքական հարցեր ընկերներիս և 

գործընկերներիս հետ 
1 0 -4 -1 -2 

4. Կարդացել եմ գիրք 1 0 -4 -1 -2 

5. Կարդացել եմ տպագիր թերթ/ տպագիր ամսագիր 1 0 -4 -1 -2 

6. Ժամանակ եմ անցկացրել բիրժայում  1 0 -4 -1 -2 

7. Լսել եմ երաժշտություն   1 0 -4 -1 -2 

8. Դիտել եմ հեռուստատեսություն  1 0 -4 -1 -2 

9. Տեսարժան վայրեր եմ գնացել  1 0 -4 -1 -2 

10. Գնացել եմ ռեստորան 1 0 -4 -1 -2 

11. Գնացել եմ բար/ ակումբ / դիսկոտեկ  1 0 -4 -1 -2 

12. 
Կատարել եմ բարեգործական ներդրում, ներառյալ 

նվիրատվություն sms-ով և մուրացկաններին փող տալը 
1 0 -4 -1 -2 

13. 
Կատարել եմ կամավորական աշխատանք` առանց 

փոխհատուցման ակնկալիքի 
1 0 -4 -1 -2 

14. 
Գնացել եմ ակումբի կամ հասարակական 

կազմակերպության ժողովի 
1 0 -4 -1 -2 

15. Այգեգործությամբ եմ զբաղվել   1 0 -4 -1 -2 

16. 
Սպորտով եմ զբաղվել/ վարժանք եմ արել / արշավի եմ 

մասանկցել 
1 0 -4 -1 -2 

17. 
Արվեստով և արհեստով եմ զբաղվել / նվագել եմ 

երաժշտական գործիք և այլն  
1 0 -4 -1 -2 

18. Գնացել եմ թատրոն/ կինո  1 0 -4 -1 -2 

19. Գնացել եմ թանգարան/ պատկերասրահ 1 0 -4 -1 -2 

20. 
Խաղացել եմ ինտերնետային, վիդեո, հեռախոսային կամ 

համակարգչային խաղեր   
1 0 -4 -1 -2 

21. Գնացել եմ զբոսանքի/պուրակ/ զբոսայգի  1 0 -4 -1 -2 

  

Սոցիալական կապեր 
 

N1. Որքանո՞վ են հետևյալ պնդումները բնութագրում Ձեր 

զգացումները. բնութագրում են, քիչ թե շատ են 

բնութագրում, թե չեն բնութագրում: 

[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ  ՏՈՂ,  ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՊՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Բնութագ

րում են 

Քիչ 

թե 

շատ 

Չեն 

բնութագ-

րում 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

 

1. Շատ մարդիկ կան, որոնց կարող եք լիովին վստահել  3 2 1 -1 -2 

2. 
Ընդհանուր առմամբ  

դատարկության զգացում ունեք 
3 2 1 -1 -2 

3. Բավարար թվով մարդիկ կան, որոնց մտերիմ եք համարում  3 2 1 -1 -2 

 

 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-Հայաստան 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր 
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4. Խնդիր ունենալու դեպքում շատերի վրա կարող եք հույս դնել 3 2 1 -1 -2 

5.  Հաճախ լքված եք զգում 3 2 1 -1 -2 

 

 

 
N2.   [ՔԱՐՏ  N2] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է 

«բոլորովին երջանիկ չեմ» և «10»` «լիովին երջանիկ եմ», ասացեք 

խնդրեմ, որքանո՞վ եք Դուք երջանիկ: Ընտրեք 1-ից 10 ցանկացած 

թիվ, որը համապատասխանում է Ձեր կարծիքին: [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ 

ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  Կոդ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժ. եմ պատ.) -2 

  

N4.

  
Ունե՞ք ընտանիքի անդամ կամ մոտ ազգական, ով 

ներկայումս բնակվում է արտասահմանում` 

Հայաստանի սահմաններից դուրս: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

N5.

  
Ունե՞ք մոտ ընկեր, ով ներկայումս բնակվում է 

արտասահմանում` Հայաստանի սահմաններից  

դուրս: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

N6. [ՔԱՐՏ N6] Գնահատեք խնդրեմ, թե ընդհանուր 

 առմամբ ներկայումս որքանո՞վ եք   բավարարված 

Ձեր կյանքով: Օգտվեք այս քարտից, որտեղ «1» 

նշանակում է «բոլորովին բավարարված չեմ» և ‘10’ 

նշանակում է «լիովին բավարարված եմ»:  
[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ]: 
 

N7. [ՔԱՐՏ N7] Ասացեք  խնդրեմ, ընդհանուր 

առմամբ որքանո՞վ կարելի է վստահել մարդկանց 

Հայաստանում: Օգտագործեք այս ՔԱՐՏԸ, որտեղ 

«1» նշանակում է «պետք է շատ զգույշ լինել» և 

«10»` «շատերին կարելի է վստահել»:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ] 

|___|___|  ԿՈԴ 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

N8. Այժմ ես կթվարկեմ որոշ 

ազգություններ: Ասացեք խնդրեմ,  

հավանություն տալիս եք,  թե՞ ոչ, երբ 

Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում… 
[Զ/Վ.  ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ ՀԱՐՑՐԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ N8-

ում ՆՇՎԱԾ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: 

ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ԿՈԴԸ ԳՐԱՆՑԵՔ N8 ՍՅՈՒՆՈՒՄ: ՆՇԵՔ ԿՈԴ     

«-1» «ՉԳԻՏԵՄ» ԵՎ ԿՈԴ «-2» «ՀՐԱԺ. ԵՄ 

ՊԱՏԱՍԽ.» ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

Աղյուսակ N8  Բիզնես 

են անում 

 Կանայք 

ամուսնա 

նում են 

Այո      1 

Ոչ       0 

Այո      1 

Ոչ       0 

N8  N9 

1 Հրեաների հետ     

2 Ամերիկացիների հետ    

3 Ադրբեջանցիների հետ    

4 Հույների հետ    

N9. Հավանություն տալիս եք,  թե՞ ոչ, 

երբ  Ձեր ազգի կանայք ամուսնանում 
5 Ռուսների հետ    

6 Հայերի հետ    

N3. Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս  կգնահատեք  Ձեր 

առողջական վիճակը: Որպես...  [Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ 

ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

Շատ լավ 5 

Լավ 4 

Միջին 3 

Վատ 2 

Շատ վատ 1 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

|___|___|  ԿՈԴ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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են… 
[Զ/Վ.  ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ ՀԱՐՑՐԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ N8-

ում ՆՇՎԱԾ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: 

ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ԿՈԴԸ ԳՐԱՆՑԵՔ N9 ՍՅՈՒՆՈՒՄ: ՆՇԵՔ ԿՈԴ   «-

1» «ՉԳԻՏԵՄ» ԵՎ ԿՈԴ «-2» «ՀՐԱԺ. ԵՄ ՊԱՏԱՍԽ.» 

ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

7 Թուրքերի հետ    

8 Վրացիների հետ    

9 
Քրդերի, Եզդիների 

հետ 

   

10 Անգլիացիների հետ    

 

N10. [ՔԱՐՏ N10] Որոշ մարդիկ կարծում են, որ իրենք են 

որոշում իրենց ճակատագիրը,մինչդեռ մյուսները գտնում են, որ 

հնարավոր չէ խուսափել կանխորոշված ճակատագրից:  

Ասացեք խնդրեմ, թե որ պնդումն է Ձեզ համար առավել 

բնութագրական, որտեղ “1” նշանակում է “ամեն ինչ կյանքում 

կանխորոշվում է ճակատագրի կողմից,  և “10” նշանակում 

 Է “մարդն ինքն է որոշում իր ճակատագիրը”:  
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ]: 
 

 

N11.  

 
Վերջին  երկու տարվա ընթացքում  տեսե՞լ կամ լսե՞լ 

եք որևէ բան արյան դոնորության մասին : 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

N12.  

 
Երբևէ արյուն հանձնե՞լ եք` դոնորության 

նպատակով: 

Այո 1  N14 

Ոչ 0  

(Չգիտեմ) -1  N14 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

N13.  [ՔԱՐՏ N13] Իսկ ինչու՞ երբևէ 

արյուն չեք հանձնել: Հետևյալ 

պատճառներից նշեք խնդրեմ 

հիմնականները: 
[Զ/Վ ԳՐԱՌԵՔ ԿՈԴ «1» ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ 

ՏՈՂԵՐՈՒՄ,  ՈՐ  ՆՇԵԼ Է 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ, ԵՎ ԿՈԴ «0» ԱՅՆ 

ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՉԻ 

ՆՇԵԼ:  ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Վատառողջ եմ / բժիշկս խորհուրդ չի տվել  

Ժամանակ չունեմ  

Չգիտեմ որտեղ է  դա արվում  

Բարեկամս/ընկերս տուժել է դրանից   

Վախենում եմ վարակվելուց  

Արյան հանձնումից հնարավոր է թուլություն զգամ   

Վախենում եմ ՄԻԱՎ-ից  

Արյունս կարող է ըստ կարիքի չօգտագործվել  

Ընդհանուր առմամբ վախենում եմ ասեղից  

Չեմ ողջունում արյան հանձման գաղափարը  

Կրոնական պատճառներով  

Փորձել եմ հանձնել, բայց ինձ մերժել են  

Այլ  

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
  

N14. Գիտե՞ք արդյոք որևէ մեկին Հայաստանում, ով 

վերջին 10 տարվա ընթացքում արյուն է հանձնել 

դոնորության նպատակով:   

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

N15.   

 
Ունե՞ք որևէ մոտ ընկեր կամ մոտ բարեկամ, ով 

վերջին 10 տարվա ընթացքում արյուն է ստացել 

դոնորից: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

N16. [ՔԱՐՏ N16]  Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” 

նշանակում է “դա անհնար է” և “10” ՝ “շատ հնարավոր  

է”, ասացեք խնդրեմ, թե որքանով է հնարավոր, որ 

հաջորդ 12 ամիսների ընթացքում արյուն հանձնեք 

որպես դոնոր: [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ]: 
 

 
|___|___|  ԿՈԴ 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

|___|___|  ԿՈԴ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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N17. Ըստ Ձեզ, մարդիկ, ովքեր արյուն են հանձնում, 

պե՞տք է վարձատրվեն, թե պետք է անվճար անեն 

դա: 

Պետք է վարձատրվեն 1 
Պետք է անվճար անեն 0 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

Շնորհակալ եմ Ձեր ազգականների, ընկերների և Ձեր մասին տեղեկություններ տրամադրելու 

համար: 
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ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Այժմ մի քանի հարց կապված Ձեր զբաղվածության հետ: 
 

J1.  [ՔԱՐՏ J1] Սրանցից ո՞րն է 

առավել ճիշտ նկարագրում  Ձեր 

կարգավիճակը և գործունեության  

տեսակը: Նշեք խնդրեմ այն 

գործունեությունները և կարգա-

վիճակները, որոնք վերաբերում են 

անձամբ Ձեզ:  
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

 

Թոշակառու եմ  (և չեմ  աշխատում) 1 

 

J2 
Ուսանող եմ  (և չեմ  աշխատում) 2 

Տնային տնտեսուհի եմ (և չեմ  աշխատում) 3 

Գործազուրկ եմ 4 

Աշխատում եմ կես դրույքով կամ լրիվ դրույքով (նույնիսկ 

եթե հարցվողը թոշակառու է/ ուսանող է), ներառյալ 

սեզոնային աշխատանքը 

5 
 

J6 
Ինքնազբաղված եմ  (նույնիսկ եթե հարցվողը թոշակառու 

է/ ուսանող է ), ներառյալ սեզոնային աշխատանքը 
6 

Ի վիճակի չեմ աշխատել  7 
 

J11 

 

Այլ 8 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J2.  
 

