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Աշխարհի արժեքների հետազոտություն 
Հայաստան, 2011թ. սեպտեմբեր 

 

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ 
V1 Հետազոտության ալիքի համարը.                                                                                                         |_6_| կոդը 

  

V2 Երկրի կոդը                                                                                                                                  |_0_|_5_|_1_| կոդը 
  

V3 Հարցազրույցի համարը                   |___|___|___|___| 
 

 
   

M1 Տնային տնտեսության  (այսուհետ`Տ/Տ) 
նույնացման համարը  [ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է զրուցավարը` 
այսուհետ`Զ/վ] 

 
 |___|___| Մարզ    |___|___|___|___| Քլաստեր   |___|___|___| Տ/Տ 

   

M2 Բնակավայր/համայնք_____________________________անվանումը      |___|___|___|___| կոդը 
   

M3 Բնակավայրի տեսակը     1. Երևան     2.  Քաղաքային 3.  Գյուղական 
   

M5 Զ/վ. _______________________________անուն, ազգանունը 

                                                                                                                                                                                       |___|___|___|___| կոդը 
   

M6 Այցի/երի ամսաթիվը 
և ժամը (24-ժամյա 
ռեժիմով)  
[Լրացնում է Է Զ/վ] 

  

Առաջին այց |___|___| օր |___|___|  ամիս  |___|___| ժամ |___|___|  րոպե         
  

  

Երկրորդ այց |___|___| օր |___|___|  ամիս  |___|___| ժամ |___|___|  րոպե         
  
  

Երրորդ այց |___|___| օր |___|___|  ամիս  |___|___| ժամ |___|___|  րոպե         
  

M7 Տ/Տ հասանելիություն 1. Տ/Տ-ն հասանելի է 
2.  Հասցեն չի գտնվել 
3. Հասցեում մշտապես բնակվողներ չկան 
4.  Հասցեում բնակվող Տ/Տ անհասանելիություն 

 L1 

} ՎԵՐՋ 
 

Բաժին L Մասնակցության համաձայնության ստացում 
 

L1 Զ/վ. Ողջունեք դուռը բացողին .    Պատասխանը հայերեն է / հայերենով հարցումը հնարավոր է 1  L2 
Պատասխանը հայերեն չէ / հայերենով հարցումը հնարավոր չէ 2   L7 

    

L2 [Զ/վ.   Հիշեք այս տեքստը և ներկայացրեք այն դուռը բացողին:] Բարև Ձեզ, իմ անունը ____________ 

է: Ես ներկայացնում եմ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնները (CRRC) 
Հայաստանում, որը շահույթ չհետապնդող, անկախ մի հետազոտական կենտրոն է, և 
հանդիսանում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր։ Այս հարցումն 
աշխարհի շատ երկրներում անցկացվող հետազոտության մի մասն է, որը նպատակ ունի 
պարզել, թե ինչն են մարդիկ արժևորում իրենց կյանքում: Ձեր մասնակցությունը հարցմանը 
թույլ կտա ավելի լավ հասկանալ, թե ինչին են հավատում և ինչ են ուզում մարդիկ 
ժամանակակից հայ հասարակությունում։ Ձեր տնային տնտեսությունն ընտրվել է 
պատահականորեն, ի թիվս Հայաստանի մոտ 1100 այլ տնային տնտեսությունների, և 
արդյունքների հավաստիության տեսանկյունից` շատ կարևոր է, որ Դուք համաձայնեք 
մասնակցել այս հարցմանը: Ձեր բոլոր պատասխանները կամավոր են և կլինեն գաղտնի ու 
բացարձակապես անանուն:  
Խնդրում եմ նաև հաշվի առնել, որ մասնակցելով հարցմանը` կօգնեք անձամբ ինձ 
իրականացնելու իմ աշխատանքը: Հուսով եմ, որ կհամաձայնեք մասնակցել: 

 

 

1.Այո 

 

 

 L3 
 

 

2.Ոչ 

 

 

L7 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-Հայաստան 

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր 
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Տ/Տ հարցվող անդամի ընտրանքը 
L3. [Զ/վ.  Հստակ և ընկալելի հնչեցրեք այս տեքստը]  Տվյալ հետազոտության մեթոդաբանությամբ պետք է հարցվի Ձեր Տ/Տ 

պատահական կարգով ընտրված չափահաս անդամներից միայն մեկը: Նրան որոշելու համար խնդրում ենք նշեք Ձեր Տ/Տ 
18 տարին լրացած այն անդամների ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը և սեռը, ովքեր` անկախ գրանցման վայրից և 
ազգակցական կապերից, ներկայումս ապրում են Ձեզ հետ և վարում են միասնական տնտեսություն, այսինքն` կիսում են 
իրենց եկամուտները և ծախսերը: Սկսենք առավել տարիքավորից: 

 Անուն Ծննդյան թիվ Ծննդյան ամիս Ծննդյան օրը Սեռը` 1 - ար; 2 – իգ 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           

[Զ/վ. Նպատակային հարցվողը նա է, ում արդեն կայացած ծննդյան օրն առավել մոտ է հարցման օրվան: Օղակեք Տ/Տ այդ անդամի համարը և  
 L4]. 

L4 Ձեր Տ/Տ-ից պետք է հարցվի..... 
(հարցվողի ծննդյան ամիսը և օրը) 
ծնված անձը, քանի որ նրա` արդեն 
կայացած ծննդյան օրն առավել 
մոտ է այսօրվան: Կարո՞ղ եմ 
հարցազրույց ունենալ նրա հետ:  
[Զ/վ տարբերակները  չկարդալ:] 

Այո, հենց հիմա 1   L8. 
Այսօր այլ ժամի   2 }  L5. 

Հարցման ժամկետում այլ օր 3 
Հարցման ժամկետում ժամանակ չունի / հասանելի չէ       4 

} 
 

Հարցման ժամկետում բացակայում է բնակավայրից 5  
 L7 Առողջական կամ այլ պատճառներով չի կարող 6 

Հրաժարվում է 7 
Տ/Տ այլ անդամի արգելք 8  

 

 

L5 Երկրորդ այց ռեսպոնդենտին. Հանդիպման կայացում, հարցում    1    L8. 
Նոր պայմանավորվածություն հարցման ժամկետում 2   L6. 
Հարցման ժամկետում ժամանակ չունի / հասանելի չէ 3 

} 

Հարցման ժամկետում բացակայում է բնակավայրից 4 
Առողջական կամ այլ պատճառներով չի կարող 5 L7 

Հրաժարվում է 6  
Տ/Տ այլ անդամի արգելք 7 

  L6 

 

Երրորդ այց ռեսպոնդենտին. Հանդիպման կայացում, հարցում    1   L8 
Հարցման ժամկետում ժամանակ չունի / հասանելի չէ 2 

} 

Հարցման ժամկետում բացակայում է բնակավայրից 3 
Առողջական կամ այլ պատճառներով չի կարող 4 L7 

Հրաժարվում է 5  
Տ/Տ այլ անդամի արգելք 6 

  

 L7 Հարցման չկայացման 
վերջնական պատճառը.  

Հարցվողը ժամանակ չունի անհասանելի է   1 

Վերջ  

Հարցվողը բացակայում է բնակավայրից   2 
Հարցվողն առողջական կամ այլ պատճառներով չի կարող 3 

Տ/Տ հրաժարում 4 
Հարցվողի հրաժարում 5 

Տ/Տ այլ անդամի արգելք 6 
 

  

L8 Հարցման կայացման ամսաթիվը և սկզբի ժամը. |___|___| օր  |___|___| ամիս   |___|___| ժամ |___|___| րոպե 

Անցնել հիմնական հարցաշարին 



 3 

Հիմնական հարցաշար 
 

M-1. Տ/տ նույնացման համարը  [Զ/վ. արտագրել 
տիտղոսաթերթից] 

 

 |___|___| մարզ  |___|___|___|___| կլաստեր  |___|___|___| տ/տ 

 

Զ/Վ. ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ (օրինակ` «ընդունեք մինչև երեք պատասխան և այլն), ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐՆ ՈՒ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԿԱՐԴԱԼ, ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Նշել բայց չկարդալ .                -1  Դժվարանում եմ պատասխանել 
                                                    -2  Հրաժարվում եմ պատասխանել/ Չկա պատասխան 
                                                   -3  Կիրառելի չէ   

V4-V9.[ՔԱՐՏ 1]  Ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ է կարևոր 
Ձեզ համար ....  

