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ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱՐՈՄԵՏՐ 2017 
 

Հարցաթերթ 
 

 

 

V1. 
Տնային տնտեսության համարը [ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԸ] 

 

 

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

|____|____| 

 

V2. Զրուցավարի կոդը [ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԸ] 
 

|___|___|___|___| 

 

 
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ՈՂՋՈՒՆԵՔ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ (այսուհետ տ/տ) ԱՆԴԱՄԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ: ԵԹԵ 

ՆԱ ՉԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ՀԱՅԵՐԵՆ, ՓՈՐՁԵՔ ԱՅԼ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԼԵԶՎՈՎ: ԵԹԵ ՆԱ ՉԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ 

ՆԱԵՎ ԱՅԴ ԼԵԶՎՈՎ, ԼՐԱՑՐԵՔ ԱՅԴ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹԵՐԹՈՒՄ: 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ՀԱՄՈԶՎԵՔ, ՈՐ ԶՐՈՒՑՈՒՄ ԵՔ ՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԵՏ (18 ՏԱՐԵԿԱՆ և ԲԱՐՁՐ): ՓՈՐՁԵՔ 

ԱՆԳԻՐ ԱՆԵԼ/ՀԻՇԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՏԵՔՍՏԸ ԵՎ ԴԻՄԵՔ ԴՈՒՌԸ ԲԱՑՈՂԻՆ ԱՅՆ ԼԵԶՎՈՎ, ՈՐՈՎ  ՆԱ ՁԵԶ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑ: ԵԹԵ ՆԱ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀԱՐՑՄԱՆԸ, ԼՐԱՑՐԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹԵՐԹՈՒՄ:  

 

Բարև Ձեզ, իմ անունը /ազգանուն, անուն/  է և ես ներկայացնում եմ Հետազոտական ռեսուրսների 

կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամ անկախ հետազոտական կենտրոնը:  Մենք իրականացնում 

ենք տնային տնտեսությունների մեր երկամյա հետազոտությունը և կուզենայինք մի շարք հարցեր տալ, 

որոնք կօգնեն մեզ ավելի լավ հասկանալ երկրում առկա պայմանները և մարդկանց կարծիքները: Ձեր 

տնային տնտեսությունն ընտրվել է պատահականորեն` ի թիվս Հայաստանի մոտ երկու հազար այլ 

տնային տնտեսությունների: Հարցմանը մասնակցելը կամավոր է, սակայն արդյունքների 

հավաստիության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ Դուք համաձայնեք մասնակցել դրան: 

Բոլոր պատասխանները կլինեն գաղտնի ու բացարձակապես անանուն: Ձեր անունը չի կապվելու այս 

հարցման ժամանակ արձանագրված պատասխանների հետ, իսկ հետազոտողները հնարավորություն չեն 

ունենա կապեր գտնելու Ձեր ինքնության կամ հասցեի ու ստացված պատասխանների միջև:   

Այս հարցազրույցը կտևի մոտավորապես  40 րոպե` կախված Ձեր տնային տնտեսության չափից: Ինձ 

անհրաժեշտ կլինի Ձեր աջակցությունը տնային տնտեսության այն չափահաս անդամին որոշելու, ում 
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հետ կվարվի հարցազրույցը: Սա անհրաժեշտ է հարցվողի ընտրության պատահականությունն 

ապահովելու համար:  Շատ կարևոր է, որ մենք հետևենք ստույգ չափանիշների` տնային տնտեսության 

այդ անդամին ընտրելու հարցում: 

 

Եկեք խոսենք Ձեր տնային տնտեսության մասին:  

«Տնային տնտեսություն» ասելով ի նկատի ունենք մարդկանց, ովքեր ներկայումս` անկախ իրենց 

գրանցումից, ժամանակի մեծ մասն ապրում են Ձեզ հետ,  և որոնց  եկամուտներն ու ծախսերն ընդհանուր 

են: Ձեզ կխնդրեի խոսել միայն այն անդամների մասին, ովքեր ներկայումս ապրում են Ձեզ հետ, այսինքն` 

շաբաթական առնվազն 4 գիշեր անցկացնում են այս տանը:  

 

 

 

 

 

 

 

[ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.CAPI ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԸՆՏՐԻ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՔԻՇԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻՑ:] 

 
Ես պետք է հարցազրույց վարեմ [ընտրված Տ/Տ 

անդամի անունը, սեռը և տարիքը] 
__________________________________ 

ԵԹԵ 
‘ԱՅՈ’. 

Կարո՞ղ եմ  խոսել Տ/Տ այս անդամի հետ:  

ԵԹԵ 
‘ԱՅՈ’. 

Սկսել հարցազրույցը, եթե Տ/Տ այդ անդամը հասանելի է կամ պայմանավորվել մեկ 

այլ օր և ժամ Ձեր 2-րդ/3-րդ այցի համար:  

ԵԹԵ 
‘ՈՉ’. 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՆԵՐԵՔ ԱՆՀԱՆԳՍՏԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ: ԼՐԱՑՐԵՔ ԱՅՍ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹՈՒՄ և 

ՀԵՌԱՑԵՔ:   

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ ԸՆՏՐՎԱԾ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԻՆ:] 

 

 

 

V5. 
Թվեք խնդրեմ Ձեր տ/տ բոլոր չափահաս տղամարդկանց ` 

սկսած տարիքով ամենամեծից մինչև ամենակրտսերը:  
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԳՐԵՔ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՂՅՈՒՍԱԿ V6-Ի 

“ԱՆՈՒՆ”, “ՍԵՌ” և “ՏԱՐԻՔ” ՍՅՈՒՆԵՐՈՒՄ:] 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ V6 

No. Անուն Սեռ Տարիք Տ/տ ընտրված անդամը 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

 

V6. 
Այժմ թվեք խնդրեմ Ձեր տ/տ բոլոր չափահաս կանանց` սկսած 

տարիքով ամենամեծից մինչև ամենակրտսերը:  

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԳՐԵՔ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ V6-Ի 

“ԱՆՈՒՆ”, “ՍԵՌ” և “ՏԱՐԻՔ” ՍՅՈՒՆԵՐՈՒՄ:] 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԵԹԵ Տ/Տ-Ը ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 6 

ՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄԻՑ, ԼՍԵՔ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԻՆ, ԲԱՅՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

V6-ՈՒՄ 6 ԱՆԴԱՄԻՑ ԱՎԵԼԻ ՄԻ ԳՐԱՆՑԵՔ:] 

 

Տ/Տ ՀԱՄԱՐԸ. ԱՐՏԱԳՐԵՔ ՎԵՐՋԻՆ 2 ԹԻՎԸ V1-ԻՑ|____|____| 

V3. Ասեք խնդրեմ, ըստ տրված սահմանման, 

քանի՞ հոգի է ապրում Ձեր տ/տ-ում, 

ներառյալ Ձեզ:[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ.] 

 

|____|____|  ՄԱՐԴ 

(Չգիտեմ) -1 
ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
 

V4. Իսկ նրանցից քանիսն են չափահաս (18 

տարեկան և ավելի): 
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ.] 

 

|____|____|  ՄԱՐԴ 

(Չգիտեմ) -1 
ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 
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[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՏԱՆԸ ՉԷ ԵՎ ՉԻ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՋՈՐԴ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԵՐԻՆ (ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ), ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵՔ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԻՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑԵՔ ՈՐՊԵՍ ‘‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’’ 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ]: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԵԹԵ ԸՆՏՐՎԱԾ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԸ   ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՀԱՐՑՄԱՆԸ  ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ,  ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅՏՆԵՔ ԵՎ ԳՐԱՆՑԵՔ ՈՐՊԵՍ ‘‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’’ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ] : 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ.ԵԹԵ ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԵԶՈՒ Է ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ ԱՅՍ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ,ՏՎԵՔ L1 ՀԱՐՑՆ ԱՅՆ ԼԵԶՎՈՎ, 

ՈՐՈՎ ՆԱ  ՁԵԶ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑ: ԵԹԵ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԼԵԶՈՒ Է ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ ԱՅՍ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ, ՍԿՍԵՔ ՎԱՐԵԼ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ԱՌԱՆՑ L1 ՀԱՐՑԸ ՏԱԼՈՒ]: 

 

L1. Ո՞ր լեզվով եք նախընտրում անցկացնել հարցազրույցը: Նախընտրում եք … 

(ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ) [INTLANG] 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ՄԻԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԱՅՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՆՇՎԱԾ ԵՆ:] 
 

Հայերեն 1  

Ադրբեջաներեն 2  

Վրացերեն 3  

ԱՅԼ ԼԵԶՈՒ: (ՆՇԵՔ) ___________________________     4 =>ԼՐԱՑՐԵՔ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ԿՈԴԸ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ 

ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

 
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻՑ ՈՉ  ՄԵԿԸ ՉԻ ԸՆՏՐՈՒՄ, ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է՝ 

‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’: ԵԹԵ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՈՐՈՇԵԼ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԼԵԶՈՒՆ, ԼՐԱՑՐԵՔ ԱՅՆ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ (‘ԱՅԼ ԼԵԶՈՒ” L1 ՀԱՐՑՈՒՄ: ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ԵՎ 

ՆՇԵՔ ‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ:]  

 
[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ.ԼԵԶՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ՍԿՍԵՔ ԼՐԱՑՆԵԼ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԼԵԶՎՈՎ:] 

 

 
T1. Հարցազրույցի ամսաթիվը. 

[INTDATE] 

|____|____| Օր |____|____| Ամիս 

    

T2. Հարցազրույցի սկիզբը. [INTSTART] |____|____| Ժամ |____|____| Րոպե 

[Զ/Վ. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ 24-ԺԱՄՅԱ ՌԵԺԻՄԸ] 

 

1. Այժմ ես կկարդամ մի շարք գործունեություններ: Նշեք խնդրեմ,՝որո՞նք եք Դուք կատարել վերջին 6 

ամսվա ընթացքում: 
 

 
 

Այո Ոչ (ԿՉ) (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 
Օգնել եք հարևանին/ընկերոջը տնային գործերում կամ երեխային խնամելիս 

[ACTCHORE] 
1 0 -5 -1 -2 

2. Օգնել եք մեկին լուծել վեճը [ACTRESDT] 1 0 -5 -1 -2 

3. 
Օգնել եք մաքրել հանրային տարածք (շքամուտք, դպրոցի կամ եկեղեցու բակ և 

այլն): [ACTCLEAN] 
1 0 -5 -1 -2 

4. Գնացել եք թատրոն/ կինո [ACTTHEA] 1 0 -5 -1 -2 

5. 
Գնացել եք ռեստորան [ACTREST] 
Զ/Վ. Ներառյալ պիցցայատուն, արագ սննդի կետ և այլն 

1 0 -5 -1 -2 

6. 
Կատարել եք այլ կամավորական աշխատանք` առանց փոխհատուցման 

ակնկալիքի [ACTVLNT] 
1 0 -5 -1 -2 

7. Մեկնաբանություն եք թողել համացանցում (օրինակ, Ֆեյսբուքում կամ 1 0 -5 -1 -2 
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Բաժին 1. 
 

