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ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱՐՈՄԵՏՐ 2013 
Հարցաթերթ                                 Քլաստեր |____ |____|____|____|____|____|     ՏՏ  |____|____| 
 

 
1. 

Այժմ ես կկարդամ մի շարք գործունեություններ: Նշեք խնդրեմ, որո՞նց եք Դուք 
մասնակցել վերջին 6 ամսվա ընթացքում:[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԱՄԵՆ 
ՏՈՂՈՒՄ ՆՇԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  

Այո Ոչ (ԿՉ) (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 
Մասնակցել եմ հանրային քննարկման 
Զ/Վ. Հանրային քննարկում ասելով՝ ի նկատի ունենք տվյալ համայնքի անդամների 
հավաքները իրենց համար կարևոր հարցերը քննարկելու նպատակով 

1 0 -5 -1 -2 

2. 
Նամակ եմ գրել/ զանգահարել եմ թերթի խմբագրություն, հեռուստատեսային կամ 
ռադիո հաղորդման 

1 0 -5 -1 -2 

3. 
Մեկնաբանություն եմ թողել առցանց լրատվամիջոցի հրապարակման/ տեսանյութի 
տակ 

1 0 -5 -1 -2 

4. 
Գնացել եմ ռեստորան 
Զ/Վ. Ներառյալ հանրային սննդի այլ վայրերը՝ սրճարանները, բարերը, 
կարաոկեները և այլն 

1 0 -5 -1 -2 

5. 
Կատարել եմ բարեգործություն, ներառյալ նվիրատվությունը կարճ 
հաղորդագրությամբ և մուրացկաններին փող տալը 

1 0 -5 -1 -2 

6. Կատարել եմ կամավորական աշխատանք` առանց փոխհատուցման ակնկալիքի 1 0 -5 -1 -2 

7. Դրամական նվիրատվություն եմ կատարել եկեղեցուն/մզկիթին 1 0 -5 -1 -2 

8. Գնացել եմ թատրոն/ կինո 1 0 -5 -1 -2 

9. Օգնել եմ մեկին լուծել վեճը 1 0 -5 -1 -2 

10. 
Օգնել եմ հարևանին/ընկերոջը որոշ կենցաղային աշխատանքներով կամ երեխայի 
խնամքով 

1 0 -5 -1 -2 

11. Մաքրել եմ/ օգնել եմ մաքրել հանրային տարածք 1 0 -5 -1 -2 

12. Մասնակցել եմ ստորագրահավաքի՝ ներառյալ առցանց ստորագրահավաքները 1 0 -5 -1 -2 

 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ 

 

N1.   

[ՔԱՐՏ  N1] 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 ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  Կոդ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 

N2.   

[ՔԱՐՏ  N2]Ընդհանուր առմամբ,  արդյոք կարծում եք, որ Հայաստանում մարդկանց 
մեծամասնությունր արժանի է վստահության, թե՞ մարդկանց հետ հարաբերություններում 
ավելորդ զգուշությունը երբեք չի խանգարի:Խնդրում եմ օգտվեք քարտից, որտեղ «1» 
նշանակում է  « մարդկանց հետ հարաբերություններում ավելորդ զգուշությունը երբեք չի 
խանգարի» և «10»` « մարդկանց մեծամասնությունր արժանի է վստահության »:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  Կոդ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 
 
 

 

 
 

 
N3 

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք  Ձեր առողջական վիճակը: 
[Զ/Վ.ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

Շատ լավ 5 (ՉԳ) -1 

Լավ 4 (ՀՊ) -2 

Միջին 3   

Վատ 2   

Շատ վատ 1   

N4.   

 
Միջինում շաբաթական ծխախոտի քանի՞ գլանակ եք ծխում: 
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ]: 

 

    |___|___|___|               Կոդ 

Շաբաթական մեկ 
գլանակից  պակաս 

-5 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 
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N5. 
Արդյո՞ք ներկայումս կանոնավոր կերպով շաբաթական առնվազն 2 ժամ 
մարզվում եք: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

 

N7.Այժմ ես կթվարկեմ որոշ ազգություններ: Ասացեք 
խնդրեմ,  հավանություն տալի՞ս եք,  երբ Ձեր 
ազգակիցները բիզնես են անում… 
[Զ/Վ. ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ ՀԱՐՑՐԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ N7-ում 
ՆՇՎԱԾ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: ՀԱՐՑՎՈՂԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԿՈԴԸ ԳՐԱՆՑԵՔ N7 ՍՅՈՒՆՈՒՄ: 
ՆՇԵՔ ԿՈԴ     «-1» (ՉԳ)  ԵՎ ԿՈԴ «-2» (ՀՊ) 
ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

Աղյուսակ N7  Այո 1,   Ոչ    0 
Բիզնես 
են անում 

 Կանայք 
ամուսնա 
նում են 

N7  N8 

1 Ամերիկացիների հետ     

2 Հայերի հետ    

3 Ադրբեջանցիների հետ    

N8. Հավանություն տալի՞ս եք, երբ  Ձեր ազգի կանայք 
ամուսնանում են… 
[Զ/Վ. ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ ՀԱՐՑՐԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ N7-ում 
ՆՇՎԱԾ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: ՀԱՐՑՎՈՂԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԿՈԴԸ ԳՐԱՆՑԵՔ N8 ՍՅՈՒՆՈՒՄ: 
ՆՇԵՔ ԿՈԴ     «-1» (ՉԳ)  ԵՎ ԿՈԴ «-2» (ՀՊ) 
ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

4 Եվրոպացիների  հետ    

5 Վրացիների հետ    

6 Իրանցիների հետ    

7 Հրեաների հետ    

8 Քրդերի, Եզդիների հետ    

9 Ռուսների հետ    

1
0 

Թուրքերի հետ 
   

1
1 

Մոլոկանների հետ 
    

 
 

 

 

 
 

N13.   

[ՔԱՐՏ  N13] Ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ է հավանական, որ դուք Ձեր հարազատներից, 
ընկերներից  օգնություն կստանաք ստորև թվարկվածների համար: Խնդրում եմ օգտվեք 
քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին հավանական չէ» և «10»`« շատ հավանական 
է»:  
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ, ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ ՆՇԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 

Կօգնեն սեփական տան/ բնակարանի նորոգման ընթացքում 
Զ/Վ. Հարցը վերաբերում է ցանկացած տեսակի օգնության՝ ներառյալ 
ֆիզիկական օգնությունը, տեղեկատվության տրամադրումը, 
բարձրորակ վարպետ խորհուրդ տալը] 

|___|___|  Կոդ -1 -2 

2. Հոգ կտանեն Ձեր մասին, երբ հիվանդ եք |___|___|  Կոդ -1 -2 

3. 
Մեկ ամսով Ձեզ գումար կտան, որպեսզի կարողանաք հոգալ Ձեր 
ամենօրյա ծախսերը 

|___|___|  Կոդ -1 -2 

 

N6. 

[ՔԱՐՏ N6] Որքա՞ն հաճախ եք քննարկում միմյանց անձնական խնդիրները, երբ 
հանդիպում եք մտերիմ ընկերների և հարազատների հետ: Խնդրում եմ օգտվեք 
քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «երբեք» և «10»` «միշտ»:  [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ 
ԿՈԴԸ] 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

N9. 

Ունե՞ք ընտանիքի անդամ կամ մոտ ազգական, ով ներկայումս բնակվում է 
Հայաստանի սահմաններից դուրս: 
Զ/Վ. «Բնակվել» ասելով նկատի ունենք, որ անձը առնվազն 3 ամիս անցկացրել է 
արտերկրում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 
N10. 

Ունե՞ք մոտ ընկեր, ով ներկայումս բնակվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս: 
Զ/Վ. «Բնակվել» ասելով նկատի ունենք, որ անձը առնվազն 3 ամիս անցկացրել 
է արտերկրում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

N11. 

[ՔԱՐՏ N11]Ասացեք խնդրեմ, թե որ պնդումն է Ձեզ համար առավել բնութագրական, 
որտեղ «1» նշանակում է «ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրի կողմից»,  
և «10» նշանակում է «մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը  [Զ/Վ.ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ 
ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

N12. 

[ՔԱՐՏ N12] Գնահատեք խնդրեմ, թե ընդհանուր առմամբ ներկայումս որքանո՞վ եք  
բավարարված Ձեր կյանքով: Օգտվեք քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին 
բավարարված չեմ» և «10» նշանակում է «լիովին բավարարված եմ»: [Զ/Վ. ԳՐԵՔ 
ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  ԿՈԴ 
 

ՉԳ (-1), ՀՊ ( -2) 
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N14.   

[ՔԱՐՏ  N14] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «երբեք չի կարող 
արդարացված լինել» և «10»՝ «միշտ կարող է արդարացված լինել»՝ ասացեք խնդրեմ, թե  
որքանով հետևյալ գործողություններից յուրաքանչյուրը կարող է արդարացված լինել կամ 
չլինել:  
[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԵԿ ԱՌ ՄԵԿ:] 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

1. Ամուսնալուծությունը |___|___|  Կոդ -1 -2 

2. Հղիության արհեստական ընդհատումը |___|___|  Կոդ -1 -2 

3. Կնոջ/ամուսնու դավաճանությունը |___|___|  Կոդ -1 -2 

 

Շնորհակալ եմ Ձեր ազգականների, ընկերների և Ձեր մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար: 
 

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 
գործունեությունը և 
կարգավիճակը, որը 
վերաբերում է 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 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 

J12 
 

Այլ 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J2.  
Ո՞ր թվականից չեք աշխատում: 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ:] 

 Երբևէ չեմ աշխատել -5 

|____|____|____|____| ՏԱՐԻ (ՉԳ) -1 

 (ՀՊ) -2 

 

J3. Ներկայումս հետաքրքրվա՞ծ եք աշխատանքով:  
Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J4. 
Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում աշխատանք փնտրե՞լ եք: 
[Զ/Վ. ՄԵԶ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ Է, ԹԵ ԱՐԴՅՈՔ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՎԵՐՋԻՆ 4 ՇԱԲԱԹՎԱ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱԿՏԻՎՈՐԵՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Է ՓՆՏՐԵԼ:] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J5. 
Եթե լինի հարմար աշխատանք, Դուք կկարողանա՞ք աշխատանքը սկսել հաջորդ 
14 օրվա ընթացքում: 

Այո 1 

J12 
Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
  



4 

 

[Զ/Վ.J6 -J11 ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՎԵՔ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԱՍԵԼ ԵՆ, ՈՐ ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ (J1 ՀԱՐՑԻՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԵՆ “5” ԿԱՄ “6”)]: 

 

J6. 