Շատ կարևոր 
է 

Ավելի շուտ 
կարևոր է 

Ավելի շուտ 
կարևոր չէ 

Բնավ 
կարևոր չէ 

ԴՊ 

V4. Ընտանիքը 1 2 3 4 -1 

V5. Ընկերները 1 2 3 4 -1 
V6. Ազատ ժամանակը 1 2 3 4 -1 
V7. Քաղաքականությունը 1 2 3 4 -1 
V8. Աշխատանքը 1 2 3 4 -1 
V9. Կրոնը 1 2 3 4 -1 

 

V10. Ընդհանուր առմամբ, կարո՞ղ եք ասել, 
որ Դուք… 

Շատ երջանիկ եք 1 ԴՊ 

Ավելի շուտ երջանիկ եք 2 -1 

Ավելի շուտ երջանիկ չեք 3 -1 
Բնավ երջանիկ չեք 4 -1 

 

 

V11. Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս 
կնկարագրեք Ձեր ներկայիս առողջական 
վիճակը:  

Շատ լավ  1 Շատ վատ 4 
Լավ 2 ԴՊ -1 

Վատ 3   
 

    
V12-V22.[ՔԱՐՏ 2] 
Ձեր կարծիքով, որո՞նք 
են այս արժեքներից  
հինգ առավել 
կարևորները, որոնցով 
պետք է 
դաստիարակել 
երեխաներին տանը:  
 
[Զ/վ Ընդունել մինչև 5 
պատասխան]:    

 Նշվել է Չի նշվել 
V12. Անկախություն 1 2 

V13. Աշխատասիրություն 1 2 

V14. Պատասխանատվության գգացում 1 2 

V15. Երևակայություն 1 2 

V16. Հանդուրժողականություն և հարգանք ուրիշների հանդեպ 1 2 

V17. Խնայողություն, փողի և իրերի խնայողություն 1 2 

V18. Վճռականություն, հաստատակամություն 1 2 

V19. Հավատք 1 2 

V20. Անշահախնդրություն 1 2 

V21. Հնազանդություն 1 2 

V22. Ինքնարտահայտում 1 2 

  ԴՊ -1 
 

V23. [ՔԱՐՏ  3]  Ընդհանուր առմամբ, որքանո՞վ եք ներկայումս բավարարված Ձեր կյանքով: 
Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին բավարարված 
չեմ», «10»-ը` «լիովին բավարարված եմ»: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V24. Ընդհանուր առմամբ, ի՞նչ եք կարծում, մարդկանց 
մեծամասնությանը կարելի՞ է վստահել, թե՞ պետք է զգուշավոր 
լինել: 

Կարելի է վստահել 1 
Պետք է զգուշավոր լինել 2 

ԴՊ -1 
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V25-V35.  Հիմա 
կկարդամ 
հասարակական և 
կամավորական 
կազմակերպություն-
ների տեսակների մի 
ցանկ: Դրանցից 
յուրաքանչյուրի համար 
ասացեք, խնդրեմ, 
արդյո՞ք հանդիսանում  
եք դրա ակտիվ անդամ, 
պասիվ անդամ, թե՞ 
ընդհանրապես չեք 
անդամակցում:  

 Ակտիվ Պասիվ Անդամ չէ
V25. Եկեղեցական կամ կրոնական  2 1 0 

V26. Սպորտային կամ ժամանցային  2 1 0 

V27. Արվեստի, երաժշտության կամ կրթության հետ 
կապված  

2 1 0 

V28. Արհմիություն 2 1 0 

V29. Քաղաքական կուսակցություն 2 1 0 

V30. Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հետ կապված  2 1 0 

V31. Մասնագիտական միավորում 2 1 0 

V32. Մարդասիրական, բարեգործական  2 1 0 

V33. Սպառողների շահերի պաշտպանության  2 1 0 

V34. Ինքնօգնության կամ փոխադարձ օգնության խմբեր 2 1 0 

V35. Այլ կազմակերպություն 2 1 0 
 

V36-V44. [ՔԱՐՏ  4]    Այս 
ցուցակում թվարկված  են 
մարդկանց  տարբեր խմբեր: 
Նշեք, խնդրեմ, այն խմբերը,  
որոնց ներկայացուցիչների 
հետ չէիք ցանկանա ապրել 
որպես հարևան: 

 Նշել է Չի նշել ԴՊ 
V36 Թմրամոլներ 1 2 -1 

V37 Այլ ռասայի պատկանող մարդիկ 1 2 -1 
V38 ՁԻԱՀ-ով հիվանդներ 1 2 -1 
V39 Ներգաղթողներ, օտարերկրյա աշխատողներ 1 2 -1 
V40 Համասեռամոլներ 1 2 -1 
V41 Այլ հավատքի, կրոնի մարդիկ 1 2 -1 
V42 Հարբեցողներ 1 2 -1 
V43 Միասին ապրող չամուսնացած զույգեր 1 2 -1 
V44 Այլ լեզվով խոսող մարդիկ 1 2 -1 

 

V45-V48.  Ասացեք, խնդրեմ, արդյո՞ք Դուք համաձայն եք հետևյալ 
դատողությունների հետ: 

Համա-
ձայն եմ 

Ոչ մեկը, 
ոչ մյուսը 

Համա-
ձայն չեմ 

V45. Երբ աշխատատեղերը քիչ են, տղամարդիկ ավելի շատ 
իրավունքներ պետք է ունենան աշխատելու, քան կանայք 

1 2 3 

V46. Երբ աշխատատեղերը  քիչ են, գործատուները պետք է առավելու- 
թյուն տան տվյալ երկրի բնակիչներին, այլ ոչ թե եկվորներին 

1 2 3 

V47. Եթե կինը ամուսնուց  ավելի է վաստակում, ամենայն 
հավանականությամբ  խնդիրներ կծագեն  

1 2 3 

V48. Կնոջ համար աշխատանք ունենալն անկախության ձեռքբերման 
լավագույն ուղին է 

1 2 3 

 

V49-V54.  [ՔԱՐՏ 5]  Իսկ որքանո՞վ եք համաձայն այս 
պնդումների հետ: 

Լիո-
վին  

Համա-
ձայն եմ 

Համա-
ձայն չեմ 

Բնավ 
համաձայն չեմ 

ԴՊ 

V49. Իմ կյանքի հիմնական նպատակներից մեկը եղել է 
ծնողներիս  հպարտացնելը 

1 2 3 4 -1 

V50. Երբ մայրը վարձու աշխատող է, երեխաները տուժում են  1 2 3 4 -1 
V51. Ընդհանուր առմամբ, տղամարդիկ ավելի լավ 

քաղաքական առաջնորդներ են դառնում, քան կանայք   
1 2 3 4 -1 

V52. Բարձրագույն կրթությունն ավելի կարևոր է տղաների, 
քան աղջիկների համար   

1 2 3 4 -1 

V53. Ընդհանուր առմամբ, տղամարդիկ դառնում են ավելի լավ 
բիզնեսի ղեկավարներ, քան կանայք   

1 2 3 4 -1 

V54. Կնոջ համար տնային տնտեսուհի լինելը համարժեք է 
վճարովի աշխատանքին  

1 2 3 4 -1 
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V55. [ՔԱՐՏ  6]  Որոշ մարդիկ կարծում են, որ իրենք լիովին ազատ են իրենց ընտրության մեջ և 
կարող են վերահսկել իրենց կյանքը, մինչդեռ մյուսները հակառակ կարծիքի են: Ասացեք, 
խնդրեմ, թե որքան՞ով եք Դուք ազատ ընտրություն կատարելու և Ձեր կյանքի ընթացք 
վերահսկելու հարցում: Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է, որ 
«չունեք ընտրության հնարավորություն», իսկ «10»-ը` «ունեք ընտրության լայն 
հնարավորություն»: 