Ո՞ր թվականից չեք աշխատում: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ:] 

 
|____|____|____|____| ՏԱՐԻ 

Երբևէ չեմ աշխատել -5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J3. 

 
Ներկայումս հետաքրքրվա՞ծ եք աշխատանքով:  

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J4. 

 
Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում աշխատանք 

փնտրե՞լ եք: 

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J5. 

 
Եթե լինի հարմար աշխատանք, Դուք 

կկարողանա՞ք աշխատանքը սկսել հաջորդ 14 

օրվա ընթացքում: 

 

Այո 1 

  J11 
Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

[Զ/Վ. J6 -ԻՑ J10 ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՎԵՔ  ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԱՍԵԼ ԵՆ, ՈՐ ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ (J1 

ՀԱՐՑԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԵՆ  “5” ԿԱՄ “6”)]: 
[Զ/Վ ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՈՒՆԻ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ՄԵԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, J6-ԻՑ J10 ՀԱՐՑԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՆՐԱ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՄԻԱՅՆ: ''ՀԻՄՆԱԿԱՆ''-Ը ՈՐՈՇՈՒՄ Է ՀԱՐՑՎՈՂԸ:] 
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J6. [ՔԱՐՏ J6] Խոսելով Ձեր 

հիմնական աշխատանքի 

մասին, նշվածներից ո՞րն է 

առավել ճիշտ նկարագրում 

Ձեր կարգավիճակը և 

աշխատավայրի տեսակը:  
 [Զ./Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. ՀԻՇԵՔ, ՈՐ 

«ՀԻՄՆԱԿԱՆ»-Ը ՀԱՐՑՎՈՂՆ Է 

ՈՐՈՇՈՒՄ: 

Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու 

աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը) 
1 

Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու 

աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը) 
2 

Փոքր ընտանեկան, տեղական1 բիզնեսի աշխատող / տ/տ-յան 

արտադրություն 
3 

Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, 

ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող  
4 

Պետական կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության 

աշխատող 
5 

Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, 

ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող 
6 

Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպության աշխատող 
7 

Այլ 8 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J7. Ո՞ր թվականից եք աշխատում Ձեր ներկայիս 

հիմնական աշխատատեղում: 
 

[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ:] 

[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ ՃՇԳՐԻՏ ՏԱՐԵԹԻՎԸ, 

ՆՈՐԻՑ ՀԱՐՑՐԵՔ: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԿՐԿԻՆ ՉԻ ԿԱՐՈՂ 

ՀԻՇԵԼ, ՀԱՐՑՐԵՔ “ՈՐ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻՑ ԵՔ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՁԵՐ 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂՈՒՄ”  ԵՎ ՑՈՒՅՑ 

ՏՎԵՔ J7 ՔԱՐՏԸ :ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ]: 

|____|____|____|____| ՏԱՐԻ 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

  

 

J8. [ՔԱՐՏ J8] Ասացեք 

խնդրեմ, այս ցանկում 

նշվածներից ո՞րն է ավելի 

լիարժեք   բնութագրում 

Ձեր աշխատանքի 

հիմնական ոլորտը: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ  ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

 

Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառտնտեսություն 1 

Ձկնորսություն 2 

Հանքագործություն և հանածոների մշակում 3 

Վերամշակող արդյունաբերություն 4 

Էլեկտրա -, գազա - և/կամ ջրամատակարարում 5 

Շինարարություն 6 

Մանրա/մեծածախ առևտուր, ավտո/մոտո/կենցաղ. իրերի նորոգում 7 

Հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան 8 

Տրանսպորտ, պահեստավորում, հաղորդակցություն 9 

Բանկեր/ֆինանսներ 10 

Անշարժ գույքի, սեփականության վարձակալության ոլորտ 11 

Պետական/հանրային կառավարում, պաշտպանություն  12 

Կրթություն 13 

Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք 14 

Քաղաքացիական հասարակություն / ՀԿ-ներ 15 

Լրատվություն  16 

Այլ 17 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

                                                           
1
 “Տեղական” նշանակում է, որ այդ բիզնեսը ստեղծվել և իրականացվում է Հայաստանում: 
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J9. [ՔԱՐՏ J9] Օգտվելով այս քարտից, ասացեք 

խնդրեմ, որքանո՞վ եք բավարարված Ձեր 

աշխատանքով: 

Բոլորովին բավարարված չեմ 1 

Ավելի շուտ բավարարված չեմ 2 

Միջին 3 

Ավելի շուտ բավարարված եմ 4 

Լիովին բավարարված եմ 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J10. [ՔԱՐՏ J10] Օգտվելով այս քարտից` ասացեք 

խնդրեմ, որքանո՞վ եք համամիտ որ... 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ, ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ 

ՕՂԱԿԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ: 

Բ
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Չ
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պ
ա

տ
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ս
խ
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1. 
Աշխատելիս հիմնականում դրական զգացումներ եք 

ունենում 
1 2 3 4 -1 -2 

2. Ձեզ գնահատված եք զգում աշխատավայրում   1 2 3 4 -1 -2 

3. 
Վաստակած գումարը համապատասխան է Ձեր կատարած 

աշխատանքին  
1 2 3 4 -1 -2 

4. Ձեր աշխատանքը օգտակար է շատերի համար 1 2 3 4 -1 -2 

 

Զ/Վ. ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻՆ 

 

 J11. [ՔԱՐՏ J11] Անցյալ ամիս որքա՞ն է 

կազմել Ձեր անձնական մաքուր (հանած 

հարկերը) դրամական եկամտի ընդհանուր 

գումարը: Հետևյալ խմբերից ո՞րում  է այն 

տեղավորվում:  Խնդրում եմ հաշվի առեք 

անցյալ ամսվա եկամտի բոլոր աղբյուրները: 

445000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

300001-445000 ՀՀ դրամ 2 

150001-300000 ՀՀ դրամ 3 

92001-150000 ՀՀ դրամ 4 

37001-92000 ՀՀ դրամ 5 

18001-37000 ՀՀ դրամ 6 

Մինչև 18000 ՀՀ դրամ 7 
0  8 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J12. Ներկայումս ունե՞ք խնայողություններ: Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J13. Ներկայումս ունե՞ք պարտքեր:  Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J14. Ներկայումս որևէ մեկը Ձեզ գումար պա՞րտք է: Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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J15. Ունե՞ք բանկային հաշիվ: Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J16. Ձեր տ/տ-յան անդամներից որևէ մեկը արդյոք անցե՞լ է նոր 

աշխատանքի վերջին 12 ամիսների ընթացքում: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J17. Ունեք տ/տ-յան անդամ, որ կորցրե՞լ է աշխատանքը 

վերջին 12 ամիսների ընթացքում: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

J18. Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարե՞լ եք 

արդյոք առնվազն մեկ ժամ տևողությամբ որևէ 

անվճար կամ վճարովի  աշխատանք Ձեր ընտանեկան 

կամ մոտ ազգականի բիզնեսի համար:  

[Զ/Վ. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱՄ  ՄՈՏ ԱԶԳԱԿԱՆԻ ԲԻԶՆԵՍԸ ԿԱՐՈՂ Է 

ԼԻՆԵԼ ՓՈՔՐ ԽԱՆՈՒԹ, ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ, ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՔ, ՓՈՔՐ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (ՖԵՐՄԱ) և ԱՅԼՆ:] 

Այո, կատարել եմ անվճար 

աշխատանք 

1 

Այո, կատարել եմ վճարովի 

աշխատանք 

2 

Ոչ 3 

(Կիրառելի չէ) -5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

J19. [ՔԱՐՏ J19] 

Քարտում բերված գործոններից ո՞րն 

եք համարում ամենակարևորը 

Հայաստանում լավ աշխատանք 

գտնելու համար: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Տարիքը 1 
Արտաքին տեսքը 2 

Կապերը 3 
Կրթությունը 4 

Աշխատասիրությունը 5 
Հաջողակությունը 6 

Տաղանդը  7 
Մասնագիտական ունակությունները 8 

«Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը 9 
Այլ 10 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

Հիմնական հարցեր 
 

ԲԱԺԻՆ P. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐ 
 

P1. [ՔԱՐՏ P1] Կան տարակարծություններ 

այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է 

զարգանում Հայաստանում ներքին 

քաղաքականությունը: Քարտում  

թվարկվածներից ո՞ր տեսակետի հետ 

եք  համաձայն: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ 

ուղղությամբ 

5 

Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ 

ուղղությամբ 

4 

Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում 3 

Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ 

ուղղությամբ  

2 

Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ 

ուղղությամբ  

1 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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P2. [ՔԱՐՏ P2] Խնդրում եմ ասեք, Ձեր կարծիքով, 

հեռուստալրագրողները որքա՞ն լավ են տեղեկացնում 

մեր բնակչությանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում 

Հայաստանում: Օգտվեք այս քարտից: 

Շատ վատ 1 

Ավելի շուտ վատ 2 

Միջին 3 

Ավելի շուտ լավ 4 

Շատ լավ 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P3. [ՔԱՐՏ P3] Որքանո՞վ եք համամիտ այն կարծիքին, որ 

մեզանում հեռուստալրագրողներն ընդհանուր առմամբ 

ծառայում են Ձեր նման մարդկանց շահերին: Օգտվեք 

այս քարտից: 

Բոլորովին համամիտ չեմ 1 

Ավելի շուտ համամիտ չեմ 2 

Չեզոք 3 

Ավելի շուտ համամիտ եմ 4 

Լիովին համամիտ եմ 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P4. [ՔԱՐՏ P4] Այժմ կթվարկեմ Հայաստանում մի շարք սոցիալական ինստիտուտներ 

և քաղաքական կառույցներ: 5 բալանոց սանդղակով, որում «1»-ը նշանակում է 

«բոլորովին չեմ վստահում», իսկ «5»-ը` «լիովին վստահում եմ», գնահատեք խնդրեմ 

Ձեր վստահությունը դրանց նկատմամբ: Նախ, ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք 

վստահում կամ չեք վստահում...... 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

[Զ/Վ. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍԿՍԵՔ 1-ին ՏՈՂԻՑ, ՀԱՋՈՐԴՈՒՄ` ՎԵՐՋԻՆԻՑ ԵՎ ԱՅԴՊԵՍ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿ, ՆՇԵՔ ՌՈՏԱՑԻՈՆ ԿՈԴԸ  _____1___________________16_______ 

 

Աղյուսակ P4 

 Բոլորո- 

վին չեմ 

վստահում 

Ավելի շուտ 

չեմ 

վստահում 

Ոչ վստահում 

եմ, ոչ էլ չեմ 

վստահում 

Ավելի շուտ 

վստա-

հում եմ 

Լիովին 

վստա-

հում եմ 

Չ
գի

տ
ե

մ
 

Հր
ա

ժ
. պ

ա
տ

 