[ՔԱՐՏ J6] Խոսելով Ձեր 
հիմնական աշխատանքի 
մասին, նշվածներից ո՞րն է 
առավել ճիշտ նկարագրում 
Ձեր կարգավիճակը և 
աշխատավայրի տեսակը:  
[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՈՒՆԻ 

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ՄԵԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, 

J6-ԻՑ J11 ՀԱՐՑԵՐԸ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՆՐԱ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ 

ՄԻԱՅՆ: ''ՀԻՄՆԱԿԱՆ''-Ը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է ՀԱՐՑՎՈՂԸ:] 
[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, տեղական
1
 բիզնեսի աշխատող  տ/տ-յան 

արտադրություն 
3 

Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, 
ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող 

4 

Պետական կազմակերպության/ընկերության/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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J7. 

Ո՞ր թվականից եք աշխատում Ձեր ներկայիս հիմնական աշխատատեղում:
2
 [Զ/Վ. ԳՐԵՔ 

ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ:]  [Զ/Վ.ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՆՈՐԻՑ ՀԱՐՑՐԵՔ: ԵԹԵ 

ԿՐԿԻՆ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՀԱՐՑՐԵՔ “ՈՐ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻՑ ԵՔ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԴ 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂՈՒՄ”  ԵՎ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ J7 ՔԱՐՏԸ: ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ]: 

|____|____|____|____| ՏԱՐԻ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -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
3
 1 (ՉԳ) -1 

Ձկնորսություն 2 (ՀՊ) -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   

 
  

                                                           
1 «Տեղական» նշանակում է, որ այդ բիզնեսը ստեղծվել և իրականացվում է Հայաստանում: 
2Այստեղ հետաքրքիր է, թե որքան ժամանակ է հարցվողը աշխատում նույն հաստատությունում անկախ պաշտոնի փոփոխությունից: 
3Այս խումբը ներառում է ոչ ֆորմալ ինքնազբաղվածներին: Օրինակ՝ այս խմբում են նրանք, ովքեր իրենց այգուց խնձոր են հավաքում և 

վաճառում: 



5 

 

 
J9. 

[ՔԱՐՏ J9] 
Նշվածներից 
ո՞րն է 
լավագույնս 
բնութագրում 
ձեր կատարած 
աշխատանքը: 
[Զ/Վ. 
ԸՆԴՈՒՆԵՔ 
ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Զբաղվածություն զինված ուժերում (օրինակ՝ սպաները և այլ 
զբաղվածություն զինված ուժերում) 

10 (ՉԳ) -1 

Որակավորում չունեցող զբաղվածություն (օրինակ` օգնականները, 
մաքրողները, բանվորները՝ ներառյալ գյուղատնտեսության մեջ 

զբաղված բանվորները), փողոցում աշխատողները 

9 (ՀՊ) -2 

Սարքավորումների և մեքենաների օպերատորներ (հավաքողներ, 
մեքենավարներ, այլ մեքենաների օպերատորներ) 

8   

Արհեստավորներ և հարակից ոլորտների որակավորված բանվորներ 
(օրինակ՝ էլեկտրական մասնագիտությունների բանվորներ, 

շինարարներ, մետաղամշակման և մեքենաշինության 
մասնագիտությունների բանվորներ, սննդարդյունաբերության ոլորտի 

բանվորներ, փայտամշակման ոլորտի բանվորներ) 

7   

Որակավորված  աշխատողներ գյուղատնտության, անտառտնտեսության, 
ձկնաբուծության ոլորտներում (ներառյալ ագարակատերերը, 

ձկնորսները,որսորդները, հավաքողները) 

6   

Սպասարկման ոլորտի աշխատողներ և  վաճառողներ,  ներառյալ 
անձնական խնամք տրամադրողներ, օրինակ՝ դայակներ 

5   

Տեղեկատվության մշակում, փաստաթղթերի ձևակերպում, հաշվառում 
իրականացնող ծառայողներ (ներառյալ հաճախորդներին սպասարկող 
մասնագետները, թվային և նյութական ձայնագրման մասնագետները, 

տվյալների մուտքագրման մասնագետները) 

4   

Միջին որակավորման մասնագետներ (օրինակ՝ տեղեկատվության և 
հեռահաղորդակցության տեխնիկներ, առողջապահության, բիզնեսի, 

գիտության և ճարտարագիտության,  իրավական ոլորտի կրտսեր 
մասնագետներ)  

3   

Բարձր որակավորման մասնագետներ (գիտության, առողջապահության, 
կրթության, բիզնեսի, իրավունքի, մշակույթի և այլ ոլորտներում) 

2   

Ղեկավարներ  (օրինակ՝ գործադիր տնօրեններ, բարձրաստիճան 
պաշտոնյաներ) 

1   

Այլ 11   

 

J10. 
[ՔԱՐՏ J10] Օգտվելով այս քարտից, ասացեք 
խնդրեմ, որքանո՞վ եք բավարարված Ձեր 
աշխատանքով: 

Բնավ բավարարված չեմ 1 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ բավարարված չեմ 2 (ՀՊ) -2 

Միջին 3   

Ավելի շուտ բավարարված եմ 4   

Լիովին բավարարված եմ 5   

 

Զ/Վ. ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻՆ 

J12. 

[ՔԱՐՏ J12] 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: 
[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՄԱՔՈՒՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ 
ՆԱԽՈՐԴ ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ]: 

488000 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

325001-488000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

162001-325000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

100001-162000 ՀՀ դրամ 4   

40001-100000 ՀՀ դրամ 5   

20001-40000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 20000 ՀՀ դրամ 
7   

 
 

J13. 
Ներկայումս ունե՞ք խնայողություններ: [Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԻԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ]: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 
 

J11.  
 

[ՔԱՐՏ J11]Օգտվելով այս քարտից` ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք 
համամիտ որ... 
[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ, ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ 
ՕՂԱԿԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Բ
ո

լո
ր
ո

վ
ի
ն
 հ

ա
մ
ա

- 

մ
ի
տ

 չ
ե
մ
 

Ա
յն

ք
ա

ն
 է

լ 
հ
ա

մ
ա

- 

մ
ի
տ

 չ
ե
մ
 

Ո
ր
ո
շ 

չա
փ

ո
վ

 

հ
ա

մ
ա

մ
ի
տ

 ե
մ
 

Լի
ո

վ
ի
ն
 հ

ա
մ
ա

մ
ի
տ

 

ե
մ
 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

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

2. Վաստակած գումարը համապատասխան  է Ձեր կատարած աշխատանքին 1 2 3 4 -1 -2 

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



6 

 

J14. 
Ներկայումս ունե՞ք պարտքեր: [Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԻԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՊԱՐՔԸ ՄՈՏԱԿԱ ԽԱՆՈՒԹԻՆ, ԵԹԵ ԱՅԴՊԻՍԻՆ 
ԱՌԿԱ Է]: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J15. Ներկայումս որևէ մեկը Ձեզ գումար պա՞րտք է: 
Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J16. Ունե՞ք բանկային հաշիվ կամ բանկային քարտ: 
Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J17. 
Ձեր տ/տ-յան անդամներից որևէ մեկը արդյոք անցե՞լ է նոր աշխատանքի վերջին 
12 ամիսների ընթացքում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J18. 
Ունեք տ/տ-յան անդամ, որ կորցրե՞լ  է 

4
 աշխատանքը վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

J19. 

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: ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ 
ԴԵՊՔՈՒՄ ՃՇՏԵՔ, ԹԵ ԱՐԴՅՈՔ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Է 
ԱՆՎՃԱՐ ԹԵ ՎՃԱՐՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ]  

Այո, կատարել եմ անվճար աշխատանք 1 

Այո, կատարել եմ վճարովի աշխատանք 2 

Ոչ 3 

(Կիրառելի չէ) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J20. [ՔԱՐՏ J20] Քարտում բերված գործոններից ո՞րն եք համարում ամենակարևորը Հայաստանում լավ 
աշխատանք գտնելու համար: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 
 
 J20 

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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

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 (ՉԳ) -1 

Քաղաքականությունը զարգանում է 
հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ 

4 (ՀՊ) -2 

Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում 3   

Քաղաքականությունը զարգանում է 
հիմնականում սխալ ուղղությամբ  

2   

Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում 
է սխալ ուղղությամբ  

1   

 

P2. 

