
 

 

 
 

 

 

ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԲԱՐՈՄԵՏՐ  

2021 

Հարցաթերթ 
 

 

V1. 
Տնային տնտեսության համարը [ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԸ] 
 

 

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

 

V2. Զրուցավարի կոդը [ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԸ] 

 

|___|___|___|___| 

 

H. Տնային տնտեսության հետ կապ և հարցվողի ընտրություն 
 

[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 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

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 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 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 երկարամյա 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 50 րոպե` կախված Ձեր տնային տնտեսության չափից: 

Ինձ անհրաժեշտ կլինի Ձեր աջակցությունը տնային տնտեսության այն չափահաս անդամին 



 

 

որոշելու, ում հետ կանցկացվի 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 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:  

 

 

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. 
Անու

ն 

Սե

ռ 

Տարի

ք 
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 

 

 

 

[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 ԵՎ 

ՀԵՌԱՑԵՔ:   

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



 

 

 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՏԱՆԸ ՉԷ ԵՎ ՉԻ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՋՈՐԴ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԵՐԻՆ 

(ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ), ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵՔ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԻՆ ԵՎ 

ԳՐԱՆՑԵՔ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ‘‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’’]: 

 

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

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵՔ ԵՎ ԳՐԱՆՑԵՔ ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹՈՒՄ ՈՐՊԵՍ 

‘‘ՉՊԱՏԱՍԽԱՆԱԾ’’]: 

 

 

T1. Հարցազրույցի ամսաթիվը. 

[INTDATE] 

|____|____| Օր |____|____| Ամիս 

    

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

[Զ/Վ. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ 24-ԺԱՄՅԱ ՌԵԺԻՄԸ] 

 

 

N. Մշակույթ, արժեքներ և դիրքորոշումներ 
Նախ, սկսենք այս օրերին ձեր ունեցած  զգացումներից։ 

 

N1. Խնդրում եմ նշեք, թե հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրը որքանո՞վ է նկարագրում ձեր 

զգացումները։ Նկարագրում է, քիչ թե շատ նկարագրում է, չի նկարագրում։ 

 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

  Նկ

ա

ր

ա

գր

ու

մ է 

Քիչ 

թե 

շատ 

նկա

րագ

րում 

է 

Չի 

նկ

ար

ագ

րու

մ 

(
Չ
Գ
) 

(Հ
Պ) 

1 Կան շատ մարդիկ, որոնց կարող եմ վստահել 

[FEELTRU] 
3 2 1 -1 -2 

2 Ունեմ ընդհանուր դատարկության զգացողություն 

[FEELEMP] 
3 2 1 -1 -2 

3 Բավականաչափ մարդիկ կան, ում ինձ մոտ եմ զգում 

[FEELCLS] 
3 2 1 -1 -2 

4 Կան մի շարք մարդիկ, ում վրա կարող եմ հույս դնել, 

երբ խնդիրներ ունեմ [FEELRLY] 
3 2 1 -1 -2 

5 Ես հաճախ ինձ մերժված եմ զգում [FEELREJ] 3 2 1 -1 -2 

 

N2. [ՔԱՐՏ N2] 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 ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ] 



 

 

[Զ/Վ. գրեք կոդը]: ՉԳ -1 |  ՀՊ -2 

 

N3․ [ՔԱՐՏ N3] Հաշվի առնելով ամեն ինչ, ընդհանուր առմամբ, որքա՞նով եք գոհ Ձեր կյանքից։ 

Օգտագործեք այս քարտը, որտեղ «1»-ը նշանակում է «ընդհանրապես գոհ չեմ», իսկ «10»-ը՝ «լիովին 

գոհ եմ»։ [LIFESAT] 

[Զ/Վ ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

[Զ/Վ. գրեք կոդը]: ՉԳ -1 |  ՀՊ -2 

 

N4. [ՔԱՐՏ N4] Խնդրում եմ հետևյալ քարտից նշեք, թե որն է ամենամոտը Ձեր տեսանկյանը։ «1»-ը 

նշանակում է “Ամեն ինչ կյանքում որոշված է ճակատագրով” և «10»-ը՝ “Մարդիկ իրենք են կերտում 

իրենց ճակատագիրը”: [FATEINLF] 

[Զ/Վ ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

[Զ/Վ. գրեք կոդը]: ՉԳ -1 |  ՀՊ -2 

 

N5_N6_group Այժմ ես կթվարկեմ որոշ ազգություններ:  

N5. Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում… 

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

 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 N5. [Բիզնես են անում ․․ …] N6. [Կանայք ամուսնանում են 

…] 

Հավանություն եմ տալիս   1 
Հավանություն չեմ տալիս    0 

Հավանություն եմ տալիս    1 
Հավանություն չեմ տալիս  0 

1. Ամերիկացի [BUSINUSA] [MARWUSA] 

2. Ադրբեջանցի [BUSINAZE] [MARWAZE] 

3. Իտալացի [BUSINITA] [MARWITA] 

4. Արաբ [BUSINARA] [MARWARA] 

5. Վրացի [BUSINGEO] [MARWGEO] 

6. Իրանցի/Պարսիկ [BUSINIRA] [MARWIRA] 

7. Հրեա [BUSINJEW] [MARWJEW] 

8. Քուրդ/Եզդի [BUSINKUR] [MARWKUR] 

9. Ռուս [BUSINRUS] [MARWRUS] 

10. Թուրք [BUSINTUR] [MARWTUR] 

11. Ուկրաինացի [BUSINUKR] [MARWUKR] 

12. Հնդիկ [BUSININD] [MARWIND] 

13. Մոլոկան [BUSINMOL] [MARWMOL] 

14. Ֆրանսիացի [BUSINFRE] [MARWFRE] 

15. Չինացի  [BUSINCHI] [MARWCHI] 

 

N7. Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում 

նույնասեռականների հետ։ [BUSINGA] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 



 

 

N8. [ՔԱՐՏ N8] Նշված մարդկանցից ո՞ւմ ամենաշատը չէիք ուզենա տեսնել որպես Ձեր հարևան։ 

[NEIGHBOR] 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Այլ հավատքի մարդկանց  1 

Այլ քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդկանց 2 

Եվրոպացիների, ովքեր եկել են Հայաստան և ուզում են մնալ 3 

Ասիացիների, ովքեր եկել են Հայաստան և ուզում են մնալ 4 

Թմրամոլների 5 

Նույնասեռականների 6 

Սևամորթների 7 

Հանցագործների 8 

Այլ (նշել) 9 

(Նշված մարդկանցից ոչ մեկին չէի ցանկանա տեսնել որպես իմ հարևան) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M. Լրատվամիջոցներ և համացանց 
Նախ թույլ տվեք հարցնել այն տեղեկատվական աղբյուրների մասին, որոնք օգտագործում եք 

Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի մասին լուրեր ստանալու համար։  

 

M1a. [Քարտ M1] Որն է այն հիմնական աղբյուրը, որից տեղեկատվություն եք ստանում 

Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։  Նշեք խնդրեմ առաջնային, հիմնական 

լրատվական աղբյուրը։ [INFSOU1] 

 

[Զ/Վ․ ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ ԵԹԵ 

ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՆՇՈՒՄ Է ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ, ՊԱՐԶԵՔ, ԹԵ ԱՐԴՅՈ՞Ք ՆԱ ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԻ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ 

ԿԱՅՔԵՐԸ, ԹԵ ՍՈՑ․ ՑԱՆՑԵՐԸ (ՕՐԻՆԱԿ՝ FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER ԵՎ 

ԱՅԼՆ):] 

 

M1b. [Քարտ M1] Նշեք խնդրեմ երկրորդ հիմնական լրատվական աղբյուրը, որից 

տեղեկատվություն եք ստանում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ 

[INFSOU2] 

 

[Զ/Վ․ ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ ԵԹԵ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏԸ ՆՇՈՒՄ 

Է ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ, ՊԱՐԶԵՔ, ԹԵ ԱՐԴՅՈ՞Ք ՆԱ ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԻ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐԸ, ԹԵ ՍՈՑ․ ՑԱՆՑԵՐԸ (ՕՐԻՆԱԿ՝ 

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER և ԱՅԼՆ):] 

 Առաջին 
հիմնական 
աղբյուրը 

 Երկրորդ 
հիմնական 
աղբյուրը 

 M1a M1b 

Գործընկերներ 1 1 

Ընտանիքի անդամներ 2 2 

Հարևաններ, ընկերներ 3 3 



 

 

Համացանց, բացի սոց․ ցանցերից 4 

 

4 

Սոց․ ցանցեր 5 5 

Թերթեր (լրագրեր) 6 6 

Ռադիո 7 7 

Հեռուստատեսություն 8 8 

Այլ (նշել) 9 9 

(Կիրառելի չէ)  -5 

(ՉԳ) -1 -1 

(ՀՊ) -2 -2 

 

M2. Ո՞ր հեռուստաալիքին եք ամենից շատ վստահում Հայաստանում քաղաքական նորությունների 

և անցուդարձի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։ 

[Զ/Վ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

101 Առաջին (Հանրային) Ալիք  

102 Հ2  

103 Արմենիա TV  

104 Շանթ TV  

105 ԱրմՆյուզ  

106 Երկիր Մեդիա 

107 Կենտրոն 

108 A-TV 

109 5-րդ ալիք 

401 Այլ (նշել) 

-5 Չեմ դիտում հեռուստատեսություն 

-4 Չեմ վստահում հեռուստաընկերություններին 

-1 (ՉԳ) 
-2 (ՀՊ) 

 

M3. [Քարտ M3] Ընդհանուր առմամբ Ձեր կարծիքով, հեռուստատեսությունը որքա՞ն լավ կամ վատ 

է տեղեկացնում բնակչությանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում: [QUALINF]  

 

Շատ վատ 1 

Ավելի շուտ վատ 2 

Միջին 3 

Ավելի շուտ լավ 4 

Շատ լավ 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M4. [Քարտ M4] Որքանո՞վ եք համաձայն, որ հեռուստատեսային լրագրողները ծառայում ե՞ն Ձեր 

նման մարդկանց շահերին։ [TVSRVPP] 

 

Ընդհանրապես համաձայն չեմ 1 

   



 

 

Համաձայն չեմ 2 

Ոչ համաձայն եմ, ոչ համաձայն չեմ 3 

Համաձայն եմ 4 

Լիովին համաձայն եմ 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 
M5. Որքա՞ն հաճախ եք օգտվում համացանցից: [FRQINTR]  

[Զ/վ կարդացեք տարբերակները] 

 

Ամեն օր 1 

Շաբաթն առնվազն մեկ անգամ 2 

Ամսական առնվազն մեկ անգամ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 🡪I1 

 [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Չգիտեմ ինչ բան է 
համացանցը 