  

 

 

 

սոցիալական մեդիայի այլ պլատֆորմներում) ինչ-որ կարևոր հարցի շուրջ 

[ACTONLC] 

8. Դրամական նվիրատվություն եք կատարել եկեղեցուն/մզկիթին [ACTDNCH] 1 0 -5 -1 -2 

9. 
Կատարել եք ոչ կրոնական բարեգործություն, ներառյալ նվիրատվությունը կարճ 

հաղորդագրությամբ կամ մուրացկաններին փող տալը [ACTNRCHD] 

Զ/Վ. Այստեղ ներառված չեն եկեղեցուն/մզկիթին նվիրատվությունները  

1 0 -5 -1 -2 

10. 
Մասնակցել եք հանրային քննարկման [ACTPBLM] 
Զ/Վ. Հանրային քննարկում ասելով՝ ի նկատի ունենք տվյալ համայնքի անդամների 

հավաքները իրենց համար կարևոր հարցերը քննարկելու նպատակով 

1 0 -5 -1 -2 

11. 
Մասնակցել եք ստորագրահավաքի կամ պահանջի՝ ներառյալ առցանց 

ստորագրահավաքները [ACTSPET] 
1 0 -5 -1 -2 

N1.   

[ՔԱՐՏN1] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք Դուք երջանիկ՝ օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» 

նշանակում է «բոլորովին երջանիկ չեմ» և «10»` «լիովին երջանիկ եմ»: Ընտրեք 1-ից 10 

ցանկացած թիվը, որը համապատասխանում է Ձեր վիճակին: [RATEHAP]  [Զ/Վ. ԳՐԵՔ 

ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___| Կոդ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

N2.   

[ՔԱՐՏN2] Ընդհանուր առմամբ, ըստ Ձեզ, Հայաստանում մարդկանց մեծամասնությունն 

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 մեծամասնությունն արժանի է վստահության»: [GALLTRU] 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___| Կոդ 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

N3 

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր առողջական վիճակը: 

[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] [HLTHRAT] 
 

Շատ լավ 5 (ՉԳ) -1 

Լավ 4 (ՀՊ) -2 

Միջին 3   

Վատ 2   

Շատ վատ 1   

N4 

[ՔԱՐՏ N4] 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] 

[DISCPRPR] 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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N5.Այժմ ես կթվարկեմ որոշ ազգություններ: Ասեք 

խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր 

ազգակիցները բիզնես են անում… 

[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ԿՈԴ  «-1» (ՉԳ)  ԵՎ ԿՈԴ «-2» (ՀՊ) 
ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

Աղյուսակ N5  Այո 1,   Ոչ 0 
Բիզնես 

են 

անում 

 Կանայք 

ամուսնա 

նում են 

N5  N6 

1 Ամերիկացիների հետ 

 [BUSI

NUSA

] 

 
[MAR

WUSA] 

2 Հայերի հետ 

[BUSI

NARM

]  

 [MARW

ARM] 

3 Ադրբեջանցիների հետ 
[BUSI

NAZE]  

 [MARW

AZE] 

N6. Հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգի կանայք 

ամուսնանում են… 

[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ԿՈԴ «-1» (ՉԳ)  ԵՎ ԿՈԴ «-2» (ՀՊ) 
ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ:] 

4 Իտալացիների  հետ 
[BUSI

NITA]  

 [MARW

ITA] 

5 Արաբների հետ 
[BUSI

NARA] 

 [MARW

ARA] 

6 Վրացիների հետ 
[BUSI

NGEO]  

 [MARW

GEO] 

7 Իրանցիների հետ 
[BUSI

NIRA]  

 [MARW

IRA]  

8 Հրեաների հետ 
[BUSI

NJEW]  

 [MARW

JEW] 

9 Քրդերի, Եզդիների հետ 
BUSIN

KUR]  

 [MARW

KUR] 

10 Ռուսների հետ 
[BUSI

NRUS]  

 [MARW

RUS] 

11 Թուրքերի հետ 
 [BUSI

NTUR]  

 [MARW

TUR] 

 
12 Ուկրաինացիների հետ 

 [BUSI

NUKR]  

 [MARW

UKR] 

 

13 Մոլոկանների հետ 

 [BUSI

NMOL

]  

 [MARW

MOL] 

N7. 

Ունե՞ք մոտ ազգական, ով ներկայումս բնակվում է Հայաստանի սահմաններից 

դուրս: [CLRLABR] 
Զ/Վ. «Բնակվել» ասելով նկատի ունենք, որ անձն առնվազն 3 ամիս գտնվում է 

արտերկրում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

N8. 

Ունե՞ք մոտ ընկեր, ով ներկայումս բնակվում է Հայաստանի սահմաններից 

դուրս: [CLFRDAB] 
Զ/Վ. «Բնակվել» ասելով նկատի ունենք, որ անձն առնվազն 3 ամիս գտնվում է 

արտերկրում: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

N10. 

[ՔԱՐՏ N10] Ասեք խնդրեմ՝ ո՞ր պնդումն է Ձեզ համար առավել բնութագրական. 

օգտվեք այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է 

ճակատագրի կողմից»,  և «10» նշանակում է «մարդն ինքն է կերտում իր 

ճակատագիրը»: [FATEINLF] [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ]: 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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N13. [ՔԱՐՏ N13] Նշված մարդկանցից ո՞ւմ ամենաշատը չէիք ուզենա տեսնել որպես Ձեր 

հարևան: 

[Զ/Վ.ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Մարդկանց, ովքեր չեն դավանում ձեր կրոնը  1 

Մարդկանց, ովքեր չեն կիսում ձեր քաղաքական հայացքները  2 

Օտարերկրացիների, ովքեր գալիս են Հայաստան և որոշում են 

մնալ  
3 

Թմրանյութից կախվածություն ունեցողների 4 

Նույնասեռականները 5 

Սևամորթների 6 

Հանցագործների 7 

(Բոլորին) -4 

(Կարևոր չէ, թե ով է իմ հարևանը) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

N14.   

[ՔԱՐՏ N14] Ասեք խնդրեմ, թե  հետևյալ գործողություններից յուրաքանչյուրը որքանո՞վ 

կարող է արդարացված լինել կամ չլինել: Օգտվեք այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է 

«երբեք չի կարող արդարացված լինել» և «10»՝ «միշտ կարող է արդարացված լինել»:  

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԵԿ ԱՌ ՄԵԿ:] 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

1. Ամուսնալուծությունը [JUSDVRS] |___|___|  Կոդ -1 -2 

2. Հղիության արհեստական ընդհատումը [JUSABOR] |___|___|  Կոդ -1 -2 

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

N15.   

[ՔԱՐՏ N15] Վերջերս քննարկման առարկա են դարձել Հայաստանում հանրային կարծիքի, օրինակ հենց 

հիմա մեր կողմից անցկացվող, հարցումների  արդյունքները:  

Ասեք խնդրեմ, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք վստահում կամ չեք վստահում մեր երկրում անցկացվող 

հարցումների արդյունքներին: [TRUPOLLRN] 
 

1. Վստահում եմ / Ավելի շուտ վստահում եմ   

2. Չեմ վստահում / Ավելի շուտ չեմ վստահում  

3. [Չկարդալ] (Ոչ վստահում եմ, ոչ չեմ վստահում)  

-5 [Չկարդալ ](Կիրառելի չէ/Ոչինչ չգիտեմ հարցումների մասին) ԱՆՑԵՔ J1 

-1 (ՉԳ)  

-2 (ՀՊ)  
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N17. [ՔԱՐՏ N17] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «Բոլորովին համաձայն չեմ » և «10»  

նշանակում է «Լիովին համաձայն եմ», Ասեք խնդրեմ, թե որքանով եք Դուք համաձայն կամ 

համաձայն չեք հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրի հետ: 
 

  Կոդ: (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 
Հարցումների արդյունքներն օգնում են բոլորիս 

ավելի լավ տեղեկացված լինել այն հասարակության 

մասին, որում մենք ապրում ենք: [PLSKNOW] 
|___|___| -1 -2 

2. 
Մարդիկ վստահում են հարցումների 

արդյունքներին միայն այն ժամանակ, երբ նրանց 

դուր են գալիս արդյունքները: [PLLIKEOP] 
|___|___| -1 -2 

3. 

Հարցումները կարող են լավ իրականացվել միայն 

զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, 

սակայն ոչ այնպիսի երկրում, ինչպիսին 

Հայաստանն է:[PLSDEMO] 

|___|___| -1 -2 

4. 

Կառավարությունը քաղաքական որոշումներ 

ընդունելիս պետք է հաշվի առնի հարցումների 

արդյունքները: [PLSGVRNM] 
|___|___| -1 -2 

5. 

Քաղաքական գործիչները վստահում են 

հարցումների արդյունքներին միայն այն 

դեպքերում, երբ դրանք նպաստավոր են իրենց կամ 

իրենց կուսակցության համար: [PLLIKEPO] 

|___|___| -1 -2 

6. 
Կարծում եմ, որ բավականին լավ եմ հասկանում, թե 

ինչպես են իրականցվում հարցումները: 

[PLSUNDST] 
|___|___| -1 -2 

 

 

Բաժին 2. 
Այժմ մի քանի հարց կապված Ձեր զբաղվածության հետ: 

N16.   
[ՔԱՐՏ N16] Ձեր կարծիքով, Ձեզ շրջապատող մարդկանց մեծամասնությունը որքանով  է վստահում կամ 

չի վստահում մեր երկրում անցկացվող հարցումների արդյունքներին: :  [TRUPOLLON] 

1. Վստահում է / Ավելի շուտ վստահում է 

2. Չի վստահում / Ավելի շուտ չի վստահում 

3. [Չկարդալ] (Ոչ վստահում է, ոչ չի վստահում) 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

J1. 

