
             
 

 
 
 

ՀՌԿԿ-Հայաստան  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

«Արդարադատության  հասանելիությունը  և  մարդու  իրավունքները» 
 

Մարզի կոդը |___|___| 
 

Բնակավայրի անվանումը_____________ 
 

Տնային տնտեսության համարը  |___|___|___| 
 

Զրուցավարի (Զվ) համարը |___|___|___|___| 
 
 

Հարցազրույցի ամսաթիվը 
|____|____|.|____|____| 

(օր/ամիս) 
 

Հարցազրույցի մեկնարկի ժամը  
|____|____|:|____|____| 

(ժամ/րոպե, 24-ժամյա ձևաչափ) 
 
 

 

 

Զվ.՝ Ողջույն, իմ անունը [ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ] է: Ես ներկայացնում եմ Հետազոտական ռեսուրսների 

կովկասյան կենտրոն–Հայաստան հիմնադրամը և տվյալներ եմ հավաքագրում Ամերիկյան 

իրավաբանների ընկերակցության կողմից իրականացվող «Իրավունքի գերակայության» ծրագրերի 

շրջանակում: Ձեր տնային տնտեսությունն, ի թիվս այլ 1000-ի, պատահականորեն ընտրվել է 

մասնակցելու  այս ուսումնասիրությանը: Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը կմնա գաղտնի, 

կօգտագործվի միայն ամփոփ ձևով և միայն հետազոտական նպատակներով: Ձեր մասնակցությունն ու 

անկեղծ պատասխաններն անչափ կարևոր են մեր նպատակների իրականացման համար: Եթե 

համաձայն եք մասնակցել հարցմանը, եկեք սկսենք: 

 

Այս հետազոտության շրջանակում տնային տնտեսությունը սահմանվում է   մեկ կամ մի քանի անձից 

բաղկացած , ովքեր, սովորաբար, անկախ իրենց գրանցումից և ազգակցական կապերից ապրում են նույն 

տանը, ունեն համատեղ եկամուտ ու ծախսեր, օգտվում են նույն խոհանոցից։  

  

 
 

A. Մարդու իրավունքների մասին տեղեկացվածության ընդհանուր մակարդակը 

A1 Ձեր առօրյա կյանքում որքա՞ն հաճախ եք լսում  

«մարդու իրավունքներ» հասկացությունը:  

 

ԸՆԹԵՐՑԵ՜Ք ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ. 

«Մարդու իրավունքներ» ասելով՝ ի նկատի 

ունենք «այն իրավունքները, որոնք Դուք ունեք 

որպես մարդ՝ օրինակ, կրթության իրավունք, 

քաղաքացիական իրավունք»: 

1=Երբեք………………………………….(անցնել A3) 

2=Հազվադեպ 

3=Երբեմն 

4=Հաճախ 

5=Ամեն օր 

99=Չգիտեմ/ՀՊ 

A2 Ո՞ր աղբյուրներից եք մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանում:  

[ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, 

ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ  ՆՇՎԱԾ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ:] 

1=Հայաստանյան լրատվամիջոցներից (թերթեր, 

ռադիո, հեռուստատեսություն կամ համացանց) 

2=Օտարերկրյա լրատվամիջոցներից (թերթեր, 

ռադիո, հեռուստատեսություն կամ համացանց) 

3=Առցանց սոցիալական ցանցերից 
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4=Ընկերներից, ազգականներից կամ իմ 

համայնքի անդամներից 

5=Քաղաքական գործիչներից 

6=Պետական մարմիններից 

7=Իրավապաշտպան կազմակերպությունների 

ակտիվիստներից կամ աշխատողներից 

8=Կրոնական առաջնորդներից կամ 

կառույցներից 

9=Իշխանություններից/իշխանական 

մարմիններից  

10=Տեղեկատվությունն ամենուր հասանելի է 

11=Դպրոցից 

12=Այլ աղբյուրից 

99=Չգիտեմ/ՀՊ 

   

A3 [Քարտ Հ3] Նշեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ, «մարդու իրավունքներ» հասկացողությունը որքանո՞վ է 

առնչվում նշվածի հետ՝ օգտագործելով  4  բալանոց սանդղակ, որտեղ 1-ը նշանակում է բոլորովին 

չի առնչվում, իսկ 4-ը՝ շատ առնչվում է:   

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ընթերցե՛ք, պատասխանները պատահականորեն ընտրված հաջորդականությամբ] 

a. Կացարանի, առողջապահական, կրթական և 

սոցիալական ծառայությունների հավասար 

հասանելիության հետ 

1 = Բոլորովին չի առնչվում 

2 = Ավելի շուտ չի առնչվում   

3 = Ավելի շուտ առնչվում է 

4 = Շատ է առնչվում  

99 = Չգիտեմ/ՀՊ  

b. Մարդկանց պաշտպանությունը 

խոշտանգումից և սպանությունից հետ 

 

c. Ազատ և արդար ընտրությունների   

d. Այլ մշակութային արժեքների և 

գաղափարների տարածման հետ 

 

e. Քաղաքներում մարդկանց շահերի 

պաշտպանության հետ 

 

f. Իրականում որևէ մեկի շահերը 

չպաշտպանելու հետ 

 

g. Կանանց իրավունքների պաշտպանության 

հետ 

 

h. Օտարերկրյա բիզնեսի շահերի 

պաշտպանության հետ 

 

i. Գյուղական վայրերում մարդկանց շահերի 

պաշտպանության հետ 

 

 

 

 

  

A4 Ըստ Ձեզ, այսօր Հայաստանում որքա՞նով են 

հարգված մարդու իրավունքները:  