6 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

M6. [Քարտ M6] Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք 

համացանցից։ Խնդրում եմ նշել երեք ամենահաճախակի արվող գործողությունները։ 

[Զ/Վ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՑԻ ԱՅԼ-ԻՑ 

 

Էլեկտրոնային նամակների ստացում/ուղարկում [INTACEM] 1 

Հաղորդագրություններ և զանգեր [INTASKY] 2 

Facebook-ի օգտագործում [INTACFB] 3 

Facebook-ից բացի այլ սոց․ ցանցերի օգտագործում (e.g. Instagram, 

Snapchat, VKontakte, Odnoklassniki, և այլն) [INTACSN] 
4 

Մասնակցություն վեբինարների և դասընթացների  5 

Բլոգինգ [INTACBL] 6 

Տեղեկատվության որոնում (Google, Wikipedia, և այլն) [INTACIN] 7 

Առցանց առևտուր [INTACSH] 8 

Նորություններին տեղեկացում (ներառյալ՝ առցանց TV), բացի սոց․ 

ցանցերով տարածվող լուրերից [INTACNW] 
9 

Երաժշտության/տեսանյութերի/ֆիլմերի 

ներբեռնում/ունկնդրում/դիտում [INTACEN] 
10 

Առցանց խաղեր, բացի մոլախաղերից [INTAGAME] 11 

Մոլախաղեր, խաղադրույքներ [INTABET] 12 

Ծանոթության կայքերի այցելում [INTACDW] 13 

Այլ [INTACOT] 14 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M7. Ո՞ր սարքերից եք մտնում համացանց։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

Սմարթֆոնից 1 



 

 

Համակարգչից 2 

Պլանշետից 3 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M8. Օգտագործու՞մ եք հետևյալ սոց․ ցանցերի հարթակները։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ. ԲՈԼՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ՈՉ”-Ի ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՑՈՒՄ M10-

ԻՆ: 

 

1 Ֆեյսբուք 

2 Ինստագրամ 

3 Թվիթեր 

4 Յութուբ 

5 Տիկտոկ 

6 Վկոնտակտե 

7 Օդնոկլասնիկի 

8 Այլ (նշել) 

-5 [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Չեմ օգտվում որևէ 
հարթակից 

🡪M10 

 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

M9. Ձեր նշած սոց․ ցանցերն օգտագործու՞մ եք լուրերի և քաղաքականության մասին նորություններ 

ստանալու համար։  

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M10. Օգտագործու՞մ եք հետևյալ հաղորդակցման հարթակները և հավելվածները։ [Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ. ԲՈԼՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ՈՉ”-Ի ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՑՈՒՄ M12-

ԻՆ: 

 

1 Ֆեսյբուքի նամականի (messenger) 

2 Վաթսափ 

3 Վայբեր 

4 Թելեգրամ 

5 Սիգնալ 

6 Այլ (նշել) 

-5 [ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] Չեմ օգտվում որևէ 
հարթակից 

🡪M12 

 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 



 

 

M11. Ձեր նշած հաղորդակցման հարթակները և հավելվածներն օգտագործու՞մ եք լուրերի և 

քաղաքականության մասին տեղեկանալու համար։ 

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M12. Ըստ Ձեզ, սոցիալական մեդիան ներկայումս ՝ դրական թե՞ բացասական ազդեցություն ունի 

Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակի վրա։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

 

1 Հիմնականում դրական 🡪M13 

2 Հիմնականում բացասական 🡪M14 

3 [ՉԿԱՐԴԱԼ] Ոչ դրական, ոչ բացասական 

🡪M15 
-5 Չգիտեմ ինչ է սոցիալական մեդիան 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

M13. Ինչ եք կարծում, հիմնականում ո՞րն է սոցիալական մեդիայի դրական ազդեցությունը 

Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակի վրա։  

 [Զ/Վ ՉԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

 

1 Օգնում է մարդկանց լինել տեղեկացված և իրազեկ 

🡪M15 

2 Օգնում է մարդկանց շփվել/կապվել/համայնք ձևավորել 

3 Տեսանելի է դարձնում մարգինալացված՝ 

հասարակությունում քիչ տեսանելի խմբերին 

4 Նպաստում է քաղաքական ակտիվությանը և 

սոցիալական շարժումներին 

5 Խթանում է  տարբեր կարծիքների և տեսակետների 

բարձրաձայնումը  

6 Հաշվետու է դարձնում մարդկանց և կառույցներին  

7 Ապահովում է լուրերի/լրատվության հասանելիությունը 

8 Այլ 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

M14. Ինչ եք կարծում, հիմնականում ո՞րն է սոցիալական մեդիայի բացասական ազդեցությունը 

Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակի վրա։  

[Զ/Վ ՉԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ 1 

ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

1 Տարածում է ապատեղեկատվություն, կեղծ լուրեր 

2 Տարածում է ատելություն, բռնություն, 

ծայրահեղականություն 

3 Ապակողմնորոշում է մարդկանց (մարդկանց դարձնում է 

թերահավատ կամ ամեն ինչին հավատացող) 

4 Գրաքննություն/Ցենզուրա/կողմնակալություն   

5 Բացասական տրամադրությունների տարածում  

6 Հասարակության պառակտում, բևեռացում  



 

 

7 Իրականության միակողմանի ներկայացում  

8 Հակաիշխանական հայացքների տարածում  

9 Սենսացիա/չափազանցություն/քլիքների հավաքում  

10 Դատարկաբանություն/դրամա/հոգեկան առողջության 

վրա ազդեցություն 

11 Անձնական տվյալների տարածում/ինտերնետային 

հանցագործներ  

12 Այլ (նշել) 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

M15. Որքանո՞վ է Ձեզ մտահոգում Հայաստանի տարածքում համացանցում՝ ներառյալ 

սոցիալական մեդիայիայում, տարածվող կեղծ և մոլորեցնող տեղեկատվությունը ։ 

 

Շատ է մտահոգում  1 

Ավելի շուտ մտահոգում է 2 

Ավելի շուտ չի մտահոգում  3 

Ընդհանրապես չի մտահոգում  4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M16. Արդյո՞ք համացանցում կամ սոցիալական մեդիայում նկատել եք ստորև նշվածների 

վերաբերյալ սուտ կամ մոլորեցնող տեղեկություն։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

 Այո Ոչ (ՉԳ) (ՀՊ) 

Հայաստանի ներքին քաղաքականության վերաբերյալ 1 0 -1 -2 

Գլոբալ քաղաքականության վերաբերյալ 1 0 -1 -2 

COVID-19 համավարակի վերաբերյալ 1 0 -1 -2 

Ընտրությունների վերաբերյալ 1 0 -1 -2 

2020թ. Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ 1 0 -1 -2 

 

M17. Ինչպե՞ս եք ստուգում համացանցում և սոցիալական ցանցերում կարդացած տեղեկության 

ճշգրիտ և հուսալի լինելը։ 

[Զ/Վ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ։ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՊԱՏԱՍԽԱՆ.] 

Ենթադրում եմ, որ ինչ որ կարդում եմ, պետք է որ ճիշտ լինի, քանի որ այն 

հրապարակված է 

1 

Չեմ կասկածում իմ կարդացածի ճշտության վրա, որովհետև համացանցում ամեն 

ինչ ճշմարիտ է 

2 

Ստուգում եմ հրապարակողի անունը, որպեսզի տեսնեմ արդյոք հուսալի աղբյուր է, 

թե՝ ոչ 

3 

Ստուգում եմ այլ տվյալներ, ինչպիսիք են հոդվածի հեղինակը կամ 

հրատարակչությունը  

4 

Հարցնում եմ վստահելի մարդկանց կարծիքը   5 

Միշտ կասկածում եմ ամեն ինչի վրա, որովհետև թերահավատ եմ  համացանցում 

ամեն ինչի նկատմամբ 

6 

Միանգամից հրապարակում եմ սոց․ ցանցերում, որպեսզի կարողանամ կիսվել 

ուրիշների հետ 

7 

Անտեսում եմ տեսածիս մեծ մասը, քանի որ գիտակցում եմ, որ տեղեկության մեծ 8 



 

 

մասը կասկածելի է 

Եթե տեղեկատվության հասցեն (URL) ակտիվ է, ստուգում եմ այն  9 

Չեմ ստուգում դրա ճշգրտությունն ու հուսալիությունը  -5 

Այլ (նշել) 10 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

M18. Ըստ Ձեզ, ինչու՞ են որոշ մարդիկ կամ կազմակերպություններ հրապարակում 

մոլորեցնող/կեղծ լուրեր/ապատեղեկատվություն: 

[Զ/Վ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ։ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՊԱՏԱՍԽԱՆ.] 

 

Որպեսզի մարդկանց զվարճացնեն  1 

Որպեսզի թելադրեն/առաջ մղեն որոշակի քաղաքական օրակարգ կամ դիրքորոշում  2 

Որպեսզի շեղեն իրական խնդիրներից և շփոթեցնեն մարդկանց  3 

Ծառայում են գերհզոր ուժերի գաղտնի ծրագրերին 4 

Որպեսզի սոց․ ցանցերում դառնան կարծիք ձևավորող /ինֆլյուենսեր/ 5 

Դիտումներ, քլիքներ հավաքելու համար  6 

Այլ (նշել) 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

I. 30-ամյա անկախություն 
Այս տարի մեր երկիրը նշեց  ԽՍՀՄ-ից անկախանալու 30-ամյակը։ Եկեք խոսենք Հայաստանի 

տարբեր իշխանությունների ձեռքբերումների և ձախողումների մասին։  

 

I1. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ նվաճումը/հաջողությունը 1991-1998թթ.՝ Լևոն 

Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

 

Հայաստանի անկախացումն ու միջազգային ճանաչումը 1 

ՀՀ առաջին սահմանադրության ընդունումը (1995թ.) 2 

Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության դիմում ներկայացնելը (1991թ․), որի 

արդյունքում Հայաստանը տաս տարի անց անդամակցեց դրա տարբեր 

կառույցների, այդ թվում՝ Վենետիկի հանձնաժողովին 

3 

Ազդեցիկ պետությունների շահերի հավասարակշռման արտաքին 

քաղաքականության վարումը 
4 

Միջազգային ու տարածաշրջանային կառույցներին՝ ՄԱԿ-ին և ԵԱՀԿ-ին 

անդամակցելը 
5 

Անկախ պետությունների համագործակցությանն (ԱՊՀ) անդամակցելը (1993) 6 

Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը (1994) 7 

Տնտեսության/գների ազատականացումը 8 

Ազգային արժույթի՝ դրամի ներկայացումը և փոխարժեքի կայունացումը 9 

Հողի և պետական գույքի սեփականաշնորհումը 10 

Առևտրի համաշխարհային կազմակեպությանն անդամակցելը 11 

Ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը Գյումրիում 12 



 