[ՔԱՐՏ J1] Սրանցից ո՞րն է 

առավել ճիշտ նկարագրում 

Ձեր կարգավիճակը և 

գործունեության տեսակը: 

Նշեք խնդրեմ այն 

գործունեությունը և 

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 (նույնիս, եթե հարցվողը 

թոշակառու է/ ուսանող է)՝ ներառյալ սեզոնային աշխատանքը 
5 J6 
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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. 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:] 

Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու 

աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը) 
1 

Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու 

աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը) 
2 

Փոքր ընտանեկան, տեղական 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:[WORKYRS] 
 

[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ: ԱՅՍՏԵՂ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ Է ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՇԽԱՏՈՒՄ 

ՆՈՒՅՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՊԱՇՏՈՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:] 

 

կարգավիճակը, որը 

վերաբերում է անձամբ Ձեզ: 

[EMPLSIT] 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 

ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Ինքնազբաղված եմ (նույնիսկ եթե հարցվողը թոշակառու է/ 

ուսանող է)՝ ներառյալ սեզոնային աշխատանքը 
6 

Հաշմանդամություն ունեմ և ի վիճակի չեմ աշխատել  7 

J11 

 

Այլ 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

J2.  

Ո՞ր թվականից չեք աշխատում: 

[UNEMYRS] 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ:] 

 Երբևէ չեմ աշխատել -5 

|____|____|____|____| ՏԱՐԻ (ՉԳ) -1 

 (ՀՊ) -2 

J3. Ներկայումս աշխատանք փնտրու՞մ եք, թե՝ ոչ : [INTSTJOB] 
Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J4. 
Վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում աշխատանք փնտրե՞լ եք: [LOOKJOB] 
[Զ/Վ. ՄԵԶ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ Է, ԹԵ ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՎԵՐՋԻՆ 4 ՇԱԲԱԹՎԱ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱԿՏԻՎՈՐԵՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Է ՓՆՏՐԵԼ:] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J5. 
Եթե հարմար աշխատանք լինի, կկարողանա՞ք անցնել աշխատանքիլ առաջիկա 

14 օրվա ընթացքում: [JOBSTART] 

Այո 1 

J11 
Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՆՈՐԻՑ ՀԱՐՑՐԵՔ: ԵԹԵ ԿՐԿԻՆ ՉԻ ՀԻՇՈՒՄ, ՀԱՐՑՐԵՔ “Ո՞Ր ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻՑ 

ԵՔ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՁԵՐ ԱՅԴ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂՈՒՄ” ԵՎ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ J7 ՔԱՐՏԸ: ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ ՔԱՐՏԻՑ]: 

|____|____|____|____| ՏԱՐԻ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

J8. 

[ՔԱՐՏ J8] Ասեք 

խնդրեմ, այս 

ցանկում 

նշվածներից ո՞րն է 

լավագույնս   

բնութագրում Ձեր 

աշխատանքի 

հիմնական 

ոլորտը: 

[WORKSEC] 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Գյուղատնտեսություն1, որսորդություն և անտառտնտեսություն 1 

Ձկնորսություն 2 

Հանքագործություն և հանածոների մշակում 3 

Արդյունաբերություն/Վերամշակող արդյունաբերություն 4 

Էլեկտրա-, գազա- և/կամ ջրամատակարարում 5 

Շինարարություն 6 

Մանրա/մեծածախ առևտուր, ավտո/մոտո/կենցաղային 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 

Գիտություն/Կրթություն 13 

Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք 14 

Քաղաքացիական հասարակություն / ՀԿ-ներ 15 

Լրատվություն  16 

Այլ 17 

  (ՉԳ) -1 

  (ՀՊ) -2 

 

 

J10. 
[ՔԱՐՏ J10] Օգտվելով այս քարտից, Ասեք խնդրեմ, 

որքանո՞վ եք բավարարված Ձեր աշխատանքով: 

[JOBSARFN] 

Բոլորովին բավարարված չեմ 1 

Ավելի շուտ բավարարված չեմ 2 

Միջին 3 

Ավելի շուտ բավարարված եմ 4 

Լիովին բավարարված եմ 5 

  (ՉԳ) -1 

  (ՀՊ) -2 

 

 

Զ/Վ. ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻՆ 

 

                                                           
1Այս խումբը ներառում է ոչ ֆորմալ ինքնազբաղվածներին: Օրինակ՝ այս խմբում են նրանք, ովքեր իրենց այգուց խնձոր են 

հավաքում և վաճառում: 

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:  

[PERSINC]  [Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ 

ՄԱՔՈՒՐ ԵԿԱՄՈՒՏԸ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄՍՎԱ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ]: 

576.001 ՀՀ դրամից ավելի 1  0 8 

384001-576000 ՀՀ դրամ 2  (ՉԳ) -1 

192001-384000 ՀՀ դրամ 3  (ՀՊ) -2 

120001-192000 ՀՀ դրամ 4    

48001-120000 ՀՀ դրամ 5    

24001-48000 ՀՀ դրամ 6    

Մինչև 24000 ՀՀ դրամ 

7    



CB 2017 Source Questionnaire  10 

 

 

J16.[ՔԱՐՏJ16] Քարտում բերված գործոններից ո՞րն եք համարում ամենակարևորը 

Հայաստանում լավ աշխատանք գտնելու համար: [GETJOBF] 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆ ԵՔ  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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Աշխատանքի կորուստն այստեղ կիրառվում է նաև աշխատատեղի փակման / վերանալու իմաստով: 

J12. 
Ներկայումս անձնական խնայողություններ ունե՞ք:  [SAVPERS] 
[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԻԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ]: 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

J13. 
Ներկայումս ունե՞ք անձնական պարտքեր:[DEBTPERS] 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՐԵՔ ՄԻԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ 

ՊԱՐՏՔԸ ՄՈՏԱԿԱ ԽԱՆՈՒԹԻՆ, ԵԹԵ ԱՅԴՊԻՍԻՆՆ ԱՌԿԱ Է]: 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J14. Ներկայումս որևէ մեկը Ձեզ գումար պա՞րտք է: [OWEMON] Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J15. Ունե՞ք արդյոք բանկային հաշիվ կամ բանկային քարտ: [BANKACC] 
Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J17. 
Ձեր տ/տ-յան անդամներից որևէ մեկն անցե՞լ է նոր աշխատանքի վերջին 12 

ամիսների ընթացքում: [NEWHHJOB] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J18. 
Ունե՞ք տ/տ-յան անդամ, որ կորցրել  է2 աշխատանքը վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում: [JOBLOST] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

J19_A

RM. 

Դուք ներկայումս մասնակցու՞մ եք կուտակային 

կենսաթոշակային համակարգին: 

Այո 1 (ՉԳ) -

1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -

2 

Չգիտեմ 

կենսաթոշակային 

համակարգի մասին  

-5 P1A 
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Բաժին 3. 
 

P1. 

[ՔԱՐՏ P1] Կան տարբեր կարծիքներ 

այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է 

զարգանում Հայաստանի 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] Ասեք խնդրեմ, քարտում նշված տեսակետներից որի՞ն և որքանո՞վ եք համաձայն: 

[GEOPROS] 
 

[Զ/Վ. ԵՐԲ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԸՆՏՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ, ՀԱՐՑՆԵԼ՝ ԴՈՒՔ ԼԻՈՎԻՆ Ե՞Ք ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՅԴ 

ՏԵՍԱԿԵՏԻ ՀԵՏ, ԹԵ՞ ՈՐՈՇ ՉԱՓՈՎ: ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Տեսակետ 1.  
 

Իրավիճակը Հայաստանում երբեք չի լավանա 

Տեսակետ 2.  
Վերջիվերջո ամեն ինչ Հայաստանում լավ 

կլինի 

Լիովին համաձայն եմ 1-ին 
տեսակետի հետ  

Համաձայն եմ 1-ին 
տեսակետի հետ  

Համաձայն եմ 2-րդ 
տեսակետի հետ  

Լիովին համաձայն 
եմ 2-րդ տեսակետի 

հետ 

1 2 3 4 
[ՉԿԱՐԴԱԼ] ՈՉ ՄԵԿԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՄ 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P2

_a 

[Code here]. 2016թ-ի հուլիսին իրենց «Սասնա ծռեր» 

անվանող  խմբավորման անդամները գրավեցին ՀՀ 

ոստիկանության ՊՊԾ գունդը:  Հասարակությունը տարբեր 

կերպ արձագանքեց այս երևույթին՝ ծայրահեղ 

դատապարտումից մինչև լիովին արդարացում: Օգտվելով 

այս քարտից,  նշեք խնդրեմ, արդյո՞ք դուք դատապարտում, 

թե արդարացնում նրանց գործողությունները:  

 

Խստորեն 

դատապարտում եմ 

1 (ՉԳ
) 

-1 

Ավելի շուտ 

դատապարտում եմ 

2 (Հ
Պ) 

-2 

Եվ դատապարտում եմ, և  

արդարացնում  

3   

Ավելի շուտ 

արդարացնում եմ 

4   

Լիովին արդարացնում եմ 
5   

  
Չեմ լսել նման 

իրադարձության մասին 

-5   

 

J20_

ARM 

 [ՔԱՐՏ J20_ARM] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք 

հավանություն տալիս կուտակային 

կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը, որը 

2018թ-ից պարտադիր է դառնալու 1974թ-ից հետո 

ծնվածների համար: 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 (ՀՊ) -2 

Չեզոք եմ 3   

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4   

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5   
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P3. 

[ՔԱՐՏ P3] 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   

 

 
P4.[ՔԱՐՏ P4] Այժմ կնշեմ Հայաստանում գործող սոցիալական կառույցներ և քաղաքական 

միավորումներ: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը դրանց նկատմամբ՝ օգտվելով 5 

բալանոց սանդղակից, որում «1»-ը նշանակում է «բոլորովին չեմ վստահում», իսկ «5»-ը` «լիովին 

վստահում եմ»: Նախ, Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք վստահում կամ չեք վստահում... 
 