1 = Բոլորովին հարգված չեն 

2= Ավելի շուտ հարգված չեն  

3 = Ավելի շուտ հարգված են 

4 = Շատ հարգված են 

99  Չգիտեմ/ՀՊ 

 

B. Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

A5 Նշեք խնդրեմ՝ հետևյալ դատողություններից որի՞ հետ եք համաձայն: 
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[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. հարցվողի կողմից դատողությունն ընտրելուց հետո հարցրե՜ք՝ «Դուք այս 

դատողության հետ համաձայն եք, թե՞ միանշանա՜կ եք համաձայն: Ընդունե՜ք միայն մեկ 

տարբերակ:] 

 

ԸՆԹԵՐՑԵ՜Ք ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ. «Իրավապաշտպան կազմակերպություն» ասելով՝ ի 

նկատի ունենք «հասարակական կազմակերպություն, որի գործունեությունն ուղղված է ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ պաշտպանելուն և մարդու իրավունքների խախտումները վերացնելուն»: 

Դատողություն 1. 

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

Հայաստանում անօգուտ են: 

 

 

Դատողություն 2. 

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

Հայաստանում օգտակար են: 

 

Միանշանակ 

համաձայն եմ  

դատողություն 1-ի 

հետ 

Համաձայն եմ 

դատողություն 1-ի հետ 

 

2 

Համաձայն եմ 

դատողություն 2-ի հետ 

 

3 

Միանշանակ 

համաձայն եմ 

դատողություն 2-ի 

հետ 

4 

[ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ] Համաձայն չեմ ոչ մեկի հետ 5 

Չգիտեմ/ՀՊ 99 

A6 Նշեք խնդրեմ, թե հետևյալ դատողություններից որի՞ հետ եք համաձայն: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. հարցվողի կողմից դատողությունն ընտրելուց հետո հարցրե՜ք՝ «Դուք այս 

դատողության հետ համաձայն եք, թե՞ միանշանա՜կ համաձայն եք: Ընդունե՜ք միայն մեկ 

տարբերակ:] 

 Դատողություն 1. 

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

Հայաստանում արժանի են վստահության: 

Դատողություն 2. 

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

Հայաստանում արժանի չեն վստահության: 

Միանշանակ համաձայն 

եմ  

դատողություն 1-ի հետ 

 

1 

Համաձայն եմ 

դատողություն 1-ի հետ 

 

2 

Համաձայն եմ 

դատողություն 2-ի 

հետ 

 

3 

Միանշանակ 

համաձայն եմ 

դատողություն 2-ի 

հետ 

4 

[ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ] Համաձայն չեմ ոչ մեկի հետ 5 

Չգիտեմ/ՀՊ 99 

 

C. Վստահությունը սոցիալական և իրավապաշտպան կառույցների նկատմամբ: 

A7 ԸՆԹԵՐՑԵ՜Ք. այժմ ես կկարդամ Հայաստանում գործող սոցիալական և իրավապաշտպան 

հաստատությունների մի ցանկ: Խնդրում եմ, գնահատեք դրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ Ձեր 

վստահության աստիճանը 5 միավորանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է «Բոլորովին չեմ 

վստահում», իսկ 5-ը՝ «Լիովին վստահում եմ»: Որքանո՞վ եք վստահում Հայաստանի ... 

 Բոլորովին 

չեմ 

վստահում  

Ավելի 

շուտ չեմ 

վստահում  

Ո՜չ 

վստահում 

եմ, ո՜չ չեմ 

վստահում 

Ավելի 

շուտ 

վստահում 

եմ 

Լիովին 

վստահում 

եմ 

Չգիտեմ/ՀՊ 

a. Առողջապահական 

համակարգին 

1 2 3 4 5 99 

b. Կրթական 

համակարգին 

1 2 3 4 5 99 
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c. Ազգային ժողովին 1 2 3 4 5 99 

d. Գործադիր 

իշխանությանը 

(վարչապետ և 

նախարարներ) 

1 2 3 4 5 99 

e. Նախագահին  1 2 3 4 5 99 

f. Ոստիկանությանը  1 2 3 4 5 99 

g. Դատական 

համակարգին 

1 2 3 4 5 99 

h. Մարդու 

իրավունքների 

պաշտպանին 

1 2 3 4 5 99 

i. Իրավապաշտպան ՀԿ-

ներին 

1 2 3 4 5 99 

j. Ձեր համայնքում 

արդարություն 

հաստատող 

(թաղային) 

հեղինակություններին 

1 2 3 4 5 99 

k. Տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններին 

1 2 3 4 5 99 

l. Այն կրոնական 

հաստատությանը, 

որին պատկանում եք  

1 2 3 4 5 99 

m. Լրատվամիջոցներին 1 2 3 4 5 99 

 

II. Խորհրդատվություն և ներկայացվածություն, արդարադատության ինստիտուտի 

հասանելիություն, արդար վարույթ, իրավական պաշտպանության կիրարկելի միջոցի առկայություն 

(ԱՀԳԳ-ի 3-6-րդ բաղադրիչները) 

 

A.      Մտացածին իրավիճակներ 

 

A8 

ԸՆԹԵՐՑԵ՜Լ. հաջորդ մի քանի հարցերը վերաբերում են մտացածին տարբեր 

իրավիճակներում մարդկանց իրավունքների վերաբերյալ Ձեր պատկերացումներին: 

a. Խնդրում եմ պատկերացնել մի մարդու, ով պահվում է 

բանտում երեք ամիս շարունակ: Այդ ընթացքում նա օրական 

ընդամենը մեկ անգամ մի փոքր կերակուր է ստանում և չի 

ստանում բժշկական օգնություն: Նա գլխուղեղի կաթված է 

ստանում, որի համար վիրահատություն է պահանջվում: 