 

Միջազգային ենթակառուցվածքային ծրագրերին անդամակցելը, օրինակ՝ 

«ՏՐԱՍԵԿԱ» (Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցք) 

ծրագրին անդամակցելը 

13 

Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման միջազգայնացումը՝ առանց այն Հայաստանի 

արտաքին քաղաքականության օրակարգում դնելու 
14 

Այլ (նշել) 15 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ հաջողություն/նվաճում չի եղել) -5 

  

I2. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ ձախողումը 1991-1998թթ.՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

Տնտեսական գահավիժումը/կոլապսը 1 

Էներգետիկ ճգնաժամն ու սպառողական ապրանքների պակասը (մութ ու 

ցուրտ տարիներ) 

2 

Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում տարած ռազմական հաղթանակը 

քաղաքականապես ամրագրելու, իսկ հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի 

վերջնական քաղաքական լուծման անկարողությունը 

3 

Երկրի անկառավարելիությունը 4 

Ամուր պետական հաստատություններ ստեղծելու անկարողությունը 5 

Կոռուպցիայի տարածումը 6 

Ռուսական ազդեցությունից ձերբազատվելու անկարողությունը 7 

Ռուսական ռազմաբազայի ընդարձակումը 8 

Քրեական/կրիմինալ իրավիճակը/օրենքի ու կարգուկանոնի սակավությունը 9 

Ընտրությունների կեղծման ավանդույթների սկզբնավորումը 10 

Այլ (նշել) 11 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ ձախողում չի եղել) -5 

 

I3. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ նվաճումը/ձեռքբերումը 1998-2008թթ.՝ Ռոբերտ 

Քոչարյանի կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

 

Սահմանադրական հանրաքվեի անցկացումը (2005թ.) և երկքաղաքացիության 

ինստիտուտի ընդունումը 

1 

Փոխլրացման՝ կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականությունը 2 

Պետական ապարատի ամրապնդումը 3 

Տնտեսական աճը 4 

Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության գործունեության արգելքի 

վերացումը 

5 

Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելը (2001) և եվրոպական կառույցների հետ 6 



 

 

հարաբերությունների սերտացումը 

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը միանալը 

(2002) 

7 

Մանր կաշառակերության վերացումը  8 

Միասնական ընդունելության քննությունների համակարգի արմատավորումը 

(2010-2012)  

9 

Առողջապահության համակարգի բարեփոխումը 10 

Դատական համակարգի բարեփոխումները և մահապատժի վերացումը 11 

Տնտեսական ազատականացման գործընթացը շարունակելը և ռազմավարական 

նշանակության ձեռնարկությունների (Հայփոստ, Երկաթուղիներ, ատոմակայան, 

այլ էներգետիկ օբյեկտներ) օտարումը և/կամ կոնցեսիոն կառավարման հանձնելը 

12 

Շինարարության բարձր տեմպերը 13 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման դաշտի (էներգետիկ, 

ջրամատակարարում) ընդլայնում և բարելավված վերահսկողություն  

14 

Այլ (նշեք) 15 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ նվաճում չի եղել) -5 

 



 

 

I4. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ ձախողումը 1998-2008թթ.՝ Ռոբերտ Քոչարյանի 

կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

Մարդու իրավունքների ոտնահարումը 1 

1999թ. հոկտեմբերի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, 

որի արդյունքում գլխատվեցին երկրի օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունները 

2 

Գույք՝ պարտքի դիմաց գործարքը՝ Հայաստանի ռազմավարական նշանակության 

ակտիվները Ռուսաստանին հանձնելը 

3 

2004թ. արիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը ընդդիմադիր ցույցերի՝ ուժով ճնշումը 4 

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններից ԼՂ 

իշխանությունների դուրս մնալը, ԼՂ բանակցություններում Հայաստանի 

տարածքներն ու դրանց նկատմամբ ինքնիշխան իրավունքները սակարկության տակ 

դնելը 

5 

2008թ. մարտի մեկի արյունալի դեպքերը 6 

Հանրության ձայնը չլսելը և վախի մթնոլորտի տարածումը 7 

Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի և Լինսի հիմնադրամի փակումը 8 

Գիտական և մշակութային վերնախավի կարծիքի անտեսումը 9 

Սեփականության իրավունքի համատարած ոտնահարումը (Հյուսիսային պողոտա) 10 

Ընտրական զեղծարարությունները 11 

 Բարձրաստիճան պաշտոնյաների առեղծվածային սպանությունները 12 

Այլ (նշել) 13 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ ձախողում չի եղել) -5 

  

 

I5. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ նվաճումը/հաջողությունը 2008-2018թթ.՝ Սերժ 

Սարգսյանի կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք Հայաստանի վարած «և՛, ․․․ և՛»-ի 

արտաքին քաղաքականությունը (ԵՄ-ԵԱՏՄ) 

1 

Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման փորձ, ֆուտբոլային 

դիվանագիտություն (2009-2010) 

2 

Եվրամիության հետ Ասոցացման պայմանագրի ստորագրման բանակցությունները 

(2010-2013) 

3 

Եվրամիության հետ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 

համաձայնագրի (CEPA) բանակցություններն ու ստորագրումը (2014-2017) 

4 

Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը  և Եվրասիական 

տնտեսական միությանը (2014): 

5 

Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նշումն ու «Ընդդեմ ցեղասպանության 

հանցագործության» գլոբալ համաժողովի հռչակագրի ընդունումը։ 

6 

Սահմանադրության փոփոխությունները և անցումը պառլամենտական 

համակարգի 

7 

http://www.foi.am/u_files/file/EU_RA.pdf
https://www.mfa.am/en/international-organisations/6
https://www.mfa.am/en/international-organisations/6
https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2015/04/23/gf-yer-dec/5151


 

 

Կոռուպցիայի և մոնոպոլիաների դեմ ուղղված ջանքերի գործադրումը 8 

Պարտադիր կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգի ներդրումը (2015) 9 

Բիզնես միջավայրի բարելավումը 10 

Քաղաքացիական ակտիվության վերելքը (Դեմ եմ, էլեկտրիկ Երևան, Ոչ 150 

դրամին շարժումներ) և  մարդու իրավունքների պաշտպանության բարելավումը 

11 

Ընտրական համակարգի բարեփոխումը 12 

Քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության ակտիվացումը 13 

Քաղաքական կայունությունը  14 

Այլ (նշել) 15 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ նվաճում չի եղել) -5 

 

I6. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ ձախողումը 2008-2018թթ.՝ Սերժ Սարգսյանի 

կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելը կանխել 

չկարողանալը և Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 

խզումը (2012թ.)  

1 

Ապրիլյան (2016) պատերազմը և ՀՀ տարածքային կորուստները 2 

Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական քաղաքական լուծման 

անկարողությունը կամ ցանկության բացակայությունը 

3 

Պետական կառավարման համակարգի թուլացումը և ներքին քաղաքական 

խժդժությունները (ՊՊԾ գնդի գրավումը 2016 թ.) 

4 

Աղմկահարույց քրեական գործերը (կապված փողերի լվացման, 

կաշառակերության, Պանամական փաստաթղթերի և սպանությունների հետ) 

5 

Աղքատության խորացումը և արտագաղթի նոր ալիքը 6 

Մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման անկարողությունը 7 

Կառավարումը որպես վարչապետ շարունակելու փորձը 8 

Մարդու իրավունքների չարաշահումը 9 

Անհամաչափ տնտեսական աճը 10 

Անցկացված ընտրությունների կեղծարարությունները 11 

Քաղաքական հետապնդումները  12 

Հանրության ձայնը չլսելը 13 

Այլ (նշել) 14 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ ձախողում չի եղել) -5 

 

I7. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ նվաճումը/հաջողությունը 2018-2021թթ.՝ Նիկոլ 

Փաշինյանի կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

2018-ին Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման  հույսի ներշնչումը 1 

Կոռուպցիայի կրճատումը   2 

Ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը  3 



 

 

Քովիդ-19 համավարակի հետևանքների վերացմանն ուղղված ծրագրերի 

իրականացումը 

4 

Ենթակառուցվածքների՝ հատկապես ճանապարհների, շինարարությունը 5 

Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական ռիսկեր պարունակող 

ծրագրերի կասեցումը (Ամուլսար)  

6 

Պետական գույքի կառավարման և պետական գնումների համակարգի 

բարեփոխումները 

7 

Ժողովրդավարության ամրապնդումը 8 

Նախորդ իշխանությունների անօրինականությունների և մութ գործերի 

բացահայտման փորձերը 

9 

Մակրոտնտեսական կայունությունը՝ մարտահրավերների համեմատ 10 

Վախի մթնոլորտի վերացումը և խոսքի ազատության իրավունքի իրացման 

ապահովումը 

11 

Սահմանադրական դատարանի վերակազմավորումը 12 

Այլ (նշել) 13 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ նվաճում չի եղել) -5 

 

I8. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Հայաստանի ամենամեծ ձախողումը 2018-2021թթ.՝ Նիկոլ Փաշինյանի 

կառավարման տարիներին: 

[Զրուցավար, համապատասխանեցրեք, ընդունեք միայն մեկ պատասխան] 

 

Արցախյան երկրորդ պատերազմը կանխելուն ուղղված դիվանագիտական 

անբավարար ջանքերը 

1 

Արցախյան երկրորդ պատերազմը տանուլ տալը  2 

Պետական կառավարման ապարատի թուլանալը և կադրային շարունակական 

փոփոխությունները  

3 

Քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության նվազումը 4 

Երկրի զարգացման հեռանկարների անորոշությունը 5 

Անցումային արդարադատության չիրականացնելը  6 

Աղմկահարույց դատական գործերի անավարտ թողնելը (օրինակ Ռ. Քոչարյան) 7 

2020 թ. ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեի անժամկետ հետաձգումը՝ 

Քովիդ-19 համավարակի և երկրում հաստատված արտակարգ դրության 

իրավական ռեժիմի պատճառով 

8 

Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման 

ու դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի ընդունման տապալումը 

9 

Քովիդ-19-ի կանխարգելման ջանքերի անբավարար արդյունավետությունը 10 

Քաղաքական ընդդիմության հետ անարդյունավետ աշխատանքը 11 

Պոպուլիզմը և հանրային խոսույթի մանիպուլյացիան 12 

Այլ (նշել) 13 

(Չգիտեմ) -1 

(Հրաժարվում եմ պատասխանել) -2 

(Որևէ ձախողում չի եղել) -5 

 

 

Հիմա անցնենք Խորհրդային միության փլուզման փաստին: 

 



 

 

I9. Ըստ Ձեզ՝ Խորհրդային միության փլուզումը Հայաստանի համար դրական էր, թե՞ բացասական։ 
[USSRDISS] 