[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԼՍԵԼ ՏՎՅԱԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՕՂԱԿԵՔ ԿՈԴ -1 (ՉԳԻՏԵՄ):] 

 

 ՌՈՏԱՑԻՈՆ ԿՈԴԸ. _____1___________________18______[ROTCODE] 

 

 

Աղյուսակ P4 

 

 

Բոլորո 

վին չեմ 

վստահո

ւմ 

Ավելի  

շուտ չեմ 

վստահո

ւմ 

Ոչ 

վստահո

ւմ եմ, ոչ 

էլ չեմ 

վստահո

ւմ 

Ավելի 

շուտ 

վստահո

ւմ  եմ 

Լիովին 

վստահ

ում եմ 
(ՉԳ) (ՀՊ) 

 

1. 
Առողջապահական 

համակարգին 

[TRUHLTH] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

2. Բանկերին [TRUBANK] 1 2 3 4 5 -1 -2 

3. 
Կրթական համակարգին 

[TRUEDUC] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

5. Բանակին [TRUARMY] 1 2 3 4 5 -1 -2 

6. 
Դատական hամակարգին 

[TRUCRTS] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

7. 
Հասարակական 

կազմակերպություններին 

[TRUNGOS] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

8. 
Ազգային ժողովին 

[TRUPARL] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

9. 

Գործադիր իշխանությանը 

(վարչապետ / 

նախարարներ) 

[TRUEXEC] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

10. Նախագահին [TRUPRES] 1 2 3 4 5 -1 -2 

11. 
Ոստիկանությանը 

[TRUPOLI] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

12. 
Քաղաքական 

կուսակցություններին 

[TRUPPS] 
1 2 3 4 5 -1 -2 
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13. 
Լրատվամիջոցներին 

[TRUMEDI] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

14. 
Տեղական իշխանությանը 

[TRULOCG] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

15. 
Ձեր դավանած կրոնի 

հաստատությանը 

[TRURELI] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

16. 
Օմբուդսմենին (մարդու 

իրավունք. պաշտպ.) 

[TRUOMB] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

17. 
Եվրամիությանը 

[TRUSTEU] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

18. 
Միավորված ազգերի 

կազմակերպությանը 

[TRUSTUN] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

19 
Կենտրոնական բանկին 

[TRUCB] 
1 2 3 4 5 -1 -2 

 
P5a. Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի առջև  ծառացած ամենակարևոր խնդիրը: 

[IMPISS1] 
 

[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈւՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 
P5b. Իսկ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի երկրորդ կարևորագույն խնդիրը: [IMPISS2] 
 

[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈւՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ, 

ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՏԱՐԲԵՐՎԻ P5a ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՑ:]   

 
 P5a  P5b 

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 
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Գների աճը /ինֆլյացիան 16  16 

Չլուծված տարածքային կոնֆլիկտները 17  17 

Ցածր աշխատավարձերը 18  18 

Կրոնական անհանդուրժողականությունը 19  19 

Գենդերային անհավասարությունը 20  20 

Արտագաղթը (երբ մարդիկ հեռանում են 

Հայաստանից) 

21  21 

Ներգաղթը (երբ մարդիկ գալիս են  Հայաստան) 22  22 

Սպառնալիքը ազգային ավանդույթներին 23  23 

Այլ 23  23 

Կիրառելի չէ/ կարևոր խնդիր չկա   -5 

(ՉԳ) -1  -1 

(ՀՊ) -2  -2 

 

 
P7. Հայաստանը Եվրամիության հետ ունի արտոնյալ առևտրային ռեժիմի 

համաձայնագիր, որի շնորհիվ առևտրային հարաբերությունները ԵՄ երկրների հետ 

պարզեցվել են: Ձեր կարծիքով, ո՞վ է առավելագույնս օգտվում այս համաձայնագրից: 
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

 
(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 Ոչ ոք -4 

 Բոլորը -5 

1 Հայաստանի փոքր ձեռնարկատերերը [VL]   

2 Հայաստանի խոշոր ձեռնարկատերերը [VL]  

3 Եվրամիության գործարարները [VL]  

4 
Հայաստանի քաղաքական գործիչներն ու բարձր դիրք 

զբաղեցնող պաշտոնյաները[VL] 
 

5 
ԵՄ քաղաքական գործիչներն ու բարձր դիրք 

զբաղեցնող պաշտոնյաները [VL] 
 

6 Հայաստանի հարուստ բնակիչները[VL]  

7 Հայաստանի աղքատ բնակիչները [VL]  

8 Մաքսանենգները[VL]   

9 
Այլ [նշել]: [VL] 

_____________________________________________ 
 

P6. 

[ՔԱՐՏ P6] Մտերիմների հետ հանդիպելիս որքա՞ն հաճախ եք քննարկում 

քաղաքական զարգացումները: Խնդրում եմ օգտվեք հետևյալ քարտից, որտեղ «1» 

նշանակում է «երբեք» և «10»`«միշտ»: [DISCPOL] [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՔԱՐՏԻ ԿՈԴԸ] 

 

|___|___|  ԿՈԴ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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P9. [ՔԱՐՏ P9] Ձեր կարծիքով ստորև նշվածներից ո՞րը լավագույնս կօգնի Հայաստանի 

տնտեսական զարգացմանը  
[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

 
(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 (Դրանցից և ոչ մեկը) -5 

1 Հայաստանի կառավարությունը [VLSTUD]  

 Եվրոպական միությունը [VLSTUD]  

 Եվրասիական տնտեսական միությունը [VLSTUD]  

 Ամերիկայի միացյալ նահանգները [VLSTUD]  

 
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը և իր 

գործակալությունները [VLSTUD] 
 

 
Համաշխարհային բանկը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 

[VLSTUD] 
 

 Հասարակական կազմակերպությունները [VLSTUD]  

 Մասնավոր ընկերությունները [VLSTUD]  

 Կրոնական կազմակերպությունները [VLSTUD]  

 
Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ] [VL] 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

P13. [ՔԱՐՏ P13]Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [GOVTROL] 
 

 

 

 [ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Տեսակետ 1. Մարդիկ երեխաների նման են. 

պետությունը ծնողի նման պետք է հոգ տանի 

նրանց մասին: 

Տեսակետ 2. Պետությունը վարձու աշխատող է. 

մարդիկ պետք է տիրոջ նման վերահսկեն նրան: 

Լիովին համաձայն եմ 

1-ին տեսակետի հետ 
Համաձայն եմ 1-ին 

տեսակետի հետ 

Համաձայն եմ 2-րդ 

տեսակետի հետ 
Լիովին համաձայն եմ 

2-րդ տեսակետի հետ 
1 2 3 4 

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

P11. 

Հիմա մի քանի հարց կտամ մեր երկրի իրավիճակի մասին: Ի՞նչ եք կարծում, 

ներկայիս Հայաստանում Ձեզ նման մարդիկ իրավունք ունե՞ն ազատ ասելու 

այն, ինչ մտածում են: [FREESPK] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

P12.
  

Որքանո՞վ եք համամիտ, որ Հայաստանի ներկայիս 

կառավարությունը Ձեզ նման մարդկանց արդարացի է 

վերաբերվում: [FAIRTRT] 

Լիովին համամիտ եմ 4 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ համամիտ եմ  3 (ՀՊ) -2 

Ավելի շուտ համամիտ չեմ 2   
Բնավ համամիտ չեմ 1   

[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ  ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՀԱՐՑՆԵԼ Իսկ որքանո՞վ եք համաձայն:]  
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(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 
P14. [ՔԱՐՏ P14] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [OBJCOUR] 
 

 

 

 [ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Տեսակետ 1. Հայաստանի դատական համակարգը 

կողմնակալ է որոշ քաղաքացիների նկատմամբ: 
Տեսակետ 2. Հայաստանի դատական 

համակարգն անկողմնակալ է բոլոր 

քաղաքացիների նկատմամբ: 
Լիովին համաձայն եմ 

1-ին տեսակետի հետ 
Համաձայն եմ 1-ին 

տեսակետի հետ 

Համաձայն եմ 2-րդ 

տեսակետի հետ 
Լիովին համաձայն եմ 

2-րդ տեսակետի հետ 
1 2 3 4 

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

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
P15. [ՔԱՐՏ P15] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [PROTEST] 
 

 

 

 [ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Տեսակետ 1. Մարդիկ պետք է մասնակցեն 

իշխանության դեմ բողոքի ակցիաներին, քանի որ 

դա ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը պահանջատեր 

է: 

Տեսակետ 2. Մարդիկ չպետք է մասնակցեն 

իշխանության դեմ բողոքի ակցիաներին, քանի 

որ դա վտանգում է երկրի կայունությունը: 

Լիովին համաձայն եմ 

1-ին տեսակետի հետ 
Համաձայն եմ 1-ին 

տեսակետի հետ 
Համաձայն եմ 2-րդ 

տեսակետի հետ 
Լիովին համաձայն 

եմ 2-րդ տեսակետի 

հետ 
1 2 3 4 

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

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P1

6. 

Եթե Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի 

ունենային առաջիկա կիրակի օրը, դուք 

կմասնակցեի՞ք դրանց, թե` ոչ: [VOTPRCP] [Զ/Վ. 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]:  

Միանշանակ կմասնակցեի 4 (ՉԳ) -1 

Հավանաբար կմասնակցեի 3 (ՀՊ) -2 

Հավանաբար չէի մասնակցի 2   

Միանշանակ չէի մասնակցի 1   

 

 

[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ  ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՀԱՐՑՆԵԼ Իսկ որքանո՞վ եք համաձայն:]  

[Զ/Վ. ՏԵՍԱԿԵՏԸ  ԸՆՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՀԱՐՑՆԵԼ Իսկ որքանո՞վ եք համաձայն:]  

 

P17. 
Մասնակցե՞լ եք արդյոք վերջին` 2017թ. ապրիլի 2–ի, խորհրդարանական 

ընտրություններին: [VOTLELE] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

P18. 