Բանտի կառավարիչները հրաժարվում են նրան դեղորայք 

տրամադրել կամ թույլատրել բանտից դուրս վիրահատվել, 

ինչի արդյունքում՝ նա մահանում է: Ձեր կարծիքով խախտվե՞լ 

են այս մարդու իրավունքները: 

 

1. Միանշանակ այո 

2. Ավելի շուտ այո 

3. Ավելի շուտ ոչ 

4. Միանշանակ ոչ 

99.ՉՀՈՒՇԵ՜Լ Չգիտեմ/ՀՊ 
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b. Խնդրում եմ պատկերացնել մի կնոջ, որը բուժքույր 

աշխատելիս, լինելով հղի, հիվանդանում է և  բուժօգնություն 

խնդրում իր բժշկից: Բժիշկը կատարում է որոշ ստուգումներ՝ 

ներառյալ արյան անալիզներ՝ նախապես չտեղեկացնելով 

կնոջն անալիզների բնույթի մասին: Ավելի ուշ, բժիշկը կնոջը 

տեղեկացնում է, որ նրա մոտ հայտնաբերվել է հեպատիտ C: 

Կինը նման անալիզի համաձայնություն չէր տվել և որևէ 

խորհրդատվություն չէր ստացել դրա իրականացումից առաջ և 

հետո: Ավելի ուշ, բժիշկը կնոջը հեռացնում է աշխատանքից՝ 

հեպատիտ C ունենալու պատճառով, բացահայտորեն նշելով 

իր մտահոգությունն այն մասին, որ կինը կվարակի 

ուրիշներին: Աշխատանքում վերականգնվելու վերաբերյալ 

բժշկին ուղղված կնոջ բոլոր խնդրանքները մնում են 

անպատասխան: Աշխատանքային պայմանագրի 

դադարեցման դիմաց  կնոջը ոչ մի վճարում կամ 

փոխհատուցում չի կատարվում: Հոգեբանական տրավմայի 

հետևանքով կինը կորցնում է երեխային: Ձեր կարծիքով, 

խախտվե՞լ են արդյոք այս կնոջ իրավունքները: 

 

 

c. Խնդրում եմ պատկերացնել մի զույգի, ում դպրոցահասակ 

դուստրը անդամալույծ  է և չի կարողանում ինքնուրույն 

տեղաշարժվել, նաև խոսելու հետ կապված խնդիր ունի: Զույգը 

գնում է իրենց գյուղի դպրոց՝ դստերը հաշվառելու 

նպատակով: Դպրոցում զույգին տեղեկացնում են, որ նրանք 

չպետք է դստերը հաշվառեն, քանի որ նա չի կարողանալու 

հաղորդակցվել այլ աշակերտների հետ և բացասաբար է 

ազդելու դասընթացի վրա: Ձեր կարծիքով խախտվե՞լ են 

արդյոք  այդ  աղջկա իրավունքները: 

 

 

d. Խնդրում եմ պատկերացնել լրագրողի, որն ակտիվորեն 

լուսաբանում է էլեկտրաէներգիայի և կոմունալ այլ 

ծառայությունների գների բարձրացմանն ուղղված 

կառավարության նոր քաղաքականության դեմ 

կազմակերպվող բողոքի զանգվածային ցույցերը: Ցույցերի 

ընթացքում ոստիկանները դաժանաբար ծեծում են 

ցուցարարներին՝ ներառյալ լրագրողին, թեպետ լրագրողը 

կրում էր մամուլի տարբերանշանը, և պարզ էր, որ նա 

ցույցերին ներկա էր մասնագիտական գործունեության 

համար: Ձեր կարծիքով խախտվե՞լ են արդյոք այդ լրագրողի 

իրավունքները: 

 

 

 

B. Խնդիրների բացահայտումը 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. խնդիրները պետք է ներկայացնել պատահականորեն ընտված հերթականությամբ: Այս 

բաժնում զետեղված հարցը յուրաքանչյուր հարցվողի տրվում է վերջերս  ունեցած երկու խնդիրների 

վերաբերյալ: Այնուհանդերձ, հարցվողներից շատերը կարող են որևէ խնդիր ունեցած չլինել կամ ունեցած 

լինել ընդամենը մեկ խնդիր:] 

 

[Հետազոտվող ժամանակաշրջանը [18 ամիս] հաշվարկվում է հարցազրույցի ամսվանից. օրինակ, եթե 

հարցազրույցը տեղի է ունենում 2017թ. հոկտեմբերին, ապա մեզ հետաքրքրող ժամանակաշրջանը 

սկսվում է 2016թ. ապրիլից:] 
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[ՑՈՒՅՑ ՏՎԵ՜Ք ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ] 

ԸՆԹԵՐՑԵ՜Ք. այժմ ցանկանում եմ Ձեզ հարցնել Ձեր կամ Ձեր տնային տնտեսության տարբեր խնդիրների 

մասին: Խնդրում եմ նշել միայն այն խնդիրները, որոնց հանդիպել եք հենց Դուք կամ Ձեր տնային 

տնտեսության անդամը: Մի նշեք այն խնդիրները, որոնք Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության որևէ 

անդամ օգնել եք լուծել ուրիշների համար: Ձեր ունեցած որոշ խնդիրների մասին   խոսելը կարող է դժվար 