 

Դրական էր  1  

Բացասական էր  2 🡪I11 

(ՉԳ) -1 
🡪 I10 

(ՀՊ) -2 

 

I10. Ըստ Ձեզ՝ ինչու՞ էր Խորհրդային միության փլուզումը Հայաստանի համար դրական։ 

[USSRPOST] 

[Զ/Վ. ՉԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼ, ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։] 

1 Հայաստանն անկախացավ 

2 Այժմ մենք հնարավորություն ունենք Արևմուտքին առավել մոտ գտնվելու  

3 Մեր մշակույթը հնարավորություն ունի զարգանալու  

4 Մարդու իրավունքները պաշտպանված են 

5 Մարդիկ կարող են ինքնուրույն բիզնես ձեռնարկել կամ ներգրավվել ձեռնարկատիրական 

գործունեության մեջ 

6 Առկա է սպառողական ապրանքների և սննդի ավելի լայն տեսականի  

7 Մենք կարող ենք ընտրել մեր իշխանությանը 

8 Մարդիկ կարող են ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը և դրա համար 

չհետապնդվել 

9 Մենք կարող ենք ճամփորդել արտասահման 

10 Մենք կարող ենք ավելի լավ պահպանել մեր լեզուն և մշակութային 

յուրահատկությունները 

11 Այլ (նշել) _______________________ 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

I11. Ըստ Ձեզ՝ ինչու՞ էր Խորհրդային միության փլուզումը Հայաստանի համար բացասական։ 

[USSRNEGT] 

[Զ/Վ. ՉԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱԲԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

1 Մարդկանց տնտեսական վիճակը վատթարացել է 

2 Ընկերների և բարեկամների հետ կապերը խզվել են 

3 Մարդիկ սկսել են այլոց դատել՝ էթնիկ ինքնության և/կամ կրոնի հիմքով 

4 Դժվարացել է ԽՍՀՄ նախկին պետություններ ճամփորդելը 

5 Բռնկվեց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը 

6 Առողջապահական և կրթական ծառայությունները այլևս անվճար չեն տրամադրվում 

7 Աշխատատեղերը պակասել են 

8 Հարուստների և աղքատների միջև տարբերությունը խորացել է 

9 Այլ (նշել) _______________________ 



 

 

-1 (ՉԳ) 

-2 (ՀՊ) 

 

I12. Սովետական միության ժամանակաշրջանի հետ համեմատած դուք ավելի լավ ե՞ք ապրում, 

ավելի վատ, թե՞ նույն կերպ։ 

 

Ավելի լավ 3 

Ավելի վատ 2 

Նույն կերպ 1 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P. Քաղաքականություն, իշխանություն, ժողովրդավարություն  

P1. Որքանո՞վ եք հետաքրքրված միջազգային քաղաքականությամբ։ [INTLPOL] 

[Զ․Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

 

Շատ հետաքրքրված եմ 1 

Ավելի շուտ հետաքրքրված եմ 2 

Ավելի շուտ հետաքրքրված չեմ 3 

Ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P2.  Որքա՞նով եք հետաքրքրված Հայաստանի քաղաքականությամբ։ [NATLPOL] 

[Զ․Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

Շատ հետաքրքրված եմ 1 

Ավելի շուտ հետաքրքրված եմ 2 

Ավելի շուտ հետաքրքրված չեմ 3 

Ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P3a. Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը:  

[IMPISS1] 

 

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

 

P3b. 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 P3a ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՑ:]   

 

 P3a  P3b 

Բուժ. ծառայությունների 

անմատչելիությունը 

1  1 

Կոռուպցիան 2  2 



 

 

Անարդար դատական համակարգը 3  3 

Ընտրությունների անարդարությունը 4  4 

Մարդու իրավունքների խախտումը 5  5 

Գործազրկությունը 6  6 

ՆԱՏՕ-ին անդամակցություն չունենալը 7  7 

Երկրում խաղաղության պակասը 8  8 

Ցածր կենսաթոշակները 9  9 

Քաղաքական անկայունությունը երկրում 10  10 

Աղքատությունը 11  11 

Սեփականության իրավունքների խախտումը 12  12 

Կրթության ցածր որակը 13  13 

Մասնագիտական կամ բարձրագույն 

կրթության անմատչելիությունը 
14  14 

Ռուսաստանի հետ խնդրահարույց 

հարաբերությունները 

15  15 

Գների աճը /ինֆլյացիան 16  16 

Չլուծված 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 

COVID-19 24  24 

Պետական սահմաններ, դեմարկացիա, 

դելիմիտացիա 

25  25 

Այլ (նշել) 26  26 

Կիրառելի չէ/ կարևոր խնդիր չկա   -5 

(ՉԳ) -1  -1 

(ՀՊ) -2  -2 

 

P4. [ՔԱՐՏ P4] Կան տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում Հայաստանի 

ներքին քաղաքականությունը: Քարտում թվարկվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն։ 

[POLDIRN] 

[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է սխալ ուղղությամբ  1 

Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում սխալ ուղղությամբ  2 

Քաղաքականությունը բոլորովին չի փոխվում 3 

Քաղաքականությունը զարգանում է հիմնականում ճիշտ ուղղությամբ 4 

Քաղաքականությունն, անկասկած, զարգանում է ճիշտ ուղղությամբ 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 



 

 

P5. [ՔԱՐՏ P5] Օգտվելով քարտից, ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ պնդումների 

հետ։ 

[Զ/Վ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԵՆ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 

 

[ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ. ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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մ 
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ի

ո

վ

ի

ն 

հ

ա

մ

ա

ձ

ա

յ

ն 

ե

մ 

(
Չ
Գ
) 

(
Հ
Պ
) 

1. 
Լավ պատկերացում ունեմ երկրի քաղաքական 

խնդիրների վերաբերյալ 
1 2 3 4 5 -1 -2 

2. 

Համարում եմ, որ բավականին որակավորված 

եմ և կարող եմ, ցանկության դեպքում, 

մասնակցել քաղաքականությանը 

1 2 3 4 5 -1 -2 

3. 

Ինձ պես մարդիկ ձայն չունեն 

կառավարության գործողությունների վրա 

ազդելու համար 

1 2 3 4 5 -1 -2 

4. 
Անկախ նրանից, թե ում օգտին կքվեարկեմ, ոչ 

մի տարբերություն չի լինի 
1 2 3 4 5 -1 -2 

5. 
Պետական պաշտոնյաներին այնքան էլ չի 

հետաքրքրում ինձ նման մարդկանց կարծիքը 
1 2 3 4 5 -1 -2 

6. 

Երբեմն քաղաքականությունն ու 

կառավարումը թվում են այնքան խճճված, որ 

իմ նման մարդը չի կարող հասկանալ, թե 

իրականում ինչ է կատարվում  

1 2 3 4 5 -1 -2 

 

P6. [ՔԱՐՏ P6] Այժմ կնշեմ Հայաստանում գործող սոցիալական կառույցներ և քաղաքական 

ինստիտուտներ: 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... 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 



 

 

[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԼՍԵԼ ՏՎՅԱԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՕՂԱԿԵՔ ԿՈԴ -1 

(ՉԳԻՏԵՄ):] 

 

 Աղյուսակ P6 

 

 

Ընդհա

նրապ

ես չեմ 

վստա

հում 

Ավելի  

շուտ 

չեմ 

վստա

հում 

Ոչ 

վստա

հում 

եմ, ոչ 

էլ չեմ 

վստա

հում 

Ավելի 

շուտ 

վստա

հում  

եմ 

Լիովի

ն 

վստա

հում 

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 

4. Բանակին [TRUARMY] 1 2 3 4 5 -1 -2 

5. 

Դատական 

hամակարգին 

[TRUCRTS] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

6. 

Հասարակական 

կազմակերպությունների

ն [TRUNGOS] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

7. 
Ազգային ժողովին 

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

8. 

Գործադիր 

իշխանությանը 

(վարչապետ / 

նախարարներ) 

[TRUEXEC] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

9. 
Նախագահին 

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

10. 
Ոստիկանությանը 

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

11. 

Քաղաքական 

կուսակցություններին 

[TRUPPS] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

12. 
Լրատվամիջոցներին 

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

13. 

Տեղական 

իշխանությանը 

[TRULOCG] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

14. 

Ձեր դավանած կրոնի 

հաստատությանը 

[TRURELI] 

1 2 3 4 5 -1 -2 



 

 

15. 

Օմբուդսմենին (մարդու 

իրավունք. պաշտպ.) 

[TRUOMB] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

16. 
Եվրամիությանը 

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

17. 

Միավորված ազգերի 

կազմակերպությանը 

[TRUSTUN] 

1 2 3 4 5 -1 -2 

 

P7. 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 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P8.

  

Որքանո՞վ եք համամիտ, որ 

Հայաստանի ներկայիս 

կառավարությունը Ձեզ նման 

մարդկանց արդարացի է վերաբերում: 

[FAIRTRT] 

 

[Զ/Վ Կարդալ տարբերակները] 

Լիովին համամիտ եմ 4 (ՉԳ) -1 

Ավելի շուտ համամիտ եմ  3 (ՀՊ) -2 

Ավելի շուտ համամիտ 

չեմ 

2   

Բնավ համամիտ չեմ 1   

 

 

P9. [ՔԱՐՏ P9] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [GOVTROL] 

 

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

 

 

 [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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P10. [ՔԱՐՏ P10] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [OBJCOUR] 

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

[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 

 

 

P11. [ՔԱՐՏ P11] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն: [PROTEST] 

 

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

[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 

 

[Զ/Վ. P12 ԵՎ P13 ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ԻՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ՆՇԻ։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՀԱՐՑԸ 

ԵՎ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ։]  

 

P12. Մասնակցե՞լ եք արդյոք վերջին` 2021թ. հունիսի 20–ի 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին: 

[VOTLELE] 

Այո 1 (ՉԳ
) 

-1 

Ոչ 0 (ՀՊ) -2 

 

P13. Համամի՞տ եք, որ վերջին՝ 2021թ. հունիսի 20-ի 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել 

են …  [ELCOND] 

 [Զ/Վ ԸՆԹԵՐՑԵՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ]  

Լիովին արդար 3 (ՉԳ) -1 

Որոշ չափով արդար  2 (ՀՊ) -2 

Բոլորովին անարդար 1   

 

P14. [ՔԱՐՏ 14] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին՝ օգտվելով 1-5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1»-ը նշանակում է 

«բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «լիովին հավանություն եմ տալիս»,: [NATOSUPP] 
[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1  



 

 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

 Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ  3 🡪P17 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
🡪P16 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
🡪P17 

(ՀՊ) -2 

 

P15. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

ՆԱՏՕ-ին: [NATNSUPW] 
 