Համամի՞տ եք, որ վերջին՝ 2017թ. ապրիլի 2-ի 

խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են …  

[ELCOND] 
 [Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]  

Լիովին արդար 3 (ՉԳ) -1 

Որոշ չափով արդար  2 (ՀՊ) -2 

Բոլորովին անարդար 1   
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2015թ-ի դեկտեմբերին հանրաքվեով ընդունվեց ՀՀ 

նոր Սահմանադրություն: Ասեք խնդրեմ… 

Շ
ա

տ
 

դ
ր

ա
կ

ա
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ր
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կ

ա
ն

  

Ո
չ 

մ
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դ
ե
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չո
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ս
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կ
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ն

  

 Շ
ա

տ
 

բա
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ս
ա

կ
ա

ն
  

(Դ
Պ

) 

(Հ
Պ

) 

P18a_ARM. [SHOW CARD P18b_ARM]  Ինչպե՞ս է 

ազդում նոր Սահմանադրության կիրառումը Ձեր 

ամենօրյա կյանքի վրա: 

1 2 3 4 5 -1 -2 

P18b_ARM. [SHOW CARD P18b_ARM] Ինչպես կարող 

է այն ազդել Հայաստանի հետագա քաղաքական 

զարգացման վրա: 

       

P19. [ՔԱՐՏP19] Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին կարևոր չէ» և «10»՝ 

«շատ կարևոր է», Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար… 

 

  Կոդ: (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. … մշտապես ենթարկվել օրենքներին [ICITLAW] |___|___| -1 -2 

2. 
… աջակցել իշխանություններին ամեն իրավիճակում 

[ICITGOV] 
|___|___| -1 -2 

3. … քվեարկել ընտրությունների ժամանակ [ICITVOTE] |___|___| -1 -2 

4. … հետևել ավանդույթներին [ICITTRAD] |___|___| -1 -2 

5. 
… կատարել կամավորական աշխատանք համայնքի 

կարիքների բավարարման համար ̀ առանց 

փոխհատուցման ակնկալիքի [IMPGCVW] 
|___|___| -1 -2 

6. 
… աջակցել իրենից առավել կարիքավորներին 

[ICITHELP] 
|___|___| -1 -2 

7. … քննադատել իշխանություններին[ICITOPP] |___|___| -1 -2 

 

P22. [ՔԱՐՏ 22] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

ՆԱՏՕ-ին՝ օգտվելով 1-5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ 

տալիս» և «5» ` «լիովին հավանություն եմ տալիս»,: [NATOSUPP] 
 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

 Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ  3 P25 

P20. 

Ըստ ձեզ՝ Հայաստանը որքանո՞վ է 

դեմոկրատական  (ժողովրդավարական) 

այսօր: Այն … [CNTRDEM] [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   

P21. 

[ՔԱՐՏ P21] Հետևյալ երեք 

կարծիքներից ո՞րն է առավել 

համընկնում Ձեր կարծիքին: 

[ATTDEM] [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   
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Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
P24 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
P25 

(ՀՊ) -2 

 

 
P23. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին:  
 

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կսահմանափակի Հայաստանի 

անկախությունը  
1 

P
25

 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կվնասի Հայաստանի մշակույթին և 

ավանդույթներին  
2 

Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կվատանան 3 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կխոչընդոտի Ռուսաստանի հետ 

հարաբերություններին  
4 

Հայաստանը ավելի քիչ պաշտպանված կլինի արտաքին 

սպառնալիքներից  
5 

Կնվազեն  Հայաստանի տարածքային ամբողջականության 

վերականգնման հնարավորությունը 
6 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կնվազեցնի Հայաստանում առօրյա կյանքի 

անվտանգությունը  
7 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
P24. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն եք տալիսկտաք Հայաստանի 

անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին:  

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կօգնի ամրապնդելու Հայաստանի 

հարաբերությունները Արևմուտքի հետ  
1 

 

Հայաստանն առավել մեծ հնարավորություն կունենա վերականգնելու 

տարածքային ամբողջականությունը 
2 

Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կլավանան  3 

Հայաստանը ավելի լավ պաշտպանված կլինի արտաքին 

սպառնալիքներից  
4 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կբարձրացնի Հայաստանում առօրյա 

կյանքի անվտանգությունը  
5 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 6 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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P25. [ՔԱՐՏ P22] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով  5 բալանոց  սանդղակից, որտեղ 

«1» նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5» ` «լիովին հավանություն եմ 

տալիս»: [EUSUPP] 
 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ 3 P28 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
P27 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
P28 

(ՀՊ) -2 
 

P26. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը Եվրոպական միությանը:  

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կսահմանափակի 

Հայաստանի անկախությունը 
1 

P
28

 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կվնասի Հայաստանի 

մշակույթին և ավանդույթներին 
2 

Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կվատանան 3 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կխոչընդոտի 

հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ 
4 

Հայաստանը սակավ պաշտպանված կլինի արտաքին սպառնալիքներից 5 

Կնվազեն  Հայաստանի տարածքային ամբողջականության 

վերականգնման հնարավորությունը 
6 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կնվազեցնի Հայաստանի 

առօրյա կյանքի անվտանգությունը 
7 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 8 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 

P27. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն կտաք Հայաստանի անդամակցությանը 

Եվրոպական միությանը: [N] 
 

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կօգնի ամրապնդելու Հայաստանի 

հարաբերությունները Արևմուտքի հետ 
1 

 

Հայաստանն ավելի մեծ հնարավորություն կունենա վերականգնելու 

Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 
2 
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Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կլավանան 3 

Հայաստանը շատ ավելի լավ պաշտպանված կլինի արտաքին սպառնալիքներից 4 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կբարձրացնի  Հայաստանում 

առօրյա կյանքի անվտանգությունը 
5 

Հնարավոր կլինի ճանապարհորդել Եվրոպական միության երկրներ առանց 

վիզայի  
6 

Եվրոպական միության երկրները ավելի լավ կտեղեկացվեն Հայաստանի 

մշակույթին և ավանդույթներին  
7 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 8 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 

P28_ARM. [ՔԱՐՏ P22] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս, որ Հայաստանը 

շարունակի անդամակցել Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող Եվրասիական 

տնտեսական միությանը. օգտվեք  5 բալանոց  սանդղակից, որտեղ «1» նշանակում է 

«բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»` «լիովին հավանություն եմ տալիս»: [SUPP] 

 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ 3 P31 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
P30 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
P31 

(ՀՊ) -2 

 

P29. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը:  

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը 

սահմանափակում է Հայաստանի անկախությունը  
1 

P
31

 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը վնասում է 

Հայաստանի մշակույթին և ավանդույթներին 
2 

Անդամակցությունից հետո մարդկանց տնտեսական պայմանները 

Հայաստանում վատացել են 
3 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը խոչընդոտում է 

հարաբերությունները Արևմուտքի երկրների հետ 
4 

Հայաստանը անդամակցությունից հետո  ավելի քիչ է պաշտպանված 

արտաքին սպառնալիքներից 
5 

Կնվազեն  Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման 

հնարավորությունը 
6 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը նվազեցնում է 

Հայաստանում առօրյա կյանքի անվտանգությունը 
7 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 8 
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(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P30. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն եք տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը:  

 

[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը օգնում է 

ամրապնդելու Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ  
1 

 

Հայաստանն ավելի մեծ հնարավորություն ունի վերականգնելու 

Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 
2 

Անդամակցությունից հետո մարդկանց տնտեսական պայմանները 

Հայաստանում բարելավվել են 
3 

Հայաստանը շատ ավելի լավ է պաշտպանված արտաքին 

սպառնալիքներից 
4 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը 

բարձրացնում է  Հայաստանի ամենօրյա կյանքի անվտանգությունը 
5 

Հնարավոր կլինի ճանապարհորդել Եվրասիական տնտեսական 

միության երկրներ առանց վիզայի 
6 

Այլ [ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇԵԼ]__________________ 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 
P32. Ըստ Ձեզ՝ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի 

ամենաթշնամական երկիրը: [MAINENEM] 

[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

_______________________________ 
Ոչ մի երկիր -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
P32a_ARM_Պատերազմը Սիրիայում հանգեցրեց սիրիահայերի մեծ հոսքի դեպի Հայաստան: 

Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ դա. 
 Այո Ոչ ԴՊ ՀՊ 

նպաստում է Հայաստանում մշակութային կյանքի 

ակտիվացմանը 

1 0 -1 -2 

նպաստում է Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը  1 0 -1 -2 

նպաստում է Հայաստանի առջև ծառացած 

ժողովրդագրական (բնակչության թվի աճի) հիմնախնդրի 

լուծմանը 

1 0 -1 -2 

խորացնում է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդրիները 1 0 -1 -2 

բարդացնում է տեղացիների զբաղվածության հարցը 1 0 -1 -2 

ԱՅԼ(նշել)     

 

 

P31. 

Ըստ Ձեզ՝ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի 

ամենաբարեկամական երկիրը: [MAINFRN] 

[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ  

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

_______________________________ 

Ոչ մի երկիր -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 
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RAND 1. Ես մի քանի հարց ունեմ միջազգային իրավիճակի և այլ երկրների հետ 

հարաբերությունների մասին: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք համաձայն կամ որքանո՞վ համաձայն 

չեք հետևյալ տեսակետի հետ. «Լարվածությունը Ռուսաստանի, Արևմտյան Եվրոպայի երկրների 

և ԱՄՆ-ի միջև վնասակար են Հայաստանի համար»: [ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] [RAND1]  

Լիովին համաձայն եմ 1 

Որոշ չափով համաձայն եմ 2 

Որոշ չափով համաձայն չեմ 3 

Լիովին համաձայն չեմ 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
RAND 2. [ՔԱՐՏ RAND 2] Ասեք խնդրեմ, քարտի վրա նշված տեսակետներից ո՞րի հետ եք ավելի 

համաձայն: [RAND2] 

[Զ/Վ. ԵՐԲ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԸՆՏՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ, ՀԱՐՑՆԵԼ՝ ԴՈՒՔ ԼԻՈՎԻՆ ԵՔ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՅԴ ՏԵՍԱԿԵՏԻ ՀԵՏ, ԹԵ՞ ՈՐՈՇ ՉԱՓՈՎ: ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:]  
 

Տեսակետ 1. Չեզոքությունը կարող է օգնել 

լուծելու հակամարտությունները և բարելավել 

Հայաստանի անվտանգությունը: 

Տեսակետ 2. Որևէ կառույցի հարելը 

առավել շատ օգուտներ կբերի 

Հայաստանին:   

Լիովին համաձայն եմ 
1-ին տեսակետի հետ 

Որոշ չափով համաձայն 
եմ 1-ին տեսակետի հետ 

Որոշ չափով համաձայն 
եմ 2-րդ տեսակետի հետ 

Լիովին համաձայն 
եմ 2-րդ տեսակետի 

հետ 

1 2 3 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

 

 

 

P32b_ARM Ասեք, խնդրեմ, որքանով ե՞ք համաձայն 2016թ. 

ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հետ կապված հետևյալ 

դատողությունների հետ: Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, 

որ ... 
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Պ

) 

(Հ
Պ
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1. 
ազգային անվտանգության սպառնալիքի դեպքում 

հայաստանյան հասարակությունը համախմբվում է: 
1 2 3 4 5 -1 -2 

2. 
ազգային անվտանգության սպառնալիքի դեպքում 

Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը համախմբվում են: 
1 2 3 4 5 -1 -2 

3. բանակը պատրաստ չէր նման հարձակման:  1 2 3 4 5 -1 -2 

 
 

   

Ըստ Ձեզ որն է դրա հիմնական 

պատճառը 

____________________________ 

4. 
ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում 

Հայաստանը պետք է հույսը դնի միայն իր վրա: 

1 2 3 4 5 -1 -2 

5. 
ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի ոչ թե 

ուժի, այլ բանակցությունների միջոցով:  
1 2 3 4 5 -1 -2 
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RAND 3. Ըստ Ձեզ՝ ո՞րն է Հայաստանի ապագա քաղաքական և տնտեսական զարգացման 

լավագույն տարբերակը: [READOUT] [RAND3] 
 

 Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամակցության շարունակումը  

1 

Անդամակցությունը Արևմտյան Եվրոպայի երկրների գլխավորած 

Եվրոպական Միությանը  
2 

Ունենալ հավասարապես սերտ հարաբերություններ երկու 

միությունների հետ   

3 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Չմիանալ որևէ միության 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
 

RAND 4. Ըստ Ձեզ՝ Հայաստանի համար ո՞րն է անվտանգության ապահովման լավագույն 

տարբերակը [ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] [RAND4] 
 

Անդամակցությունը Ռուսաստանի կողմից գլխավորած Հավաքական 

անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը 
1 

Անդամակցությունը Արևմտյան 

                   Եվրոպայի երկրների և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

գլխավորած ՆԱՏՕ-ին  

2 

Ունենալ հավասարապես սերտ հարաբերություններ երկու 

կազմակերպությունների հետ   
3 

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]Չմիանալ որևէ կազմակերպության 4 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 
RAND 5. [ՔԱՐՏ RAND 5] Անվտանգության և տնտեսական ինտեգրման հետ կապված՝ հետևյալ 

երկրներից ո՞րը պետք է օրինակ ծառայի Հայաստանի համար: [RAND5] 
 

[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 
 

Լեհաստանը 1 

Շվեյցարիան 2 

Բելառուսը 3 

Ֆինլանդիան 4 

Նշվածներից ոչ մեկը 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

P35 

Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում ստիպված եղե՞լ եք կաշառք տալ` որևէ ծառայություն 

ստանալու կամ հատուկ վերաբերմունքի արժանանալու համար: 

[PAYBRIB] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 
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Բաժին4.  
 
Այժմ ես կտամ մի քանի հարց Ձեր մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D1. 

Հայաստանում ապրում են մի 

շարք ազգություններ: Դուք Ձեզ 

ո՞ր ազգի ներկայացուցիչ եք 

համարում: [ETHNIC]  [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   

D2. 

 Ընդամենը քանի՞ տարի եք սովորել` սկսած տարրական դպրոցից մինչև 

ամենաբարձր կրթական մակարդակը, որ Դուք ստացել եք մինչ այժմ: [EDUYRS] 
[Զ/Վ. ԳՐԵՔ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԹԻՎԸ]: 

|____|____|  ՏԱՐԻ 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D3. 

[ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր 

կրթական աստիճանը, որը Դուք 

ստացել եք մինչ այժմ: 

[RESPEDU] 

Չունեմ 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   

D4. 

[ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր 

կրթական աստիճանը, որ 

ստացել է Ձեր հայրը: 

[RFAEDUC] 

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 D3] Ո՞րն է ամենաբարձր 

կրթական աստիճանը , որ 

ստացել է Ձեր մայրը: 

[RMOEDUC] 

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   
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Մենք մի քանի հարց էլ ունենք այն մասին, թե ինչպես եք Դուք օգտագործում Համացանցը: 

 

 

D6.  

Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում ո՞ր օտար 

լեզվի դասավանդումը պետք է լինի պարտադիր: 

[FLMANDSC] [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 

Անգլերենը 2 (ՀՊ) -2 

Ռուսերենը 3   

Այլ օտար լեզու 4   

D7. 

[ՔԱՐՏ D6] Ասեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս 

նկարագրում Ձեր հետևյալ կարողություններն ու 

հմտությունները: Օգտվեք այս քարտից: [Զ/Վ. ՏՈՂ ԱՌ ՏՈՂ 

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿ D6-ՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԵԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 
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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 

D8. 
Որքա՞ն հաճախ եք օգտվում 

ինտերնետից: [FRQINTR] 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Ամեն օր 1 

D9 
Շաբաթն առնվազն մեկ անգամ 2 

Ամսական առնվազն մեկ անգամ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5  

[ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]Չգիտեմ ինչ բան է ինտերնետը 6 

D10 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D9 

[ՔԱՐՏ D9] 

Ինտերնետում 

գտնվելիս սովորաբար 

ինչո՞վ եք զբաղվում: 

Խնդրում եմ նշեք երեք 

ամենահաճախ կատարվող 

գործողությունները: 
[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 

[INTACEM] 
 

(Չ
Գ) 

-

1 

2 

Օգտվում եմ Skype-ից (արագ 

հաղորդագրությունների և տեսազանգեր 

կատարելու համար)  [INTASKY] 
 

(ՀՊ
) 

-

2 

3 Օգտվում եմ Ֆեյսբուքից [INTACFB]    

4 
Այցելում եմ Ֆեյսբուքից բացի այլ սոց. կայքեր ևս 

(Օդնոկլասնիկի, Մայ Սփեյս,  և այլն) [INTACSN] 
 

  

5 
Ներգրավվում եմ ֆորում քննարկումներում 

[INTACFD] 
 

  

6 
Բլոգ եմ գրում/ կարդում եմ ուրիշների բլոգները 

[INTACBL] 
 

  

7 
Ինֆորմացիա եմ փնտրում (Գուգլ/Google, 

Վիկի/Wiki, և այլն) [INTACIN] 
 

  

8 Առևտուր եմ անում [INTACSH]    

9 

Սոցիալական ցանցերի կայքերի նորություններից 

զատ կարդում եմ/ լսում եմ/ դիտում եմ 

լուրեր՝ներառյալ առցանց հեռուստատեսությունը 
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[INTACNW] 

10 
Բեռնում / լսում / դիտում եմ երաժշտություն, 

տեսահոլովակներ, ֆիլմեր [INTACEN] 
 

  

11 Խաղում եմ առցանց խաղեր [INTACGM]    

12 
Այցելում եմ ծանոթությունների կայքեր 

[INTACDW] 
 

  

13 Այլ [INTACOT]    

D10. 

Ձեր կարծիքով Հայաստանում ո՞րքան պետք է լինի 

երեխաների իդեալական թիվը մեկ ընտանիքում:  

[IDEALNCH] [Զ/Վ. ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ:] 

|____|____| ԵՐԵԽԱ 

(ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 

(Որքան Աստված մեզ պարգևի) -5 

D11. 

Համարո՞ւմ եք Ձեզ 

որևիցե կրոնական 

դավանանքի հետևորդ: 

Եթե այո, ապա ո՞ր: 

[RELGNEW] 
[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ՍՏԱՑՎԱԾ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ 

ԵՂԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻՆ:  

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Հայ-Առաքելական 1  
Հռոմեական կաթոլիկ 2  

Ուղղափառ 3  
Բողոքական 4  

Այլ Քրիստոնեական եկեղեցի  կամ աղանդ (Եհովայի վկա, Մորմոն և 

այլն) 
5 

 

Սունի իսլամ 6  
Շիա իսլամ 7  

Իսլամ/Մահմեդական 8  
Հուդայական 9  

Այլ 10  

 Ոչ մի     -5 (ՉԳ) -1 (ՀՊ) -2 D15 

D13. 

[ՔԱՐՏ D13] Բացի հատուկ 

իրադարձություններից՝ հարսանիքներ,  

թաղումներ և այլն, որքա՞ն հաճախ եք 

մասնակցում կրոնական 

արարողությունների:  

Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից: 

[RELSERV] 

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 կրոնական 

տոներին 
5 

  

D14. 

Որքա՞ն հաճախ եք, Ձեր 

կրոնական ավանդույթների 

պահանջներին 

համապատասխան, պաս 

պահում: [RELFAST] 
[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Միշտ  1 (ՉԳ) -1 

Հաճախ  2 (ՀՊ) -2 

Երբեմն  3   

Հազվադեպ 4   

Երբեք 5   

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

D15. 
Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից` այլ վայրում 

մշտապես բնակվելու:[EMIGRAT] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

D16. 
Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից ՝ այլ վայրում 

ժամանակավորապես բնակվելու: [MIGSHRT] 

Այո 1 (ՉԳ) -1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 
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Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար: Մենք ավարտեցինք անձնական 

բնույթի հարցերը և հիմա կխնդրեի Ձեզ պատասխանել  մի քանի հարցի՝ Ձեր տ/տ վերաբերյալ: 
 

[Զ/Վ.. ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՕԳՆԵԼ Տ/Տ ԱՅԼ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՍԱԿԱՅՆ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՈՎ]:  

 

 

Բաժին5. 
 