 

1. Առողջապահական համակարգ 1 2 3 4 5 -1 -2 

2. Բանկեր 1 2 3 4 5 -1 -2 

3. Կրթական համակարգ  1 2 3 4 5 -1 -2 

4. Բանակ  1 2 3 4 5 -1 -2 

5. Դատական hամակարգ  1 2 3 4 5 -1 -2 

6. 
Հասարակական 

կազմակերպություններ  
1 2 3 4 5 -1 -2 

7. Ազգային ժողով  1 2 3 4 5 -1 -2 

8. 
Գործադիր իշխանություն 

(վարչապետ / նախարարներ)  
1 2 3 4 5 -1 -2 

9. Նախագահ  1 2 3 4 5 -1 -2 

10. Ոստիկանություն  1 2 3 4 5 -1 -2 

11. Քաղաքական կուսակցություններ 1 2 3 4 5 -1 -2 

12. Լրատվամիջոցներ  1 2 3 4 5 -1 -2 

13. Տեղական իշխանություն  1 2 3 4 5 -1 -2 

14. 
Ձեր դավանած կրոնի 

հաստատություններ  
1 2 3 4 5 -1 -2 

15. 
Օմբուդսմեն (մարդու 

իրավունք. պաշտպ.)  
1 2 3 4 5 -1 -2 

16. Եվրամիություն  1 2 3 4 5 -1 -2 

17. 
Միավորված Ազգերի 

կազմակերպություն 
1 2 3 4 5 -1 -2 
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P5. Ձեր գնահատմամբ ո՞րն է ներկա 

պահին Հայաստանի առջև ծառացած 

ամենակարևոր խնդիրը: 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: P5 ՍՅՈւՆՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ  

ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԿՈԴԸ: ԸՆԴՈւՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

P6. Իսկ ո՞րն է ներկա պահին 

Հայաստանի երկրորդ կարևորագույն 

խնդիրը: 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: P6 ՍՅՈՒՆՈՒՄ 

ՕՂԱԿԵՔ ԱՅՆ ԿՈԴԸ, ՈՐԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈւՄ է  ՀԱՐՑՎՈՂԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ: ԸՆԴՈւՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է 

ՏԱՐԲԵՐՎԻ P5 ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՑ:]   

 P5 P6  

Բուժ. ծառայությունների անմատչելիությունը 1 1  
Կոռուպցիան 2 2 

Անարդար դատական համակարգը 3 3 

Ընտրությունների անարդարությունը 4 4 

Մարդու իրավունքների խախտումը  5 5 

Գործազրկությունը 6 6 

ՆԱՏՕ-ին անդամակցություն չունենալը 7 7 

Երկրում խաղաղության պակասը 8 8 

Ցածր կենսաթոշակները 9 9 

Քաղաքական անկայունությունը  10 10 

Աղքատությունը 11 11 

Սեփականության իրավունքների խախտումը 12 12 

Կրթության ցածր որակ 13 13 

Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 14 14 

Գների աճը /ինֆլյացիան 15 15 

Չլուծված տարածաշրջանային կոնֆլիկտները 16 16 

Ցածր աշխատավարձերը 17 17 

Կրոնական անհանդուրժողականությունը 18 18 

Այլ 19 19 

Կիրառելի չէ/ այլ կարևոր խնդիր չկա  -5 

(Չգիտեմ) -1 -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 -2 
 

P7. Որքանո՞վ եք համամիտ, որ Հայաստանի ներկայիս 

կառավարությունը Ձեր նման մարդկանց արդարացի 

է վերաբերում: Կասեք որ լիովին համամիտ եք,  

ավելի շուտ համամիտ եք, ավելի շուտ համամիտ 

չեք, թե բնավ համամիտ չեք: 

Լիովին համամիտ եմ  4 

Ավելի շուտ համամիտ եմ  3 

Ավելի շուտ համամիտ չեմ 2 

Բնավ համամիտ չեմ 1 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P8. Ի՞նչ եք կարծում, ներկայիս Հայաստանում Ձեր նման 

մարդիկ իրավունք ունե՞ն ազատ ասելու այն, ինչ 

մտածում են: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P9. [ՔԱՐՏ P9] Ասացեք խնդրեմ, այս 

տեսակետներից ո՞րի հետ  եք 

համաձայն: 
[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 

ՀԱՐՑՐԵՔ.]  

Այս տեսակետի հետ Դուք 

համաձայն եք, թե՞ լիովին եք 

համաձայն: [ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

Տեսակետ 1. Մարդիկ երեխաների նման 

են. կառավարությունը ծնողի նման պետք 

է հոգ տանի նրանց մասին: 

Լիովին համաձայն եմ 1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2. Պետությունը վարձու 

աշխատողի նման է. մարդիկ պետք է 

տիրոջ նման վերահսկեն 

կառավարությանը: 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին համաձայն եմ 4 

(Ոչ մեկի հետ համաձայն չեմ) [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P10a.  [ՔԱՐՏ P10a] Քարտում նշված հակադիր կարծիքներն ինչպես կտեղակարգեք այս 

սանդղակի վրա: [Զ/Վ.  ԳՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՏՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ]:  
 

Մրցակցություննը 

բարենպաստ է: Այն դրդում 

է մարդկանց աշխատելուն և 

նոր մտքերի զարգացմանը 

        

Մրցակցությունը 

վնասակար է: Այն 

չարիք է բերում 

մարդկանց Չ
գ

ի
տ

ե
մ

 

(Հ
ր

ա
ժ

. 

պ
ա

տ
ա

ս

խ
ա

ն
ե

լ)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
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P10b.  [ՔԱՐՏ P10b] Քարտում նշված հակադիր կարծիքներն ինչպես կտեղակարգեք այս 

սանդղակի վրա: 
[Զ/Վ.  ԳՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՏՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ]:  

 

Գործարար ոլորտում և 

արդյունաբերությունում 

մասնավոր 

սեփականությունը պետք 

է մեծացնել 

        

Գործարար ոլորտում և 

արդյունաբերությունում 

պետական 

սեփականությունը 

պետք է մեծացնել 

Չ
գ

ի
տ

ե
մ

 

(Հ
ր

ա
ժ

. 

պ
ա

տ
ա

ս
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 

P11.[ՔԱՐՏ P11] 

Ասացեք խնդրեմ, այս 

տեսակետներից ո՞րի հետ  եք 

համաձայն: 
[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ 

ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 

ՀԱՐՑՐԵՔ.] Այս 

տեսակետի հետ Դուք 

համաձայն եք, թե՞ 

լիովին եք համաձայն:  
[ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  

 

Տեսակետ 1.  Մեր երկրի դատական 

համակարգը կողմնակալ է որոշ 

քաղաքացիների նկատմամբ: 

Լիովին համաձայն եմ 1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2.  Մեր երկրի դատական 

համակարգը անկողմնակալ է 

երկրի բոլոր քաղաքացիների 

նկատմամբ: 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին համաձայն եմ 4 

(Ոչ մեկի հետ համաձայն չեմ) [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) 

-2 

 

P12. [ՔԱՐՏ P12] Ասացեք խնդրեմ, 

այս տեսակետներից ո՞րի հետ  եք 

համաձայն: 
[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 

ՀԱՐՑՐԵՔ.] Այս տեսակետի հետ Դուք 

համաձայն եք, թե՞ լիովին եք 

համաձայն:  
[ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  

 

Տեսակետ 1.   Մարդիկ պետք է 

մասնակցեն իշխանությունների դեմ 

բողոքի ակցիաներին, քանի որ դա ցույց 

է տալիս նրանց, որ ժողովուրդը 

պահանջատեր է:   

Լիովին համաձայն 

եմ 

1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2.   Մարդիկ չպետք է 

մասնակցեն իշխանությունների դեմ  

բողոքի ակցիաներին, քանի որ դա 

վտանգում է երկրի կայունությունը 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին համաձայն 

եմ 

4 

(Ոչ մեկի հետ համաձայն չեմ) [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P13. [ՔԱՐՏ P13] Որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ  

կարծիքի հետ. “Գործը դատարան տալու դեպքում 
իրավիճակն ավելի է բարդանում”: 
Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից, որտեղ “1” նշանակում է 

“բոլորովին համաձայն չեմ” և “10” ` “լիովին համաձայն 

եմ”: [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

|____|____| ԿՈԴ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P14. Եթե նախագահական ընտրությունները տեղի 

ունենային առաջիկա կիրակի օրը, դուք կմասնակցեի՞ք 

դրանց, թե՞ ոչ: [Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]: 

Միանշանակ կմասնակցեի 4 

Հավանաբար կմասնակցեի 3 
Հավանաբար չէի մասնակցի 2 
Միանշանակ չէի մասնակցի 1 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P15. Քվեարկե՞լ եք արդյոք 2008 թ դեկտեմբերի 18-ի 

նախագահական ընտրություններում: 

Այո 1 
Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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P16. Համամի՞տ եք, որ 2008 թ  նախագահական 

ընտրություններն անցկացվել են …   

 [Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]  

 

Լիովին արդար 3 

Որոշ չափով արդար  2 

Բոլորովին անարդար 1 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

P17. [ՔԱՐՏ P17] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” նշանակում է 

“Բնավ կարևոր չէ” և “10” նշանակում է “Շատ կարևոր 

է”, ասացեք խնդրեմ, ըստ ձեզ որքանով է կարևոր օրինակելի 

քաղաքացու համար…  
[Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ] 

Կոդ: 

(Չ
գի

տ
ե

մ
) 

(Հ
ր

ա
ժ

. 

պ
ա

տ
ա

ս
.)
 

1 … ունենալ անձնական կարծիք |___|___| -1 -2 

2 … ենթարկվել օրենքներին |___|___| -1 -2 

3 … աջակցել կառավարությանը ամեն իրավիճակում |___|___| -1 -2 

4 … քվեարկել ընտրությունների ժամանակ |___|___| -1 -2 

5 … հետևել ավանդույթներին |___|___| -1 -2 

6 … կատարել կամավորական աշխատանք |___|___| -1 -2 

7 … աջակցել առավել կարիքավորներին |___|___| -1 -2 

8 … լինել քննադատ կառավարության հանդեպ |___|___| -1 -2 
 

P18. Ըստ ձեզ, որքանով է դեմոկրատ  

(ժողովրդավարական) Հայաստանն այսօր: 

Այն …  
[Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Լիովին դեմոկրատ է 4 
Դեմոկրատ է, բայց աննշան խնդիրներով  3 

Դեմոկրատ է, բայց  մեծ խնդիրներով 2 
Բնավ դեմոկրատ չէ 1 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P19. [ՔԱՐՏ P19] Հետևյալ երեք 

կարծիքներից ո՞րն 

է առավել համընկնում Ձեր 

կարծիքի 

հետ:  
 

[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Դեմոկրատիան նախընտրելի է կառավարման մյուս  

համակարգերից  
1 

Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-դեմոկրատ 

կառավարությունը կարող է լինել նախընտրելի 
2 

Ինձ նման մարդկանց համար նշանակույթուն չունի, թե 

ինչպիսի  կառավարման համակարգ ունենք  
3 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P20. Այլ հավասար պայմանների դեպքում կքվեարկեիք 

արդյոք կին նախագահի  թեկնածուի օգտին:  

 

Այո 1 
Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P21. [ՔԱՐՏ P21] Օգտվելով 1-5 բալանոց այս  սանդղակից, 

որտեղ որտեղ ‘1’ նշանակում է “բոլորովին հավանություն 

չեմ տալիս և “5” ` “լիովին հավանություն եմ տալիս”, 

ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս 

Հայաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին:  

 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

Չեզոք 3 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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P22. [ՔԱՐՏ P21] Օգտվելով նույն քարտից, ասացեք 

խնդրեմ  որքանո՞վ եք հավանություն տալիս  

Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոմիությանը: 

 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

Չեզոք 3 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P23. Ըստ Ձեզ ներկայումս ո՞ր երկիրն է Հայաստանի 

ամենամոտ ընկերը:  
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՆՇԱԾ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ  ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

_______________________________ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

P24.   Ըստ Ձեզ ներկայումս ո՞ր երկիրն է Հայաստանի 

ամենամեծ թշնամին: 
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՆՇԱԾ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ  

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 
 

_______________________________ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

 

Ասացեք խնդրեմ Ձեր կարծիքը Հայաստանում տեղահանվածների մասին. 