Բալը 
 

ԴՊ -1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V56. [ՔԱՐՏ  7]  Ի՞նչ եք կարծում, մարդկանց  մեծ  մասը, հնարավորության դեպքում, կփորձի 
շահագործե՞լ Ձեզ, թե՞ կփորձի լինել արդար: Գնահատեք, խնդրեմ, 10 բալանոց 
սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է, որ «կփորձեն շահագործել», իսկ «10»-ը` «կփորձեն 
լինել արդար»: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V57. [ՔԱՐՏ  8]  Ասացեք, 
խնդրեմ,  որն է Ձեր 
ներկայիս ընտանեկան 
դրությունը: Դուք… 

Ամուսնացած եք 1 
Ապրում եք միասին որպես ամուսիններ, սակայն գրանցված չեք 2 

Ամուսնալուծված եք 3 
Ապրում եք առանձին, սակայն ամուսնալուծությունը ձևակերպված չէ 4 

Այրի/կնակորույս եք 5 
Ամուրի եք  6 

 

 

V58. Ունե՞ք  արդյոք երեխաներ և եթե այո, ապա քանի՞սը:   
[Զ/վ` չունենալու դեպքում-0, 8-ից ավել երեխա ունենալու դեպքում ` 8] 

Թիվը 
 

 

 

V59. [ՔԱՐՏ 9]  Ասացեք, խնդրեմ, որքանո՞վ եք Դուք բավարարված Ձեր ընտանիքի նյութական
վիճակով: Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին
բավարարված չեմ», իսկ «10»-ը` «լիովին բավարարված եմ»: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V60-V61. [ՔԱՐՏ 10]   Մարդիկ երբեմն խոսում են այն մասին, թե ինչպիսի նպատակներ 
պետք է դրվեն մեր երկրի առջև մոտակա 10 տարիներին: Ձեր կարծիքով, այս 
նպատակներից  որո՞նք են 1-ին և 2-րդ առավել կարևորները: 

60.1-ինը 61.2-րդը 

 Տնտեսական աճի բարձր մակարդակ 1 1 
Երկրի հուսալի պաշտպանության ապահովում 2 2 

Որ մարդիկ ավելի մեծ հնարավորություն ունենան մասնակցելու իրենց 
աշխատավայրում, բնակավայրում տեղի ունեցող ամեն ինչին  

3 3 

Մեր քաղաքներն ու գյուղերն ավելի բարեկարգ դարձնել 4 4 
ԴՊ -1  -1 

 

V62-V63. [ՔԱՐՏ 11]  Իսկ այս քարտում նշվածներից որո՞նք են , Ձեր կարծիքով, 1-ին և 
2-րդ առավել կարևոր խնդիրները: 62.1-ինը 63.2-րդը 

 Երկրում կարգ ու կանոնի ապահովում  1 1 
Ժողովրդին ավելի շատ հնարավորություն տալ ազդելու կառավարության 

կարևոր որոշումների վրա  2 2 

Պայքար գնաճի դեմ  3 3 
Խոսքի ազատության ապահովում  4 4 

ԴՊ -1 -1 
 

V64-V65. [ՔԱՐՏ  12]  Ահա մեկ այլ ցուցակ: Ձեր կարծիքով, դրանցից որո՞նք են 1-ին և 2-րդ 
առավել կարևորները: 64.1-ինը 65.2-րդը 

 Կայուն տնտեսություն 1 1 
Առաջընթաց դեպի այնպիսի հասարակություն, որը մարդկանց համար է, ոչ թե անդեմ է  2 2 

Առաջընթաց դեպի հասարակություն, որտեղ գաղափարներն ավելի են գնահատվում, 
քան փողը 3 3 
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Պայքար հանցագործության դեմ 4 4 
ԴՊ -1  

 

V66. Իհարկե, մենք բոլորս հուսով ենք, որ մեկ այլ պատերազմ չի 
լինելու, բայց հանկարծ եթե այն սկսվի, Դուք պատրա՞ստ եք 
արդյոք կռվել Ձեր հայրենիքի  համար: 

Այո 1 

Ոչ 2 
ԴՊ -1 

 

 

V67-V69.  Հիմա ես կթվարկեմ ապագայում մեր կյանքում հնարավոր մի քանի 
փոփոխություններ: Եթե դրանք տեղի ունենան, ասացեք, խնդրեմ,  ինչպե՞ս 
կվերաբերեք դրանցից յուրաքանչյուրին` լավ, անտարբեր, թե վատ: 

Լավ Անտար
բեր 

Վատ ԴՊ 

V67. Աշխատանքի կարևորությունը Ձեր կայնքում նվազի 1 2 3 -1 
V68. Առավել մեծ շեշտադրվի տեխնոլոգիաների զարգացմումը 1 2 3 -1 
V69. Առավել շատ հարգանք ցուցաբերվի իշխանությունների նկատմամբ 1 2 3 -1 

 

V70-V79.  [ՔԱՐՏ  13]  Այժմ ես կթվարկեմ մարդկանց մի քանի 
տիպեր: Օգտվելով այս քարտից` ասացեք, խնդրեմ, թե դրանցից 
յուրաքանչյուրը որքանո՞վ է նման Ձեզ` լիովին նման է, նման 
է, որոշ չափով, մի փոքր, թե՞ բոլորովին նման չէ: 

Լիովին 
նման է 

Նմա
ն է 

Որոշ 
չափով 
նման է 

Մի 
փոքր 

նման է 

Նման 
չէ 

Բնավ 
նման չէ 

ԴՊ 

V70. Մարդ, ում համար կարևոր է նոր գաղափարների ծնունդը  
և ստեղծագործ լինելը,  ամեն ինչ ուրույն ձևով անելը 

1 2 3 4 5 6 -1 

V71. Մարդ, ում համար կարևոր է լինել հարուստ, ունենալ 
շատ փող և թանկարժեք իրեր   

1 2 3 4 5 6 -1 

V72. Մարդ, ում համար կարևոր է ապրել ապահով 
միջավայրում, խուսափել հնարավոր վտանգներից 

1 2 3 4 5 6 -1 

V73. Մարդ, ում համար կարևոր է լավ ժամանակ անցկացնելը, 
ինքն իրեն «երես տալը»   

1 2 3 4 5 6 -1 

V74. Մարդ, ում համար կարևոր է հասարակության  համար 
որևէ լավ բան անելը   

1 2 3 4 5 6 -1 

V75. Մարդ, ում համար կարևոր է հաջողության հասնելը, որ 
մարդիկ նկատեն իր ձեռքբերումները   

1 2 3 4 5 6 -1 

V76. Մարդ, ում համար կարևոր են արկածներն ու ռիսկը, 
հետաքրքիր կյանք ունենալը    

1 2 3 4 5 6 -1 

V77. Մարդ, ում համար կարևոր է միշտ ճիշտ վարքագիծ 
դրսևորելը, խուսափելը այնպիսի բան անելուց, ինչ 
մարդիկ կարող են սխալ համարել   

1 2 3 4 5 6 -1 

V78. Մարդ, ում համար կարևոր է շրջակա միջավայրի մասին 
հոգ տանելը և կենսառեսուրսները խնայելը 

1 2 3 4 5 6 -1 

V79. Մարդ, ում համար կարևոր է ավանդույթը, եկեղեցուց և 
ընտանիքից ժառանգած սովորույթներին հետևելը    

1 2 3 4 5 6 -1 

 
 
 
 
 

V80. [ՔԱՐՏ 14] Ասացեք, 
խնդրեմ, այս 
համամարդկային 
խնդիրներից ո՞րն եք Դուք 
համարում ամենալուրջն 
աշխարհի համար: 

Աղքատության և կարիքի մեջ ապրող մարդիկ   1 
Խտրականություն աղջիկների և կանանց նկատմամբ  2 

Վատ սանհիգիենիկ պայմաններ և վարակիչ հիվանդություններ   3 
Ոչ լիարժեք/ոչ համապատասխան կրթություն 4 