[ՔԱՐՏ P2] Օգտվելով այս քարտից, խնդրում եմ ասեք, Ձեր 
կարծիքով, հեռուստաալիքները որքա՞ն լավ են տեղեկացնում 
բնակչությանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում 
Հայաստանում: 

Շատ վատ 1 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ վատ 2 (ՀՊ) -2 

Միջին 3   

Ավելի շուտ լավ 4   

Շատ լավ 5   

 
 

                                                           
4Աշխատանքի կորուստն այստեղ կիրառվում է նաև աշխատատեղի փակման / վերանալու իմաստով: 
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P3.[ՔԱՐՏ P3] Այժմ կնշեմ Հայաստանի որոշ հաստատություններ: 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: ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:][Զ/Վ. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄԸ ՍԿՍԵՔ 1-ին 

ՏՈՂԻՑ, ՀԱՋՈՐԴԸ` ՎԵՐՋԻՆԻՑ ԵՎ ԱՅԴՊԵՍ ՇԱՐՈՒՆԱԿ, ՆՇԵՔ ՌՈՏԱՑԻՈՆ ԿՈԴԸ. [Զ/Վ.  ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ 

ԼՍԵԼ ՏՎՅԱԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՕՂԱԿԵՔ ԿՈԴ -1 (ՉԳԻՏԵՄ):] 
  _____1___________________17_______ 

 

Աղյուսակ P3 

 

Բոլորո- 
վին չեմ 

վստահում 

Ավելի  
շուտ չեմ 

վստահում 

Ոչ վստահում 
եմ, ոչ էլ չեմ 
վստահում 

Ավելի շուտ 
վստահում  եմ 

Լիովին 
վստա-
հում եմ 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

 

1. 
Առողջապահական 

համակարգին 
1 2 3 4 5 -1 -2 

2. Բանկերին 1 2 3 4 5 -1 -2 

3. Կրթական համակարգին 1 2 3 4 5 -1 -2 

4. Բանակին 1 2 3 4 5 -1 -2 

5. Դատական hամակարգին 1 2 3 4 5 -1 -2 

6. 
Հասարակական 

կազմակերպություններին 
1 2 3 4 5 -1 -2 

7. Ազգային ժողովին 1 2 3 4 5 -1 -2 

8. 
Գործադիր իշխանությանը 

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

9. Նախագահին 1 2 3 4 5 -1 -2 

10. Ոստիկանությանը 1 2 3 4 5 -1 -2 

11. 
Քաղաքական 

կուսակցություններին 
1 2 3 4 5 -1 -2 

12. Լրատվամիջոցներին 1 2 3 4 5 -1 -2 

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

14. 
Ձեր դավանած կրոնի 

հաստատությանը 
1 2 3 4 5 -1 -2 

15. 
Օմբուդսմենին (մարդու 

իրավունք. պաշտպ.) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

16. Եվրամիությանը 1 2 3 4 5 -1 -2 

17 
Միավորված ազգերի 
կազմակերպությանը 

1 2 3 4 5 -1 -2 
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P4. Ձեր գնահատմամբ՝ ո՞րն է ներկա պահին 
Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր 
խնդիրը: 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: P4 ՍՅՈւՆՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ 
ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԿՈԴԸ: ԸՆԴՈւՆԵՔ 
ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

P5.Իսկ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի 
երկրորդ կարևորագույն խնդիրը: 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ 
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: P5 
ՍՅՈՒՆՈՒՄ ՕՂԱԿԵՔ ԱՅՆԿՈԴԸ, 
ՈՐԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈւՄ Է 
ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ: 
ԸՆԴՈւՆԵՔ ՄԻԱՅՆՄԵԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է 
ՏԱՐԲԵՐՎԻ P4 ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՑ:]   

 P4 P5  
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 երկրում 10 10 

Աղքատությունը 11 11 

Սեփականության իրավունքների խախտումը 12 12 

Կրթության ցածր որակը 13 13 

Մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթության 
անմատչելիությունը 

14 14 

Ռուսաստանի հետ խնդրահարույց 
հարաբերությունները 

15 15 

Գների աճը /ինֆլյացիան 16 16 

Չլուծված տարածաշրջանային կոնֆլիկտները 17 17 

Ցածր աշխատավարձերը 18 18 

Կրոնական անհանդուրժողականությունը 19 19 

Գենդերային անհավասարությունը 20 20 

Արտագաղթը 21 21 

Այլ 22 22 

Կիրառելի չէ/ այլ կարևոր խնդիր չկա  -5 

(ՉԳ) -1 -1 

(ՀՊ) -2 -2 
 

 

 

 

 
  

P6. 
[ՔԱՐՏ P6] Որքա՞ն հաճախ եք քննարկում քաղաքական զարգացումները, երբ 
հանդիպում եք մտերիմներին: Խնդրում եմ օգտվեք քարտից, որտեղ «1» նշանակում է 
«երբեք» և «10»`«միշտ»:[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ] 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

P7.  

Որքանո՞վ եք համամիտ, որ Հայաստանի ներկայիս 
ղեկավարությունը Ձեզ նման մարդկանց արդարացի է վե-
րաբերվում: 

Լիովին համամիտ եմ 4 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ համամիտ եմ  3 (ՀՊ) -2 

Ավելի շուտ համամիտ չեմ 2   
Բնավ համամիտ չեմ 1   

P8. 
Ի՞նչ եք կարծում, ներկայիս Հայաստանում Ձեզ նման մարդիկ իրավունք ունե՞ն 
ազատ ասելու այն, ինչ մտածում են: 

Այո 1 (ՉԳ
) 

-1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

P9. 

[ՔԱՐՏ P9]Ասացեք խնդրեմ, այս 
տեսակետներից ո՞րի հետ եք 
համաձայն:  
[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ  ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ 
ՀԵՏՈ ՀԱՐՑՆԵԼ] 
Լիովին եք համաձայն, թե՞ 
համաձայն եք:  
 [ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Տեսակետ 1.Մարդիկ երեխաների նման են. պետութ-
յունը ծնողի նման պետք է հոգ տանի նրանց մասին: 

Լիովին համաձայն եմ 1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2.Պետությունը վարձու աշխատող է. 
մարդիկ պետք է տիրոջ նման վերահսկեն նրան: 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին համաձայն եմ 4 

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

(ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 
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P10. [ՔԱՐՏ P10]Քարտում նշված հակադիր կարծիքներն ինչպես կտեղակարգեք այս սանդղակի վրա: 
 

Գործարար/Բիզնես ոլորտում մասնավոր  

սեփականությունը պետք է մեծացնել 

Գործարար/Բիզնես ոլորտում պետական 

սեփականությունը պետք է մեծացնել (Չ
Գ

) 

(Հ
Պ

) 

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.ՏԵՍԱԿԵՏՆ ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 
ՀԱՐՑՐԵՔ.] 

Լիովին եք համաձայն, թե՞ 
համաձայն եք: [ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Տեսակետ 1. Հայաստանի դատական 
համակարգը կողմնակալ է որոշ քաղաքացիների 
նկատմամբ: 

Լիովին համաձայն եմ 1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2.Հայաստանի դատական 
համակարգն անկողմնակալ է բոլոր 
քաղաքացիների նկատմամբ: 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին համաձայն եմ 4 

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

 (ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 

 

P12. 

[ՔԱՐՏ P12]Իսկ այս տե-
սակետներից ո՞րի հետ 
եք համաձայն:  
[Զ/Վ.ՏԵՍԱԿԵՏԸ ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ 
ՀԵՏՈ ՀԱՐՑՐԵՔ.] 

Լիովին եք համաձայն, թե՞ 
համաձայն եք: [ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Տեսակետ 1. Մարդիկ պետք է մասնակցեն իշխա-
նության դեմ բողոքի ակցիաներին, քանի որ դա ցույց 
է տալիս, որ ժողովուրդը պահանջատեր է: 

Լիովին համաձայն եմ 1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2. Մարդիկ չպետք է մասնակցեն 
իշխանության 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 

 (ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 

 

P13. 
Եթե նախագահական ընտրությունները տեղի ունե-
նային առաջիկա կիրակի օրը, դուք կմասնակցեի՞ք 
դրանց, թե՞ոչ: [Զ/Վ. ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]:  

Միանշանակ կմասնակցեի 4 (ՉԳ) -1 

Հավանաբար կմասնակցեի 3 (ՀՊ) -2 

Հավանաբար չէի մասնակցի 2   

Միանշանակ չէի մասնակցի 1   

 

P14. 
Քվեարկե՞լ եք արդյոք վերջին համազգային (նախագահական) 
ընտրությունների ժամանակ: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

P15. 
Համամի՞տ  եք, որ վերջին համազգային (նախագահական) 
ընտրություններն անցկացվել են …   
 [Զ/ՎԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]  

Լիովին արդար 3 (ՉԳ) -1 

Որոշ չափով արդար  2 (ՀՊ) -2 

Բոլորովին անարդար 1   

 

P16. 

[ՔԱՐՏ P16] 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/ՎԸՆԹԵՐՑԵՔ   ՏՈՂ ԱՌ 
ՏՈՂ] 

 Կոդ (ՉԳ) (ՀՊ) 

1 … մշտապես ենթարկվել օրենքներին |___|___
| 

-1 -2 

2 … աջակցել իշխանություններին ամեն իրավիճակում 
|___|___

| 
-1 -2 

3 … քվեարկել ընտրությունների ժամանակ |___|___
| 

-1 -2 

4 … հետևել ավանդույթներին 
|___|___

| 
-1 -2 

5 
… կատարել կամավորական աշխատանք համայնքի 

կարիքների բավարարման համար   առանց 
փոխհատուցման ակնկալիքի 

|___|___
| 

-1 -2 

6 … աջակցել իրենից առավել կարիքավորներին 
|___|___

| 
-1 -2 

7 … քննադատել իշխանություններին 
|___|___

| 
-1 -2 

 

 
  

P17. 

Ըստ ձեզ՝ Հայաստանը որքանո՞վ է 
դեմոկրատական  (ժողովրդավարական) 
այսօր: Այն …[Զ/Վ. ԸՆԹԵՐՑԵՔ 
ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Լիովին դեմոկրատական է 4 (ՉԳ) -1 

Դեմոկրատական է, բայց աննշան խնդիրներով  3 (ՀՊ) -2 

Դեմոկրատական է, բայց  մեծ խնդիրներով 2   

Բնավ դեմոկրատական չէ 1   
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P19.  