 

REF1. [ՔԱՐՏREF1] 

Տեղահանվածներին 

վերաբերող հետևյալ 

մտքերից որի՞ հետ եք 

առավել համամիտ: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Կառավարության աջակցությունը փախստականներին չափազանց մեծ է 

և պետք է կրճատել  
1 

Կառավարության աջակցությունը փախստականներին բավարար է 

նրանց կարիքների համար  
2 

Կառավարության աջակցությունը փախստականներին բավարար չէ 

նրանց կարիքների համար և պետք է մեծացնել  
3 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

 [ՔԱՐՏ REF2] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” նշանակում է “բնավ համաձայն չեմ” և  “5”` 

“լիովին համաձայն եմ,” ասացեք խնդրեմ, որքանով եք համամիտ տեղահանվածների 

մեծամասնությանը վերաբերող հետևյալ մտքերից յուրաքանչյուրին: 
 [Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]; 

REF2. [ՔԱՐՏ REF2] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” 

նշանակում է “բնավ համաձայն չեմ” և  “5”` “լիովին 

համաձայն եմ,” ասացեք խնդրեմ, որքանով եք համամիտ 

տեղահանվածների մեծամասնությանը վերաբերող 

հետևյալ մտքերից յուրաքանչյուրին: 
[Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 

ՏՈՂՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]; 
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1 Նրանք Հայաստանյան հասարակության մասն են 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 
Հնարավորության դեպքում նրանք անմիջապես 

կվերադառնան իրենց երկիր/տարածք  
1 2 3 4 5 -1 -2 

3 
Նրանք տարբերվում եմ Հայաստանի ոչ փախստական 

հանրությունից 
1 2 3 4 5 -1 -2 

4 
Նրանք զրկված են առավելություններից (disadvantaged) 

փախստականի կարգավիճակ ունենալու պատճառով 
1 2 3 4 5 -1 -2 
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REF3. Ունեք արդյոք փախստականի 

կարգավիճակ ներկայումս: 

 

Այո 1  

Ոչ 0 

 D1 (Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

REF4. Ո՞ր թվականին եք ստացել այդ 

կարգավիճակը: 
|___||___||___||___| ՏԱՐԻ 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 
 

Հիմնական հարցեր 
 

Բաժին D. ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Այժմ ես կտամ մի քանի հարց  Ձեր մասին: 

 

 

D2.  Սկսած տարրական դպրոցից մինչև ամենաբարձր 

կրթական մակարդակը, որ դուք ստացել եք մինչ այժմ, 

քանի՞ տարի եք սովորել ընդհանուր առմամբ: 
   [Զ/Վ .ԳՐԵՔ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԹԻՎԸ]: 

 

|____|____|  ՏԱՐԻ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

 Աղյուսակ D3 

D3. [ՔԱՐՏ D3] Ասացեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս 

նկարագրում Ձեր կարողություններն ու հմտությունները 

հետևյալում: Օգտվեք այս քարտից: 
[Զ/Վ  ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ D3-ՈՒՄ ՆՇՎԱԾ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ. ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԵԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 

ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 
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1. Ռուսերեն 1 2 3 4 -1 -2 

2. Անգլերեն 1 2 3 4 -1 -2 

3. Համակարգչի (Microsoft Office ծրագրեր, բացի խաղերից) 1 2 3 4 -1 -2 

 

REF5. Որտե՞ղ եք ապրել նախքան 

տեղահանումը:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԱՆՈՒՆԸ]: 

 

 

__________________________________ 

 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

D1.  Հայաստանում ապրում են մի շարք 

ազգություններ: Դուք Ձեզ ո՞ր ազգի 

ներկայացուցիչ եք համարում: 
[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: 

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

Հայ  1 

Ադրբեջանցի 2 

Վրացի 3 

Կովկասյան այլ ազգեր (աբխազ, լեզգին, օս, 

թալիշ և այլն) 
4 

Ռուս 5 

Այլ ազգություն 6 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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D4. Եթե օգտվում եք 

ինտերնետից, ապա որքա՞ն 

հաճախ: 
[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

 

Ամեն օր 1 

 D5 
Շաբաթն առնվազն մեկ անգամ 2 

Ամսական առնվազն մեկ անգամ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք  5 ՀԱՐՑՐԵՔ D4a 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  Չգիտեմ ինչ բան է ինտերնետը  6 

 D7 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

  
 

 D4a. Որն է Ինտերնետից 

չօգտվելու հիմանկան 

պատճառը: 
[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

  Չունեմ հեռախոսագիծ կամ մոդեմ կամ 

Ինտենետին միանալու համար անհրաժեշտ սարք  
1 

=>D7 

Չգիտեմ ինչպես օգտվել Ինտերնետից 2 

Հետաքրքրված չեմ/ ցանկություն չկա օգտվել Ինտերնետից   3 

Չունեմ համակարգիչ 4 

Անհանգստացած եմ, որ Ինտերնետի օգտագործումը կսպառնա 

ինձ վերաբող ինֆորմացիայի գաղտնիությանը 
5 

Ինտերնետը չափազանց թանկ է 6 

Կապը չափազանց դանդաղ է իմ համայնքում 7 

Ժամանակ չունեմ 8 

Ինտերնետը նողկալի է և անբարոյական 9 

Կարիքը չունեմ  10 

Իմ համայնքում Ինտերնետը հասանելի չէ 11 

Այլ 12 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

D5. Որտեղ եք հիմնականում օգտվել 

Ինտերնետից վերջին 30 

օրվա ընթացքում:  
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Տանը իմ համակարգչով 1 
Աշխատավայրում 2 

Իմ ընկերոջ համակարգչով 3 
Իմ բջջային հեռախոսով 4 

Ինտերնետ սրճարանում 5 
Այլ 6 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

 D6.[ՔԱՐՏ D6] 

Ինտերնետում 

 գտնվելիս սովորաբար 

ինչո՞վ եք  զբաղվում:  
 

[Զ/Վ ԳՐԱՌԵՔ ԿՈԴ «1» ԲՈԼՈՐ 

ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ,  ՈՐ  ՆՇԵԼ Է 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ, ԵՎ ԿՈԴ «0» 

ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՉԻ ՆՇԵԼ:  

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

1 Ստանում/ ուղարկում եմ էլ-նամակ/ e-mail  

2 Այցելում եմ Ֆեյսբուք  

3 
Այցելում եմ այլսոցիալակն կայքեր, բացի  Ֆեյսբուքից (Одноклассники, 

Մայ Սփեյս (My Space), և այլն) 
 

4 Ներգրավվում եմ ֆորում քննարկումներում  

5 Բլոգ եմ գրում/ կարդում եմ ուրիշների բլոգները  

6 Ինֆորմացիա եմ փնտրում (Գուգլ/Google, Վիկի/Wiki, և այլն.)  

7 Առևտուր եմ անում   

8 Ինտենետային բանկային ծառայություններից եմ օգտվում   

9 Սոցիալական ցանցերից բացի կարդում եմ/ լսում եմ/ դիտում եմ լուրեր   

10 
Բեռնում եմ / լսում եմ  երաժշտություն, դիտում եմ տեսահոլովակներ/ 

ֆիլմեր  
 

11 Օգտվում եմ անմիջական հեռահաղորդակցումից (Skype, ICQ, MSN)  

12 Խաղում եմ առցանց խաղեր  

13 Այցելում եմ ծանոթությունների կայքեր  

14 Այլ   

 (Չգիտեմ) -1 

 (Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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D7. Մեր դպրոցներում  պե՞տք է պարտադիր 

կերպով դասավանդվեն օտար լեզուներ, և եթե 

այո, ապա դրանցից  ո՞րն է առավել կարևորը: 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ 

ՆՇՈՒՄ Է ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐ, ԽՆԴՐԵՔ, ՈՐ ՆՇԻ 

ԴՐԱՆՑԻՑ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ:] 

Ոչ մի օտար լեզու չպետք է պարտադիր լինի 1 

Անգլերեն 2 

Ռուսերեն 3 

Այլ օտար լեզու 4 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

D8. [ՔԱՐՏ D8] Ձեր կարծիքով կրթության 

որակը Հայաստանի պետական 

դպրոցներում վերջին 5 տարվա ընթացքում 

բարելավվել է, մնացել է նույնը, թե վատացել 

է: 
 

Շատ է վատացել 1 

Վատացել է 2 

Մնացել է նույնը 3 

Լավացել է 4 

Շատ է լավացել 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

D9.[ՔԱՐՏ D9] Ասացեք խնդրեմ, 

հետևյալ դատողություններից 

որի՞ հետ եք առավել համաձայն: 
 

[Զ/Վ ԱՅՆ ԲԱՆԻՑ ՀԵՏՈ, ԵՐԲ ՀԱՐՑՎՈՂԸ 

ԿԸՆՏՐԻ ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ, 

ՀԱՐՑՐԵՔ. «ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱ՞ՅՆ ԵՔ, ԹԵ՞ 

ԼԻՈՎԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ ԱՅԴ 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ»:  ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Տեսակետ 1. Երեխաները պետք է գնան 

մանկապարտեզ, քանի որ այնտեղ 

նրանք սովորում են բաներ, որոնք չեն 

կարող սովորել այլ տեղ: 

Լիովին համաձայն 
եմ 

1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2. Մեր օրերում կարիք չկա, որ 

երեխաները գնան մանկապարտեզ: Դա 

միայն ժամանակի և փողի վատնում է: 

Լիովին համաձայն 
եմ 

3 

Համաձայն եմ 4 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Համաձայն չեմ ոչ մեկի 
հետ 

 5 

(Չգիտեմ)  -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել)  -2 

 

D10. Եթե ունենայիք 4 տարեկան երեխա, ապա ընտրության 

դեպքում կնախընտրեիք տանել նրան պետակա՞ն 

մանկապարտեզ, մասնավո՞ր մանկապարտեզ, թե՞ 

կնախընտրեիք ունենալ դայակ նրա համար:  
 