Շրջակա միջավայրի աղտոտվածություն   5 
ԴՊ -1 
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V81. Ահա 2 տեսակետներ 
շրջակա միջավայրի և 
տնտեսական աճի 
հարաբերակցության 
վերաբերյալ: Դրանցից 
ո՞րն է առավել մոտ Ձեր 
սեփական կարծիքին: 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը պետք է հատկացվի 
առաջնակարգ դեր, նույնիսկ եթե այն բերի տնտեսական աճի 

տեմպերի դանդաղեցման և աշխատատեղերի կորստի   

1 

Տնտեսական աճին և աշխատատեղերի ստեղծմանը պետք է 
հատկացվի առաջնակարգ դեր,  նույնիսկ եթե շրջակա միջավարը 

որոշ չափով կտուժի դրանից   

2 

Այլ պատասխան____________________________________ 3 

ԴՊ -1 
 

 
 

  Այո Ոչ 
V82. Վերջին 2 տարվա ընթացքում գումար հատկացրե՞լ եք արդյոք էկոլոգիայով զբաղվող որևէ 

կազմակերպության: 
1 2 

V83. Վերջին 2 տարվա ընթացքում մասնակցե՞լ եք արդյոք շրջակա միջավայրի խնդիրներին 
առնչվող որևէ  ցույցի: 

1 2 

 
V84. Վերջին 2 տարվա 

ընթացքում որքանո՞վ եք 
Դուք հետաքրքրվել 
քաղաքականությամբ: 

Շատ եք հետաքրքրվել 1 
Ավելի շուտ հետաքրքրվել եք 2 

Ավելի շուտ չեք հետաքրքրվել 3 
Բոլորովին չեք հետաքրքրվել 4 

 

 
V85-V89.  [ՔԱՐՏ 15]  Այժմ կթվարկեմ քաղաքական գործողությունների մի 
քանի ձևեր: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար ասացեք, խնդրեմ, թե արդյո՞ք 
մասնակցել եք, հնարավոր է մասնակցեք, թե՞ երբեք չեք մասնակցի:      

Մասն
ակցել 

եմ 

Հնարավոր 
է մասնակ-

ցեմ 

Երբեք չեմ 
մասնակցի 

ԴՊ 

V85. Կոլեկտիվ հայցադիմումի ստորագրման 1 2 3 -1 

V86. Բոյկոտների/ընդվզումների 1 2 3 -1 

V87. Խաղաղ ցույցերի 1 2 3 -1 

V88. Գործադուլների 1 2 3 -1 

V89. Բողոքի այլ ակցիաների 1 2 3 -1 
[Զ/վ. Եթե 85-89 հարցրում <1> պատասխան չկա => ՀԱՐՑ 95, եթե կա` տալ 90-94 հարցերը] 
90-94.  [Զ/վ. Հարցնել միայն նախորդ հարցում «Մասնակցել եմ» տարբերակը 
պատասխանածներին] Վերջին տարվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք… 

Ոչ  
մի 

Մեկ Երկու Երեք 3ից 
ավել 

ԴՊ 

V90. Ստորագրել կոլեկտիվ հայցադիմում 1 2 3 4 5 -1 

V91. Մասնակցել բոյկոտների/ընդվզումների 1 2 3 4 5 -1 

V92. Մասնակցել խաղաղ ցույցերի 1 2 3 4 5 -1 

V93. Մասնակցել գործադուլների 1 2 3 4 5 -1 

V94. Մասնակցել բողոքի այլ ակցիաների 1 2 3 4 5 -1 
 

V95. [ՔԱՐՏ  16]  Խոսելով քաղաքականության մասին` մարդիկ օգտագործում են «ձախեր» և 
«աջեր»  հասկացությունները: Օգտվելով բերված 10 բալանոց սանդղակից` ինչպե՞ս 
կդասակարգեիք Ձեր հայացքները: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V96.  [ՔԱՐՏ 17]  Այս սանդղակի ո՞ր կետն է համապատասխանում հասարակությունում 
եկամուտների ճիշտ բաշխման մասին Ձեր պատկերացմանը`  այն պետք է հավասա՞ր 
բաշխված լինի, թե՞ տարբերությունները պետք է մեծ լինեն` անհատական ջանքերը 
խրախուսելու նպատակով: 

Բալը  

ԴՊ 
-1 

 

 

V97. [ՔԱՐՏ 18]  Իսկ ըստ այս սանդղակի արդյոք  բիզնեսում և ձեռնարկատիրության մեջ 
պետք է  մասնավո՞ր սեփականատիրությունն ավելանա, թե՞ պետական: 

Բալը  

ԴՊ -1 
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V98. [ՔԱՐՏ 19]  Հաջորդ սանդղակի ո՞ր կետն է համապատասխանում Ձեր պատկերացմանն 
այն մասին, թե մարդկանց ապահովության հարցում պետությու՞նը, թե՞ իրենք 
քաղաքացիները պետք է կրեն առավել մեծ պատասխանատվություն: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V99. [ՔԱՐՏ 20]  Այս սանդղակով գնահատեք, թե մրցակցությունն արդյո՞ք լավ բան է, այն 
խթանում է մարդկանց աշխատանքը, թե՞ այն վնասակար է և ձևավորում է մարդկանց 
մոտ ամենավատ հատկանիշները:   

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V100. [ՔԱՐՏ  21]  Այս սանդղակի ո՞ր կետն է համապատասխանում աշխատասիրության  
մասին Ձեր  պատկերացմանը` աշխատասիրությունն ապահովու՞մ է ավելի լավ կյանք, 
թ՞ե այն չի բերում հաջողության: 

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V101. [ՔԱՐՏ  22]  Իսկ այս վերջին սանդղակի ո՞ր կետն է համապատասխանում հարստության  
մասին Ձեր  պատկերացմանը` մարդիկ կարող են հարստանալ միայն ուրիշների՞ 
հաշվին, թե՞ հարստությունը կարող է աճել, և հետևաբար այն կարող է բավականացնել 
բոլորին:  

Բալը  

ԴՊ -1 
 

 

V102-V107. [ՔԱՐՏ 23] Ասացեք, խնդրեմ, թե որքանո՞վ եք 
վստահում  մարդկանց հետևյալ խմբերին` լիովին վստահում 
եք, հիմնականում վստահում եք, հիմնականում չեք 
վստահում, թե՞ բոլորովին չեք վստահում: 

Լիովին 
վստահ
ում եմ 

Հիմնակա- 
նում 

վստահում եմ 

Հիմնակա- 
նում չեմ 

վստահում 

Բոլորովին 
չեմ 

վստահում 

ԴՊ 

V102. Ձեր ընտանիքին 1 2 3 4 -1 
V103. Ձեր հարևաններին 1 2 3 4 -1 
V104. Մարդկանց, ում անձամբ ճանաչում եք 1 2 3 4 -1 
V105. Մարդկանց, ում հանդիպում եք առաջին անգամ 1 2 3 4 -1 
V106. Այլ կրոնի մարդկանց 1 2 3 4 -1 
V107. Այլ ազգության մարդկանց 1 2 3 4 -1 

 

V108-V126. [ՔԱՐՏ 24] Իսկ որքանո՞վ եք վստահում հետևյալ 
կազմակերպություններին և հասարակական ինստիտուտներին` 
լիովին վստահում եք, հիմնականում վստահում եք, հիմնականում 
չեք վստահում, թ՞ե բոլորովին չեք վստահում: 

Լիովին 
վստահ
ում եմ 

Հիմնակա 
նում 

վստահում եմ 

Հիմնակա 
նում չեմ 

վստահում 

Բոլորովին 
չեմ 

վստահում 

ԴՊ 

V108. Եկեղեցի 1 2 3 4 -1 
V109. Զինված ուժեր 1 2 3 4 -1 
V110. Մամուլ 1 2 3 4 -1 
V111. Հեռուստատեսություն 1 2 3 4 -1 
V112. Արհմիություններ 1 2 3 4 -1 
V113. Ոստիկանություն 1 2 3 4 -1 
V114. Դատարաններ 1 2 3 4 -1 
V115. Հայաստանի կառավարություն 1 2 3 4 -1 
V116. Քաղաքական կուսակցություններ 1 2 3 4 -1 
V117. Հայաստանի ԱԺ 1 2 3 4 -1 
V118. Հանրային/քաղաքացիական ծառայություններ (ՏԻՄ-եր ևն) 1 2 3 4 -1 
V119. Համալսարաններ/Բուհեր 1 2 3 4 -1 
V120. Խոշոր ձեռնարկություններ 1 2 3 4 -1 
V121. Բանկեր 1 2 3 4 -1 
V122. Շրջակա միջավայրով զբաղվող կազմակեպություններ 1 2 3 4 -1 
V123. Կանանց հարցերով զբաղվող կազմակեպություններ 1 2 3 4 -1 
V124. Բարեգործական, մարդասիրական 