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

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

ՆԱՏՕ-ում անդամագրվելը օգուտ չի բերի Հայաստանին / ոչ մի բան չի տա 1 

P16 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կսահմանափակի Հայաստանի անկախությունը 2 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կվնասի Հայաստանի մշակույթին և 

ավանդույթներին  
3 

Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կվատանան 4 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կխոչընդոտի Ռուսաստանի հետ 

հարաբերություններին  
5 

Հայաստանը ավելի քիչ պաշտպանված կլինի արտաքին սպառնալիքներից  6 

Անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կնվազեցնի Հայաստանում առօրյա կյանքի 

անվտանգությունը  
7 

Հայաստանի համար չեզոքությունը լավագույն ընտրությունն  է 8 

Այլ [ՆՇԵՔ]__________________ 10 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P16. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն եք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

ՆԱՏՕ-ին: [NATOSUPW] 
[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 պաշտպանելու Լեռնային 

Ղարաբաղի հայերի իրավունքները 
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 [ՆՇԵՔ]__________________ 6 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P17. [ՔԱՐՏ P14] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի 

անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ 



 

 

«1»-ը նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «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 🡪P20 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
🡪P19 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
🡪P20 

(ՀՊ) -2 

 

P18. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

Եվրոպական միությանը: [EUNSUPW] 
[Զ/Վ. ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

 

Եվրոպական միությանն անդամագրվելը օգուտ չի բերի Հայաստանին / ոչ մի բան 

չի տա 
1 

P2

0 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կսահմանափակի Հայաստանի 

անկախությունը 
2 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կվնասի Հայաստանի մշակույթին և 

ավանդույթներին 
3 

Մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում կվատանան 4 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կխոչընդոտի հարաբերությունները 

Ռուսաստանի հետ 
5 

Հայաստանը սակավ պաշտպանված կլինի արտաքին սպառնալիքներից 6 

Կնվազեն  Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման 

հնարավորությունները 
7 

Անդամակցությունը Եվրոպական միությանը կնվազեցնի Հայաստանի առօրյա 

կյանքի անվտանգությունը 
8 

Այլ ՆՇԵՔ]__________________ 9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P19. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն եք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

Եվրոպական միությանը: [EUSUPWHY] 
 

[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 պահպանելու Հայաստանի տարածքային 

ամբողջականությունը 
2 

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 [ՆՇԵՔ]__________________ 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P20.  [ՔԱՐՏ P14] Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս, որ Հայաստանը շարունակի 

անդամակցել Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող Եվրասիական տնտեսական 

միությանը. օգտվեք 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին 

հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «լիովին հավանություն եմ տալիս»: [EEUSUPNA] 

 

Բոլորովին հավանություն չեմ տալիս 1 
 

Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս 2 

Որոշ չափով հավանություն տալիս եմ, որոշ չափով՝ ոչ 3 🡪P23 

Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս 4 
🡪P22 

Լիովին հավանություն եմ տալիս 5 

(ՉԳ) -1 
🡪P23 

(ՀՊ) -2 

 

 

P21. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն չեք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

Եվրասիական տնտեսական միությանը: [EEUNSUW] 

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

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Անդամակցությունը Եվրասիական միությանը օգուտ չի բերում Հայաստանին 1 

🡪P23 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը սահմանափակում է 

Հայաստանի անկախությունը 
2 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը վնասում է 

Հայաստանի մշակույթին և ավանդույթներին 
3 

Անդամակցությունից հետո մարդկանց տնտեսական պայմանները Հայաստանում 

վատացել են 
4 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը խոչընդոտում է 

հարաբերությունները Արևմուտքի երկրների հետ 
5 

Հայաստանը անդամակցությունից հետո ավելի քիչ է պաշտպանված արտաքին 

սպառնալիքներից 
6 

Կնվազեն  Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման 

հնարավորությունները 
7 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը նվազեցնում է 

Հայաստանում առօրյա կյանքի անվտանգությունը 
8 

Այլ [ՆՇԵՔ]__________________ 9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P22. Ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ հավանություն եք տալիս Հայաստանի անդամակցությանը 

Եվրասիական տնտեսական միությանը: [EEUSUPW] 

 



 

 

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

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:] 

Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն օգնում է ամրապնդելու 

Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ  
1 

Հայաստանն ավելի մեծ հնարավորություն ունի պահպանելու 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 [ՆՇԵՔ]__________________ 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P23.  [Քարտ P23] Օգտագործելով 1-ից 5 սանդղակը, որտեղ «1»-ը նշանակում է ընդհանրապես դեմ 

եմ, իսկ «5»-ը՝ լիովին կողմ եմ, որքա՞նով եք կողմ Հայաստանի՝ Ռուսաստանի դաշնության և 

Բելառուսի հետ միասին միութենական պետություն կազմելուն։ [UNSSUPN]  
 

Ընդհանրապես դեմ եմ 1 

Ավելի շուտ դեմ եմ 2 

Որոշ չափով կողմ եմ, և որոշ չափով դեմ եմ 3 

Ավելի շուտ կողմ եմ 4 

Լիովին կողմ եմ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

P24. 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 

 

 

P25. 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 

 

P26. Ըստ Ձեզ, Հայաստանի զարգացման համար ո՞ր երկիրը կարող է օրինակ ծառայել։ [MAINMOD] 

[Զ/Վ ՆՇԵԼ ԱՅՆ ԵՐԿՐԻ ԱՆՈՒՆԸ, ՈՐԸ ՆՇՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 



 

 

________________________________ 

 

 Ոչ մի երկիր -5 

 (ՉԳ) -1 

 (ՀՊ) -2 

 

 

P27. Որքանո՞վ է Հայաստանն այսօր  

դեմոկրատական (ժողովրդավարական)։ 

Այն … [CNTRDEM] [Զ/Վ. ԸՆԹԵՐՑԵՔ 

ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Լիովին ժողովրդավարական է 4 (ՉԳ) -1 

Ժողովրդավարական  է, բայց աննշան 

խնդիրներով  

3 (ՀՊ) -2 

Ժողովրդավարական  է, բայց մեծ 

խնդիրներով 

2   

Բնավ ժողովրդավարական  չէ 1   

 

 

P28. [ՔԱՐՏ P28] Հետևյալ երեք 

կարծիքներից ո՞րն է առավել 

համընկնում Ձեր կարծիքին: 

[ATTDEM] [Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ 

ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ]: 

Ժողովրդավարությունը նախընտրելի է մյուս 

համակարգերից  

1 (ՉԳ) -1 

Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-

ժողովրդավար կառավարման համակարգը 

կարող է լինել նախընտրելի 

2 (ՀՊ) -2 

Ինձ նման մարդկանց համար նշանակություն 

չունի, թե ինչպիսի կառավարման համակարգ 

ունենք  

3   

 

P29. [ՔԱՐՏ P29] Ասեք խնդրեմ, քարտում նշված տեսակետներից որի՞ն և որքանո՞վ եք համաձայն: 

[CNTPROS]  

[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 

 

[Զ/Վ. P30 ԵՎ P31 ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ԻՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ՆՇԻ։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՀԱՐՑԸ 

ԵՎ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ։] 

 

P30. Այժմ ես Ձեզ կփոխանցեմ թաբլեթը։ Խնդրում եմ ինքնուրույն պատասխանեք հետևյալ 

հարցին։ 

Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք 

համարում Ձեզ ամենամոտը։ Պատասխանը նշելուց հետո խնդրում եմ անցեք առաջ։ 

[PARTYSUPP] 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑԸ ԿԱՐԴԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ] 



 

 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ ՏԵՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁՆԵԼ 

ՄԻԱՅՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ։ 

 

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն 101 

«Հայաստան» դաշինք 102 

«Պատիվ ունեմ» դաշինք 103 

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն 104 

«Հանրապետություն» կուսակցություն 105 

«Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն 106 

«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» 107 

«Ազգային-ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական 

կուսակցություն 
108 

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 109 

Այլ [ՆՇԵՔ] 999 

(Չկա այդպիսի կուսակցություն) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

[ՀՈՒՇՈՒՄ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ․ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ։ ԱՅԺՄ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ։] 

[Զ/Վ․ ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ԱՍՈՒՄ Է, ՈՐ ՈՐԵՎԷ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՆ ՄՈՏ ՉԻ 

ՀԱՄԱՐՈՒՄ, ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ Է ԿԱՄ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ, ՆՇԵՔ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ ԵՎ ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ P32-ԻՆ։] 

ՀԱՐՑՎՈՂՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՊԵՏՔ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԱՅՍ ՀԱՐՑԻՆ։ ՀԱՐՑԸ ԿԱՐԴԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 

ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ։ 

 

P31. Այժմ ես Ձեզ կփոխանցեմ թաբլեթը։ Խնդրում եմ ինքնուրույն պատասխանեք հետևյալ 

հարցին։ Չնայած որ (հարցվողի նշած պատասխանը), այնուամենայնիվ ո՞ր քաղաքական 

կուսակցությանն եք ավելի շատ հավանություն տալիս։ Պատասխանը նշելուց հետո 

խնդրում եմ անցեք առաջ։ [PARTYSUPF] 

 

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն 101 

«Հայաստան» դաշինք 102 

«Պատիվ ունեմ» դաշինք 103 

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն 104 

«Հանրապետություն» կուսակցություն 105 

«Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն 106 

«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» 107 

«Ազգային-ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական 

կուսակցություն 
108 

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 109 

Այլ [ՆՇԵՔ] 999 

(Չկա այդպիսի կուսակցություն) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 



 

 

[ՀՈՒՇՈՒՄ ՀԱՐՑՎՈՂԻՆ․ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ։ ԱՅԺՄ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ԹԱԲԼԵԹԸ 

ԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ։] 

 

P32. Ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունեիք 2018թ. ապրիլի իրադարձություններից (հայտնի որպես 

«թավշյա հեղափոխություն»): [REVEXP1] 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Դրական  1  

Բացասական 2  

(Ոչ մի սպասում չունեի) 3 🡪P34   

(Չեմ լսել դրա մասին) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

P33. Որքանո՞վ են արդարացել 2018թ. ապրիլի իրադարձությունների (հայտնի որպես «թավշյա 

հեղափոխություն») հետ կապված Ձեր սպասելիքները։ [REVEXP2]  

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Լիովին արդարացել են 1 

Մասամբ արդարացել են 2 

Քիչ են արդարացել 3 

Բոլորովին չեն արդարացել 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

P34. Որքա՞նով եք բավարված կամ չբավարարված հետևյալներով։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ։ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԵՆ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 
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(Դ

Պ
) 

(Հ
Պ

) 