լինել, բայց մենք գնահատում ենք Ձեր խիզախությունն ու ազնվությունը: 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՏՎԵ՜Ք ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ՆՇԵ՛Ք ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 

ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԿԵՏԸ (18 ամիս առաջ):] 

 

A

9 

   

 A Խոշտանգում կամ դաժան, 

անմարդկային, խիստ 

նվաստացուցիչ և  

պարբերաբար կրկնվող 

վերաբերմունք 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 B Ձերբակալում կամ 

կալանավորում առանց 

հիմնավոր պատճառի 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 C Ճնշումներ/սպառնալիքներ  Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 D Կոռուպցիա, շորթում կամ 

կաշառակերություն 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 E Ֆիզիկական բռնություն 

կամ ոտնձգություն 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 F Ատելությամբ լցված խոսք 

կամ ճնշման գործադրում 

խոսքի միջոցով 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 G Բռնության 

սպառնալիքներ, շանտաժ 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 H Ընտանեկան բռնություն Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 
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 I Կրթության անհավասար 

հնարավորություն  

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ԴՊ………………………...99 

 J Սոցիալական 

ծառայությունների 

անհավասար 

հասանելիություն  

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ԴՊ………………………...99 

 K Բռնություն կամ 

ոտնձգություն տարբեր 

կրոնական  խմբերի կողմից 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ԴՊ………………………...99 

 L Զբաղվածության/աշխատա

նքի տեղավորման 

բնագավառում հավասար 

հնարավորությունների 

բացակայություն 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 M Ազատ տեղաշարժի 

սահմանափակումներ 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 N Անձը հաստատող 

փաստաթղթեր կամ 

ծննդյան վկայականներ 

ստանալու խնդիրներ 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 O Ամուսնության կամ 

ամուսնալուծության 

վկայականներ ստանալու 

խնդիրներ 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 P Հողատարածքի հետ 

կապված վեճեր 

Այո…………………………………………………………………………

………1 

Ոչ……………………………………………………………………………

…….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

 Q Այլ. վերջին 18 ամիսների 

ընթացքում Դուք կամ Ձեր 

տնային տնտեսության 

որևէ անդամ ունեցե՞լ եք 

որևէ այլ խնդիր այլ 

մարդկանց հետ: 

 

Մանրամասնեք խնդրեմ 

___________________________________________________ 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. եթե հարցվողը որևէ խնդիր չի ունեցել, անցե՜ք A21-ին: Եթե  հարցվողն ունեցել է մեկ կամ 

մի քանի խնդիր, տվե՜ք 10-20 հարցերը:] 

 

A10 Ձեր կարծիքով Դուք կամ Ձեր 1=Ոչ, չեմ/չեն ենթարկվել                                 Անցնել Հ21 
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տնային տնտեսության որևէ 

անդամ ենթարկվե՞լ է 

խտրականության նշված 

որևէ հանգամանքի 

պատճառով:  

 

 

2=Խտրականություն ռասայի/ մաշկի գույնի պատճառով 

3= Խտրականություն գենդերի/սեռի պատճառով 

4= Խտրականություն սեռական կողմնորոշման պատճառով 

5= Խտրականություն տարիքի պատճառով 

6= Խտրականություն կրոնի պատճառով 

7= Խտրականություն հաշմանդամության պատճառով 

8= Այլ պատճառներով 

 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 99=Չգիտեմ/ՀՊ 

A11 Նշեք խնդրեմ, թե որո՞նք են 

Ձեր կամ Ձեր տնային 

տնտեսության անդամների 

ունեցած ամենավերջին և 

նախավերջին  խնդիրները: 

 

Ամենավերջինը._____________ 

Նախավերջինը.________________ 

[Լրացնել վեճի/խնդրի տեսակը(A-Q)] 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………99 

A12 Գնահատեք խնդրեմ՝ Ձեր 

կամ Ձեր տնային 

տնտեսության ունեցած 

խնդիրների  կարևորությունը: 

Նշե՛ք, թե սանդղակի վրա 

որտե՞ղ կտեղադրեիք 

[ամենավերջին խնդիրը, 

նախավերջին խնդիրը]: 

Սանդղակի վերին 

հորիզոնականը նշանակում 

է, որ խնդիրը շատ 

կարևոր/լուրջ է, իսկ 

ստորինը՝ ամենաքիչ 

կարևորն է. Երկու 

խնդիրներն արդեն 

տեղադրված են սանդղակին՝ 

որպես հղման կետեր: 

Կարո՞ղ եք նշանը դնել գծի 

երկայնքով՝ ցանկացած 

տեղում, այդ թվում՝ քարտի 

վրա արդեն իսկ նշված 

խնդիրներից վերև կամ 

ներքև: 

 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՄՈԶՎԵԼ, ՈՐ ՔԱՐՏԻ ՎՐԱ 

ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՆՇՎԱԾ ԵՆ [ԱՄԵՆԱՎԵՐՋԻՆ ԽՆԴԻՐԸ, 

ՆԱԽԱՎԵՐՋԻՆ  ԽՆԴԻՐԸ], ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ԳՐՎԱԾ ԼԻՆԵՆ 

ՍԱՆԴՂԱԿԻ ԿՈՂՔԻՆ:] 

A13 Ինչ վերաբերում է Ձեր/Ձեր 

տ/տ անդամի ունեցած և 

վերևում որպես ԱՌԱՎԵԼ 

ԿԱՐԵՎՈՐ/ԼՈՒՐՋ 

դասակարգված խնդրին, ու՞մ 

հետ եք ունեցել այդ խնդիրը: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԹՈՒՅԼ 