կազմակերպություններ 
1 2 3 4 -1 
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V125. Եվրամիություն 1 2 3 4 -1 
V125A. ԱՊՀ 1 2 3 4 -1 
V126. ՄԱԿ 1 2 3 4 -1 

 
V127-V130. [ՔԱՐՏ 25]  Այժմ կթվարկեմ քաղաքական 
համակարգերի  որոշ տիպեր: Ձեր կարծիքով, որքա՞ն լավ կարող 
են աշխատել կառավարման այդ ձևերը մեր երկրում: 
Քաղաքական համակարգ... 

Շատ 
լավ 

Ավելի  
շուտ 
լավ 

Ավելի 
շուտ  վատ

Շատ 
վատ 

ԴՊ 

V127. Ուժեղ առաջնորդով, որին չի սահմանափակում 
խորհրդարանը և ընտրությունները 

1 2 3 4 -1 

V128. Երբ  ոչ թե կառավարությունը, այլ անկախ փորձագետներն 
են ընդունում որոշումներ կախված այն բանից, թե ինչն են 

նրանք համարում լավագույնը երկրի համար 

1 2 3 4 
-1 

V129. Երբ  ղեկավարումը զինվորականների, բանակի կողմից է 1 2 3 4 -1 
V130. Երբ իշխում է ժողովրդավարական կառավարման ձևը 1 2 3 4 -1 
 
 
 

131-139. [ՔԱՐՏ 26] Շատ ցանկալի բաներից ոչ բոլորն են հանդիսանում ժողովրդավարության 
անհրաժեշտ բնութագրիչներ: Քարտում բերված  սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է, որ «բնավ 
կարևոր բնութագրիչ չէ», իսկ «10»-ը` «խիստ կարևոր բնութագրիչ է», գնահատեք, խնդրեմ, թե ստորև 
թվարկվածներից յուրաքանչյուրը որքանո՞վ է էական ժողովրդավարության համար: 

Բալը ԴՊ 

V131. Պետությունը հարկ է վերցնում հարուստներից և նպաստներ տրամադրում աղքատներին  -1 
V132. Կրոնական կառույցներն են ի վերջո (ultimately)  մեկնաբանում օրենքները  -1 
V133. Մարդիկ ընտրում են իրենց առաջնորդներին ազատ ընտրությունների միջոցով  -1 
V134. Գործազրկության դեպքում մարդիկ պետությունից օգնություն են ստանում  -1 
V135. Բանակը վերցնում է իշխանությունը, երբ կառավարությունը կոմպետենտ/բանիմաց չէ  -1 
V136. Քաղաքացիական իրավունքը պաշտպանում է մարդկանց պետության ճնշումներից  -1 
V137. Պետությունը հավասարեցնում է մարդկանց եկամուտները  -1 
V138. Մարդիկ ենթարկվում են իրենց  ղեկավարներին  -1 
V139. Կանայք ունեն նույն իրավունքները, ինչ տղամարդիկ  -1 
 
 

V140. [ՔԱՐՏ  27] Որքանո՞վ է Ձեզ համար կարևոր ապրել ժողովրդավարությամբ կառավարվող 
երկրում: Գնահատեք 1-10 բալանոց սանդղակով, որտեղ  «1»-ը նշանակում է  «բոլորովին կարևոր 
չէ», իսկ «10»-ը` «շատ կարևոր է»: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 
 

V141. [ՔԱՐՏ 28] Իսկ որ քանո՞վ է ժողովրդավար այսօր Հայաստանը: Գնահատեք 1-10 բալանոց 
սանդղակով,  որտեղ «1»-ը նշանակում է  «բոլորովին ժողովրդավար չէ», իսկ «10»-ը` «լիովին 
ժողովրդավար է»: 

Բալը ԴՊ 
 -1 

 

V142. Ի՞նչ եք կարծում, ներկայումս որքանո՞վ են 
հարգվում  յուրաքանչյուր մարդու 
իրավունքները Հայաստանում: 

Լիովին հարգվում են  1 
Ավելի շուտ հարգվում են  2 

Ավելի շուտ չեն հարգվում  3 
Բոլորովին չեն հարգվում  4 

ԴՊ -1 
 

 

V143. Որքա՞ն հաճախ եք Դուք մտածում կյանքի 
իմաստի մասին: 

Հաճախ  1 Երբեք  4 
Երբեմն  2 ԴՊ -1 

Հազվադեպ  3  
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V144. Արդյո՞ք Դուք 
որևիցե կրոնի 
դավանում եք։ Եթե 
այո, ապա որի՞ն: 

Որևէ կրոն չեմ 
դավանում 

0 Հուդայականություն  5 

Հայ Առաքելական եկեղեցի  1 Բուդդիզմ 6 
Կաթոլիկ  2 Հինդուիզմ 7 

Բողոքական 3 Այլ _________________________ 8 
Իսլամ 4 ԴՊ -1 

 

 

V145. [ՔԱՐՏ 29] Բացի հատուկ 
իրադարձություններից` 
հարսանիքներ, 
հուղարկավորություններ և 
այլն, որքա՞ն հաճախ եք Դուք 
ներկայումս մասնակցում 
կրոնական 
արարողություններին: 

Շաբաթը մեկ անգամից ավել 1   Տարին մեկ անգամից պակաս 6 

Շաբաթը մեկ անգամ 2 Գրեթե երբեք/երբեք 7 
Ամիսը մեկ անգամ  3 ԴՊ -1 

Միայն հատուկ կրոնական 
տոներին 

4 Հրաժարվ. է պատասխանել -2 

Տարին մեկ անգամ 5   
 

 

V146. [ՔԱՐՏ 30] Բացի հատուկ 
իրադարձություններից` 
հարսանիքներ, 
հուղարկավորություններ 
և այլն, որքա՞ն հաճախ եք 
աղոթում: 

Օրը մի քանի անգամ 1 Տարին մեկ անգամ 6 
Օրը մեկ անգամ 2  Տարին մեկ անգամից 

պակաս 7 

Շաբաթը մի քանի անգամ  3 Գրեթե երբեք/երբեք 8 
Միայն կրոնական արարողություն- 

ներին մասնակցելիս  
4 ԴՊ 

-1 

Միայն հատուկ կրոնական տոներին 5 Հրաժարվ. է պատասխանել -2 
 

 

V147. Անկախ նրանից` հաճախում եք եկեղեցի, թե 
ոչ, կարո՞ղ եք ասել, որ Դուք... 

Հավատացյալ եք 1 Համոզված աթեիստ եք 3 
Հավատացյալ չեք 2 ԴՊ -1 

 

 

V148. Հավատու՞մ եք Աստծուն: Այո 1 ԴՊ -1 
Ոչ 2   

 

 

V149. Հավատու՞մ եք դժոխքի գոյությանը: Այո 1 ԴՊ -1 
Ոչ 2   

 

 

V150. Այս դատողություններից ո՞րի հետ եք առավել 
համաձայն:  Կրոնի հիմնական էությունն է...      
 

Հետևել կրոնական նորմերին և 
արարողություններին  

1 ԴՊ -1 

Լավություն անել մարդկանց  2   
 

 

V151. Իսկ այս դատողություններից ո՞րի հետ 
եք առավել համաձայն:  Կրոնի 
հիմնական իմաստն է...      