Պետական մանկապարտեզ 1 

Մասնավոր մանկապարտեզ 2 

Դայակ 3 

Ոչ մեկը 4 

Այլ 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

 

D12. Համարում եք Ձեզ ո՞րևիցե 

կրոնական դավանանքի հետևորդ: 

Եթե այո, ապա որ:  
[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ  ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ ԵՂԱԾ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻՆ:  ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  
 

 Հայ Առաքելական եկեղեցի 1  

Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցի 2  

Վրացական, Ռուսական կամ Հունական ուղղափառ 

եկեղեցի 
3 

 

Բողոքական եկեղեցի 4  

Այլ Քրիստոնյա եկեղեցի կամ սեկտա (Եհովայի վկա, 

Մորմոն և այլն) 
5 

 

Սուննի իսլամ 6  

Շիա իսլամ 7  

Իսլամ/Մահմեդականություն 8  

Հուդայականություն 9  

Այլ 10  

Ոչ մի     -5 
 D17 (Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

D11.  Հայաստանում ո՞րն է Ձեր կարծիքով 

երեխաների իդեալական քանակը մեկ ընտանիքի 

համար: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ:] 

 

|____|____| ԵՐԵԽԱ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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D13. [ՔԱՐՏ D13] Օգտվելով այս քարտից` ասացեք 

խնդրեմ, որքա՞ն կարևոր է կրոնը Ձեր առօրյա 

կյանքում:  
 

Բոլորովին կարևոր չէ 1 

Այդքան էլ կարևոր չէ 2 

Որոշ չափով է կարևոր 3 

Շատ կարևոր է 4 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

D14. [ՔԱՐՏ  D14] Բացի հատուկ 

իրադարձություններից՝ հարսանիքներ,  

թաղումներ և այլն, որքա՞ն հաճախ եք 

մասնակցում կրոնական 

արարողությունների:  

Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից:  
 

Ամեն օր 1 

Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ 2 

Շաբաթը մեկ անգամ 3 

Առնվազն ամիսը մեկ 4 

Միայն հատուկ տոներին 5 

Ավելի հազվադեպ 6 

Երբեք 7 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

 

D16. [ՔԱՐՏ D16] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» 

նշանակում է «բոլորովին հավատացյալ չեմ» և «10» նշանակում 

է «շատ հավատացյալ եմ», ասացեք խնդրեմ, ընդհանուր 

առմամբ, Դուք որքանո՞վ եք Ձեզ համարում հավատացյալ: [Զ/Վ. 

ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

|___|___| ԹԻՎԸ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

D17. [ՔԱՐՏ D17] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” 

նշանակում է “Բոլորովին համամիտ չեմ” և “10”` “լիովին 

համամիտ եմ”, ասացեք խնդրեմ որքանով եք համամաիտ, որ 

Ճապոնիայի վերջին երկրաշարժը Աստծո ցասումն էր: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

|___|___| ԿՈԴԸ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

[Զ/Վ.   ՀԱՐՑ  D18-ը ՊԵՏՔ Է ՏՐՎԻ ԲՈԼՈՐ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ:] 

 

D18. Քանի՞ անգամ եք եղել Երևանում վերջին 2 

ամիսների ընթացքում: 
[Զ/Վ. ԳՐԱՆՑԵՔ ԹԻՎԸ] 

|___|___|  ԱՆԳԱՄ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

 

[Զ/Վ. ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐԸ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՆ:] 

 

D19. Վերջին 5 տարիներին քանի՞ անգամ 

եք Հայաստանից մեկնել:   
 [Զ/Վ. ԳՐԱՆՑԵՔ ԹԻՎԸ: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՄԵԿՆԵԼ  Է, 

ԲԱՅՑ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ ԹԵ ՔԱՆԻ ԱՆԳԱՄ, ԽՆԴՐԵՔ ՏԱԼ 

ՄՈՏԱՎՈՐ ԹԻՎԸ:] 

|___|___|  ԱՆԳԱՄ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

  

D15. Որքա՞ն հաճախ եք Ձեր կրոնական 

ավանդույթների պահանջներին համա-

պատասխան պաս պահում:  
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

 

Միշտ  1 
Հաճախ  2 
Երբեմն  3 

Հազվադեպ 4 
Երբեք 5 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] (Իմ կրոնում պաս չի պահանջվում) -5 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 
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D20. Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք 

Հայաստանից այլ վայրում ժամանակա-

վորապես բնակվելու համար:  

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

D21. Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք 

Հայաստանից այլ վայրում մշտապես բնակվելու 

համար:  

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

D22.  Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից 

որևէ մեկը վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

ստիպված է եղել կաշառք տալ` որևէ 

ծառայություն ստանալու կամ հատուկ 

վերաբերմունք ստանալու  համար: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 
Այժմ ես կկարդամ մի շարք հարցեր այն մասին, թե որքանով է հասանելի Ձեզ համար այս կամ այն 

տեղեկատվությունը: 
 

TI_1. Ըստ Ձեզ կարո՞ղ եք 

արդյոք ցանկության 

դեպքում կառավարութ-

յունից տեղեկատվություն 

ստանալ հետևյալ 

թեմաների վերաբերյալ: 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ 

ՏՈՂ : ՆՇԵՔ ԿՈԴ «-5 », ԵԹԵ 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՉԻ 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎՈՒՄ ՆՄԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ :  

  

Ա
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չ 
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տ
ա

ք
ր

ք
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ա
ծ 
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մ
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տ
ե

մ
) 

(Հ
ր

ա
ժ

. 

պ
ա

տ
ա

ս
.)

 

1 Ում է պատկանում հեռուստատեսությունը, որ Դուք 
դիտում եք 

1 0 -5 -1 -2 

2 Որ ընկերություններն են գումար նվիրաբերել 
Հայաստանի որևէ քաղաքական կուսակցությանը  

1 0 -5 -1 -2 

4 Որ ընկերություններից է կառավարությունը 
ապրանքներ և ծառայություններ գնում  

1 0 -5 -1 -2 

5 Որքան է վարչապետի պաշտոնական 
աշխատավարձը  

1 0 -5 -1 -2 

6 Որքան  է կազմել կառավարության` 2010թ.-ի 
ռազմական և պաշտպանության ոլորտի ծախսը 

1 0 -5 -1 -2 

7 Որքան  է կազմել կառավարության` 2010թ.-ի 
կրթական ոլորտի ծախսը 

1 0 -5 -1 -2 

8 Ով է Ձեր համայնքի որոշակի շինության իրական 
տերը  

1 0 -5 -1 -2 

 

TI_2. [ՔԱՐՏ TI_2] Հետևյալ 

թեմաներից  որո՞վ եք առավել 

հետաքրքրված տեղեկանալ:  
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Ում է պատկանում հեռուստատեսությունը, որ Դուք դիտում եք 1 

Որ ընկերություններն են գումար նվիրաբերել Հայաստանի որևէ 
քաղաքական կուսակցության 

2 

Որ ընկերություններից է կառավարությունը ապրանքներ և 
ծառայություններ գնում 

4 

Որքան է Վարչապետի պաշտոնական աշխատավարձը  5 

Որքան գումար է ծախսել կառավարությունը 2010թ.-ին 
ռազմական և պաշտպանության ոլորտի վրա  

6 

Որքան գումար է ծախսել կառավարությունը 2010թ.-ին 
կրթական ոլորտի վրա 

7 

Ով է Ձեր համայնքի որոշակի շինության իրական տերը  8 

(Ոչ մեկը) 9 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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TI_3. [ՔԱՐՏ TI_2] 

Իսկ թեմաներից  որո՞վ եք 

ամենից քիչ հետաքրքրված 

տեղեկանալ:  
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

 

Ում է պատկանում հեռուստատեսությունը, որ Դուք դիտում եք 1 

Որ ընկերություններն են գումար նվիրաբերել Հայաստանի որևէ 
քաղաքական կուսակցության 

2 

Որ ընկերություններից է կառավարությունը ապրանքներ և 
ծառայություններ գնում 

4 

Որքան է Վարչապետի պաշտոնական աշխատավարձը 5 

Որքան գումար է ծախսել կառավարությունը 2010թ.-ին ռազմական և 
պաշտպանության ոլորտի վրա 

6 

Որքան գումար է ծախսել կառավարությունը 2010թ.-ին կրթական 
ոլորտի վրա 

7 

Ով է Ձեր համայնքի որոշակի շինության իրական տերը 8 

(Ոչ մեկը) 9 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

TI_4.  [ՔԱՐՏ TI4] Որքանով եք համամիտ, որ 

կառվարության կողմից հավաքագրվող 

վիճակագրական տվյալները, ինչպես օրինակ 

տարեկան հանցագործությունների թիվը, պետք է 

անվճար հասանելի լինեն հանրության համար:  

Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից, որտեղ “1” նշանակում է 

“ Բոլորովին համաձայն չեմ” և “10” նշանակում է 

“Լիովին համաձայն եմ”:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ]: 

|___|___|  ԿՈԴ 

(Չգիտեմ) 
-1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) 
-2 

 

TI_5. Ըստ օրենսդրության, բոլոր մարդիկ 

կառավարությունից կարող են պահանջել այն 

տեղեկատվությունը, որ պաշտոնապես հասանելի է 

հանրությանը, ինչպիսիք են պետական 

պաշտոնյաների աշխատավարձերը կամ բյուջեի 

ծախսերը:  Կգրեի՞ք արդյոք այդպիսի նամակ-

խնդրանք կամ  էլ-նամակ` ձեզ հետաքրքրող 

տեղեկատվության ստացման համար: 

Այո 1 

Գուցե 2 

Ոչ 3 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

Շնորհակալություն, ավարտեցինք անձնական հարցերը: Այժմ անցնում ենք Ձեր տ/տ մասին 
հարցերին: 

[Զ/Վ. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՀԱՐՑՄԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍՈՒՄ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԵԼ Տ/Տ ԱՅԼ 

ԱՆԴԱՄԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ: ՍԱԿԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄԻ ՀԵՏ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ:] 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

Բաժին A. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

[Զ/Վ. ԼՐԱՑՐԵՔ A1-A8ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ A1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ: ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ԼՐԱՑՆԵԼԻՍ, ՀԱՐԿ ԵՂԱԾ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՏՎԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ԴԻՄԵԼ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ, ԱՌԱՆՑ ՆՐԱՆ ՓՈԽԵԼՈԻ:] 

 

A1. Խոսենք Ձեր տ/տ այն անդամների մասին, ովքեր ներկայումս շաբաթվա հիմնական 

մասն ապրում են Ձեզ հետ` ներառյալ Ձեզ և կիսում են Ձեր եկամուտը և ծախսերը: Մեզ 

հետաքրքրում են միայն նրանց բնութագրերը և ես անուններ չեմ հարցնի: Սկսենք 

Ձեզնից: [RESPOND] 
[Զ/Վ. ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ԿՈԴԱՎՈՐՎԱԾ Է ԱՂՅՈՒՍԱԿ A1-Ի A2 ՏՈՂԻ ԱՌԱՋԻՆ ՍՅՈՒՆՈՒՄ և 

ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ A3-ԻՆ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԲԱՐ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՏՎԵՔ A3-A9:] 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ A1 
Զ/Վ. ԵԹԵ ՉԿԱՆ ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԿՈԴ ‘’-1’` «ՉԳԻՏԵՄ» ԵՎ ԿՈԴ ‘‘-2’` «ՀՐԱԺ. ԵՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ.» ԴԵՊՔՈՒՄ:] 
  Անդամի No. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

A2. 
 