 [ՔԱՐՏ P19] Օգտվելով 1-5 բալանոց այս  
սանդղակից, 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 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   

 

 

 

P23. Ըստ Ձեզ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի 
ամենահիմնական թշնամական երկիրը:  [Զ/Վ. ԳՐԵՔ 
ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

_______________________________ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

Բաժին D.ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Այժմ ես կտամ մի քանի հարց Ձեր մասին: 
 

 

D2. 

 [ՔԱՐՏ D2] Որքանո՞վ եք դուք հպարտ կամ ոչ հպարտ  Ձեր ազգային 
պատկանելությամբ: [Զ/Վ .ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ] 

|____|____|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D3. 

 Ընդամենը քանի՞ տարի եք սովորել` սկսած տարրական դպրոցից մինչև 
ամենաբարձր կրթական մակարդակը, որ դուք ստացել եք մինչ այժմ: 
[Զ/Վ .ԳՐԵՔ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԹԻՎԸ]: 

|____|____|  ՏԱՐԻ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

  

P18. 

[ՔԱՐՏP18] Հետևյալ երեք 
կարծիքներից  ո՞րն է առավել 
համընկնում Ձեր կարծիքին:[Զ/Վ. 
ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Դեմոկրատիան նախընտրելի է մյուս  
համակարգերից  

1 (ՉԳ) -1 

Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-դեմոկրատ 
կառավարությունը կարող է լինել նախընտրելի 

2 (ՀՊ) -2 

Ինձ նման մարդկանց համար նշանակություն չունի, 
թե ինչպիսի  կառավարման համակարգ ունենք  

3   

P20.  
[ՔԱՐՏ P19] Օգտվելով նույն քարտից, ասացեք 
խնդրեմ  որքանո՞վ եք հավանություն տալիս  
Հայաստանի անդամակցությանը Եվրամիությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   

P21.  

[ՔԱՐՏ P19] Օգտվելով նույն քարտից, ասացեք 
խնդրեմ  որքանո՞վ եք հավանություն տալիս  
Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական 
մաքսային միությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   

P22. 

Ըստ Ձեզ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի 
ամենահիմնական բարեկամական երկիրը:[Զ/Վ. 
ԳՐԵՔ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ  ՄԻԱՅՆ 
ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

_______________________________ 
(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D1. 

Հայաստանում ապրում են մի 
շարք ազգություններ: Դուք Ձեզ 
ո՞ր ազգի ներկայացուցիչ եք 
համարում: [Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Հայ  1 (ՉԳ) -1 

Ադրբեջանցի 2 (ՀՊ) -2 

Վրացի 3   

Կովկասյան այլ ազգեր (աբխազ, լեզգին, օս, թալիշ և այլն) 4   

Ռուս 5   

Եզդի կամ քուրդ 6   

Այլ ազգություն 7   
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D4. 
[ՔԱՐՏ D4] Ո՞րն է ամենաբարձր 
կրթական մակարդակը, որը դուք 
ստացել եք մինչ այժմ: 

Չունի տարրական կրթություն 1 (ՉԳ) -1 

Տարրական կրթություն (լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2 (ՀՊ) -2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3   

Միջնակարգ կրթություն 4   

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն 5   

Թերի բարձրագույն կրթություն 6   

Բարձրագույն կրթություն (Բակալավրի, 
մագիստրոսի կամ մասնագետի աստիճան) 

7   

Հետբուհական գիտական աստիճան 8   

 

D5. 
[ՔԱՐՏ D4] Ո՞րն է ամենաբարձր 
կրթական մակարդակը, որ 
ստացել է Ձեր հայրը: 

Չունի տարրական կրթություն 1 (ՉԳ) -1 

Տարրական կրթություն(լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2 (ՀՊ) -2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3   

Միջնակարգ կրթություն 4   

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն 5   

Թերի բարձրագույն կրթություն 6   

Բարձրագույն կրթություն (Բակալավրի, 
մագիստրոսի կամ մասնագետի աստիճան) 

7   

Հետբուհական գիտական աստիճան 8   

 

D6. 
[ՔԱՐՏ D4] Ո՞րն է ամենաբարձր 
կրթական մակարդակը, որ 
ստացել է Ձեր մայրը: 

Չունի տարրական կրթություն 1 (ՉԳ) -1 

Տարրական կրթություն(լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2 (ՀՊ) -2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3   

Միջնակարգ կրթություն 4   

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն 5   

Թերի բարձրագույն կրթություն 6   

Բարձրագույն կրթություն (Բակալավրի, 
մագիստրոսի կամ մասնագետի աստիճան) 

7   

Հետբուհական գիտական աստիճան 8   

 

 

D8.  

Մեր միջնակարգ դպրոցներում պե՞տք է 
պարտադիր կերպով դասավանդվեն օտար 
լեզուներ, և եթե այո, ապա դրանցից ո՞րն է առավել 
կարևորը: [Զ/Վ.  ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ: ԵԹԵ  ՆՇՈՒՄ Է ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԵԶՈՒ, 
ԽՆԴՐԵՔ, ՆՇԵԼ   ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ:] 

Ոչ մեկը չպետք է պարտադիր 
լինի 

1 (ՉԳ) -1 

Անգլերեն 2 (ՀՊ) -2 

Ռուսերեն 3   

Այլ օտար լեզու 4   

 

D9.  

[ՔԱՐՏ D9] Ձեր 
կարծիքով, որն է 
Հայաստանում ԲՈւՀ-երի 
ընդունելության 
կազմակերպման 
լավագույն տարբերակը: 
[Զ/Վ.  ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ: 

Ընդունելության միասնական համակարգը՝ հիմնված   
ստանդարտացված քննությունների վրա և ամբողջությամբ 

կառավարվող կենտրոնացված մարմնի` օրինակ, Կրթության և 
գիտության նախարարության կողմից,: 

1 (ՉԳ) -1 

Ստանդարտացված քննությունները, որոնք ամբողջությամբ 

կառավարվեն կենտրոնացված մարմնի` օրինակ   Կրթության և 

գիտության նախարարության) կողմից,  (և ուսանողների 
փաստացի ընդունելությունն իրականացվի ԲՈՒՀ-երի կողմից   

հաշվի առնելով դիմորդների ձեռքբերումները: 

2 (ՀՊ) -2 

ԲՈՒՀ-երին թույլատրվի ինչպես կազմակերպել ընդունելության 
քննությունները, այնպես էլ վերահսկել ընդունելությունը   առանց 

արտաքին մարմնի միջամտության: 
3   

Այլ 4   

D7. 

[ՔԱՐՏ D7] Ասացեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս 
նկարագրում Ձեր հետևյալ կարողություններն ու 
հմտությունները: Օգտվեք այս քարտից: [Զ/Վ. ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ 

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ D7-ՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ 
ՄԵԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 

Չ
ո

ւն
ե
մ
 

տ
ա

ր
ր

ա
կ
ա

ն
 

գ
ի
տ

ե
լի

ք
 

Ս
կ

ս
ն
ա

կ
 

Մ
ի
ջ
ի
ն
 

Գ
ի
տ

ա
կ
 

(Չ
Գ

) 

(Հ
Պ

) 

 
1. Ռուսերենի 1 2 3 4 -1 -2 

2. Անգլերենի 1 2 3 4 -1 -2 

3. Այլ (անգլերենից և ռուսերենից տարբեր) օտար լեզու 1 2 3 4 -1 -2 

4. Համակարգչի (Microsoft Office ծրագրեր, բացի խաղերից) 1 2 3 4 -1 -2 
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D10. 
Եթե օգտվում եք ինտերնետից, 
ապա որքա՞ն հաճախ: 
[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Ամեն օր 1 

D12 
Շաբաթն առնվազն մեկ անգամ 2 

Ամսական առնվազն մեկ անգամ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 ՀԱՐՑՐԵՔ D11 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]Չգիտեմ ինչ բան է ինտերնետը 6 

D17 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
 

D11. 

Ո՞րն է ինտերնետից 
չօգտվելու 
հիմնական 
պատճառը: 
[Զ/Վ.ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 
ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 
ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

  Չունեմ հեռախոսագիծ կամ մոդեմ կամ 
ինտերնետին միանալու համար անհրաժեշտ սարք  

1 

D17 

Չգիտեմ ինչպես օգտվել ինտերնետից 2 

Հետաքրքրված չեմ/ ցանկություն չկա օգտվել ինտերնետից   3 

Չունեմ համակարգիչ 4 

Վախենում եմ, որ ինտերնետի օգտագործումը չի ապահովի ինձ 
վերաբերող ինֆորմացիայի գաղտնիությունը 

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 

Ինձ չեն թույլատրում օգտվել դրանից 12 

Այլ 13 

 (ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 
 

D12. 