Արտահերթ (2021 հունիսի 20) խորհրդարանական 

ընտրությունների արդյունքներով 

4 3 2 1 -1 -2 

Նորընտիր Ազգային ժողովի աշխատանքով 4 3 2 1 -1 -2 

Ինչպես են նշանակվում բարձրաստիճան պաշտոնյաները 

Հայաստանի կառավարությունում  

4 3 2 1 -1 -2 

 

 

NK. Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմ 
 

NK2. Ի՞նչ եք կարծում, Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմն անխուսափելի՞ էր։  

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 



 

 

 

 

NK3. Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի պատճառով, Ձեր տան անդամներից որևէ մեկը ․ ․ ․ ․  

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 

 Ա

յ

ո 

Ո

չ 

(

Չ

Գ

) 

(Հ

Պ) 

Կորցրել է աշխատանքը 1 0 -1 -2 

Կորցրել է ունեցվածքը 1 0 -1 -2 

Մասնակցել է պատերազմին  1 0 -1 -2 

Մասնակցել է պատերազմին, որպես բուժ․ մասնագետ      

Վիրավորվել է պատերազմում և վերականգնվել է 1 0 -1 -2 

Վիրավորվել է պատերազմում և հաշմանդամություն 

ստացել 

1 0 -1 -2 

Զոհվել է պատերազմում 1 0 -1 -2 

Անհայտ կորած է 1 0 -1 -2 

 

NK4. [Քարտ NK4] Հիմա կկարդամ մի քանի պնդումներ 44-օրյա պատերազմի մասին։ Օգտվելով 

քարտից, որտեղ  «0»-ն նշանակում է «ընդհանրապես անհանգստացած չեմ» իսկ «10»-ը՝ «չափազանց 

անհանգստացած եմ», խնդրում եմ ասեք, թե որքա՞ն անհանգստացած եք հետևյալների մասին ․ ․ ․ 
․  
[Զ/Վ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏԸ։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՑԱՆԿԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԵՆ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 
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44-օրյա պատերազմը բացասական 

սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն 

կունենա Հայաստանի վրա 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -5 

44-օրյա պատերազմը բացասական 

ազդեցություն կունենա իմ / իմ 

ընտանիքի աշխատանքի / եկամտի 

վրա  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -5 

Ընտանիքի անդամների / 

հարազատների հետ 

անհամաձայնություններ ներքին 

քաղաքականության խնդիրների 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -5 



 

 

շուրջ 

Իմ և իմ ընտանիքի ֆիզիկական 

անվտանգությունը  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -5 

Իմ և իմ ընտանիքի ապագայի 

անորոշությունը  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -5 

 

NK5. [Քարտ NK5] Ըստ ձեզ, կա՞ ռիսկ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր հակամարտության։ 

[Զ/Վ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏԸ, ԸՆԴՈՒՆԵՔ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

Այո, 1 տարուց քիչ ժամանակահատվածում 1 

Այո 1-4 տարվա ընթացքում  2 

Այո 5-10 տարվա ընթացքում 3 

Այո, 11 կամ ավելի տարի անց 4 

(Չկա կոնֆլիկտի շարունակության ոչ մի ռիսկ մոտ ապագայում) -4 

(Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը երբեք էլ չի ավարտվել) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

NK6. Բազմաթիվ գաղափարներ են առաջ քաշվել ԼԵռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ 

Այժմ կթվարկեմ այդ գաղափարները, իսկ դուք ասեք խնդրեմ, միանշանակ հավանություն կտայիք, 

հնարավոր է որ հավանություն տայիք,  թ՞ե երբեք հավանություն չէիք տա։ 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵՔ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԵՆ ՏՈՂԻ ՀԱՄԱՐ] 
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1 
Լեռնային Ղարաբաղը պաշտոնապես լինի 

Հայաստանի մաս։ [NK2FPA] 
3 2 1 -5 -1 -2 

2 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի անկախ պետություն  

[NK2IC] 
3 2 1 -5 -1 -2 

3 

Ստեղծել հատուկ վարչական տարածք, որը 

միասնաբար կղեկավարվի Ադրբեջանի և 

Հայաստանի կողմից։ [NK2JG] 

3 2 1 -5 -1 -2 

4 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում՝ 

բարձր ինքնավարության կարգավիճակով։ [NK2AA] 
3 2 1 -5 -1 -2 

5 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում՝ 

առանց ինքնավարության։ [NK2AWA] 
3 2 1 -5 -1 -2 

6 
Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ռուսաստանի 

Դաշնության կազմում։ [NK2WRF] 
3 2 1 -5 -1 -2 

 



 

 

NK7. 2020թ. նոյեմբերի 9-ին կնքված զինադադարի եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված է 

բացել ուղիղ տրանսպորտային կապերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ինչպե՞ս եք վերաբերում 

մեր տարածաշրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ուղիների բացմանը: 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՔ 1 ՊԱՏԱՍԽԱՆ]  

 

Լիովին դրական  1 

Հիմնականում դրական 2 

Ոչ դրական, ոչ 

բացասական 

3 

Հիմնականում 

բացասական 

4 

Լիովին բացասական 5 

(ՉԳ) -1 

 

NK8. Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք համաձայն հետևյալ պնդումներից յուրաքանչյուրի հետ։  

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ] 
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Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի 

միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը 

վտանգ է ներկայացնում ՀՀ ազգային 

անվտանգության համար 

5 4 3 2 1 -1  -2 

Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի 

միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը 

տնտեսական զարգացման հիմքեր է ստեղծում 

5 4 3 2 1 -1  -2 

 

NK9. Ըստ ձեզ, ո՞րը պետք է լինի Հայաստանի հիմնական նպատակը կապված Լեռնային 

Ղարաբաղի տարածքների հետ։  

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՔ 1 ՏԱՐԲԵՐԱԿ] 

Վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղի տիրապետության տակ գտնվող այն բոլոր 

տարածքները, որոնք առկա էին 44-օրյա պատերազմից առաջ  

1 

Վերականգնել այն բոլոր տարածքները, որոնք կազմում էին նախկին Լեռնային 

Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 

2 

Պահպանել ներկայիս իրավիճակը (ստատուս քվո) 3 

Այլ (նշել) 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

NK10. [Քարտ NK10] Ասեք խնդրեմ, նշվածներից ո՞ր տեսակետի հետ եք համաձայն:  [GOVTROL] 



 

 

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

Տեսակետ 1:  

Երբեմն անհրաժեշտ է մոռանալ, թե ինչ է 

կատարվել նախկինում ազգերի միջև։ 

Տեսակետ 2:  

Անհնար է մոռանալ այն, ինչ կատարվել 

նախկինում ազգերի միջև։ 

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 

 

J. Զբաղվածություն և տնտեսական զարգացում 
 Այժմ մի քանի հարց կապված Ձեր զբաղվածության հետ: 

 

J1. [ՔԱՐՏ J1] Սրանցից ո՞րն է առավել ճիշտ նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և գործունեության 

տեսակը: Նշեք խնդրեմ, այն գործունեությունը և կարգավիճակը, որը վերաբերում է անձամբ Ձեզ: 

[EMPLSIT] 

 

[Զ/Վ. Ընդունեք միայն մեկ պատասխան]: 

Թոշակառու եմ (և չեմ աշխատում) 1 

🡪J2 
Ուսանող եմ (և չեմ աշխատում) 2 

Տնային տնտեսուհի եմ (և չեմ աշխատում) 3 

Գործազուրկ եմ 4 

Աշխատում եմ կես կամ լրիվ դրույքով (նույնիսկ, եթե հարցվողը թոշակառու 

է/ ուսանող է)՝ ներառյալ սեզոնային աշխատանքը 
5 

🡪J6 
Ինքնազբաղված եմ (նույնիսկ եթե հարցվողը թոշակառու է/ ուսանող է)՝ 

ներառյալ սեզոնային աշխատանքը 
6 

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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

J3.  Ներկայումս աշխատանք փնտրու՞մ եք, թե՝ ոչ: [INTSTJOB] 

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 



 

 

(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 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J5.  Եթե հարմար աշխատանք լինի, կկարողանա՞ք անցնել աշխատանքի առաջիկա 14 օրվա 

ընթացքում: [JOBSTART] 

 

Այո 1 

🡪  J11 
Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

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-J9 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 մեծ 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:] 

 

[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] 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 

 

J9. [ՔԱՐՏ J9] 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  

 

 

 

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

հավաքում և վաճառում: 



 

 

J10. [ՔԱՐՏ J10] Անցյալ ամիս որքա՞ն է կազմել Ձեր անձնական մաքուր (հանած հարկերը) 

դրամական եկամտի ընդհանուր գումարը: Հետևյալ խմբերից որո՞ւմ է այն տեղավորվում: Խնդրում 

եմ հաշվի առեք անցյալ ամսվա եկամտի բոլոր աղբյուրները: [PERSINC]  

 

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

960 000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

575 001 - 960 000 ՀՀ դրամ 2 

383 001 - 575 000 ՀՀ դրամ 3 

192 001 - 383 000 ՀՀ դրամ 4 

120 001 - 192 000 ՀՀ դրամ 5 

48 001 - 120 000 ՀՀ դրամ 6 

24 001 - 48 000 ՀՀ դրամ 7 

Մինչև 24 000 ՀՀ դրամ 8 

(0) 9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J11. [ՔԱՐՏ J11] Քարտում բերված գործոններից ո՞րն եք համարում ամենակարևորը Հայաստանում 

լավ աշխատանք գտնելու համար: [GETJOBF] 

[Զ/Վ. ԸՆԴՈՒՆԵՔ  ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ] 

 

Տարիքը 1 

Արտաքին տեսքը 2 

Կապերը 3 

Կրթությունը 4 

Աշխատասիրությունը 5 

Հաջողակ լինելը 6 

Տաղանդը  7 

Մասնագիտական ունակությունները 8 

«Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը 9 

(Այլ)________________________________________ 10 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

J12 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեր տ/տ-յան անդամներից որևէ մեկը սկսել է՞ նոր 

աշխատանք։ [NEWHHJOB] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

J13. Ունե՞ք տ/տ-յան անդամ, որ կորցրել է  աշխատանքը վերջին 12 ամիսների ընթացքում: 

[JOBLOST] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 



 

 

 

J14. Ունե՞ք արդյոք բանկային հաշիվ կամ բանկային քարտ: [BANKACC] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D. Ժողովրդագրական հարցեր 
 

ԱՅԺՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 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 

Ադրբեջանցի 2 

Վրացի 3 

Ռուս 5 

Եզդի կամ քուրդ 6 

Այլ ազգություն (նշել) 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

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]: 

 
|____|____|   

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

D3.  [ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որը Դուք ստացել եք մինչ այժմ: 

[RESPEDU] 