 

[ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A2:]  

Տ/տ տվյալ անդամի 

կապը Ձեզ հետ:   
[Զ/Վ. ՆՇԵՔ   ԿՈԴԸ ՏՎՅԱԼ 

ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ  A2 

ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: 

1              

Տարբե 
րակներ 

2. Կինը/ամուսինը 

3. Տղան/աղջիկը 

4. Նրա/նրա կնոջ ծնողներ 

5. Քույրը/եղբայրը 

6. Պապը/տատը 

7. Փեսան/հարսը 

8. Թոռը 

9. Այլ ազգական 

10. Այլ` ոչ ազգական 
 

A3.  Ձեր կամ տ/տ տվյալ 

անդամի սեռը:  

             

Տարբերակներ 1. Արական  2. Իգական [Զ/Վ.ՆՇԵՔ ԿՈԴԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ  A3 

ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ:] 
 

A4. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A4:]  

Ձեր կամ տ/տ տվյալ 

անդամի    ծննդյան 

թիվը:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ 

ՏԱՐԵԹԻՎԸ, ԱՆԴԱՄԻ 

ՍՅԱՆ  A4 

ՎԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒՄ2:              

A5. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A5:]  

Ո՞րտեղ էք ծնվել կամ 

Ո՞րտեղ է ծնվել տ/տ 

տվյալ անդամը : 

             

Տարբե- 
րակներ 

1. Այս բնակավայրում 

2. Միևնույն մարզի մեկ այլ 

բնակավայր 

3.Հայաստանի մեկ այլ մարզի 

բնակավայր 

4.Նախկին ԽՍՀՄ այլ հանրապ. 

5.Նախկին ԽՍՀՄ-ից 

դուրս    

[Զ/Վ. ՆՇԵՔ  ԿՈԴԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ  A5 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ:] 

A6. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A6:]  

Ո՞րն է Ձեր կամ տ/տ 

տվյալ անդամի 

ամենաբարձր  

կրթամակարդակը:  

             

Տարբե- 
րակներ 

1. Չունի տարրական   

2. Տարրական` լրիվ կամ թերի 

3. Թերի միջնակարգ 

4. Լրիվ միջնակարգ  

5. Միջինակարգ տեխնիկական  

6. Թերի բարձրագույն 

7. Բարձրագույն  

8. Ետբուհական, 

գիտ.աստիճան 

[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ԿՈԴԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ A6 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: ] 

A7. 
 

 

 

 
 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ  ՄԻԱՅՆ 

1996թ.-ից ԱՌԱՋ  ԾՆՎԱԾ.]  

Դուք կամ տ/տ տվյալ 

անդամը  ներկայումս 

ունեք դրամական 

եկամուտ բերող 

աշխատանք  

 (լրիվ/ ոչ լրիվ դրույք, 

պաշտոնական կամ ոչ, 

ինքնազբաղված): 

             

Տարբերակներ 1. Այո 0. Ոչ 

[Զ/Վ. ԿՈԴԸ ՆՇԵԼ ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ A7 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8. [Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ ՄԻԱ ՅՆ 

1994թ.-ից ԱՌԱՋ ԾՆՎ.:] 

[ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ  ՔԱՐՏ A8:]  
Ո՞րն է Ձեր կամ տ/տ 

տվյալ անդամի 

ներկա ամուսնական 

դրությունը:  

             

Տարբե- 
րակներ 

1. Երբեք ամուսն. չի եղել   

2. Ամուսն. միայն ԶԱԳՍ-ով. 

3. Ամուսն. միայն կրոն. 

արար. 

4. Ամուսն. կրոն. արար.և  ԶԱԳՍ-

ով 

5. Միասին են ապրում առանց  

ԶԱԳՍ-ի ու կրոն. արարողության  

6. Ամուսնալուծված 

7. Առանձին են 

ապրում  

8. Այրի 

 [Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ A8ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ 

 

HELP_A: ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ A. [Help_A] Զ/Վ. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ՀԱՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԻՄԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ : ԵԹԵ` 

Այո 1 

Ոչ 0 

                                                           
2
 [Զ/Վ. ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ  ՏԱՐԲԵՐԱԿ  ՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵՔ: ԵԹԵ ԱՆԴԱՄԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃԻՇՏ ՏԱՐԵԹԻՎԸ ՉԵՆ ՀԻՇՈՒՄ, ԿՐԿԻՆ 

ՓՈՐՁԵՔ: ԵԹԵ ԴԱՐՁՅԱԼ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՀԱՐՑՐԵՔ. «Ո՞ր տասնամյակում է ծնվել նա ԵՎ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A4-Ը: ՔԱՐՏԻՑ ՆՇԵՔ 

ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻ ՔԱՌԱՆԻՇ ԿՈԴԸ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ  A4 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ:] 
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ԲԱԺԻՆ  C. Տ/Տ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ 

Այժմ կցանկանայի որոշ տեղեկություններ ստանալ Ձեր տ/տ ն տնտեսական և  կենցաղային պայմանների 
մասին 

C1. Ասացեք խնդրեմ, որո՞նք էին այս 

կացարանի ջեռուցման հիմնական 

միջոցները նախորդ ձմեռ:  
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ  ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԳՐԱՌԵՔ ԿՈԴ «1¦ ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ 

ՏՈՂԵՐՈՒՄ,  ՈՐ  ՆՇԵԼ Է ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ,  ԵՎ 

ԿՈԴ «0¦ ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ 

ՉԻ ՆՇԵԼ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ  

ՊԱՏԱՍԽԱՆ: ՕՂԱԿԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ:] 

 

Ջեռուցում չենք ունեցել նախորդ ձմեռ -5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

Կլիմայի կառավարման համակարգեր/ кондиционер  

Քարածխի / կերոսինի վառարան(ներ)   

Էլեկտրական տաքացուցիչ(ներ)  

Գազօջախ(ներ)   

Գործարանային գազի վառարան(ներ)   

Հանրային կենտրոնական ջեռուցում   

Մասնավոր կենտրոնական ջեռուցում  

Փայտի վառարան(ներ)   

Այլ   

 

C2.  [ՔԱՐՏ C2:] Այս 

իրավիճակներից ո՞րն է առավել  

համապատասխանում Ձեր տ/տ 

ներկայիս տնտեսական վիճակին:  
 

 Գումարը բավարար չէ սննդի համար 1 

Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ 

գնելու համար 
2 

Գումարը բավարար է սննդի և հագուստի համար, 

բայց ոչ թանկարժեք ապրանքների համար, 

ինչպիսիք են սառնարանը կամ լվացքի մեքենան  

3 

Մենք կարող ենք գնել այնպիսի թանկարժեք 

ապրանքներ, ինչպիսիք են սառնարանը կամ 

լվացքի մեքենան   

4 

Մենք կարող ենք գնել ամեն ինչ, ինչի կարիքն 

ունենք 
5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

C3. Այս կացարանը, որտեղ բնակվում է Ձեր 

տնային տնտեսությունը…  

 

[ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

 

Ձեր սեփականությունն է 1 
Վարձակալում եք 2 

Անվճար ապրում եք կացարանի տիրոջ 
թույլտվությամբ  

3 

Կացարանը պետական/ որևէ ընկերության 
սեփականությունն է  

4 

(Չգիտեմ) -1 
(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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C4a. Այժմ ես ձեզ կթվարկեմ 

մի քանի կենցաղային իրեր: 

Խնդրում եմ ասեք, ձեր 

ընտանիքն ունի՞ դրանցից` 

որպես իր սեփականություն 

և սարքին վիճակում 

գտնվող:  
[Զ/Վ. ՀԵՐԹՈՎ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԻՐԵՐԻ 

ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՐԶԵՔ  

ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԾԱԾԿԱԳՐԵՔ   ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ՎԱՆԴԱԿՈւՄ:] 

[Զ/Վ. «ՈՉ»  (ԿՈԴ «0») 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՑԵՔ 

ՀԱՋՈՐԴ ԻՐԻՆ, «ԱՅՈ» ԴԵՊՔՈՒՄ 

(ԿՈԴ «1»)` ՏՎԵՔ  C4b ԵՎ C4c 

ՀԱՐՑԵՐԸ:]  

Աղյուսակ C4 Ունեք Եթե “Այո”: 

 Այո  1 
Ոչ  0 

Քանի հատ Վերջին մոդելի գնման 

տարեթիվը: 

 C4a C4b C4c 

 

1. 
Գունավոր հե-

ռուսացույց 
|____| 

|____|____| |____|____|____|____| 

2. Թվային ֆոտոխցիկ |____| |____|____| |____|____|____|____| 

3. 
Ավտոմատ  

լվացքի մեքենա 
|____| |____|____| |____|____|____|____| 

4. DVD նվագարկիչ |____| |____|____| |____|____|____|____| 

5. Սառնարան 

|____| 

|____|____| |____|____|____|____| 
C4b. Քանի՞ հատ /…իրի 

անունը/ ունի ձեր 

ընտանիքը: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՆԴԱԿՈւՄ: 

ՆՇԵՔ ԿՈԴ «-5»  «ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ», 

ԿՈԴ «-1» «ՉԳԻՏԵՄ» ԵՎ ԿՈԴ «-2» 

«ՀՐԱԺ. ԵՄ ՊԱՏԱՍԽ.» 

ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

6. 
Օդորակիչ/ 
кондиционер  

|____| 
|____|____| |____|____|____|____| 

7. 
Ավտոմեքենա 

(легковая) 

|____| 
|____|____| |____|____|____|____| 

8. Հեռախոս (գիծ)  |____|   

9. Բջջային հեռախոս 

|____| 
ԵԹԵ “Ոչ”, 

“-1” կամ “-

2” => 

ԱՆՑԵՔ 

C4_11 |____|____| |____|____|____|____| 
C4c. Խնդրում եմ ասեք, ո՞ր 

թվականին եք գնել 

ամենավերջին մոդելը: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՏԱՐԵԹՎԻ 4 ՆԻՇԵՐԸ  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: 

ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ 

ՀԻՇԵԼ, ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ C4-Ը 

ԵՎ ԳՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻ ԿՈԴԸ: 

ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ 

ՀԻՇԵԼ ԵՐԲ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՅՆ, 

ԱՊԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԿՈԴ «-1» 

«ՉԳԻՏԵՄ» և ԿՈԴ «-2» «ՀՐԱԺ. ԵՄ 

ՊԱՏԱՍԽ.» ՏԱՐԲ. ՀԱՄԱՐ:] 

[Զ/Վ. ՄԻ ՀԱՐՑՐԵՔ ԻՆՏԵՐՆԵՏ 

ԿԱՊԵՐԻ ԹԻՎԸ: ԵԹԵ ԱՅՆ ԿԱ  

(ԿՈԴ «1» «ՈՒՆԵՄ» ՍՅՈՒՆՈՒՄ), 

ՀԱՐՑՐԵՔ «Ո՞ր թվականից է այն 

հասանելի Ձեր  տ/տ», ԵՎ ԳՐԵՔ 

ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: 

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԿՈԴ «-1» 

«ՉԳԻՏԵՄ» և ԿՈԴ «-2» «ՀՐԱԺ. ԵՄ 

ՊԱՏԱՍԽ.» ՏԱՐԲ. ՀԱՄԱՐ:] 

 

10 
Ակտիվացված 

ինտերնետ բջջային 

հեռախոսից 

|____| 

Տարեթիվը, որից ի վեր հասանելի է եղել 

 

|____|____|____|____| 

11. 