Իմաստավորել կյանքը մահվանից հետո 1 ԴՊ -1 

Իմաստավորել կյանքն այս աշխարհում 2   
 

 

V152. [ՔԱՐՏ  31]  Որքանո՞վ է կարևոր Աստված Ձեր կյանքում: Գնահատեք 1-10 բալանոց 
սանդղակով, որտեղ  «10»-ը նշանակում  է  «շատ կարևոր է», իսկ «1»-ը նշանակում է 
«բոլորովին կարևոր չէ»: 

Բալը ԴՊ Հր. պատ 
 

-1 -2 
 

V153-V156. Որքանո՞վ եք համաձայն այս  դատողությունների հետ` 
լիովին համաձայն եք, համաձայն եք, համաձայն չեք, թե՞ բոլորովին 
համաձայն չեք: 

Լիովի
ն  

Համաձ
այն եմ 

Համաձ
այն չեմ 

Բոլորովին 
համաձայն չեմ

ԴՊ 

V153. Բոլոր այն դեպքերում, երբ գիտությունն ու կրոնը 
հակասության մեջ են, կրոնը միշտ ճիշտ է   

1 2 3 4 
-1 

V154. Միակ ընդունելի կրոնն իմ կրոնն է   1 2 3 4 -1 
V155. Բոլոր կրոններն էլ պետք է ուսուցանվեն մեր հանրային 

դպրոցներում  
1 2 3 4 

-1 

V156. Այլ կրոն դավանող մարդիկ նույնքան բարոյական են, որքան 
իմ կրոնակիցները  

1 2 3 4 
-1 
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Այժմ կտամ հարցեր հասարակության մեջ տարբեր տարիքային խմբերի  մարդկանց դիրքի մասին:  
 

V157-V159. [ՔԱՐՏ 32]  Ձեր կարծիքով մեր երկրում մարդկանց մեծ 
մասն ինչպե՞ս է գնահատում հետևյալ տարիքի մարդկանց 
հասարակական դիրքը: Գնահատեք, խնդրեմ, 10 բալանոց 
սանդղակով, որտեղ «1»-ը` «շատ ցածր», իսկ «10»-ը` «շատ բարձր» 
դիրքն է հասարակությունում:  

  Բալը ԴՊ 
157 մարդիկ իրենց 20 

տարեկանում 
 

-1 

158 մարդիկ իրենց  40 
տարեկանում 

 
-1 

159 70-ն անց  տարիքի 
մարդիկ 

 
-1 

   

V160. [ՔԱՐՏ 33]  Ձեր կարծիքով, հայերի մեծ մասի համար որքանո՞վ է ընդունելի, երբ 
համապատասխան որակավորում ունեցող 30 տարեկան անձը նշանակվում է ղեկավար: 
Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով,   որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին ընդունելի չէ»,   
«10»-ը` «լիովին ընդունելի է»: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 

 

V161-V163. [ՔԱՐՏ  34]  Այժմ խոսենք 70 
տարեկանից բարձր անձանց  մասին: 4
բալանոց սանդղակով, որտեղ արդեն  «0»-ն
նշանակում է «բոլորովին հավանական չէ», 
իսկ «4»-ը` «լիովին հավանական է»,  
գնահատեք, խնդրեմ,  թե որքանո՞վ է 
հավանական, որ հայերի մեծ մասը 70-ն 
անց մարդկանց … 

  Բալը ԴՊ 

V161. …կընկալի որպես ընկերական մարդ  -1 
V162. …կընկալի  որպես բանիմաց/կոմպետենտ 

մարդ 
 

-1 

V163. …կվերաբերի հարգանքով  
-1 

 

V164. [ՔԱՐՏ  35]  Ձեր կարծիքով, հայերի մեծ մասի համար որքանո՞վ է ընդունելի, երբ 
համապատասխան որակավորում ունեցող 70 տարեկան անձը նշանակվում է ղեկավար: 
Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով,   որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին ընդունելի չէ»,   
«10»-ը` «լիովին ընդունելի է»: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 

 

V165-V169. [ՔԱՐՏ 36]  Այժմ, ասացեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք 
համաձայն այս  դատողությունների հետ` լիովին համաձայն եք, 
համաձայն եք, համաձայն չեք,  թե՞ բոլորովին համաձայն չեք: 

Լիովին Համաձ
այն եմ 

Համաձ
այն չեմ 

Բոլորովին 
համաձայն 

չեմ 

ԴՊ 

V165. Տարեց մարդիկ այսօր այնքան էլ հարգված չեն 1 2 3 4 -1 
V166. Տարեց մարդիկ պետությունից ստանում են ավելին, քան 

նրանց արդարացի բաժին է 
1 2 3 4 

-1 

V167. Տարեց մարդիկ բեռ են հասարակության համար 1 2 3 4 -1 
V168. Ընկերությունները, ուր աշխատում են երիտասարդները, 

ավելի լավ են գործում, քան նրանք, ուր աշխատում են 
տարբեր տարիքի մարդիկ 

1 2 3 4 
-1 

V169. Տարեց մարդիկ ունեն չափից ավելի քաղաքական 
ազդեցություն 

1 2 3 4 -1 

 
V170. Ասացեք, խնդրեմ, որքա՞նով եք 

Ձեզ ապահով զգում Ձեր 
շրջակայքում: 

Լիովին ապահով  1 Բոլորովին անապահով  4 
Հիմնականում ապահով  2 ԴՊ -1 

Հիմնականում անապահով 3  
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V176-V178. Ձեր անվտանգության համար ի՞նչ եք ձեռնարկում: Այո Ոչ ԴՊ 
V176. Մոտս շատ դրամ չեմ պահում      1 5 -1 
V177. Գերադասում եմ գիշերները դուրս չգալ  1 5 -1 
V178. Ինձ հետ կրում եմ դանակ, ատրճանակ կամ այլ զենք     1 5 -1 

 

V179-V180. Վերջին տարվա ընթացքում եղե՞լ եք/է արդյոք հանցագործության զոհ: Այո Ոչ ԴՊ 
V179. Անձամբ Դուք 1 5 -1 
V180. Ընտանիքը/անդամներից մեկը 1 5 -1 

 

V181-V186. Որքանո՞վ է Ձեզ մտահոգում այս հնարավոր 
իրավիճակներից յուրաքանչյուրը: 

Շատ Բավակա-
նին 

Ոչ 
այնքան 

Բոլորո-
վին 

ԴՊ 

V181. Աշխատանք կորցնել կամ նոր աշխատանք չգտնել 1 2 3 4 -1 

V182. Չկարողանալ երեխաներին ապահովել լավ կրթությամբ  1 2 3 4 -1 
V183. Պատերազմ` մեր երկրի մասնակցությամբ  1 2 3 4 -1 
V184. Ահաբեկչական հարձակում  1 2 3 4 -1 
V185. Քաղաքացիական պատերազմ  1 2 3 4 -1 
V186. Կառավարության կողմից էլեկտրոնային նամակների կամ 

ուղղակի նամակների լսելը/կարդալը  
1 2 3 4 -1 

 

V187. Արդյոք  այս դատողության հետ համաձա՞յն եք «Որոշ դեպքերում 
պատերազմն անհրաժեշտ է արդարության հասնելու համար»: 

Համաձայն եմ 1 ԴՊ -1 
Համաձայն չեմ 2   

 

 

V188-V191. [ՔԱՐՏ 37]  Վերջին 12 ամիսների ընթացքում որքա՞ն 
հաճախ եք Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամները ... 