[ՔԱՐՏ D12] 

Ինտերնետում 
գտնվելիս 
սովորաբար 
ինչո՞վ եք զբաղվում: 
Խնդրում եմ նշեք 
երեք ամենահաճախ 
կատարվող 
գործուղությունները: 
[Զ/Վ ԳՐԱՌԵՔ ԿՈԴ 
«1»ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ 
ՏՈՂԵՐՈՒՄ,  ՈՐ ՆՇԵԼ Է 
ՀԱՐՑՎՈՂԸ, ԵՎ ԿՈԴ «0» 
ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ 
ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՆՇԵԼ:  
ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ 
ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

1 Ստանում/ ուղարկում եմ էլ-նամակ/ e-mail  (ՉԳ) -1 

2 
Այցելում եմ սոցկայքեր (Օդնոկլասնիկի, Ֆեյսբուք, Մայ Սփեյս և 

այլն) 
 

(ՀՊ) -2 

3 
Օգտվում եմ Skype-ից (արագ հաղորդագրությունների և 

տեսազանգեր կատարելու նպատակով) 
 

  

4 
Օգտվում եմ ակնթարթային հաղորդագրության այլ միջոցներից 

բացի Skype-ից (ICQ, MSN և այլն) 
 

  

5 Ներգրավվում եմ ֆորում քննարկումներում    

6 Բլոգ եմ գրում/ կարդում եմ ուրիշների բլոգները    

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

8 Առևտուր եմ անում    

9 
Կարդում եմ/ լսում եմ/ դիտում եմ լուրեր ոչ սոցիալական 

կայքերով՝ ներառյալ առցանց հեռուստատեսություն դիտելը 
 

  

10 
Բեռնում / լսում / դիտում եմ երաժշտություն, տեսահոլովակներ, 

ֆիլմեր 
 

  

11 Խաղում եմ առցանց խաղեր    

12 Այցելում եմ ծանոթությունների կայքեր    

13 Այլ    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

D13. Արդյո՞ք դուք օգտվում եք Ֆեյսբուքից շաբաթական առնվազն մեկ անգամ: 

Այո 1  
Ոչ 0 

D17 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D14. 

[ՔԱՐՏ D14] 

Ներկայումս Ֆեյսբուքում քանի՞ 
ընկեր ունեք: 

50-ից պակաս 1 (ՉԳ) -1 

51-100 2 (ՀՊ) -2 

101-250 3   

251-500 4   

501-1000 5   

1000-ից ավելի 6   
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D15. 

[ՔԱՐՏ D15] 

Օգտվելով այս քարտից՝ 
ասացեք խնդրեմ Ֆեյսբուքում 
գտնվելիս ի՞նչ եք 
ամենահաճախը անում: 
[Զ/Վ. Ընդունեք մեկ պատասխան:] 

Կարդում եմ լրահոսը 1 (ՉԳ) -1 

Տեղադրում եմ 
տեղեկատվություն/նորություններ/անձնական 

դիտարկումներ/նկարներ 
2 

(ՀՊ) -2 

Մեկնաբանություններ եմ գրում այլ մարդկանց 
գրառումներին/նկարներին  

3 
  

Զրուցում եմ/չաթ եմ անում 4   

Ստեղծում եմ ֆեյսբուքյան խմբեր/իրադարձություններ, 
ուղարկում եմ հրավերներ 

5 
  

Այլ 6   

D16. 

Ձեզ համար սովորաբար հեշտ, 
թե՞ դժվար է արտահայտել 
սեփական  կարծիքը Ֆեյսբուքի 
լրահոսում կամ Ձեր 
մեկնաբանություններում: 

Հեշտ է  1 

Դժվար է  0 

(Ֆեյսբուքում կարծիք չեմ հայտնում և մեկնաբանություններ 
չեմ անում) 

-5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D17. 
Ձեր կարծիքով Հայաստանում ո՞րքան պետք է լինի 
երեխաների իդեալական քանակը մեկ ընտանիքում:  
[Զ/Վ.ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ:] 

|____|____| ԵՐԵԽԱ 

(ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 

(Որքան Աստված մեզ պարգևի) -5 

D18. 

Համարո՞ւմ եք Ձեզ 
որևիցե կրոնական 
դավանանքի հետևորդ: 
Եթե այո, ապա որ: 
[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ՍՏԱՑՎԱԾ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ ԵՂԱԾ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻՆ:  
ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Հայ Առաքելական 1  
Հռոմեական կաթոլիկ 2  

Ուղղափառ 3  
Բողոքական 4  

Այլ Քրիստոնյա կամ աղանդ (Եհովայի վկա, Մորմոն և այլն) 5  
Սուննի իսլամ 6  

Շիա իսլամ 7  
Իսլամ/Մահմեդական 8  

Հուդայական 9  
Այլ 10  

 Ոչ մի     -5 (ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 D23 

D19. 
[ՔԱՐՏ D19]Օգտվելով այս քարտից` ասացեք 
խնդրեմ, որքա՞ն կարևոր է կրոնը Ձեր առօրյա 
կյանքում: 

Բոլորովին կարևոր չէ 1 Շատ կարևոր է 4 

Այդքան էլ կարևոր չէ 2 (ՉԳ) -1 

Որոշ չափով է կարևոր 3 (ՀՊ) -2 

D20. 

[ՔԱՐՏ  D20]Բացի հատուկ իրադարձու-
թյուններից՝ հարսանիքներ,  թաղումներ և 
այլն, որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում 
կրոնական արարողությունների:  
Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից:  

Ամեն օր 1 Ավելի հազվադեպ 6 

Ավելի քան շաբաթը մեկ 
անգամ 

2 Երբեք 7 

Շաբաթը մեկ անգամ 3 (ՉԳ) -1 

Առնվազն ամիսը մեկ 4 (ՀՊ) -2 

Միայն հատուկ տոներին 5   

D21. 

Որքա՞ն հաճախ եք Ձեր 
կրոնական ավանդույթների 
պահանջներին 
համապատասխան պաս պահում:  
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Միշտ  1 (ՉԳ
) 

-1 

Հաճախ  2 (ՀՊ) -2 

Երբեմն  3   

Հազվադեպ 4   

Երբեք 5   

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] (Իմ կրոնում պաս չի պահանջվում) -5   
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Այժմ թույլ տվեք իմանալ Ձեր կարծիքը Հայաստանում բնակվելու վերաբերյալ: 
 

 

 

Բաժին 5.  
 

Վերջերս քննարկումներ են տեղի ունեցել Հայաստանում սոցիալական օժանդակության ծրագրերի 
վերաբերյալ: Թույլ տվեք իմանալ Ձեր կարծիքն այդ մասին: 

 

WB1. 

[ՔԱՐՏ WB1] Ընտանեկան նպաստների 
ծրագիրը պետության կողմից 
իրականացվող ամենախոշոր ծրագիրն է 
Հայաստանում, որը դրամական 
օժանդակություն է տրամադրում աղքատ 
ընտանիքներին:  Երեք աղքատ 
ընտանիքներից  մեկը ներկայումս 
կառավարությունից սոցիալական 
օժանդակություն է ստանում : Ասացեք 
խնդրեմ, թե այս տեսակետներից ո՞րի հետ 
եք համաձայն:  
[Զ/Վ.ՏԵՍԱԿԵՏՆ ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 
ՀԱՐՑՐԵՔ.] 
Լիովի՞ն եք համաձայն, թե՞ համաձայն եք: 
[ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Տեսակետ 1. Սոցիալական օժանդակությունը  
պետք է տրամադրվի ավելի քիչ թվով աղքատ 
ընտանիքների, քան այժմ, և խնայողությունները 
պետք է օգտագործվեն  հանրային այլ 
ծառայությունների վրա կամ հարկերը 
նվազեցնելու նպատակով: 

Լիովին 
համաձայն եմ 

1 

Համաձայն եմ 2 

Տեսակետ 2. Սոցիալական օժանդակությունը  
պետք է տրամադրվի ավելի մեծ թվով աղքատ 
ընտանիքների, քան այժմ, եթե նույնիսկ դա 
հանգեցնի հանրային ծառայությունների 
նվազմանը կամ հարկերի բարձրացմանը: 

Համաձայն եմ 3 

Լիովին 
համաձայն եմ 

4 

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

 (ՉԳ) -1 (ՀՊ
) 

-2 

 

 

 

D22. [ՔԱՐՏ D22]Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին 
կրոնասեր չեմ» և «10» նշանակում է «շատ կրոնասեր եմ», ասացեք խնդրեմ, 
ընդհանուր առմամբ, Դուք որքանո՞վ եք կրոնասեր:[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

|___|___| 
ԹԻՎԸ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D23. 
Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից այլ վայրում 
ժամանակավորապես բնակվելու: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

D24. 
Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից այլ վայրում 
մշտապես բնակվելու: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

D25. 
Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում ստիպվա՞ծ եք եղել կաշառք տալ` որևէ ծառայություն  կամ 
հատուկ վերաբերմունք ստանալու  համար: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

WB2. 

[ՔԱՐՏ WB2] 
Այլ երկրներում սոցիալական օժանդակություն տրամադրվում է 
աղքատների ավելի մեծ  թվի, քան Հայաստանում, բայց 
փոխարենը՝ շահառուները  պարտավոր են որոշակի քայլեր 
անել, օրինակ աշխատանք փնտրել կամ ապահովել 
երեխաների հաճախումը դպրոց: Որքանո՞վ եք դուք համաձայն, 
որ ավելացվի աղքատ ընտանիքների թիվը աղքատության 
ընտանեկան նպաստների  ծրագրում՝ դրա փոխարեն 

շահառուներից նման քայլեր պահանջելով:   

Բոլորովին  համաձայն չեմ 1 
WB4 

Համաձայն չեմ 2 

Համաձայն եմ 3  

Լիովին համաձայն եմ 4 

(ՉԳ) -1 WB4 

(ՀՊ) -2 

  

 
WB3. 

Ասացեք խնդրեմ, թե արդյոք կարծում եք, որ  
 
[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԱՄԵՆ ՏՈՂՈՒՄ ՆՇԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Այո Ոչ (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 
Սոցիալական օժանդակություն ստացող այն շահառուները, ովքեր ունեն  երեխաներ, 
պետք է ապահովեն իրենց երեխաների կանոնավոր հաճախումները դպրոց: 

1 0 -1 -2 

2. 
Շահառուների երեխաները պետք է կանոնավոր կերպով անվճար բժշկական 
ստուգումներ անցնեն: 

1 0 -1 -2 

3. 
Աշխատունակ շահառուները գործազուրկ լինելու դեպքում պետք է ակտիվորեն 
աշխատանք փնտրեն: 

1 0 -1 -2 

4. 
Գործազուրկ, բայց աշխատունակ շահառուները օժանդակության փոխարեն պետք է 
ընդունեն ծրագրի կողմից տրամադրված աշխատանքը: 
 

1 0 -1 -2 
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Հայաստանում ևս մեկ չափազանց կարևոր խնդիր  վերաբերում է մարդու իրավունքներին 
 

GIZ1.  
 