ՏՎԵ՜Ք ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ 

1 = Ձեր ընտանիքի 

2 = Մեկ այլ ընտանիքի 

3 =Հարևանի 

4 =Պաշտոնյան անձի 

5 = Այլ անձի 

6 = Մարդկանց խմբի կամ կազմակերպության 

5 = Որևէ ընկերության 

6 = Ոստիկանության 

7 = Տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

8 = Պետական կառավարման մարմնի 

9 = Այլ 

99 = Չգիտեմ/ՀՊ 
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ԱԶԱՏՈՐԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: 

ՆՇԵ՜Ք ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

A14 Երբ խնդիրը դեռ 

շարունակվում էր,Դուք կամ 

Ձեր տնային տնտեսության 

անդամներից որևէ մեկը 

ստացե՞լ եք 

խորհրդատվություն կամ 

իրավաբանական օգնություն 

որևէ այլ անձից կամ խմբից, 

օրինակ՝ թաղային 

հեղինակությունից կամ 

փաստաբանից: 

Այո…………………………………………………………………………

……..1 

Ոչ……………………………………………………….………2 

(ԱՆՑՆԵ՜Լ A16) 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ….….. 

99(ԱՆՑՆԵ՜Լ A17) 

A15 Մասնավորապես ու՞մից եք 

ստացել օգնությունը: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵ՜Ք ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ 

ԱԶԱՏՈՐԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: 

ՆՇԵ՜Ք ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԲՈԼՈՐ 

ԸՆՏՐՎԱԾ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ:] 

1= Ընտանիքի անդամից կամ ընկերոջից 

2= Տեղի կրոնական առաջնորդից 

3= Թաղային հեղինակությունից 

4= Փաստաբանական կամ իրավաբանական մասնավոր 

ընկերությունից 

5= Պետական անվճար իրավաբանական 

օգնության/խորհրդատվության գրասենյակից 

6= Իրավապաշտպան կազմակերպությունից 

7= Այլ կազմակերպությունից 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 

A16 Ինչու՞ չեք փորձել ստանալ 

իրավաբանական 

խորհրդատվություն կամ 

իրավաբանական օգնություն: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵ՜Ք ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ 

ԱԶԱՏՈՐԵՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: 

ՆՇԵ՜Ք ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԲՈԼՈՐ 

ԸՆՏՐՎԱԾ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ:] 

1=Չէի կարծում, որ ինձ անհրաժեշտ է խորհրդատվություն կամ 

իրավաբանական օգնություն 

2=Չգիտեի՝ ում դիմել 

3=Չէի կարծում, որ իրավաբանը կամ իրավախորհրդատուն ինձ 

համար կարող է ֆինանսապես մատչելի լինել 

4=Չեմ վստահում իրավաբան-խորհրդատուներին կամ 

փաստաբաններին 

5=Փաստաբանները և իրավաբանական 

օգնության/խորհրդատվության գրասենյակներն անարդյունավետ 

են 

6=Այլ պատճառով (նշել) 

Մանրամասնե՜ք.  

 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………….99 

A17 Խնդրի կողմերից որևէ մեկը 

սպառնացե՞լ կամ դիմե՞լ է 

ֆիզիկական բռնության 

խնդրի ընթացքում կամ 

խնդրի լուծման փուլում: 

 

1.Այո…………………………………………………………………………

………1 

2.Ոչ…………………………………………………………………………

……….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ………………………...99 
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Զ/Վ: Ընթերցե՜ք. իսկ այժմ Ձեզ որոշ հարցեր կտամ այն մասին, թե ինչպե՞ս եք Դուք կամ Ձեր տնային 

տնտեսության անդամը վերջնականապես լուծել Ձեր կողմից նշված խնդիրը:  

A18 

 

Դուք (կամ Ձեր 

տնային 

տնտեսության 

անդամը) դիմե՞լ եք 

որևէ այլ անձի, 

խմբի կամ 

կառույցի՝ Ձեր 

խնդիրը լուծելու 

նպատակով: 

Այո………………………………………………………………………1 

(ԱՆՑՆԵԼ A20) 

Ոչ……………………………………………………………………….2(ԱՆՑՆԵԼ 

A19) 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ…………….99(ԱՆՑՆԵԼ A20e) 

A19 Ինչու՞ չեք դիմել այլ 

անձի, խմբի կամ 

կառույցի՝ խնդրի 

լուծման 

նպատակով: 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵ՜Ք 

ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ 

ԱԶԱՏՈՐԵՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: 

ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ԲՈԼՈՐ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ:]  

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. 

ԱՆՑՆԵԼ A21]  

 

1=Երկու կողմերը հասել են խաղաղ հանգուցալուծման 

2=Ես էի ստեղծել խնդիրը/ Մտածեցի, որ մյուս անձը ճիշտ էր 

3=Խնդիրը բավականաչափ կարևոր չէր/Նյութական կամ այլ վնաս չէր 

պատճառվել 

4=Դա ընդամենը ժամանակի վատնում կլիներ/Ցանկացած պարագայում 

դա անօգուտ կլիներ (անզորության զգացում)  

5=Դա կլիներ ընդամենը ժամանակի վատնում/Ցանկացած պարագայում 

դա անօգուտ կլիներ, քանի որ ես գիտեմ իմ իրավունքները և հասկանում 

եմ իմ հնարավորությունները, և վստահ եմ, որ դրա համար չարժեր 

գլխացավանքի մեջ մտնել (իրավազորության զգացում) 

6=Ապացույցներ չունեի 

7=Չգիտեի՝ ինչ անել կամ ուր դիմել 

8=Այն անձը, ով կարող էր օգնել, չափազանց հեռու էր գտնվում 

9=Չափազանց թանկ կարժենար 

10=Վախենում էի, որ կավարտվի բռնությամբ 

11=Մյուս կողմը ինձնից/մեզնից շատ ավելի զորեղ է/Հաղթելու շանս 

չունեինք 

12=Դա խնդիրներ կստեղծեր իմ ընտանիքի համար  

13=Դա կվնասեր մյուս կողմի հետ հարաբերությունները 

14=Դա ընտանիքին վերաբերող նեղ խնդիր էր 

15=Այլ պատճառով (նշե՛լ) 

Մանրամասնե՜ք. 