[Զ/Վ. ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԲՈՒՀԻ ՈՒՍԱՆՈՂ Է, ՆՇԵՔ 6 ԿՈԴԸ]: 

 

Չունի տարրական կրթություն 1 

Տարրական կրթություն (լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3 

Միջնակարգ կրթություն 4 

Միջին մասնագիտական կրթություն 5 

Թերի բարձրագույն կրթություն 6 

Բարձրագույն կրթություն (բակալավրի, մագիստրոսի կամ 

մասնագետի աստիճան) 
7 

Հետբուհական գիտական աստիճան 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 



 

 

D4.  [ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր հայրը: [RFAEDUC] 

 

D5. [ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր մայրը: [RMOEDUC] 

 D4  D5 

Չունի տարրական կրթություն 1  1 

Տարրական կրթություն (լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2  2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3  3 

Միջնակարգ կրթություն 4  4 

Միջին մասնագիտական կրթություն 5  5 

Թերի բարձրագույն կրթություն 6  6 

Բարձրագույն կրթություն (բակալավրի, մագիստրոսի 

կամ մասնագետի աստիճան) 
7  7 

Հետբուհական գիտական աստիճան 8  8 

(ՉԳ) -1  -1 

(ՀՊ) -2  -2 

 

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 

Անգլերենը 2 

Ռուսերենը 3 

Այլ (ՆՇԵՔ)______________________ 4 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

D7. [ՔԱՐՏ D7] 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] 

 

ԽԱՌՆԵԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 

Չու

նի 

տա

րրա

կան 

գիտ

ելիք 

Սկս

նակ 
Լավ 

Գեր

ազ

անց 

(ՉԳ) (ՀՊ) 

1. Ռուսերենի [KNOWRUS] 1 2 3 4 -1 -2 

2. Անգլերենի [KNOWENG] 1 2 3 4 -1 -2 

3. 
Այլ (անգլերենից և ռուսերենից 

տարբեր) օտար լեզու [KNOWOTH] 
1 2 3 4 -1 -2 

4. 

Համակարգչի (Microsoft Office 

ծրագրեր, բացի խաղերից) 

[COMPABL] 

1 2 3 4 -1 -2 



 

 

 

 

D8. Բացի հայերենից, ի՞նչ այլ լեզուներ եք օգտագործում Ձեր ամենօրյա կյանքում Ձեր ընտանիքի, 

ընկերների և հարևանների հետ շփվելու ժամանակ, կամ բիզնես նպատակներով։ [SECNDLANG]  

[Զ/Վ. ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ: ԸՆԴՈՒՆԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ԲՈԼՈՐ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ] 

արաբերեն 2 

ադրբեջաներեն 5 

վրացերեն 7 

հունարեն 8 

անգլերեն 9 

քրդերեն 10 

պարսկերեն 14 

ռուսերեն 15 

թուրքերեն 19 

այլ (ՆՇԵՔ)_________________________________ 20 

(բացի հայերենից այլ լեզու չեմ օգտագործում) -5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D9. Համարո՞ւմ եք Ձեզ որևէ 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 դավանանք 

(Եհովայի վկաներ, Մորմոն և այլն) 
5 

 

Սունի իսլամ 6  

Շիա իսլամ 7  

Իսլամի այլ ճյուղեր 8  

Հուդայական 9  

Այլ _______________________ 10  

Ոչ մի     -5 

🡪D15 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

D10. [ՔԱՐՏ D10] Բացի հատուկ իրադարձություններից՝ հարսանիքներ, թաղումներ և այլն, 

որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում կրոնական արարողությունների:   

Օգտվեք խնդրեմ այս քարտից: [RELSERV] 

 

Ամեն օր 1 

Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ 2 

Շաբաթը մեկ անգամ 3 

Առնվազն ամիսը մեկ 4 

Միայն հատուկ կրոնական տոներին 5 

Ավելի հազվադեպ 6 



 

 

Երբեք 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D11. Որքա՞ն հաճախ եք, Ձեր կրոնական ավանդույթների պահանջներին համապատասխան, 

պահք պահում: [RELFAST] 

[Զ/Վ. ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Միշտ  1 

Հաճախ  2 

Երբեմն  3 

Հազվադեպ 4 

Երբեք 5 

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

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D12. [Քարտ D12] Որքա՞ն կարևոր է կրոնը Ձեր առօրյա կյանքում։ [RELIMP] 

[Զ/Վ. Ցույց տվեք քարտը] 

Ընդհանրապես կարևոր չէ 1 

Ոչ շատ կարևոր 2 

Ավելի շուտ կարևոր 3 

Շատ կարևոր 4 

(ՉԳ) -

1 

(ՀՊ) -

2 

 

D13. Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից` այլ վայրում մշտապես բնակվելու: 

[EMIGRAT] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

D14. Հնարավորության դեպքում կմեկնեի՞ք Հայաստանից՝ այլ վայրում ժամանակավորապես 

բնակվելու: [MIGSHRT] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

D15. Գրանցվա՞ծ եք ձեր բնակավայրում։ [LIVEREG] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 



 

 

 

Մենք մի քանի հարց էլ ունենք Ձեր տնային տնտեսության վերաբերյալ: 

 

[ԶՐՈՒՑԱՎԱՐ.  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԵՏԱԳԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՐՑՎՈՂՆ ԸՍՏ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ԽՆԴՐԵԼ ՏՏ  ԱՅԼ ԱՆԴԱՄԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲԱՅՑ ՉԻ 

ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ ՏՏ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՈՎ:] 

 

A. Տնային տնտեսության անձնագիր 

[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 կնշեմ 

նրանց անունները՝ զրույցն ավելի հեշտացնելու համար: Հավաստիացնում եմ, որ այդ անունները 

տվյալների բազա չեն մուտքագրվի: 

 

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

[Զ/Վ. ՆՇԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ:] 

 

Կին/Ամուսին 2 

Զավակ 3 

Ծնող կամ կնոջ/ամուսնու ծնող 4 

Քույր/եղբայր 5 

Տատ/պապ 6 

Զավակի կին կամ ամուսին 7 

Թոռ 8 

Այլ արյունակից անձ 9 

Այլ ոչ արյունակից մարդ 10 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 

A3. [Զ/Վ. Գրանցել Տ/Տ անդամի սեռը:] [HHMSEX] ______________ 

 

Կին 1 
Տղամարդ 2 

 

A4 Տ/Տ ՏՎՅԱԼ ԱՆԴԱՄԸ Ո՞Ր ԹՎԻՆ Է ԾՆՎԵԼ: [HHMBORN] 

[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:] 

|___|___|___|___| ԿԱՄ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՔԱՐՏԸ: 

 

1900 – 1909 1 

1910 – 1919 2 

1920 – 1929 3 

1930 – 1939 4 

1940 – 1949 5 



 

 

1950 – 1959 6 

1960 – 1969 7 

1970 – 1979 8 

1980 – 1989 9 

1990 – 1999 10 

2000 – 2009 11 

2010 – 2019 12 

2020-ԻՑ ՀԵՏՈ 13 

 

A5. [ՔԱՐՏ A5] Որտե՞ղ է Տ/Տ տվյալ անդամը ծնվել: [HHMPOB] 

[Զ/Վ ԳՐԵԼ ՏԱՐԵԹԻՎԸ, ԿԱՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ։] 

 

Այս բնակավայրում 1 

Միևնույն մարզի մեկ այլ բնակավայրում  2 

Հայաստանի մեկ այլ մարզի բնակավայրում  3 

Նախկին ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունում 4 

Նախկին ԽՍՀՄ-ից դուրս  5 

(ՉԳ) -1 
(ՀՊ) -2 

 

A6. 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: [HHMJOB] 

[Զ/Վ. ՀԱՐՑՆԵԼ Տ/Տ ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՎՔԵՐ ԾՆՎԵԼ ԵՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՑ 

ԱՌԱՋ:] 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A7. [ՔԱՐՏ A7] Ո՞րն է Տ/Տ այդ անդամի ներկա ամուսնական կարգավիճակը: [HHMMAR] 

[Զ/Վ ՀԱՐՑՆԵԼ A7 ՀԱՐՑԸ ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ Տ/Տ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՎՔԵՐ ԾՆՎԵԼ ԵՆ 2005-ԻՑ ԱՌԱՋ. ԳՐԵԼ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈԴԸ ՔԱՐՏԻՑ] 

Երբևէ չամուսնացած 1 🡪A9 

Ամուսնացած միայն պետական գրանցմամբ՝ առանց 

եկեղեցական արարողության  

2  

Ամուսնացած միայն կրոնական արարողությամբ՝ առանց 

պետական գրանցման 

3 

Ամուսնացած և՛ կրոնական արարողությամբ, և պետակական 

գրանցմամբ 

4 

Համակեցություն/Քաղաքացիական ամուսնություն 5 🡪A9 

Ամուսնալուծված 6  

Առանձին բնակություն 7 

Այրի 8 🡪A9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A8. Քանի՞ տարեկան էր Տ/Տ այդ անդամը [առաջին անգամ] ամուսնանալու պահին: 

[Զ/Վ. ԳՐԱՌԵԼ ՏԱՐԻՔԸ:] 



 

 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

  

A9.  [ՔԱՐՏ D3] Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որն ունի Տ/Տ այդ անդամը: 

[Զ/Վ ՉԿԱՐԴԱԼ ՀԱՐՑԸ, ԵԹԵ Տ/Տ ԱՆԴԱՄԸ ՈՒՍԱՆՈՂ Է ՈՐԵՎԵ ԲՈՒՀ-ՈՒՄ ՆՇԵԼ “ԹԵՐԻ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ”] 

 

Չունի տարրական կրթություն 1 

Տարրական կրթություն (լրիվ կամ ոչ լրիվ) 2 

Թերի միջնակարգ կրթություն 3 

Միջնակարգ կրթություն 4 

Միջին մասնագիտական կրթություն 5 

Թերի բարձրագույն կրթություն 6 

Բարձրագույն կրթություն (բակալավրի, մագիստրոսի կամ 

մասնագետի աստիճան) 
7 

Հետբուհական գիտական աստիճան 8 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A10. 2020 թ․ փետրվարից հետո /անուն/ը թեստավորվե՞լ է COVID-19-ի համար, գոնե  1 անգամ։ 

 

Այո 1  

Ոչ 0 

🡪A14 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A11. Թեստերից որևէ մեկը եղե՞լ է դրական։ 

 

Այո 1  

Ոչ 0 

🡪A14 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A12. 2020 թ․ փետրվարից հետո /անուն/ը երբևէ  ստացել է բուժօգնություն COVID-19-ի համար։ 

[Զ/Վ: ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆՔ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵԼ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ՀԵՏ ԿԱՄ ԱՅՑԵԼԵԼ ԲՈՒԺ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ - Medical 

help means contacting any medical professional or institution EXCLUDING PHARMACIES, either in 

person or remotely.] 