[ՔԱՐՏ GIZ1] Օգտվելով այս քարտից՝ 
ասացեք խնդրեմ, սովորաբար որտեղից 
եք տեղեկատվություն ստանում Ձեր 
իրավունքների մասին: 
Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԿՈԴ ‘1’ ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ 
ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐ ՆՇԵԼ Է ՀԱՐՑՎՈՂԸ և 
ԿՈԴ ‘0’ ԱՅՆ ՏՈՂԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ 
ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՆՇԵԼ: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Հեռուստատեսություն. թոք շոուներ  

Հեռուստատեսություն. լրատվական ծրագրեր  

Հեռուստատեսություն. սոցիալական գովազդներ  

Հեռուստատեսություն. այլ  

Թերթեր  

Ռադիո. լուրեր  

Ռադիո. թոք շոուներ, հարցազրույցներ  

Ռադիո. սոցիալական գովազդներ  

Ռադիո. այլ  

Ինտերնետ. բլոգներ  

Ինտերնետ. կազմակերպությունների պաշտոնական 
կայքէջերը, օրինակ նախարարությունների, ՀԿ-ների և 

մեդիա 

 

Ինտերնետ. առցանց օրենսդրական աղբյուրներ  

Ինտերնետ. սոցիալական ցանցեր  

Ինտերնետ. Այլ  

Այլ (օրինակ ՝փողոցային պաստառներ)  

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

WB4. 

 [ՔԱՐՏ WB4] Սուբսիդիաները  պետական 
ծախսեր են, որոնք տեղական գները ֆիքսված 
են պահում կամ առնվազն կանխում են դրանց 
արագ աճը: Հայաստանում գազի սակագինը 
ֆիքսված է կամ դրա արագ աճը կանխվում է 
սուբսիդիաների միջոցով: Գազի սակագնի 
սուբսիդավորման նպատակով փող ծախսելու 
փոխարեն՝ կառավարությունը կարող էր 
ծախսել այդ փողը աղքատների սոցիալական 
օժանդակության կամ այլ հանրային 
ծառայությունների վրա: Եթե դուք 
կարողանայիք ընտրել, ո՞րը կլիներ Ձեր 
նախընտրությունը: 
 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Կառավարությունը չպետք է կանխի գազի սակագնի 
բարձրացումը և խնայված գումարը պետք է բաժանի 

աղքատներին 

1 

Կառավարությունը չպետք է կանխի գազի սակագնի 
բարձրացումը և խնայված գումարը պետք է բաժանի 
բոլոր ընտանիքներին՝ բացառությամբ հարուստների 

2 

Կառավարությունը չպետք է կանխի գազի սակագնի 
բարձրացումը և խնայված գումարը պետք է բաժանի 

բոլոր ընտանիքներին 

3 

Կառավարությունը չպետք է կանխի գազի  սակագնի 
բարձրացումը և խնայված գումարը պետք է 

օգտագործի առողջապահության և կրթության 
բարելավման նպատակով  

4 

Կառավարությունը պետք է շարունակի գազի 
սակագինը ցածր պահել 

5 
 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

GIZ2. 

Լրատվամիջոցները Հայաստանում որոշակի ժամանակ են 
հատկացնում, որպեսզի տեղեկատվություն տարածեն Ձեր 
իրավունքների մասին, օրինակ՝ Ձեր քաղաքական 
իրավունքների, պետական կառույցների հետ 
հարաբերություններում իրավունքների, սպառողական 
իրավունքների: 
Արդյո՞ք կարծում եք, որ վերջին երեք տարիներին Ձեր 
իրավունքների լուսաբանումը լրատվամիջոցներում … 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Բարելավվել է  3 (ՉԳ) -1 

Չի փոփոխվել  2 (ՀՊ) -2 

Վատթարացել է 1   

Չի լուսաբանվել -4   

(ԿՉ հարցվողը 
լրատվամիջոցներին 

ընդհանրապես չի հետևում) 

-5   

GIZ3. 

Արդյո՞ք կարծում եք, որ այժմ գիտեք Ձեր իրավունքներն 
ավելի լավ, համարյա նույն չափով, թե՞ ավելի վատ, քան 
երեք տարի առաջ: 
[Զ/Վ. ՀԱՐՑԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ:] 

Ավելի լավ 
 

3 (ՉԳ) -1 

Համարյա նույն չափով 
 

2 (ՀՊ) -2 

Ավելի վատ 1 
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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:] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GIZ4. 

Որքանո՞վ եք համամիտ, որ ներկայումս դատարանները 
Հայաստանում ազատ են իշխանությունների ազդեցությունից: 
Արդյոք դուք... 
 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ:] 

Բոլորովին համամիտ չեք 1 (ՉԳ) -1 

Համամիտ չեք 2 (ՀՊ) -2 

Համամիտ եք 3   

 
Կամ լիովին համամիտ եք 

4   

GIZ5.   

[ՔԱՐՏ  GIZ5] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին » և «10»` 
«շատ լավ», ասացեք խնդրեմ, որքան լավ եք տեղեկացված Հայաստանում 
աշխատողների իրավունքները և պարտականությունները կարգավորող օրենքներից:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ]: 

 

|___|___|  
ԹԻՎ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

GIZ6.   

[ՔԱՐՏ  GIZ5] Օգտվելով նույն քարտից, ասացեք խնդրեմ, որքա՞ն լավ եք տեղեկացված 
Հայաստանում ընտանեկան կյանքը, ամուսինների իրավունքները և 
պարտականությունները, ինչպես նաև ամուսնալուծությունը  կարգավորող օրենքներից:  
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ]: 

 

|___|___|  
ԹԻՎ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Բաժին A. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
[Զ/Վ. ԼՐԱՑՐԵՔ A1-A8 ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 19 ԷՋԻ 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 եկամուտը և ծախսերը: Մեզ հետաքրքրում են միայն նրանց 
բնութագրերը, անուններ չեմ հարցնի: Սկսենք Ձեզնից: 
[Զ/Վ. ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ԿՈԴԱՎՈՐՎԱԾ Է A1-Ի A2 ՏՈՂԻ ԱՌԱՋԻՆ ՍՅՈՒՆՈՒՄ: ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ A3-ԻՆ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴԱԲԱՐ ՆՐԱՆ ՏՎԵՔ A3-A8: ԱՅՆՈՒՀԵՏ 
ՆՈՒՅՆ ԿԵՐՊ ԼՐԱՑՐԵՔ Տ /Տ ՄՅՈՒՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ:] 

 

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:  

             

Տարբերակնե
ր 

1.Արական 2. Իգական [Զ/Վ.ՆՇԵՔ ԿՈԴԸ ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆA3 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ:] 

 

A4. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A4:] 

Ձեր/ տ/տ տվյալ 
անդամի   ծննդյան 
թիվը:  [Զ/Վ. ԳՐԵՔ 

ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ, 
ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ  A4 

ՎԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒՄ
5
:              

A5. [ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏA5:] 

Ո՞րտեղ եք 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 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆA5 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ:] 

A6. 
 
 
 
 
 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ ՄԻԱՅՆ 
1999թ.-ից ԱՌԱՋ  ԾՆՎԱԾ.] 

Դուք/տ/տ տվյալ 
անդամն այժմ ունեք 
դրամական եկամուտ 
բերող աշխատանք 

(լրիվ/ ոչ լրիվ դրույք, 
պաշտոնական կամ ոչ, 
ինքնազբաղված): 

             

Տարբերակներ 1.Այո 0. Ոչ 

[Զ/Վ. ԿՈԴԸ ՆՇԵԼ ԱՆԴԱՄԻ ՍՅԱՆ A6 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: ] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

A7. [Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ ՄԻԱՅՆ 
1997թ.-ից ԱՌԱՋ ԾՆՎ.:] 
[ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏ A8:] 

Ո՞րն է Ձեր 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 A7 ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ 

A8.  

Այժմ ես կխնդրեի ձեզ 
պատմել տ/տ 
հաջորդն անդամի 
մասին: 
 

 
 
 
[Զ/Վ. ԵԹԵ ԿԱ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄ, ՀԱՐՑՐԵՔ A2-A7 ՀԱՐՑԵՐԸ Տ/Տ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԻ ՄԱՍԻՆ]: ԵԹԵ Տ/Տ 
ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՉԿԱՆ, ՀԱՄՈԶՎԵՔ, ՈՐ A1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 
ՆՈՒՅՆՆ Է, ԻՆՉ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՍԿԶԲՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ V4 ՀԱՐՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԻՎԸ: → HELP_A 

 
 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆA. [Help_A] Զ/Վ. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ՀԱՑԵՐԻՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԻՄԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ : 
Այո 1 

Ոչ 0 

                                                           
5
[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:] 



18 

 

 

ԲԱԺԻՆ C. Տ/Տ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ 
ԲՈԼՈՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ Տ/Տ-ՆԵՐՆ ՈՒՆԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ և ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: ԱՅԺՄ 
ԿՑԱՆԿԱՆԱՅԻ ՈՐՈՇ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼ ՁԵՐ Տ/Տ-Ն ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: 
 

C1.   