Անձնական 

Համակարգիչ կամ 

լափթոփ:  

 

|____| 
ԵԹԵ “Ոչ”, 

“-1” կամ “-

2” => 

ԱՆՑԵՔ C5 

Քանի հատ 

 

 

|____|____| 

Վերջին մոդելի գնման 

տարեթիվը  

 

 

|____|____|____|____| 

12. 
Տանը ինտերնետ 

կապ համակարգչով 
|____| 

Տարեթիվը, որից ի վեր հասանելի է եղել  

|____|____|____|____| 
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C5. Ձեր տնային տնտեսության անդամներից որևէ 

մեկը ներկայումս ունի մեքենայի 

ապահովագրություն: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(Կիրառելի չէ – տ/տ-ն չունի 
ավտոմեքենա) 

-4 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C6a. Շատ տ/տ ունենում են ֆինանսական 

դժվարություններ: Այժմ ես կկարդամ 

ապրանքների և ծառայությունների մի շարք: 

Ասացեք խնդրեմ, Ձեր տ/տ-ը սովորական 

ամսվա ընթացքում ստիպված լինու՞մ է 

միջոցների պակասի պատճառով 

սահմանափակել թվարկվող ապրանքների 

սպառումը:  
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՆՇԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ 

ԿՈԴԵՐԸ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ C6-ՈՒՄ: ՆՇԵՔ ԿՈԴ «-5» 

«ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ», ԿՈԴ «-1» «ՉԳԻՏԵՄ»  ԵՎ ԿՈԴ «-2» 

«ՀՐԱԺ. ԵՄ ՊԱՏԱՍԽ.» ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

 

 Այո  1 
Ոչ  0 

1. Հաց, մակարոնեղեն  

2. Կարագ, կաթ  

3. Թռչնի/ Հավի միս  

4. Տավարի միս   

5. Խոզի միս  

6. Ձկնեղեն  

7. Միրգ, բանջարեղեն բացի կարտոֆիլից   

8. Կարտոֆիլ  

9. Քաղցրավենիք և շոկոլադ   

10. Էլեկտրականություն  

11. Գազ  

12.  Տրանսպորտ  

 

C6b. [ՔԱՐՏ C6b] Վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

որքան հաճախ է պատահել, որ չեք կարողացել 

անհրաժեշտ սնունդ գնել Ձեր կամ Ձեր ընտանիքի 

համար: Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից:  

Ամեն օր 1 

Ամեն շաբաթ 2 

Ամեն ամիս 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C7. [ՔԱՐՏ C7] Երբեմն մարդիկ որոշում են 

չուտել մի շարք մթերքներ, բայց ոչ ֆինանսական 

դժվարությունների պատճառով` այլ սեփական 

նախընտրություններից ելնելով: Ասացեք խնդրեմ, 

քարտում նշվածներից ո՞ր մթերքը երբևէ չեք 

ուտում: 

 
[Զ/Վ. ԳՐԱՌԵՔ « 1» ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ,  ՈՐԸ  ՆՇԵԼ Է 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ,  և «0» ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՉԻ ՆՇԵԼ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ:] 

 

Ուտում եմ բոլորը -5 

Չգիտեմ -1 

Հրաժարվում եմ պատասխանել -2 

Հաց, մակարոնեղեն   

Կարագ, կաթ   

Թռչնի/ Հավի միս  

Տավարի միս  

Խոզի միս  

Ձկնեղեն  

Միրգ   

Բանջարեղեն, բացի կարտոֆիլից  

Կարտոֆիլ  

Քաղցրավենիք և շոկոլադ  
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C8. [ՔԱՐՏ C8] Շատ տ/տ ունեն 

եկամտի մի քանի աղբյուր: 

Օգտվելով  ՔԱՐՏԻՑ, 

դասակարգեք խնդրեմ Ձեր տ/տ 

վերջին 12 ամիսների 

դրամական եկամտի բոլոր 

աղբյուրները: Հիշեք խնդրեմ  

Ձեր տ/տ բոլոր անդամների 

եկամուտների մասին: Ո՞րն է 

Ձեր տ/տ եկամտի ամենամեծ 

աղբյուրը: Իսկ երկրո՞րդը, 

երրո՞րդը և այսպես շարունակ:  
 

[Զ/Վ.  ՌԱՆԳ ՍՅՈՒՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵՔ 

ԿՈԴ «1» ԵԿԱՄՏԻ ԱՄԵՆԱՄԵԾ 

ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԴԻՄԱՑ, ԿՈԴ «2»` 2-րդ 

ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԴԻՄԱՑ ԵՎ ԱՅԼՆ: 

ԳՐԱՆՑԵՔ «-5» ԿՈԴԸ ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ, ՈՐՈՆՔ 

ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՆՇԻ: ՕՂԱԿԵՔ ԿՈԴ«-1», 

ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է 

«ՉԳԻՏԵՄ» ԵՎ «-2» ԿՈԴԸ «ՀՐԱԺ. Է 

ՊԱՏԱՍԽ.» ԴԵՊՔՈՒՄ:] 

Աղյուսակ  C8 

 

Կարգ -1 -2 

1. 
Գումար Հայաստանում    բնակվող Ձեր տ/տ 

անդամներից, բարեկամներից/ ընկերներից 

  

2. 
Գումար այլ երկրում բնակվող Ձեր տ/տ 

անդամներից, բարեկամներից/ ընկերներից 

  

3. Գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառք 
  

4. 
Տ/տ բոլոր անդամների ընդհանուր եկամուտը, բացի 

գյուղ. ապրանքների վաճառքից 

  

5. Թոշակներ և պետական նպաստներ 
  

6. 
Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վարձույթից ստացված եկամուտ  

  

7. 
Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վաճառքից ստացված եկամուտ 

  

8. Ավանդներից/արժեթղթերից ստացված եկամուտ    
  

9. Եկամտի այլ աղբյուրներ 

  

 

C9.[ՔԱՐՏ C9] Տ/տ եկամուտը նրա բոլոր 

անդամների դրամական եկամտի գումարն է: 

Հաշվի առնելով Ձեր տ/տ բոլոր անդամների 

անցյալ ամսվա դրամական եկամուտը, ՔԱՐՏՈՒՄ 

բերված եկամտային ո՞ր խմբին է այն պատկանել:  

445000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

300001-445000 ՀՀ դրամ 2 

150001-300000 ՀՀ դրամ 3 

92001-150000 ՀՀ դրամ 4 

37001-92000 ՀՀ դրամ 5 

18001-37000 ՀՀ դրամ 6 

Մինչև 18000 ՀՀ դրամ 7 

0  8 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C10. [ՔԱՐՏ C9] Օգտվելով այս ՔԱՐՏԻՑ` ասացեք 

խնդրեմ` որքա՞ն են կազմել Ձեր տ/տ անցյալ 

ամսվա ծախսերը:  
 

445000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

300001-445000 ՀՀ դրամ 2 

150001-300000 ՀՀ դրամ 3 

92001-150000 ՀՀ դրամ 4 

37001-92000 ՀՀ դրամ 5 

18001-37000 ՀՀ դրամ 6 

Մինչև 18000 ՀՀ դրամ 7 

0  8 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C11. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեր տնային 

տնտեսության անդամներից որևէ մեկը քանի՞ անգամ է 

37.000 դրամից ավել պարտք, վարկ կամ վարկային գիծ 

վերցրել:  [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ] 

|____|____|  ԱՆԳԱՄ 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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C12. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեր տ/տ պարտք 

վերցրե՞լ է սնունդ գնելու համար: Դուք պարտք վերցրել 

եք …  
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  

 

Ամեն շաբաթ 1 
Ամեն ամիս 2 

Երկու ամիսը մեկ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 
 (Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C13. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեր տ/տ որքա՞ն 

հաճախ է պարտք վերցրել կոմունալ վճարումներ 

կատարելու համար: Դուք պարտք վերցրել եք …[Զ/Վ. 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  
 

Ամեն շաբաթ 1 
Ամեն ամիս 2 

Երկու ամիսը մեկ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 
 (Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

C14. [ՔԱՐՏ C14]  [Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՐԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

Պատկերացրեք, որ սա Հայաստանի բոլոր տ/տ-ների 

արդի տնտեսական վիճակը նկարագրող տասը 

աստիճանից կազմված սանդուղք է: Առաջին աստիճանին 

հանրության ամենացածր, իսկ 10-երորդին՝ ամենաբարձր 

տնտեսական վիճակ ունեցողները: Ձեր կարծիքով, սանդուղքի ո՞ր աստիճանին է այսօր 

գտնվում Ձեր տ/տ:  

  

C15. [ՔԱՐՏ C14] [Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՐԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

Oգտվելով նույն ՔԱՐՏԻՑ` ասացեք խնդրեմ` Ձեր 

կարծիքով հինգ տարի հետո Ձեր տ/տ ո՞ր 

աստիճանի վրա կլինի: 

|___|___| ԱՍՏԻՃԱՆ  

(Չգիտեմ) 
-1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

C16. Ձեզ շրջապատող այլ տնային տնտեսությունների մեծ 

մասի համեմատ Ձեր տնային տնտեսության տնտեսական 

պայմաններն ինչպե՞ս կբնութագրեք:  
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

  Շատ լավ 5 
Լավ 4 

Միջին 3 
Վատ 2 

Շատ վատ 1 
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 
 

C17.  Ո՞րն է այն նվազագույն ամսական 

եկամուտը, որը հնարավորություն կտար Ձեր տ/տ 

ապրել «նորմալ» կյանքով:  
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԳՈՒՄԱՐԸ  ԴՐԱՄՈՎ:] 

 

|____|____|____|____|____|____|____| ԴՐԱՄ 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվ. եմ պատասխ.) -2 

 

C18. Ինչ եք կարծում, Ձեր զավակները Ձեր 

ներկայիս տարիքում   ավելի լա՞վ ֆինանսական 

վիճակում կլինեն, թե՞ ավելի վատ, քան Դուք:  

Ավելի լավ 3 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Նույնը կմնա  2 

Ավելի վատ 1 

(Կիրառելի չէ - երեխաներ չունի) -5 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

|___|___| ԱՍՏԻՃԱՆ  
(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 



CB 2011 26 

Հարցեր Լեռնային Ղարաբաղի մասին 

Թույլ տվեք տալ մի քանի հարց Լեռնային Ղարաբաղի մասին: Շատ կարևոր է իմանալ, Հայաստանում 

մարդկանց կարծիքը այս հարցի շուրջ: 
 