[Զ/Վ. ՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Տ/Տ ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՎՔԵՐ ԱՅԴ ՊԱՀԻՆ ԱՊՐՈՒՄ ԵՆ ՏՎՅԱԼ  Տ/Տ-

ՈՒՄ: ՀԱՐՑՆԵԼ ԵՎ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ, ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ; ԹՈՒՅԼ ՏԱԼ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼ Տ/Տ ԱՅԼ 

ԱՆԴԱՄԻՑ, ԵԹԵ ԴՐԱ ԿԱՐԻՔԸ ԿԱ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ‘-1’ ԿՈԴԸ ‘ՉԳ’-Ի ԵՎ ‘-2’ ԿՈԴԸ ‘ՀՊ’-Ի ՀԱՄԱՐ:] 
 
A1. Այժմ խոսենք Ձեր տ/տ այն անդամների մասին, ովքեր ներկայումս շաբաթվա հիմնական 

մասն ապրում են Ձեզ հետ` ներառյալ Ձեզ: Մեզ հետաքրքրում են միայն նրանց 

բնութագրերը, և ես կնշեմհարցնեմ նրանց անունները՝ զրույցն ավելի հեշտացնելու 

համար: Հավաստիացնում եմ, որ այդ անունները տվյալների բազա չեն մուտքագրվի: 

Սկսենք Ձեզնից: 

A2. [ՔԱՐՏ A2] Ի՞նչ է Տ/Տ տվյալ անդամի անունը և կապը Ձեզ հետ: [HH2RELR] [HH3RELR] 

[HH4RELR] [HH5RELR] [HH6RELR] [HH7RELR] [HH8RELR] [HH9RELR] [HH10RELR] 

[HH11RELR] [HH12RELR] [HH13RELR] 
 

[Զ/Վ.ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ:] 

[Զ/Վ.  A3-ից A7 հարցերը ‘R’-ով պետք է հարցնել հարցվողի մասին, մինչդեռ A3-ից A7 հարցերը 

‘H’-ով պետք է հարցնել տ/տ բոլոր անդամներին] 

A3_R. [Զ/Վ. Գրանցել հարցվողի սեռը:] [RESPSEX] 

A3_H. [Զ/Վ. Գրանցել հարցվողի սեռը:] [HHM2SEX] [HHM3SEX] [HHM4SEX] [HHM5SEX] 

[HHM6SEX] [HHM7SEX] [HHM8SEX] [HHM9SEX] [HHM10SEX] [HHM11SEX] [HHM12SEX] 

[HHM13SEX]  

A4_R. Ո՞Ր ԹՎԻՆ ԵՔ ԾՆՎԵԼ: [RESPDOB] 

A4_H. Տ/Տ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԸ Ո՞Ր ԹՎԻՆ Է ԾՆՎԵԼ: [HHM2DOB] [HHM3DOB] [HHM4DOB] 

[HHM5DOB] [HHM6DOB] [HHM7DOB] [HHM8DOB] [HHM9DOB] [HHM10DOB] 

[HHM11DOB] [HHM12DOB] [HHM13DOB] 

[Զ/Վ. ԳՐԵԼ ՏԱՐԵԹԻՎԸ ՉՈՐՍ ԹՎԱՆՇԱՆՈՎ: ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ ՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵՔ: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ Տ/Տ 

ԱՆԴԱՄԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃԻՇՏ ՏԱՐԵԹԻՎԸ ՉԻ 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:] 
A5_R. [ՔԱՐՏ A5] Որտե՞ղ եք ծնվել: [RESPPOB] 

A5_H. [ՔԱՐՏ A5] Որտե՞ղ է Տ/Տ տվյալ անդամը ծնվել: [HHM2POB] [HHM3POB] [HHM4POB] 

[HHM5POB] [HHM6POB] [HHM7POB] [HHM8POB] [HHM9POB] [HHM10POB] 

[HHM11POB] [HHM12POB] [HHM13POB] 

[Զ/Վ. ԳՐԵԼ ՏԱՐԵԹԻՎԸ ԿԱՄ ՔԱՐՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ:] 
A6_R. Դուք այժմ աշխատո՞ւմ եք: Այդ աշխատանքը կարող է լինել կես դրույքով կամ լրիվ 

դրույքով, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական կամ ինքնազբաղված, բայց այն պետք է բերի 

դրամական եկամուտ: [RESEMPL] 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ A6_H ՀԱՐՑԸ ՄԻԱՅՆ Տ/Տ ԱՅՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՈՎՔԵՐ ԾՆՎԵԼ ԵՆ 

2003-ԻՑ ԱՌԱՋ:] 
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A6_H. Արդյոք Տ/Տ տվյալ անդամը աշխատո՞ւմ է: Այդ աշխատանքը կարող է լինել կես դրույքով 

կամ լրիվ դրույքով, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական կամ ինքնազբաղված, բայց այն 

պետք է բերի դրամական եկամուտ: [HHM2EMP] [HHM3EMP] [HHM4EMP] [HHM5EMP] 

[HHM6EMP] [HHM7EMP] [HHM8EMP] [HHM9EMP] [HHM10EMP] [HHM11EMP] 

[HHM12EMP] [HHM13EMP] 
A7_R. [ՔԱՐՏ A7] Ո՞րն է Ձեր ներկա ամուսնական դրությունը: [RESPMAR] 

 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ A7_H ՀԱՐՑԸ ՄԻԱՅՆ Տ/Տ ԱՅՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՈՎՔԵՐ ԾՆՎԵԼ ԵՆ 

2001-ԻՑ ԱՌԱՋ:] 

 

A7_H. [ՔԱՐՏ A7] Ո՞րն է Տ/Տ տվյալ անդամի ներկա ամուսնական դրությունը: 
[HHM2MAR] [HHM3MAR] [HHM4MAR] [HHM5MAR] [HHM6MAR] [HHM7MAR] 

[HHM8MAR] [HHM9MAR] [HHM10MAR] [HHM11MAR] [HHM12MAR] [HHM13MAR] 

[Զ/Վ.ԳՐԵԼ ՔԱՐՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ:] 

A8. Այժմ ես կխնդրեի Ձեզ պատմել Տ/Տ հաջորդ անդամի մասին:  

[Զ/Վ. ԵԹԵ ԿԱ Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄ, ՀԱՐՑՆԵԼ A2-ից A7_H ՀԱՐՑԵՐԸ Տ/Տ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԻ ՄԱՍԻՆ:] 

 

Աղյուսակ A 

 

ԱՆՈՒՆԸ / 

ԿԱՊԸ 

ՀԱՐՑՎՈՂԻ 

ՀԵՏ 

 

ՔԱՐՏ A2 

ՍԵՌԸ 

 

 

1  ԱՐ. 
2  ԻԳ. 

ԾՆՆԴՅԱՆ 

ՏԱՐԵԹԻՎԸ 

ԾՆՆԴԱՎԱ

ՅՐԸ 

 

 

 

ՔԱՐՏ A5 

Միայն եթե 
Տ/Տ տվյալ 
անդամը 

ծնվել է 2003 
թ-ից առաջ  
ԶԲԱՂՎԱԾ

ՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1  ԱՅՈ 
0  ՈՉ 

Միայն եթե 
Տ/Տ տվյալ 
անդամը 

ծնվել է 2001 
թ-ից առաջ  
ԱՄՈՒՍՆԱ

ԿԱՆ 

ԴՐՈՒԹՅՈ

ՒՆԸ 

ՔԱՐՏ A7 

No. A2 A3 A4 A5 A6 A7 

1. 1  |___|___|___|___|    

2.   |___|___|___|___|    

3.   |___|___|___|___|    

4.   |___|___|___|___|    

5.   |___|___|___|___|    

6.   |___|___|___|___|    

7.   |___|___|___|___|    

8.   |___|___|___|___|    

9.   |___|___|___|___|    

10.   |___|___|___|___|    

11.   |___|___|___|___|    

12.   |___|___|___|___|    

13.   |___|___|___|___|    

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

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԻՄԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ : 

Այո 1 

Ոչ 0 

 

Բաժին 6. 
Տ/տ-ները տարբեր երկրներում ունեն տարբեր տնտեսական և կենցաղային պայմաններ: Այժմ 

կցանկանայի որոշ տեղեկություններ ստանալ Ձեր տ/տ տնտեսական և կենցաղային 

պայմանների վերաբերյալ: 
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C2a. Այժմ կթվարկեմ մի քանի կենցաղային իր: Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ մենք հետաքրքրված 

ենք այն իրերով, որոնք ձեր Տ/Տ-ն ունի և որոնք նորմալ աշխատում են: Ասեք խնդրեմ, արդյոք ձեր Տ/Տ-ն 

ունի՞ /իրի անունը/.  

 
[Զ/Վ. Եթե Տ/Տ-ն ունի այդ իրը, տվեք C2b: Եթե Տ/Տ-ն չունի այդ իրը, տվեք C2a հարցը հաջորդ իրի մասին:]  

C2b. Քանի՞ /…իրի անունը/ ունի Ձեր Տ/Տ-ն: 

 
[Զ/Վ.ԳՐԵՔ ԹԻՎԸ : ՄԻ ՀԱՐՑՐԵՔ ՀԵՌԱԽՈՍԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԹԻՎԸ: ԱՅՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ, ԵՐԲ Տ/Տ-ԻՆ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ  (C2_9a և C2_11a ), ՀԱՐՑՐԵՔ՜ «Ո՞ր թվականից է այն հասանելի» ԵՎ ԳՐԵՔ ՔԱՌԱՆԻՇ ՏԱՐԵԹԻՎԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ;] 

 

Աղյուսակ C2 Ունեք   

 Այո  1 
Ոչ  0 

Քանի հատ 
 

 C2a C2b  

  

1. Գունավոր հեռուստացույց 
|____| 

[OWNCOTV] 

|____|____| 

[NUMCOTV] 

 

2. 

Թվային ֆոտոխցիկ 

Զ/Վ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԻ 

ՖՈՏՈԽՑԻԿԸ ՉԻ ՆԵՐԱՌՎՈՒՄ 

ԱՅՍ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՄԵՋ 

|____| 

[OWNDIGC] 

|____|____| 

[NUMDIGC] 

 

3. 
Ավտոմատ  

լվացքի մեքենա 

|____| 

[OWNWASH] 

|____|____| 

[NUMWASH] 

 

4. Սառնարան 
|____| 

[OWNFRDG] 

|____|____| 

[NUMFRDG] 

 

5. Օդորակիչ/кондиционер 
|____| 

[OWNAIRC] 

|____|____| 

[NUMAIRC] 

 

6. Ավտոմեքենա(մարդատար) 
|____| 

[OWNCARS] 

|____|____| 

[NUMCARS] 

 

7. 
Հեռախոս(գիծ) |____| 

[OWNLNDP] 

  

C1.   

[ՔԱՐՏC1:] Այս 

իրավիճակներից ո՞րն է 

առավել լավ 

բնութագրում  Ձեր տ/տ 

ներկայիս տնտեսական 

վիճակը: [ECONSTN] 

 Գումարը չի բավարարում սննդին 1 (ՉԳ) -1 

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

Գումարը բավարար է սննդի և հագուստի համար, բայց ոչ այնպիսի 

թանկարժեք ապրանքների համար, ինչպիսիք են սառնարանը, 

լվացքի մեքենան և այլն 

3 
  

Մենք կարող ենք գնել այնպիսի թանկարժեք ապրանքներ, 

ինչպիսիք են սառնարանը կամ լվացքի մեքենան   
4 

  

Մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչ ցանկանում 

ենք 
5 
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8. Բջջային հեռախոս 

|____| 

[OWNCELL] 

ԵԹԵ “Ոչ”, “-1” կամ  

“-2”=>C2_10 

|____|____| 

[NUMCELL] 

 

9. 