 

Այո 1  

Ոչ 0 

🡪A14 (ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A13. /անուն/ը կարողացե՞լ է ստանալ բուժօգնություն։  

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 



 

 

 

A14. /անուն/ը պատվաստվե՞լ է COVID-19-ի դեմ։  

Այո 1  

Ոչ 0 Հաջորդ 

անդամ/ 

C1 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A15. /անուն/ը ստացել է… 

[Զ/Վ ԿԱՐԴԱԼ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ] 

Պատվաստանյութի 1 չափաբաժին 1 

Պատվաստանյութի 2 չափաբաժին 2 

Պատվաստանյութի 3-րդ չափաբաժին/ Հավելյալ՝ ապահովության () 3 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

A16. Ո՞ր պատվաստանյութով է պատվաստվել /անուն/ը։ 

[Զ/Վ ՄԻ ԿԱՐԴԱՑԵՔ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՐԵՔ ԸՆԴՈՒՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ] 

 

Pfizer 1 

Oxford/Astra Zeneca 

(COVISHIELD) 

2 

SINOVAC / CoronaVac 3 

SINOPHARM 4 

Sputnik V 5 

Moderna 6 

Այլ, նշել 7 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

Այժմ, խնդրում եմ, պատմեք ընտանիքի հաջորդ անդամների մասին։ 

 

[Զ/Վ: ԵԹԵ ՏՏ-Ն ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՑ, ԼՐԱՑՐԵՔ A2-A7_H ՀԱՐՑԵՐԸ 

ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ] 

[Զ/Վ: ԵԹԵ ՏՏ-Ն ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ՄԵԿ ԱՆԴԱՄԻՑ, ՀԱՄՈԶՎԵՔ, ՈՐ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՍԿԶԲԻ V3 

ՀԱՐՑԸ ՃԻՇՏ Է ԼՐԱՑՎԵԼ, ԵՎ ԱՆՑԵՔ HELP_A  ՀԱՐՑԻՆ] 

 

HELP_A: Զ/Վ: ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂԸ ԱՅՍ ԲԱԺՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԻՄԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԸ :  [HELPA] 

Այո 1 

Ոչ  0 

C. Տնային տնտեսության եկամուտ 

Շնորհակալություն Ձեր տված պատասխանների համար : Տ/Տ-ները տարբեր երկրներում ունեն 

տարբեր տնտեսական և կենցաղային պայմաններ: Այժմ կցանկանայի որոշ տեղեկություններ 

ստանալ Ձեր տ/տ տնտեսական և կենցաղային պայմանների վերաբերյալ: 

 

C1. [ՔԱՐՏ C1] Այս իրավիճակներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում  Ձեր տ/տ ներկայիս 

տնտեսական վիճակը: [ECONSTN] 

 

 Գումարը չի բավարարում սննդին 1 



 

 

Գումարը բավարար է սննդի, բայց ոչ հագուստ գնելու համար 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 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

C2. 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/. 

 

1 գունավոր հեռուստացույց [OWNCOTV] 

2 

թվային ֆոտոխցիկ [OWNDIGC] 

[Զ/Վ. ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԻ ՖՈՏՈԽՑԻԿԸ ՉԻ ՆԵՐԱՌՎՈՒՄ ԱՅՍ 

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՄԵՋ]  

3 ավտոմատ լվացքի մեքենա [OWNWASH] 

4 սառնարան [OWNFRDG] 

5 օդորակիչ [OWNAIRC] 

6 մեքենա [OWNCARS] 

7 ֆիքսված հեռախոսակապ [OWNLNDP] 

8 պլանշետ [OWNTAB] 

9 տաք ջուր [OWNHWT] 

10 կենտրոնացված ջեռուցում [OWNCHTG] 

11 միկրոալիքային վառարան [OWNMCR] 

12 սպասք լվացող մեքենա [OWNDISH] 

13 բջջային հեռախոս [OWNCELL] 

14 
Անձամբ դուք ունե՞ք անձնական բջջային հեռախոս, որը չի պատկանում Ձեր 

Տ/Տ մեկ այլ անդամի [OWNPCELL] 

15 
Ձեր Տ/Տ անդամներից որևէ մեկը ունի՞ ակտիվացված ինտերնետ՝ բջջային 

հեռախոսից [CELLINTH] 

16 անձնական համակարգիչ կամ նոթբուք [OWNCOMP] 

17 

Ձեր Տ/Տ անդամներից որևէ մեկը ունի՞ ինտերնետի հասանելիություն 

համակարգչից կամ լափթոփից   

[Զ/Վ ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ԿԱՄ ԼԱՓԹՈՓ, ՈՐԸ ՀԱՐՑՎՈՂՆ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ Է ՏԱՆԸ] 

18 

Արդյոք Ձեր Տ/Տ-ն ունի կաբելային, արբանյակային կամ ինտերնետային 

հեռուստատեսություն [Զ/Վ ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՆՔ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ (UCOM, ROSTELECOM, ԵՎ ԱՅԼՆ), ԱՅԼ ՈՉ 

ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (YOUTUBE)] 



 

 

 

C3. [ՔԱՐՏ C3] 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 

Ամեն շաբաթ 2 

Ամեն ամիս 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

C4. 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 գումարային եկամուտը՝ 

աշխատավարձը, բացի գյուղ. ապրանքների 

վաճառքից ստացված եկամուտը [INCSOUSL] 

1 0 -1 -2 

5. Թոշակներ և պետական նպաստներ [INCSOUGO] 1 0 -1 -2 

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 

 



 

 

C5. [ՔԱՐՏ C5] 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]: 

 

960 000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

575 001 - 960 000 ՀՀ դրամ 2 

383 001 - 575 000 ՀՀ դրամ 3 

192 001 - 383 000 ՀՀ դրամ 4 

120 001 - 192 000 ՀՀ դրամ 5 

48 001 - 120 000 ՀՀ դրամ 6 

24 001 - 48 000 ՀՀ դրամ 7 

Մինչև 24 000 ՀՀ դրամ 8 

0 9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

C6. [ՔԱՐՏ C5] Օգտվելով նույն քարտից` Ասեք խնդրեմ` որքա՞ն են կազմել Ձեր տ/տ-ի անցյալ 

ամսվա ծախսերը: [SPENDMO] 

960 000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

575 001 - 960 000 ՀՀ դրամ 2 

383 001 - 575 000 ՀՀ դրամ 3 

192 001 - 383 000 ՀՀ դրամ 4 

120 001 - 192 000 ՀՀ դրամ 5 

48 001 - 120 000 ՀՀ դրամ 6 

24 001 - 48 000 ՀՀ դրամ 7 

Մինչև 24 000 ՀՀ դրամ 8 

0 9 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

C7.   Ներկայումս Ձեր Տ/Տ-ն ունի՞ խնայողություններ: [SAVINGS] 

 

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

 

C8.    Ներկայումս Ձեր Տ/Տ ունի՞ պարտքեր: [DEBTSHH] 



 

 

 

Այո 1 

Ոչ 0 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

 

C9. 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 

Ամեն ամիս 2 

Երկու ամիսը մեկ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

C10. 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 

Ամեն ամիս 2 

Երկու ամիսը մեկ 3 

Ավելի հազվադեպ 4 

Երբեք 5 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 



 

 

C11. [Քարտ C11] 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 

 

C12. [Քարտ C12] 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 

 

C13. Ձեզ շրջապատող այլ Տ/Տ-ների հետ համեմատ ինչպե՞ս կբնութագրեք Ձեր Տ/Տ տնտեսական 

վիճակը: [RELCOND] [Զ/Վ.ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ] 

Շատ լավ 5 

Լավ 4 

Միջին 3 

Վատ 2 

Շատ վատ 1 

(ՉԳ) -1 

(ՀՊ) -2 

 

C14.  [Քարտ C5] Ո՞րն է այն նվազագույն ամսական եկամուտը, որը հնարավորություն կտար Ձեր 

տ/տ-ին ապրել «նորմալ» կյանքով : [MININCR] 

 

960 000 ՀՀ դրամից ավելի 1 

575 001 - 960 000 ՀՀ դրամ 2 

383 001 - 575 000 ՀՀ դրամ 3 

192 001 - 383 000 ՀՀ դրամ 4 

120 001 - 192 000 ՀՀ դրամ 5 

48 001 - 120 000 ՀՀ դրամ 6 

24 001 - 48 000 ՀՀ դրամ 7 

Մինչև 24 000 ՀՀ դրամ 8 

0 9 

(ՉԳ) -1 



 

 

(ՀՊ) -2 

 

 

HELP_C: Զ/Վ. ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՐՑՎՈՂՆ ՕԳՏՎԵԼ Է Տ/Տ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՍ: 

Այո 1 

Ոչ 0 

 

 

[Զ/Վ. ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԿԱՐԴԱՑԵՔ]  

 

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 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. Ավարտի ժամը [INTEND] |____|____| |____|____| 

  Ժամ Րոպե 

[Զ/Վ.  24 ժամվա ռեժիմում] 

[Զ/Վ. ԼՐԱՑՐԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՀԵՏՈ]  

 

W. Զրուցավարի գնահատման ձև 

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 A և/կամ C) : 
3 

Այո, միայն մի քանի հարցերի ընթացքում, բացի տնային տնտեսությանը 

վերաբերող բաժիններից (Բաժին A և/կամ C) : 
4 

Այո, միայն երբ հարցվողը պատասխանում էր տնային տնտեսությանը 

վերաբերող բաժիններին (Բաժին A և/կամ C): 
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] 

[Զ/Վ 1 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 եք զգացել, որ հարցվողը չի հասկանում հարցերը: [FRQUNDST] 

Երբեք 1 

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

Որոշ հարցերի համար (10-20)  3 

Էական թվով հարցերի համար, բայց հարցերի կեսից քիչ 4 

Հարցազրույցի մեծ մասի կամ ողջ ընթացքում 5 

 

W4. Որքա՞ն հաճախ էր հարցվողը դժկամությամբ օգտվում քարտերից (անձամբ ուշադիր 

կարդալով դրանք):  [FRQSHCD] 

 

Երբեք 1 

Ընդամենը մի քանի հարցի 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 

 

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 

 

W6. Ինչպե՞ս կգնահատեիք հարցվողի պատասխանների անկեղծությունը: [RESPSINC] 

Բոլորովին անկեղծ 

չէր 
        

Լիովին 

անկեղծ էր 

0 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 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

W8. Հարցազրույցի մեծ մասի ընթացքում Ձեզ ու հարցվողին ներառյալ քա՞նի հոգի է ներկա եղել: 

[ATTEND]  

 

_________________________________ 

 

 

Շնորհակալություն 


