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ԶԼՄ-ների մասին հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն - 2011թ.  
 
Նախագծի համառոտ նկարագրությունը և նպատակը 
 

Լրատվամիջոցների այլընտրանքային ռեսուրսների վերաբերյալ 2011 թ. 

հետազոտության նպատակն էր պարզել, թե Հայաստանի հանրությունը որ 

լրատվամիջոցներն է նախընտրում, որքանով է վստահում դրանց, ինչ է 

ակնկալում լրատվամիջոցների (ավանդական ու այլընտրանքային` առցանց) 

սփռած նյութերից, ինչ պատկերացումներ ունի լրատվամիջոցների ազատության 

ու գրաքննության և բազմաթիվ այլ հացերի վերաբերյալ` հատուկ ուշադրության 

արժանացնելով այլընտրանքային լրատվամիջոցներին: ՀՌԿԿ-Հայաստանին 

պատվիրակված սույն ելակետային հետազոտության հիմնական գաղափարը 

ավանդական և այլընտրանքային լրատվամիջոցների զարգացման միտումների 

բացահայտումն էր, այն ակնկալիքով, որ դրանց համադրումը պատկերացում 

կտա լրատվության ոլորտում տեխնոլոգիական փոփոխությունների և 

հանրության կողմից դրանց կիրառման մասին:  

Հետազոտությունն իրականացվել է Եվրասիա համագործակցություն 

հիմնադրամի, Ինտերնյուս ցանցի (ԱՄՆ), Լրատվամիջոցներին աջակցության 

Ինտերնյուս ՀԿ-ի և Երևանի մամլո ակումբի կողմից` ԱՄՆ զարգացման 

գործակալության աջակցությամբ 2010թ. նոյեմբերից գործարկված համատեղ 

ծրագրի շրջանակներում: 
 

Հետազոտության գործիքները և մեթոդաբանությունը 
 

Հարցաթերթ և ուղեցույցներ. հետազոտությունը բաղկացած է 

քանակական և որակական մասերից: Քանակական` ընտրանքային 

հետազոտությունն իրականացվել է հանրապետության բոլոր մարզերի 1400 

տնային տնտեսություններում, 90 հարց պարունակող հարցաթերթով, դեմ-առ-

դեմ հարցազրույցների միջոցով: Հարցաթերթն ընդգրկել է հետևյալ բաժինները` 

լրատվամիջոցների հարցում գոյություն ունեցող սովորույթներն ու դրանց 

նկատմամբ վերաբերմունքը, հեռուստատեսություն և ռադիո, թերթեր, 

այլընտրանքային լրատվամիջոցներ և ժողովրդագրական տվյալներ:  

Քանակական հետազոտության արդյունքները լրացվել են ֆոկուս 
խմբերի  քննարկումների և խորացված հարցազրույցների արդյունքում 

ստացված որակական տվյալներով: Ութ ֆոկուս խմբերի քննարկման թեմաներն 

են հանդիսացել բլոգները, համացանցի օգտագործումը, հայկական սերիալները, 

ժամանցային հաղորդումները, տեղեկատվական/լրատվական հաղորդումները և 

գովազդը: Ի լրումն, երեսուներեք խորացված հարցազրույցներ են անցկացվել 

փորձագետների և լրատվամիջոցների ոլորտի գիտակների` լրատվամիջոցների 

տնօրենների, լրագրողների, խմբագիրների և բլոգերների հետ:  

Ընտրանք. օգտագործվել է քաղաքային/գյուղական վայրերի ու մարզերի 

նախնական շերտավորմամբ բազմաստիճան քլաստերային ընտրանքի մեթոդը: 

Տնային տնտեսությունների պատահական ընտրանքի համար օգտագործվել է 

էլեկտրաէներգիա սպառողների ամբողջական ցուցակը: Ընտրանքի բաշխումը 

կատարվել է բնակչության թվաքանակին համամասնորեն: Տնային 

տնտեսությունում հարցվողների (16 տարեկանից բարձր Հայաստանի 

քաղաքացիների) ընտրանքը կատարվել է առաջիկա ծննդյան օրվա մեթոդով:  
 

Տվյալների հասանելիությունը 
 

Հարցումների գործիքները և արդյունքները`հարցաթերթը, տվյալների 

բազան SPSS ֆորմատով, վերլուծական զեկույցը որակական հետազոտության 

ուղեցույցները, և շնորհանդեսի նյութերը ազատորեն հասանելի են ՀՌԿԿ-

Հայաստանի վեբ-կայքում` www.crrc.am: 

 

         
         
 
 

 
 
 
 

            
 

     
 
 

    ՀՌԿԿ-ի մասին  
 

ՀՌԿԿ-ն հետազոտական 

ռեսուրսների և ուսումնա- 

կան կենտրոնների ցանց է` 

հիմնադրված 2003թ. Հա- 

յաստանի, Ադրբեջանի և 

Վրաստանի մայրաքաղաք- 

ներում` Հարավային Կով- 

կասում հասարակագիտա- 

կան հետազոտություններն 

ու պետական քաղաքակա- 

նության վերլուծություննե- 

րը խթանելու նպատակով: 

Նյու Յորքի Կարնեգի 

կորպորացիայի, Եվրասիա 

համագործակցություն հիմ- 

նադրամի և տեղական  

համալսարանների գործակ- 

ցությամբ հիմնված ծրագիրը 

գիտնականներին և 

քաղաքական գործիչներին 

առաջարկում է համատեղ 

հետազոտությունների, դա-

սընթացների և տարածա- 

շրջանային համագործակ- 

ցության բազմաթիվ հնա- 

րավորություններ: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան` 

Երևան 0025,  

Աբովյան 52, 3-րդ հարկ,  

հեռ./ֆաքս` 581330, 581450, 

էլ. փոստ` crrc@crrc.am, 

վեբ-կայք` www.crrc.am: 

 

http://www.crrc.am/
mailto:crrc@crrc.am