[ՔԱՐՏC1:] Այս 
իրավիճակներից ո՞րն է 
առավել 
համապատասխանում 
Ձեր տ/տ ներկայիս 
տնտեսական վիճակին: 

 Գումարը բավարար չէ սննդի համար 1 (ՉԳ) -1 

Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար 2 (ՀՊ) -2 

Գումարը բավարար է սննդի և հագուստի համար, բայց ոչ 
թանկարժեք ապրանքների համար (սառնարան, լվացքի մեքենան և 

այլն) 
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   
 

C2a. 

Այժմ կթվարկեմ մի քանի 
կենցաղային իրեր: Խնդրում եմ 
ասեք, ձեր ընտանիքն 
ունի՞դրանցից սարքին վիճակում 
գտնվող:   
[Զ/Վ.ՀԵՐԹՈՎ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 
ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՐԶԵՔ ԿԱՆ ԹԵ ՈՉ  ԵՎ 
ԾԱԾԿԱԳՐԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 
ՎԱՆԴԱԿՈւՄ:] [Զ/Վ.«ՈՉ» (ԿՈԴ «0») 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՑԵՔ 
ՀԱՋՈՐԴ ԻՐԻՆ, «ԱՅՈ» ԴԵՊՔՈՒՄ(ԿՈԴ 
«1»)` ՏՎԵՔ C2b ԵՎ C2c ՀԱՐՑԵՐԸ:] 

Աղյուսակ C2 Ունեք Եթե “Այո”: 

 Այո  1 
Ոչ  0 

Քանի հատ Վերջին մոդելի 
գնման տարեթիվը: 

 C2a C2b C2c 

 

1. 
Գունավոր հե-
ռուսացույց 

|____| |___|___| |___|___|___|___| 

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

3. 
Ավտոմատ  
լվացքի մեքենա 

|____| |___|___| 
|___|___|___|___| 

C2b. 

Քանի՞հատ /…իրի անունը/ ունի 
ձեր ընտանիքը: 
[Զ/Վ.ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 
ՎԱՆԴԱԿՈւՄ: ԿՈԴ«-1» «ՉԳ» ԵՎ 
ԿՈԴ«-2» «ՀՊ» ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

4. Սառնարան |____| |___|___| 

|___|___|___|___| 

5. 
Օդորակիչ/кондицио

нер |____| |___|___| 
|___|___|___|___| 

C2c. 

Խնդրում եմ ասեք, ո՞ր թվին եք 
գնել ամենավերջին մոդելը: 
[Զ/Վ.ԳՐԵՔ ՏԱՐԵԹՎԻ 4 ՆԻՇԵՐԸ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ: ԵԹԵ 
ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ 
ՔԱՐՏ C2-Ը ԵՎ ԳՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻ 
ԿՈԴԸ: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԴԱ ԷԼ ՉԻ 
ՀԻՇՈՒՄ, ԱՊԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԿՈԴ«-
1» «ՉԳԻՏԵՄ»: «ՀՊ» ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ 
ԿՈԴ«-2», ՆՇԵՔ ԿՈԴ«-5»  «Չեմ գնել» 
(օր՝ նվեր է),]  
[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» «ՉԳ» ԵՎ ԿՈԴ«-2» «ՀՊ» ԴԵՊՔՈՒՄ:] 

6. 
Ավտոմեքենա(легко
вая) 

|____| |___|___| 
 

|___|___|___|___| 

7. Հեռախոս(գիծ) |____|   

8. Բջջային հեռախոս 
|____| 

“Ոչ”, “-1” կամ  
“-2”=>C2_10 

 
|___|___| 

|___|___|___|___| 

9. 

Ակտիվացված 
ինտերնետբջջային 
հեռախոսից 

|____| 

Տարեթիվը, որից ի վեր հասանելի է 
եղել 

 
|____|____|____|____| 

10. 

Անձնական 
Համակարգիչ կամ 
լափթոփ: 

|____| 
ԵԹԵ “Ոչ”, “-1” 
կամ “-2”=>C3 

Քանի հատ 
 

|___|___| 

Վերջին մոդելի 
գնման տարեթիվը  

|___|____|____|__
_| 

11. 
Տանը ինտերնետ 
կապ 
համակարգչով 

 
|____| 

Տարեթիվը, որից ի վեր հասանելի է 
եղել 

|____|____|____|____| 

 

 C3.
  

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 դրանց 
սպառումը:  

[Զ/Վ.ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ՆՇԵՔ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԿՈԴԵՐԸ ԱՂՅՈՒՍԱԿ C3-
ՈՒՄ:ՆՇԵՔ ԿՈԴ«-5» «ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ», ԿՈԴ «-1»` 
«ՉԳ» ԵՎ ԿՈԴ«-2»` «ՀՊ» ԴԵՊՔՈՒՄ:] 

 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  
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C4. 
[ՔԱՐՏ C4] Վերջին 12 ամիսներին որքա՞ն հաճախ է պատահել, որ չեք 
կարողացել անհրաժեշտ սնունդ գնել Ձեր/ընտանիքի համար:Օգտվեք 
խնդրեմ այս քարտից: 

Ամեն օր 1 Երբե
ք 

5 

Ամեն շաբաթ 2 (ՉԳ) -1 

Ամեն ամիս 3 (ՀՊ) -2 

Ավելի հազվադեպ 4   

 

C5. 

Շատ տ/տ ունեն եկամտի մի քանի 
աղբյուր: Ես կկարդամ եկամտի մի քանի 
հնարավոր աղբյուրներ: Ասացեք 
խնդրեմ , թե արդյոք  Ձեր տ/տ վերջին 
12 ամիսների ընթացքում  ունեցել է 
դրամական եկամուտ նշված 
աղբյուրներից յուրաքանչյուրից: Հիշեք 
խնդրեմ Ձեր տ/տ բոլոր անդամների 
եկամուտների մասին:  
[Զ/Վ.  ԿԱՐԳ ՍՅՈՒՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵՔ 
ԿՈԴ«1» ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ 
ԵԿԱՄՏԻ ԲՈԼՈՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ 
ԵՎ  ԿՈԴ«0»` ՉՆՇՎԱԾՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ:] 

Աղյուսակ  C5 Կարգ (ՉԳ) -1 

1. 
Գումար Հայաստանի այլ վայրերում 

բնակվող Ձեր ընտանիքի անդամներից, 
բարեկամներից/ ընկերներից 

 

(ՀՊ) -2 

2. 
Գումար այլ երկրում բնակվող Ձեր 

ընտանիքի անդամներից, բարեկամներից/ 
ընկերներից 

  

3. Գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառք   

4. 

Տ/տ բոլոր անդամների ընդհանուր 
եկամուտը(աշխատավարձը), բացի գյուղ. 

ապրանքների վաճառքից ստացված 
եկամուտը 

  

5. Թոշակներ և պետական նպաստներ   

6. 
Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վարձույթից ստացված եկամուտ 

  

7. 
Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վաճառքից ստացված եկամուտ 

  

8. 
Ավանդներից և/կամ արժեթղթերից 

ստացված տոկոս/եկամուտ    
  

9. Եկամտի այլ աղբյուրներ   

 

C6. 

[ՔԱՐՏ C6] 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: [Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ 

ՄԱՔՈՒՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ]: 

488000 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

325001-488000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

162001-325000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

100001-162000 ՀՀ դրամ 4   

40001-100000 ՀՀ դրամ 5   

20001-40000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 20000 ՀՀ դրամ 7   

 

C7. 

[ՔԱՐՏ C6] Օգտվելով նույն քարտից` 
ասացեք խնդրեմ` որքա՞ն են կազմել Ձեր 
տ/տ անցյալ ամսվա ծախսերը: 
 

488000 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

325001-488000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

162001-325000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

100001-162000 ՀՀ դրամ 4   

40001-100000 ՀՀ դրամ 5   

20001-40000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 20000 ՀՀ դրամ 7   

 

C8. 

Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեր տ/տ պարտք վերցրե՞լ է 
սնունդ գնելու համար:Դուք պարտք վերցրել եք … 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  

  [Զ/Վ. ՊԱՐՏՔ ԱՍԵԼՈՎ ՆԿԱՏԻ ՉՈՒՆԵՆՔ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԸ : 
ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆՔ ՕՐԻՆԱԿ՝  ՊԱՐՏՔԸ ՄՆԱԼԸ ՏԵՂԻ 
ԽԱՆՈՒԹԻՆ] :  

Ամեն շաբաթ 1 Երբեք 5 

Ամեն ամիս 2 (ՉԳ) -1 

Երկու ամիսը մեկ 3 (ՀՊ) -2 

Ավելի հազվադեպ 
4   

 

C9. 
 

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 Երբեք 5 

Ամեն ամիս 2 (ՉԳ) -1 

Երկու ամիսը մեկ 3 (ՀՊ) -2 

Ավելի հազվադեպ 4   

 

 

C10. 

[ՔԱՐՏ C10] [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: 

 
|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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C12. 

Ձեզ շրջապատող այլ տնային տնտեսությունների մեծ մասի 
համեմատ Ձեր տնային տնտեսության տնտեսական 
պայմաններն ինչպե՞ս կբնութագրեք:  
[Զ/Վ.ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

Շատ լավ 5 Շատ վատ 1 

Լավ 4 (ՉԳ) -1 

Միջին 3 (ՀՊ) -2 

Վատ 2   

 

C13. 

[ՔԱՐՏC13] Ո՞րն է այն նվազագույն 
ամսական եկամուտը, որը 
հնարավորություն կտար Ձեր տ/տ ապրել 
«նորմալ» կյանքով : 
 

488000 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

325001-488000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

162001-325000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

100001-162000 ՀՀ դրամ 4   

40001-100000 ՀՀ դրամ 5   

20001-40000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 20000 ՀՀ դրամ 7   

 

C14. 
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 

 
HELP_

C 

Ավելի վատ 1 

(Կիրառելի չէ - երեխաներ չունի) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
 

C15. 