___________________________________________________________ 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԱՆՑՆԵԼ Q21] 

 

A20                                                                                                                                         

a.  Ու՞ր է ներկայացվել խնդիրը: 1= Դատարան  

2= Առևտրային արբիտրաժ  

3= Թաղային 

հեղինակության/հեղինակավոր մարդու 

4= Ոստիկանությանը 

5= Կառավարության որևէ մարմնի 

6= Իրավապաշտպան կամ 

հասարակական կազմակերպության 

7= Երրորդ անձի (ընտանիքի անդամի, 
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ընկերոջ, տեղական առաջնորդի)՝ 

հաշտարարության կամ բանակցության 

նպատակով  

8=Կրոնական կառույցին, որին 

պատկանում եք 

9=Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ազգային 

կառույցին/Մարդու իրավունքների 

պաշտպանին 

10=Այլ 

99=Չգիտեմ/ՀՊ 

b.  Ո՞վ է որոշել խնդիրը ներկայացնել տվյալ 

անձին, խմբին կամ կառույցին: 

 

1=Դուք կամ Ձեր տնային տնտեսության 

որևէ անդամը 

2=Մյուս կողմը  

3=Երկուստեք 

99=(Մի՜ ընթերցեք) Չգիտեմ/ՀՊ 

c.  Ո՞րն էր հիմնական պատճառը, որ Դուք կամ 

Ձեր տնային տնտեսության անդամը 

որոշեցիք դիմել տվյալ անձին, խմբին կամ 

կառույցին՝ մեկ այլ տեղ դիմելու փոխարեն: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵ՜Ք ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ԱԶԱՏՈՐԵՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: ՆՇԵ՜Ք ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

1=Գինը 

2=Անձը/խումբը/կառույցը վայելում է 

համայնքի հարգանքը 

3=Անձը/խումբը/կառույցն ունի 

հմտություններ/գիտելիք 

4=Անձը/խումբը/կառույցն անկողմնակալ է 

5=Անձը/խումբը/կառույցը շատ արագ է 

աշխատում 

6= Անձին/խմբին/կառույցին դիմելով 

առօրյան ավելի քիչ կխաթարվեր 

7=Անձը/խումբը/կառույցն ինձ ծանոթ է 

8=Բոլորն են դիմում այդ 

անձին/խմբին/կառույցին 

9= Անձը/խումբը/կառույցն ունի 

պատասխանատվություն/հեղինակություն  

10=Այդ անձի/խմբի/կառույցի հետ ինձ 

առավել հարմար եմ զգում 

99=(Մի՜ ընթերցեք) Չգիտեմ/ՀՊ 

d.  Ի՞նչ հիմնական արդյունք էիք ակնկալում 

ստանալ այդ անձից, խմբից կամ կառույցից: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ՜ 

ԸՆԹԵՐՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԹՈՒՅԼ 

ՏՎԵ՜Ք ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ԱԶԱՏՈՐԵՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ: ՆՇԵ՜Ք ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

1=Օրենքի  արդար կիրառություն իմ խնդրի 

հարցում 

2=Վրեժ 

3=Ներողություն 

4=Դրամական հատուցում 

5=Այլ 

99=Չգիտեմ/ՀՊ 

e.  Լուծման գործընթացն իրականացվե՞ց  Ձեր 

նախընտրած լեզվով: 

Այո…………………………………...…………

….…1 (ԱՆՑՆԵԼ A20g) 

Ոչ…………………………………….…………

…….2 

ԿՉ………………………………………………

……98 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ…………………..99 

f.  Կա՞ր մեկը, ով թարգմանում էր  գործընթացը Այո…………………………………...…………
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Ձեզ համար: …….1 

Ոչ, բայց կարիքը 

կար………………..…………....2 

Ոչ, կարիք 

չկար…………………………………….3 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ 

g.  Այդ անձը/կառույցը/խումբը  կարողացա՞վ 

լուծել Ձեր խնդիրը 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ……………………………………..………

…………..2 (ԱՆՑՆԵԼ A20k) 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ…………….99 (ԱՆՑՆԵԼ A20l) 

h.  Որքա՞ն ժամանակ անցավ խնդիրը տվյալ 

անձին/ խմբին/կառույցին ներկայացնելուց 

մինչև լուծումը: 

Մեկ ամսից 

պակաս………….……………………………

…1  

Մեկ ամսից մինչև մեկ տարի 

.…….………………………..2  

Մեկից մինչև մեկ և կես 

տարի………….…….…..………...3  

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ…………………………….99 

i.  Դուք հետևեցի՞ք կայացված վճռի 

պայմաններին/պահանջներին:  

Այո……………………………………………

…………...1 

Ոչ………………………..…………..…………

…………2 

ԿՉ………………………………………………

………..98 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

j.  Մյուս կողմը հետևե՞ց կայացված վճռի 

պայմաններին/պահանջներին: 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ………………………..…………..…………