Ձեր Տ/Տ անդամներից որևէ 

մեկը ունի՞ ակտիվացված 

ինտերնետ՝ բջջային 

հեռախոսից 

|____| 

[CELLINTH] 

ԵԹԵ “Ոչ”, “-1” կամ  

“-2”=>C2_10 

 

10. 
Անձնական համակարգիչ 

կամ լափթոփ 

 

|____| 

[OWNCOMP] 

 

Քանի՞ հատ 

 

 

|____|____| 

[NUMCOMP] 

 

11. 

Ձեր Տ/Տ անդամներից որևէ 

մեկը ունի՞ ինտերնետի 

հասանելիություն 

համակարգչից կամ 

լափթոփից   

Զ/Վ Ի ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆՔ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ԿԱՄ ԼԱՓԹՈՓ, 

ՈՐԸ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 

Է ՏԱՆԸ 

|____| 

[WEBHOMEH] 

 

 

 

C4. 

[ՔԱՐՏ C4] Վերջին 12 ամիսներին որքա՞ն հաճախ է պատահել, որ չեք 

կարողացել անհրաժեշտ սնունդ գնել Ձեր/ընտանիքի համար: Օգտվելով 

քարտից նշեք՝ որ պատասխանն է նկարագրում Ձեր իրավիճակն ավելի 

լավ: [NOMONFD] 

Ամեն օր 1 Երբեք 5 

Ամեն շաբաթ 2 (ՉԳ) -1 

Ամեն ամիս 3 (ՀՊ) -2 

Ավելի հազվադեպ 4   

 

C5. Շատ Տ/Տ-ներ ունեն եկամտի մի քանի աղբյուր: Ես կկարդամ եկամտի մի քանի հնարավոր 

աղբյուր և  կխնդրեմ Ձեզ նշել՝ արդյոք  Ձեր Տ/Տ-ն վերջին 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է 

դրամական եկամուտ նշված աղբյուրներից : Հիշեք խնդրեմ Ձեր Տ/Տ բոլոր անդամների 

եկամուտների մասին: 

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

  Այո Ոչ (ՉԳ) (ՀՊ) 

1. 
Գումար Հայաստանի այլ վայրերում բնակվող Ձեր 

ընտանիքի անդամներից, բարեկամներից/ 

ընկերներից [INCSOUCO] 
1 0 -1 -2 

2. 
Գումար այլ երկրում բնակվող Ձեր ընտանիքի 

անդամներից, բարեկամներից/ ընկերներից 

[INCSOUAB] 
1 0 -1 -2 

3. 
Գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքից 

գոյացած գումար [INCSOUAG] 
1 0 -1 -2 

4. 
Տ/Տ անդամների ընդհանուր եկամուտը՝ 

աշխատավարձը, բացի գյուղ. Ապրանքների 

վաճառքից ստացված եկամուտը [INCSOUSL] 
1 0 -1 -2 

5. Թոշակներ և պետական նպաստներ [INCSOUGO] 1 0 -1 -2 
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6. 
Անշարժ գույքի /ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վարձույթից ստացված եկամուտ [INCSOURE] 
1 0 -1 -2 

7. 
Անշարժ գույքի/ավտոմեքենայի/ սարքերի 

վաճառքից ստացված եկամուտ [INCSOUPR] 
1 0 -1 -2 

8. 
Ավանդներից և/կամ արժեթղթերից ստացված 

տոկոս/եկամուտ   [INCSOUIN] 
1 0 -1 -2 

9. Եկամտի այլ աղբյուրներ[INCSOUOT] 1 0 -1 -2 

 

 

 

 

 

 

 

C6. 

[ՔԱՐՏ C6] Տ/Տ եկամուտը նրա բոլոր 

անդամների դրամական եկամտի գումարն 

է: Հաշվի առնելով Ձեր տ/տ բոլոր 

անդամների անցյալ ամսվա դրամական 

եկամուտը, բոլոր հարկերը մուծելուց հետո, 

քարտում բերված եկամտային ո՞ր խմբին է 

այն պատկանում:[MONYTOT]  [Զ/Վ. 

ՀԱՐՑՐԵՔ Տ/Տ ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՔՈՒՐ 

ԵԿԱՄՈՒՏԸ ՄԻԱՍԻՆ ՎԵՐՑՐԱԾ]: 

576.001 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

384001-576000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

192001-384000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

120001-192000 ՀՀ դրամ 4   

48001-120000 ՀՀ դրամ 5   

24001-48000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 24000 ՀՀ դրամ 

7   

C7. 

[ՔԱՐՏ C6] Օգտվելով նույն քարտից` 

Ասեք խնդրեմ` որքա՞ն են կազմել Ձեր 

տ/տ-ի անցյալ ամսվա ծախսերը: 

[SPENDMO] 

576.001 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

384001-576000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

192001-384000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

120001-192000 ՀՀ դրամ 4   

48001-120000 ՀՀ դրամ 5   

24001-48000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 24000 ՀՀ դրամ 7   

C8. 

Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Ձեր տ/տ-ն պարտք վերցրե՞լ է 

սնունդ գնելու համար:Դուք պարտք վերցրել եք … [FOODDBT] 
[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  

  [Զ/Վ. ՊԱՐՏՔ ԱՍԵԼՈՎ ՆԿԱՏԻ ՉՈՒՆԵՆՔ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԸ, ԱՅԼ 

ՕՐԻՆԱԿ՝ ՊԱՐՏՔ 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-ն որքա՞ն հաճախ է 

պարտք վերցրել կոմունալ վճարումներ կատարելու համար: 

Դուք պարտք վերցրել եք…[UTILDBT] [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] Օգտագործելով այս քարտը, պատկերացրեք, որ սա Հայաստանի 

բոլոր Տ/Տ –ների արդի տնտեսական վիճակը նկարագրող տասը աստիճանից 

կազմված սանդուղք է: Առաջին աստիճանին հանրության ամենացածր, իսկ 10-

ներորդին՝ ամենաբարձր տնտեսական դիրք ունեցողներն են: Ձեր կարծիքով, 

սանդուղքի ո՞ր աստիճանին է այսօր գտնվում Ձեր տ/տ-ն: [CURRUNG] [Զ/Վ. ՆՇԵՔ 

ՀԱՄԱՐԸ ՔԱՐՏԻՑ]   

 
|___|___|  

Աստիճան 
(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

C11. 
[ՔԱՐՏC10] Oգտվելով նույն քարտից` Ասեք խնդրեմ, Ձեր կարծիքով հինգ տարի 

հետո Ձեր Տ/Տ-ն ո՞ր աստիճանի վրա կգտնվի:[FUTRUNG] 
[Զ/Վ.ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՐԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

 

|___|___|  

Աստիճան 
(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 
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C12. 

Ձեզ շրջապատող այլ Տ/Տ-ների հետ համեմատ ինչպե՞ս 

կբնութագրեք Ձեր Տ/Տ տնտեսական վիճակը: 

[RELCOND] [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-ին  

ապրել «նորմալ» կյանքով : [MININCR] 
 

576.001 ՀՀ դրամից ավելի 1 0 8 

384001-576000 ՀՀ դրամ 2 (ՉԳ) -1 

192001-384000 ՀՀ դրամ 3 (ՀՊ) -2 

120001-192000 ՀՀ դրամ 4   

48001-120000 ՀՀ դրամ 5   

24001-48000 ՀՀ դրամ 6   

Մինչև 24000 ՀՀ դրամ 7   
 

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

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ: 

Այո 1 

Ոչ 0 

Շնորհակալություն 
 

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

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

կստուգվեն: Հնարավոր է, որ դա Ձերը չլինի, բայց խնդրում եմ թողնել Ձեր հեռախոսահամարը 

(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: Շնորհակալություն: 

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

  Ժամ  |____|____| |____|____| Րոպե 

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

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎ 
 

W1. 

Հարցվողից և Ձեզնից բացի ինչ-որ 

մեկը հարցման ընթացքում ներկա 

եղե՞լ է: [LISTENO] 

Այո, ամբողջ հարցման ընթացքում 1 

Այո, հիմնականում 2 

Այո, հարցման կեսից քիչը, բացի տնային տնտեսությանը 
վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 և/կամ 6) : 

3 

Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային 
տնտեսությանը վերաբերող բաժիններից (Բաժին 5 

և/կամ 6) : 
4 

Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային 
տնտեսությանը վերաբերող բաժիններին (Բաժին 5 

և/կամ 6): 
5 

Ոչ 6 
 

 

 

W2. 

Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը 

շեղվում հարցազրույցի ընթացքում: 

Օրինակ, պատասխանել զանգերի, 

խոսել Տ/Տ անդամի կամ հարևանի 

հետ, և այլն : [FRQDIST] (Օղակել 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 

W3. Որքա՞ն հաճախ էր Ձեզ թվում, թե 

հարցվողի գիտելիքները չէին 

բավարարում Ձեր հարցերին 

պատասխանելու համար: 

[FRQKNOW] 

Երբեք 1 
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W4. 

Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը 

դժկամությամբ  օգտվում 

քարտերից (անձամբ ուշադիր 

կարդալով դրանք): [FRQSHCD] 

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. Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը: [RESPSINC] 
Բոլորովին 

անկեղծ չէր 
        Լիովին անկեղծ էր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W7. Որքա՞ն հոգնած էր հարցվողը հարցազրույցի վերջում: Գնահատեք խնդրեմ հետևյալ 

սանդղակով: [RESPTIR] 

Շատ հոգնած         Բոլորովին հոգնած չէր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 
 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

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 

ինտելեկտը: [RESPINL] 

Բոլորովին խելացի չէր 1 

Ոչ շատ խելացի 2 

Միջին 3 

Խելացի 4 

Շատ խելացի 5 

W8. 
Հարցազրույցի մեծ մասի ընթացքում Ձեզնից ու հարցվողից բացի քա՞նի հոգի է ներկա եղել: 

[ATTEND]______ 