[ՔԱՐՏC15] Նշվածներից որը՞ Ձեր 
կարծիքով կնպաստի Ձեր 
զավակների ավելի լավ վիճակում 
գտնվելուն: [Զ/Վ.ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ] 

Հաջողությունը 1 (ՉԳ) -1 

Կրթությունը 2 (ՀՊ) -2 

Ժառանգությունը
6
 3   

Կապերը 4   

Ճիշտ մարդու հետ ամուսնությունը 5   

Աստծո օրհնությունը 6   

Տաղանդը 7   

Ինքնավստահությունը 8   

Քրտնաջան աշխատելու կարողությունը 9   

Մոտիվացիան 10   

Հայաստանի քաղաքական  միջավայրը 11   

Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը 12   

ԵՄ անդամակցելու հեռանկարները 13   

Այլ 14   

 

HELP-C: 
Զ/Վ. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՕԳՏՎԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՐՑԵՐԻՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ: 

Այո 1 

Ոչ 0 

 
  

                                                           
6
 Ֆինանսական ակտիվներ և/կամ անշարժ գույք 

C11. 
[ՔԱՐՏC10] [Զ/Վ.ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՐԸ ՔԱՐՏԻՑ] Oգտվելով նույն քարտից` ասացեք 
խնդրեմ` Ձեր կարծիքով հինգ տարի հետո Ձեր տ/տ ո՞ր աստիճանի վրա կլինի: 

 

|___|___|  
ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 
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ԲԱԺԻՆ 8.  
[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՕԳՏՎՈՒՄ ԷՐ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՆԱԽՈՐԴ ԲԱԺՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ, ԱՊԱՀՈՎԵՔ, ՈՐ ՆԱ ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ՝ ԶԵՐԾ ՄՆԱԼՈՎ Տ/Տ ԱՅԼ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ]: 

Թույլ տվեք մի քանի հարց տալ Ձեզ՝ Հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների վերաբերյալ: 
 

RC2.  [ՔԱՐՏ RC2]  Ըստ Ձեզ, 
որքանո՞վ է հավանական, որ 
հաջորդ 5 տարիների ընթաց-
քում Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտությունը կլուծվի…  
 [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 
ՏՈՂՈՒՄ:] 
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1 Խաղաղ ճանապարհով 1 2 3 4 -1 -2 

2  Պատերազմի միջոցով 
(ուժի կիրառմամբ)  

1 2 3 4 -1 -2 

 

RC3_AR. Գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ: 
Ասացեք խնդրեմ` կո՞ղմ եք արդյոք հետևյալ մոտեցումներին, 
ընդունելի՞ եք համարում  որոշակի պայմանների դեպքում, թե 
դրանք բնավ ընդունելի չեն Ձեզ համար:  
 [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ:] 
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1 Լեռնային Ղարաբաղը պաշտոնապես  լինի Հայաստանի  մաս 3 2 1 -5 -1 -2 

2 Լեռնային Ղարաբաղը  լինի անկախ պետություն  3 2 1 -5 -1 -2 

3 
Ստեղծել հատուկ վարչական տարածք, որը միասնաբար 
կղեկավարվի Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից: 3 2 1 -5 -1 -2 

4 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում՝ բարձր  
ինքնավարության  կարգավիճակով 3 2 1 -5 -1 -2 

5 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում՝  առանց 
ինքնավարության  3 2 1 -5 -1 -2 

 
 

RC4_A. Երբևէ լսե՞լ եք աբխազական հակամարտության մասին 

Այո 1  
Ոչ 0 

ESS1 ԿԱՄ ESS4 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

RC5.  Ըստ Ձեզ, ե՞րբ կլուծվի աբխազական 
հակամարտությունը:  
[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 

 
  



22 

 

 

RC6. Գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ վրաց-աբխազական 
հակամարտության վերաբերյալ: Ասացեք խնդրեմ` կո՞ղմ եք 
արդյոք հետևյալ մոտեցումներին, ընդունելի՞ եք համարում դրանք  
որոշակի պայմանների դեպքում, թե՞ դրանք բնավ ընդունելի չեն 
Ձեզ համար:  
 [Զ/Վ. ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂՈՒՄ:] 
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1 
Աբխազիան լինի Վրաստանի կազմում՝  առանց 
ինքնավարության 3 2 1 -5 -1 -2 

2 
Աբխազիան լինի Վրաստանի կազմում՝ բարձր  
ինքնավարության  կարգավիճակով 3 2 1 -5 -1 -2 

3 
Ստեղծել կոնֆեդերատիվ պետություն Վրաստանի և 
Աբխազիայի միջև 3 2 1 -5 -1 -2 

4 Աբխազիան լինի անկախ պետություն  3 2 1 -5 -1 -2 

5 Աբխազիան  լինի  Ռուսաստանի մաս 3 2 1 -5 -1 -2 

 

Եվ վերջում թույլ տվեք հարցնել մի քանի հարց, որոնց մասին մենք արդեն զրուցել ենք, սակայն դրանց 
նորից անդրադառնալը կօգնի մեզ հետագայում հարցերի որակի բարձրացմանը: 

 
Հարցաթերթ Տիպ 1. 
 

ESS1.  

 [ՔԱՐՏ ESS1] Օգտվելով 5-1 բալանոց այս  
սանդղակից, որտեղ «5» նշանակում է 
«բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «1» ` 
«լիովին հավանություն եմ տալիս», ասացեք 
խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս 
Հայաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 5 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 4 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 2   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 1 
  

 

ESS2.  

[ՔԱՐՏ ESS1] Օգտվելով նույն քարտից, 
ասացեք խնդրեմ  որքանո՞վ եք 
հավանություն տալիս  Հայաստանի 
անդամակցությանը Եվրամիությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 5 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 4 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 2   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 1   

 

ESS3.  

[ՔԱՐՏ ESS1] Օգտվելով նույն քարտից, 
ասացեք խնդրեմ  որքանո՞վ եք 
հավանություն տալիս  Հայաստանի 
անդամակցությանը Եվրասիական 
մաքսային միությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 5 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 4 (ՀՊ) -2 

Չեզոք 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 2   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 1   

 

Հարցաթերթ Տիպ 2.  
 

ESS4.  

 [ՔԱՐՏ ESS4] Օգտվելով 1-5 բալանոց այս  
սանդղակից, 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 (ՉԳ) -1 

  (ՀՊ) -2 

    

    

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 
  

 

ESS5.  

[ՔԱՐՏ ESS4] Օգտվելով նույն քարտից, 
ասացեք խնդրեմ  որքանո՞վ եք հավանություն 
տալիս  Հայաստանի անդամակցությանը 
Եվրամիությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 (ՉԳ) -1 

  (ՀՊ) -2 

    

    

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   
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ESS6.  

[ՔԱՐՏ ESS4] Օգտվելով նույն քարտից, 
ասացեք խնդրեմ  որքանո՞վ եք հավանություն 
տալիս  Հայաստանի անդամակցությանը 
Եվրասիական մաքսային միությանը: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 (ՉԳ) -1 

  (ՀՊ) -2 

    

    

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   

 

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 թողնել Ձեր հեռախոսահամար (քաղաքային, բջջային) և չզարմանաք, եթե մեր 
հետազոտական կենտրոնից ևս մեկ անգամ զանգահարեն կամ այցելեն Ձեզ:Նման ստուգման միակ նպատակը 
պարզելն է, արդյո՞ք հարցումը կատարվել է որակի ստանդարտներին համապատասխան: Սակայն, բոլոր 
դեպքերում, մենք ապահովում ենք Ձեր պատասխանների գաղտնիությունը: 
 

PH1. 

Տվեք խնդրեմ Ձեր քաղաքային և/կամ բջջային հեռախոսահամարները:   Երաշխավորում ենք, որ դրանք  
կօգտագործվեն միայն Ձեզ հետ կապվելու համար:    

Ում հարցնել 
Բնակավայրի / 

Օպերատորի 
կոդ 

Հեռախոսահամար 

   

  

  

  

 

T3. Հարցազրույցի ավարտը: [Զ/Վ.ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 24-ԺԱՄՅԱ ՌԵԺԻՄԸ] 

 Ժամ  |____|____| |____|____| Րոպե 

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

 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, երբհարցվողըլրացնումէր A և/կամ C բաժինները 3 

Այո, սակայնբաժին A և/կամ C-իցզատ, 
մնացածհարցերիկեսիցպակասիընթացքում 

4 

Այո, սակայնբաժին A և/կամ C-իցզատ, 
մնացածմիայնմիքանիհարցերիդեպքում 

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 
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W5. 

Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը 
դժկամությամբ  օգտվում 
քարտերից (անձամբ ուշադիր 
կարդում դրանք):  

Երբեք 1 

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

Որոշ քարտերի համար (քարտերի 25 տոկոսը)  3 

Էական թվով քարտերի համար, բայց դրանց կեսից քիչ 4 

Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում 5 
 

W6. 
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 

 

W7. Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը: 

Բնավ անկեղծ չէր         Լիովին անկեղծ էր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

W8. Որքա՞ն հոգնած էր հարցվողը հարցազրույցի վերջում: Գնահատեք խնդրեմ հետևյալ սանդղակով: 

Շատ հոգնած         Բոլորովին հոգնած չէր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

W9. 
Արդյո՞ք հարցաթերթն ամբողջությամբ 
լրացվել է: 

 

Այո, լրացվել է 1 =>Վերջ 

Ոչ, ընդհատվել է հարցվողիկողմից 2 =>W10 

 
 
 
 

 

W10. 
Գրանցել հարցվողի կողմից   
պատասխանած վերջին հարցի համարը:        _____________________________________ 