…………2 

ԿՉ………………………………………………

………..98 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ………………………99 

k.  Ձեր կարծիքով վճիռն արդա՞ր էր: 

 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ…………………………..…………..………

…………2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ………………………99 

l.  Անկախ վճռից, Ձեր կարծիքով, գործընթացն 

արդա՞ր էր: 

 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ………………………..…………..…………

…………2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ………………………99 

m.  Խնդիրը լուծելուց հետո, Դուք նույն կողմի 

հետ մեկ այլ խնդիր ունեցե՞լ եք: 

 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ…………………………..…………..………
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………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

n.  Գործընթացում Ձեզ՝ կաշառք տալու 

պահանջ ներկայացվե՞լ է: 

 

Այո……………………………………………

……………1 

Ոչ…………………………..…………..………

………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

o.  Ընդհանուր առմամբ, որքա՞ն գումար 

ծախսեց (եթե ծախսվել է) դուք/Ձեր տնային 

տնտեսությունն իրավաբանական 

ծառայությունների համար: 

 

[                                   ] ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ 

 

[Զրուցավար. եթե չի ծախսվել, գրե՜ք «0»] 

p.  Ձեր կարծիքով գործընթացը դանդաղ էր, թե՞ 

արագ: 

 

Արագ…………………………………………

………………1 

Դանդաղ………………………..…………..…

……………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

q.  Ձեր կարծիքով գործընթացը թանկ արժեցավ, 

թե՞ էժան: 

 

Թանկ…………………………………………

………………1 

Էժան..……………………..…………..………

…………..….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ…………………………..99 

r.  Այդ անձից, խմբից կամ կառույցից  բացի, 

Դուք և Ձեր տնային տնտեսության որևէ 

անդամ կամ դիմացի կողմը խնդիրը 

ներկայացրե՞ց մեկ այլ տեղ, օրինակ՝ այլ 

արդյունք ստանալու, որոշումը 

բողոքարկելու կամ ավելի արագ լուծում 

գտնելու նպատակով: 

Այո……………………………………………

………………1 

Ոչ……………………………..…………..……

…………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ………………………….99 

A21 [ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. եթե հարցվողը որևէ խնդիր չի ունեցել կամ հարցվողը որևէ տեղ չի 

ներկայացրել իր խնդիրը, տվե՜ք հետևյալ հարցերը՝ պատահականորեն ընտրված 

մտացածին իրավիճակների որևէ մեկի հիման վրա:] 

 

ԸՆԹԵՐՑԵ՜Ք. խնդրում եմ վերհիշել մտացածին իրավիճակը (կապված … բանտարկված 

տղամարդու, հղի կնոջ, հաշմանդամություն ունեցող դստեր, լրագրողի հետ), և 

պատկերացրե՜ք, թե ինչ կանեիք, եթե Դուք լինեիք այդ իրավիճակում:  

a. Ձեր խնդրին լուծում տալու նպատակով 

կդիմեի՞ք որևէ անձի, խմբի կամ կառույցի: 

 

Այո……………………………………………

…………….…1 

Ոչ……………………………………………….

.…2 (ԱՎԱՐՏ) 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) Չգիտեմ/ՀՊ…………...99 

(ԱՎԱՐՏ) 
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b. Ու՞ր կներկայացնեիք խնդիրը: 1 =Դատարան  

2 = Առևտրային արբիտրաժ  

3 = Թաղային 

հեղինակության/հեղինակավոր մարդու  

4 =Ոստիկանությանը 

5 =Կառավարության որևէ մարմնի 

6 =Իրավապաշտպան կամ 

հասարակական կազմակերպության 

7 =Երրորդ անձի (ընտանիքի անդամի, 

ընկերոջ, տեղական առաջնորդի)՝ 

հաշտարարության կամ բանակցության 

նպատակով  

8 =Կրոնական կառույցին, որին 

պատկանում եք 

9 =Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ազգային 

կառույցին/Մարդու իրավունքների 

պաշտպանին 

10 =Այլ 

c. Ձեր կարծիքով լուծումն արդար կլինե՞ր: 

 

 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ…………………………..…………..………

………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

d. Ձեր կարծիքով այդ գործընթացում Ձեզնից 

կպահանջեի՞ն կաշառք տալ: 

 

 

Այո……………………………………………

…………..1 

Ոչ…………………………..…………..………

………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

e. Ձեր կարծիքով գործընթացը դանդա՞ղ 

կլիներ, թե՞ արագ: 

 

Արագ…………………………………………

……………..1 

Դանդաղ…………………..…………..………

………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

f. Ձեր կարծիքով գործընթացը թա՞նկ կլիներ, 

թե՞ էժան: 

 

Թանկ…………………………………………

……..………1 

Էժան………………………..…………..………

…………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 

g. Այդ անձից, խմբից կամ կառույցից զատ, Ձեր 

խնդիրը կներկայացնեի՞ք մեկ այլ տեղ, 

օրինակ՝ այլ արդյունք ստանալու, որոշումը 

բողոքարկելու կամ ավելի արագ լուծում 

գտնելու նպատակով: 

Այո……………………………………………

……………1 

Ոչ…………………………..…………..………

………….2 

(ՄԻ՜ ԸՆԹԵՐՑԵՔ) 

Չգիտեմ/ՀՊ……………………….99 
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Բաժին 4.Պատասխանողի սոցիալական և ժողովրդագրական տվյալները 

4.1.Սեռ:  [1. Արական, 2. Իգական]   4.2. Ծննդյան տարեթիվ  

 

4.3. Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական մակարդակը, որ Դուք ստացել եք մինչ այժմ.  