NK1. [ՔԱՐՏ NK1] Ըստ Ձեզ, հետևյալ երկրներից և կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը արդյոք 

պետք է արդյոք շատ ներգրավված լինի, քիչ ներգրավված, թե ընդհանարպես պետք է ներգրավված չլինի 

Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կոնֆլիկտի լուծման հարցում:   

[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

  Շատ 

ներգրավված 

Քիչ 

ներգրավված 

Չպետք է 

ներգրավվեն 
(Չգիտեմ) 

(Հրաժարվում եմ 
պատասխանել) 

1 Ռուսաստան 3 2 1 -1 -2 

2 ԱՄՆ 3 2 1 -1 -2 

3 Ֆրանսիա 3 2 1 -1 -2 

4 Թուրքիա 3 2 1 -1 -2 

5 Եվրամիություն 3 2 1 -1 -2 
 

NK2.  Ըստ Ձեզ, երբ կլուծվի Լեռնային 

Ղարաբաղի շուրջ կոնֆլիկտը:  
[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]:  

 

Այն արդեն լուծվել է  1 

Հաջորդ տարվա ընթացքում 2 

2–5 տարում 3 

6–10 տարում  5 

10 տարի հետո  6 

Երբեք 7 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

NK3. Ըստ Ձեզ, Լեռնային Ղարաբաղի` 

Հայաստանի անբաժանելի մաս դառնալու 

հեռանկարները 1994 թ.-ի մայիսին կնքված 

հրադադարի համաձայնագրից հետո մեծացել է, 

մնացել է նույնը, թե նվազել է:  

Մեծացել է 3 

Մնացել է նույնը 2 

Նվազել է 1 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 

NK4.  [ՔԱՐՏ NK4]  Ըստ Ձեզ 

որքանով է հավանական, որ 

հաջորդ 5 տարիների ընթաց-

քում Լեռնային Ղարաբաղի 

կոնֆլիկտը կլուծվի…  

 [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 

ՏՈՂՈՒՄ:] 
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1 Խաղաղ ճանապարհով 4 3 2 1 -1 -2 

2  Պատերազմի միջոցով 

(ուժի կիրառմամբ)  
4 3 2 1 -1 -2 

 

NK5AR. Գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ Լեռնային 

Ղարաբաղի կոնֆլիկտի շուրջ: Ասացեք խնդրեմ` կո՞ղմ եք արդյոք 

հետևյալ կարծիքներին, ընդունելի՞ եք համարում  որոշակի 

պայմանների դեպքում, թե բնավ ընդունելի չէ Ձեզ համար:  
 [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ:] 
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1 Լեռնային Ղարաբաղը պաշտոնապես Հայաստանի  մասն է 3 2 1 -1 -2 

2 Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն է  3 2 1 -1 -2 

3 

Պետք է ստեղծել հատուկ վարչարարական տարածք, որ 

միասնաբար կկառավարվի Ադրբեջանի և Հայաստանի 

կառավարությունների կողմից: 

3 2 1 -1 -2 

4 
Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ունի մեծ 

ինքնավարություն  
3 2 1 -1 -2 

5 
Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է առանց 

ինքնավարության  
3 2 1 -1 -2 
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Մնաց մի քանի հարց միայն 

Z1.  [ՔԱՐՏ Z1] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ “1” նշանակում է “Չպետք է երբևէ 

արդարացնել” և “10” “Պետք է միշտ արդարացնել”, ասացեք խնդրեմ` հետևյալ 

գործողությունները պետք է արդարացվեն, թե ոչ: Որոշ հարցեր կարող են բարդ 

լինել, սակայն խնդրում եմ ազնվորեն նշել Ձեր կարծիքը: 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ]: 

ԿՈԴ 

(Չ
գի

տ
ե

մ
) 

(Հ
ր

ա
ժ

. պ
ա

տ
.)

 

1 Խուսափել ուղեվարձից հանրային տրասպորտում  |___|___| -1 -2 

2 Ստանալ կառավարությունից օգնություն, որը Ձեզ վրա չի տարածվում   |___|___| -1 -2 

3 Ամուսնալուծվել |___|___| -1 -2 

4 
Աշխատանքային պարտականություններ կատարելիս ընդունել կաշառք կամ 

թանկարժեք նվեր |___|___| 
-1 -2 

5 
Կաշառք կամ թանկարժեք նվեր տալ որևէ մեկին` արտոնյալ վերաբերմունք/ 

ծառայություն ստանալու համար  |___|___| 
-1 -2 

6 Խաբել ամուսնուն/կնոջը 
|___|___| 

-1 -2 

7 Հնարավորության դեպքում խուսափել հարկերից 
|___|___| -1 -2 

8 Հղիության դադարեցում արհեստական ճանապարհով3 |___|___| -1 -2 

[Զ/Վ. ՄԻ ՀԱՐՑՐԵՔ ՀԱՄԱՍԵՌԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԵԹԵ ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՆՀԱՐՄԱՐ Է ՀԱՐՑՆԵԼ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ 

ԱՅՍ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆ: 

9 Համասեռամոլություն 
|___|___| 

 

-1 
 

-2 

[Չի հարցվել] 

-5 

 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ C: Զ/Վ. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ  

ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ ԴԻՄԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ : 

Այո 1 
Ոչ 0 

 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ! ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՏԵՔՍՏԸ ՍԱՀՈՒՆ ԿԵՐՊՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԹՂԹԻՑ 

ՈՒՂՂԱԿԻՈՐԵՆ ԿԱՐԴԱԼՈՒ]: 
 
Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար: Մենք կարևոր ենք համարում Ձեր 

տեսակետները, քանի որ այն կօգնի մեզ հասկանալ Հայաստանում մարդկանց անհանգստությունները: 

Քանի որ Դուք պատրաստակամորեն պատասխանեցիք մեր հարցերին, կցանկանայինք իմանալ, թե չէիք 

ցանկանա արդյոք մասնակցել հետագա շատ կարճ հեռախոսային հետազոտության:  

Եթե համաձայն եք, մենք կզանգահարենք Ձեզ և կտանք մի քանի կարճ հարց Հայաստանի որևէ արդի 

հարցի վերաբերյալ:  Պատասխանելով հարցերին` Դուք հնարավորություն կունենաք վեր հանելու 

մարդկանց անհանգստացնող խնդիրները: Ձեր պատասխանների գաղտնիությունը երաշխավորված է:   

 
PH1. Կցանկանայիք արդյոք մասնակցել հետագա կարճ հարցմանը:  

 
Այո 1  

Ոչ 0  Շնորհակալություն հայտնեք և ավարտեք հարցազրույցը  
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PH2. Տվեք խնդրեմ քաղաքային և բջջային հեռախոսահամարներ Ձեզ հետ կապվելու համար: 

Մենք այն կօգտագործենք միայն Ձեզ հետ կապվելու համար, և այս տվյալները կմնան 

գաղտնի:  

 
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ! ԳՐԱՆՑԵՔ  ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏՈՂՈՒՄ` ՆՇԵԼՈՎ  

ՆԱԵՎ ՏՎՅԱԼ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐԸ:] 

 

 Բնակավայրի / 

Օպերատորի կոդ 

Հեռախոսահամար 

Քաղաքային   

Բջջային   

Հեռախոս չունի  -5 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ!  ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ Է ՏԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ(ՆԵՐ), 

ԳՐԱՆՑԵՔ ԴՐԱՆՔ ՍՏՈՐԵՎ` ՆՇԵԼՈՎ ԹԵ ԱՅՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ Է ԹԵ ԲՋՋԱՅԻՆ:  

 

Քաղաքային/ 

Բջջային 

Բնակավայրի / 

Օպերատորի կոդ 
Հեռախոսահամար 

   

   

 

Շնորհակալություն 

Ըստ ընդունված կարգի, հարցազրույցների մի մասի անցկացման փաստը, կայացման օրից որոշ 

ժամանակ անց պետք է ստուգվի մեր կազմակերպության կողմից: Նախորոք պարզ չէ, թե որոնք 

կստուգվեն: Հնարավոր է, որ դա Ձերը չլինի, բայց խնդրում եմ չզարմանաք, եթե մեր հետազոտական 

կենտրոնի ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ այցելի Ձեզ:  

Նման ստուգման միակ նպատակը պարզելն է, արդյո՞ք հարցումը կատարվել է որակի ստանդարտներին 

համապատասխան: Սակայն, բոլոր դեպքերում, մենք ապահովում ենք Ձեր պատասխանների 

գաղտնիությունը: 
 

 

 

T3. Հարցազրույցի ավարտը: 

[Զ/Վ. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 24-ԺԱՄՅԱ ՌԵԺԻՄԸ] 
 Ժամ  |____|____| |____|____| Րոպե 

 

 

 [Զ/Վ. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՀԵՏՈ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ:] 
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 ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎ 

 

W1. 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցվողից և Ձեզանից բացի ինչ-որ 

մեկը հարցման ընթացքում ներկա 

եղե՞լ է:  

Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում 1 

Այո, հիմնականում 2 

Այո, երբ հարցվողը լրացնում էր A և/կամ C բաժինները 3 

Այո, սակայն բաժին A և/կամ C-ից զատ, մնացած 
հարցերի կեսից պակասի ընթացքում 

4 

Այո, սակայն բաժին A և/կամ C-ից զատ, մնացած միայն 
մի քանի հարցերի դեպքում  

5 

Ոչ 6 
 

 

W2. Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը շեղվում 

հարցազրույցի ընթացքում: 

Երբեք 1 

 

Ընդամենը մի քանի հարցի համար (10-ից քիչ) 2 

Որոշ հարցերի համար (10-20)  3 

Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ 4 

Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում 5 
 

W3. Որքա՞ն հաճախ էր Ձեզ թվում, թե 

հարցվողի գիտելիքները չեն 

բավականացնում Ձեր հարցերին 

պատասխանելու համար:  
[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Երբեք 1 

 

Ընդամենը մի քանի հարցի համար (10-ից քիչ) 2 

Որոշ հարցերի համար (10-20)  3 

Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ 4 

Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում 5 

 

W4. Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը 

դժկամությամբ պատասխանում 

հարցերին:  

Երբեք 1 

 

Ընդամենը մի քանի հարցի համար (10-ից քիչ) 2 

Որոշ հարցերի համար (10-20)  3 

Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ 4 

Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում 5 
 

W5. 1-ից 5 սանդղակով ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի 

ինտելեկտի աստիճանը:  

Բոլորովին խելացի չէր 1 

Ոչ շատ խելացի 2 

Միջին 3 

Խելացի 4 

Շատ խելացի 5 
 

W6. Որքա՞ն հոգնած էր հարցազրուցավարը հարցազրույցի վերջում: Գնահատեք խնդրեմ 

հետևյալ սանդղակով: 

Շատ հոգնած         
Բոլորովին 

հոգնած չէր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

W7. 
 

 Արդյո՞ք հարցաթերթն ամբողջությամբ 

լրացվել է:  
 

Այո, լրացվել է 1 => Վերջ 

Ոչ, ընդհատվել է հարցվողի կողմից 2 => W8 

 

 

 

 

W8.           Գրանցել հարցվողի կողմից   

պատասխանած վերջին հարցի համարը:        _____________________________________ 
 