Հաճախ Երբեմն Հազվա
-դեպ 

Երբեք ԴՊ ՀՊ 

V188. Մնացել առանց բավարար քանակությամբ 
սննդամթերքի 

1 2 3 4 -1 -2 

V189. Զգացել անապահով` Ձեր տանը տեղի ունեցած 
հանցագործության արդյունքում  

1 2 3 4 -1 -2 

V190. Մնացել առանց անհրաժեշտ դեղորայքի կամ բուժման  1 2 3 4 -1 -2 
V191. Ապրել առանց կանխիկ եկամտի  1 2 3 4 -1 -2 

 

V192-V196. [ՔԱՐՏ 38] Այժմ կթվարկեմ որոշ դատողություններ: Ասացեք, խնդրեմ, որքանո՞վ եք 
համաձայն կամ ոչ դրանցից յուրաքանչյուրի հետ: Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-
ը նշանակում է «բոլորովին համաձայն չեմ», իսկ «10»-ը` «լիովին համաձայն եմ»: 

Բալը ԴՊ 

V192. Գիտությունը և տեխնոլոգիան մեր կյանքը դարձնում են ավելի առողջ, հեշտ  և 
հարմարավետ  

 
-1 

V193. Գիտության և տեխնոլոգիայի շնորհիվ հաջորդ սերունդը կունենա ավելի մեծ 
հնարավորություններ  

 -1 

V194. Մենք ավելի շատ կախված ենք գիտությունից և շատ ավելի քիչ հավատքից  -1 
V195. Գիտության վատ հետևանքներից մեկն այն է, որ այն մադկանց  գաղափարները բաժանում է 

ճիշտ և սխալի 
 -1 

V196. Իմ առօրյա կյանքում ինձ համար կարևոր չէ հետաքրքրվել գիտությամբ  -1 

V171-V175. Որքա՞ն հաճախ են ներքոնշյալ դեպքերը 
պատահում Ձեր շրջակայքում: 

Շատ 
հաճախ 

Հաճախ Ոչ այնքան 
հաճախ 

Հազվադ
եպ 

ԴՊ 

V171. Գողություններ  1 2 3 4 -1 
V172. Ալկոհոլի օգտագործում փողոցում 1 2 3 4 -1 
V173. Ոստիկանության կամ զինված ուժերի 

միջամտում մարդկանց անձնական կյանքին  1 2 3 4 -1 

V174. Ռասիստական վարքագիծ  1 2 3 4 -1 
V175.  Փողոցում թմրանյութերի վաճառք  1 2 3 4 -1 
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V197. [ՔԱՐՏ 39] Ձեր կարծիքով, գիտության և տեխնոլոգիայի շնորհիվ աշխարհն ավելի շատ 
շահու՞մ, թե՞  տուժում է: Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, ուր «1»-ը նշանակում է  «ավելի 
շատ տուժում է», իսկ «10»-ը`«ավելի շատ շահում է»: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 
 

V198-V210. [ՔԱՐՏ 40]  10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է «ոչ մի դեպքում չի կարող  
արդարացվել», իսկ «10»-ը` «լիովին կարող է արդարացվել», գնահատեք, թե այս գործողությունները 
որքանո՞վ կարող են արդարացված լինել: 

Բալը ԴՊ 

V198. Պետական նպաստ պահանջելը, որի իրավունքը Դուք չունեք  -1 
V199. Հասարակական տրանսպորտի վճարից խուսափելը  -1 
V200. Գողանալ մասնավոր սեփականությունը  -1 
V201. Հարկերից խուսափելը, եթե նման հնարավորություն կա  -1 
V202. Կաշառքի ստացում` օգտվելով ծառայողական դիրքից  -1 
V203. Համասեռամոլություն  -1 
V203A. Մարմնավաճառություն/անբարոյականություն  -1 
V204. Աբորտ/Հղիության արհեստական ընդհատում  -1 
V205. Ամուսնալուծություն  -1 
V206. Սեռական հարաբերություններ մինչև ամուսնությունը  -1 
V207. Ինքնասպանություն  -1 
V208. Տղամարդու կողմից իր կնոջը ծեծելը  -1 
V209. Ծնողների կողմից երեխաներին ծեծելը  -1 
V210. Բռնություն այլ մարդկանց նկատմամբ  -1 

 

V211. Որքանո՞վ եք Դուք հպարտանում նրանով, որ 
հայ եք: 

Լիովին 1 Ոչ 4 
Հիմնականում այո 2  Ես հայ չեմ /չկարդալ/ 5 

Հիմնականում ոչ  3 ԴՊ -1 
 

 

V212-V216. [ՔԱՐՏ 41] Մարդիկ տարբեր պատկերացումներ ունեն 
իրենց և աշխարհի  կապի մասին: Ասացեք, խնդրեմ, որքանո՞վ եք 
համաձայն աշխարհում Ձեր դիրքի մասին այս դատողությունների 
հետ: Դուք Ձեզ տեսնում եք որպես... 

Լիովին 
համաձայն 

եմ 

Համաձայն 
եմ 

Համա-
ձայն չեմ 

Բոլորովի
ն համա-
ձայն չեմ 

ԴՊ 

V212. Առհասարակ աշխարհի քաղաքացի 1 2 3 4 -1 
V213. Այն համայնքի բնակիչ, որտեղ Դուք ապրում եք 1 2 3 4 -1 
V214. Հայ ազգի մի մաս 1 2 3 4 -1 
V215. Եվրամիության մի մաս 1 2 3 4 -1 
V215A. ԱՊՀ մի մաս 1 2 3 4 -1 
V216. Առանձին անհատ 1 2 3 4 -1 

 

V217-V224. Ասացեք,  խնդրեմ, տեղեկատվություն ստանալու 
նպատակով որքա՞ն հաճախ եք օգտվում այս աղբյուրներից: 

Ամեն 
օր  

Շաբաթը 
մեկ 

Ամիսը 
մեկ 

Ամիսը 
մեկից քիչ 

Երբեք ԴՊ 

V217. Ամենօրյա թերթեր 1 2 3 4 5 -1 
V218. Տպագիր ամսագրեր 1 2 3 4 5 -1 
V219. Հեռուստացույց  1 2 3 4 5 -1 
V220. Ռադիո 1 2 3 4 5 -1 
V221. Բջջային հեռախոս` բացառությամբ խոսակցությունները 1 2 3 4 5 -1 
V222. Էլ. փոստ 1 2 3 4 5 -1 
V223. Ինտերնետ 1 2 3 4 5 -1 
V224. Ընկերներ կամ կոլեգաներ  1 2 3 4 5 -1 
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V225. Իսկ որքա՞ն հաճախ եք օգտվում 
համակարգչից: 

Երբեք 1 Հաճախ 3 
Երբեմն 2    Չգիտեմ` ինչ է համակարգիչը [Զ/վ. Չկարդալ] 4 

 

 

V226-V227. Որքա՞ն հաճախ եք Դուք մասնակցում ընտրություններին:   Միշտ Հաճախ Երբեք ԴՊ 
V226. Տեղական մակարդակի ընտրություններ 1 2 4 -1 
V227. Ազգային մակարդակի ընտրություններ 1 2 4 -1 
 

V228. [ՔԱՐՏ 42] Եթե ԱԺ ընտրությունները 
կայանային վաղը, ո՞ր կուսակցության օգտին 
Դուք կքվեարկեիք։  
 
[Զ/վ. Եթե հարցվողը պատասխանում է «ԴՊ», 
հարցրեք` ո՞ր կուսակցությունն է Ձեզ ավելի 
շատ դուր գալիս]: 
 

Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն 01 
 Բարգավաճ Հայաստան 02 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն 03 
Օրինաց Երկիր 04 

Ժառանգություն 05 
Հայ Ազգային Կոնգրես 06 

Ազգային Միաբանություն 07 
Կոմունիստական կուսակցություն 08 

Ռամկավար Ազատական կուսակցություն 09 
Հնչակյան կուսակցություն 10 

Այլ____________________ 11 
ԴՊ -1 
ՀՊ -2 

 

V229. [ՔԱՐՏ 43] Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք Ձեր աշխատանքի բնույթը առավելապես 
ֆիզիկակա՞ն է, թե՞ մտավոր: Գնահատեք 10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում 
է  «հիմնականում ֆիզիկական», իսկ «10»-ը`«հիմնականում մտավոր»: 
[Զ/վ. Եթե ներկայումս չի աշխատում, գնահատել նախկին աշխատանքը]: 

Բալը 
 

 

ԴՊ -1 
 

V230. [ՔԱՐՏ 44]  Իսկ Ձեր աշխատանքային հանձնարարություններն առավելապես կրկնվո՞ղ, թե՞ 
ստեղծագործական բնույթի են: Գնահատեք10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է  
«հիմնականում կրկնվում են», իսկ «10»-ը`«հիմնականում ստեղծագործական են»:  
[Զ/վ. Եթե ներկայումս չի աշխատում, գնահատել նախկին աշխատանքը]: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 