0. Չեմ ստացել հիմնական կրթություն, 1.Հիմնական (լրիվ կամ ոչ լրիվ) 
2. Թերի միջնակարգ, 3. Միջնակարգ, 4. Միջին մասնագիտական,  
5. Թերի բարձրագույն, 6. Բարձրագույն, 7. Հետբուհական գիտական աստիճան 

 

 

4.4. Ներքոհիշյալից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում Ձեր ընտանիքի տնտեսական վիճակը: 

1. Ընտանիքի եկամուտը չի բավականացնում սնունդ գնելու համար: 

2. Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ, բայց ոչ հագուստ գնելու համար: 

3. Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է սնունդ և հագուստ, բայց ոչ թանկարժեք կենցաղային 

տեխնիկա, օրինակ՝ սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար: 

4. Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է թանկարժեք կենցաղային տեխնիկա, օրինակ՝ 

սառնարան կամ լվացքի մեքենա գնելու համար: 

5. Ընտանիքի եկամուտը բավականացնում է ցանկացած բան գնելու համար: 

 

 

4.5. Ո՞րն է առավել ճիշտ նկարագրում Ձեր կարգավիճակը:  

[Զ./Վ. Ընդունեք միայն մեկ պատասխան]: 

 

1 Վարձու աշխատող եմ 

2 Գործազուրկ եմ 

3 Ինքնազբաղված եմ 

4 Սովորող եմ (և չեմ աշխատում) 

5 Սովորող եմ (և աշխատում եմ) 

6 Թոշակառու եմ (և չեմ աշխատում) 

7 Թոշակառու եմ (և աշխատում եմ) 

-2 ՀՊ 

4.6 Ասացեք խնդրեմ, ո՞րն է Ձեր ամուսնական կարգավիճակը:  

1 Ամուսնացած 

2 Համատեղ բնակություն 

3 Ամուսնալուծված 

4 Առանձին բնակություն 

5 Այրի 

6 Երբեք չամուսնացած 

-1  ՉԳ  

-2 ՀՊ 

 

4.7 Այժմ կկարդամ խմբերի մի ցանկ: Նշեք խնդրեմ, արդյոք դրանց անդամակցո՞ւմ եք, և եթե այո, ապա ինչ 

կարգավիճակով: [0. Անդամ չեմ, 1.Պասիվ անդամ, 2. Ակտիվ անդամ, 3.Ղեկավար] 

1. Քաղաքական կուսակցություն կամ դրա տեղական մասնաճյուղ   

2. ՀԿ, համայնքային կազմակերպություն կամ ասոցիացիա   

3. Քաղաքացիական ակտիվիստների խումբ  

4. Կրոնական խումբ  

5. Այլ կամավորական միություն (օր.՝ երիտասարդական խումբ կամ բիզնես ասոցիացիա)  

(նշեք)________________________________________  
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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   

 

 

 

 

 

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 զանգահարեն կամ այցելեն Ձեզ: Նման ստուգման միակ նպատակը 

պարզելն է, արդյո՞ք հարցումը կատարվել է որակի չափանիշներին համապատասխան: Սակայն, բոլոր 

դեպքերում, մենք ապահովում ենք Ձեր պատասխանների գաղտնիությունը: 

 

Տվեք խնդրեմ Ձեր քաղաքային և/կամ բջջային հեռախոսահամարները:   Երաշխավորում ենք, որ դրանք  

կօգտագործվեն միայն Ձեզ հետ կապվելու համար:    

Ում հարցնել Հեռախոսահամար 

  

 

 

 

Հարցազրույցի ավարտի ժամը   |____|____|:|____|____| 

(ժամ/րոպե, 24-ժամյա ձևաչափ) 

 

 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԸ 

 

I.1 Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը Երբեք 1 

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` ասացեք 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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դժկամությամբ  պատասխանում 

հարցերին 
Քիչ 2 

Միջին 3 

Շատ 4 

Գրեթե բոլոր հարցերին 5 

 

I.2 Ո՞ր հարցերին էր պատասխանողը դժկամությամբ պատասխանում: 

_________________________________________ 

I.3 Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը 

Բոլորովին 

անկեղծ չէր 
        

Լիովին 

անկեղծ էր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

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 զանգահարեն կամ այցելեն Ձեզ: Նման ստուգման միակ նպատակը 

պարզելն է, արդյո՞ք հարցումը կատարվել է որակի չափանիշներին համապատասխան: Սակայն, բոլոր 

դեպքերում, մենք ապահովում ենք Ձեր պատասխանների գաղտնիությունը: 

 

Տվեք խնդրեմ Ձեր քաղաքային և/կամ բջջային հեռախոսահամարները:   Երաշխավորում ենք, որ դրանք  

կօգտագործվեն միայն Ձեզ հետ կապվելու համար:    

Ում հարցնել Հեռախոսահամար 

  

 

 

 

Հարցազրույցի ավարտի ժամը   |____|____|:|____|____| 

(ժամ/րոպե, 24-ժամյա ձևաչափ) 

 

 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԸ 

 

I.1 Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը 

դժկամությամբ  պատասխանում 

հարցերին 

Երբեք 1 

Քիչ 2 

Միջին 3 
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Շատ 4 

Գրեթե բոլոր հարցերին 5 

 

I.2 Ո՞ր հարցերին էր պատասխանողը դժկամությամբ պատասխանում: 

_________________________________________ 

I.3 Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը 

Բոլորովին 

անկեղծ չէր 
        

Լիովին 

անկեղծ էր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 