 

V231. [ՔԱՐՏ  45]  Իսկ Ձեր աշխատանքային հանձնարարությունների կատարման ընթացքում 
որքանո՞վ եք անկախ: Գնահատեք   10 բալանոց սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է  «բոլորովին 
անկախ չեմ», իսկ «10»-ը`«լիովին անկախ եմ»:  
[Զ/վ. Եթե ներկայումս չի աշխատում, գնահատել նախկին աշխատանքը]: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 

 

V232.   Աշխատավայրում արդյո՞ք  Դուք  ղեկավարում եք կամ  նախկինում ղեկավարել եք այլ 
մարդկանց: 

Այո 1 

Ոչ  2 
 

V233. Արդյո՞ք Դուք եք հանդիսանում Ձեր ընտանիքի հիմնական վաստակողը 
(աշխատավարձ բերողը): 

Այո 1 =>235 

Ոչ 2  
 

V234. Իսկ Ձեր ընտանիքի հիմնական վաստակողը (աշխատավարձ բերողը) ներկայումս 
աշխատու՞մ է արդյոք: 

Այո 1 

Ոչ 2 
 

V235. Ասացեք, խնդրեմ, վերջին տարվա 
ընթացքում Ձեր ընտանիքը… 

Ունեցել է խնայողություններ  1 
Հազիվհազ ծայրը ծայրին են հասցրել 2 

Ծախսել է  խնայողությունների մի մասը  3 
Ծախսել է բոլոր խնայողությունները և պարտք է վերցրել  4 

ԴՊ -1 
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V236. Իսկ թվարկված սոցիալական 
խավերից  որի՞ն եք Դուք Ձեզ 
դասում: 

Վերին խավ  1 Միջին խավից ցածր, 
բայց ստորինից բարձր  

4 

Միջին խավի վերին շերտ  2 Ստորին խավ 5 
Միջին խավի ստորին շերտ 3 ԴՊ -1 

 

 

V237. [ՔԱՐՏ 46]  1-10 բալանոց սանդղակով գնահատեք, թե ո՞ր խմբին է պատկանում Ձեր տնային 
տնտեսությունը եկամտի առկայության տեսանկյունից` որտեղ «1»-ը ամենացածր եկամուտ 
ունեցող խումբն է, «10»-ը` ամենաբարձր: Նշեք, խնդրեմ, համապատասխան թիվը` հաշվի առնելով 
բոլոր այն աշխատավարձերը, թոշակները և այլ եկամուտները, որ ստանում է Ձեր տնային 
տնտեսությունը: 

Բալը ԴՊ 
 

-1 

 

Ժողովրդագրություն 
 

V238. Հարցվողի սեռը  
[Զ/վ. Չկարդալ]. 

Արական 1 
Իգական 2 

 
V239. Ասացեք, խնդրեմ, Ձեր ծննդյան տարեթիվը: 19   -   -  

 

V240. Այսինքն` Դուք քանի՞ տարեկան եք: ____ 
 

 

V241-V242. Արդյո՞ք Ձեր մայրը կամ  հայրը ներգաղթողներ են Հայաստանում: Այո Ոչ 
V241 Մայր 1 2 
V242 Հայր 1 2 

 

V243.  Իսկ Դուք Հայաստանու՞մ եք ծնվել, թե՞ ներգաղթել եք: Հայաստանում եմ ծնվել 1 
Ներգաղթել եմ 2 

 
V244. Իսկ Դուք Հայաստանի քաղաքացի՞ եք: Այո 1 

Ոչ 2 
 
V245. Ի՞նչ լեզվով եք Դուք  

սովորաբար խոսում տանը: 
Հայերեն  1 Անգլերեն  3 

Ռուսերեն  2 Այլ______________ 4 
 

 

V246. Ի՞նչ կրթություն եք Դուք 
ստացել: 

[Զ/Վ. Եթե հարցվողը սովորում 
է, նշեք այն կրթամակարդակի 
կոդը, որը նա ստանում է]: 

Ֆորմալ կրթություն չեմ ստացել 1 
 Թերի տարրական (մինչև չորրորդ դասարան)  2 

Տարրական 3 
Թերի միջնակարգ և արհեստագործական կուրսեր  4 

Միջնակարգ մասնագիտական/տեխնիկական կուրսեր  5 
Թերի միջնակարգ (նախապատրաստական տիպի) 6 
Լրիվ միջնակարգ (նախապատրաստական տիպի)  7 

Թերի բարձրագույն 8 
Բարձրագույն 9 

ԴՊ -1 
 

V247. Ո՞ր տարիքում եք ավարտել (կամ կավարտեք) Ձեր ամբողջական կրթությունը` դպրոցը, 
տեխնիկումը կամ բուհը։ Խնդրում եմ, հաշվի չառնեք լրացուցիչ դասընթացները  
[Զ/վ. Եթե հարցվողը սովորում է, գրել այն տարիքր, որում նա հավանաբար կավարտի ուսումը]: 

__ 

 

V248. Իսկ Դուք Ձեր ծնողների հե՞տ եք բնակվում: Այո 1 
Ոչ 2 
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V249. Ներկայումս Դուք 
աշխատու՞մ եք, թե՞ ոչ: Եթե 
այո, ապա շաբաթական 
քանի՞ ժամ: Եթե ունեք 
մեկից ավելի աշխատանք, 
նշեք հիմնականը: 

Այո, ունեմ 
վարձատրվող 
աշխատանք 

Լրիվ դրույքով աշխատող (շաբաթական 30 ժամ և ավել) 1 
Կես դրույքով աշխատող (շաբաթական 30 ժամից պակաս) 2 

Ինքնազբաղված 3 
Ոչ, չունեմ 
վարձատրվող 
աշխատանք 

 

Թոշակառու 4 
Տնային տնտեսուհի 5 

Ուսանող 6 
Գործազուրկ 7 

Այլ________________ 8 
 

V250. Ներկայումս/ կամ եթե չեք աշխատում 
ապա նախկինում/, որ տիպի 
կառույցում է/էր  Ձեր հիմնական 
աշխատանքը: 

Պետական համակարգ 1 Շահույթ չհետապնդող 
մասնավոր կառույց (ՀԿ) 3 

Մասնավոր բիզնես 2   
 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Հարցազրույցի ավարտի ժամը.   Ժամ ___    րոպե___ 
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Հարցազրուցավարի դիտարկումներ 
V251. Հարցվողը… Շատ հետաքրքրված էր  1 Բոլորովին հետաքրքրված չէր 3 

Մասամբ հետաքրքրված էր  2   
 

 

V252. Գաղտնիության  
պահպանում. 

Մոտակայքում չի եղել այլ մարդ, ով կարող էր հետևել հարցազրույցին 1 
Մոտակայքում եղել է այլ մարդ, ով կարող էր հետևել հարցազրույցին 2 

 

 

V253. Բնակավայրի մեծությունը. Մինչև 2,000 1 20,000 - 50,000 5 
2,000 - 5,000 2 50,000 - 100,000 6 
5,000 - 10,000 3 100,000 - 500,000 7 
10,000 - 20,000 4 500,000 և ավելի 8 

 

V254. Էթնիկ խումբը` ըստ 
դիտարկման. 

Հայ 1 Եզդի 4 Այլ__________________________ 6 
Ռուս 2 Ասորի 5   

Քուրդ 3 Մոլոկան 5   
 

 

V255. Հարցվողի գրագիտությունը. Գրագետ էր 1 
Գրագետ չէր 2 

 

 

V256. Հարցազրույցի անցկացման վայրը. Երևան 1 Գեղարքունիք 7 
Շիրակ 2 Արմավիր 8 
Լոռի 3 Արարատ 9 
Տավուշ 4 Վայոց Ձոր 10 
Արագածոտն 5 Սյունիք 11 
Կոտայք 6   

 

V257. Հարցազրույցի անցկացման լեզուն. Հայերեն 1 
Ռուսերեն 2 

 

 

PI for Armenia    Dr. Heghine Manasyan 
 


