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I. ՀԵԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Հիմնախնդրի էությունը 

Հասարակական համակարգում կատարվող փոխակերպումների ուրույն ոլորտ 

է հանրային կարծիքը՝ համապատասխան տրամադրություններով, 

դիրքորոշումներով, կարծրատիպերով ու շարժընթացներով: Փորձը վկայում է, որ 

առանց կարևոր խնդիրների վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտման ու առկա 

շարժընթացները հաշվի առնելու   իրականացվող ծրագրերն ու քաղաքականությունը 

հաճախ հանգեցնում են սխալների ու անցանկալի հետևանքների, առաջ են բերում 

հանրության անվստահությունն ու դժգոհությունը: Մինչդեռ հանրային կարծիքի 

հետազոտությունների վրա հիմնված քաղաքականությունն ու գործելակերպը 

ունենում են ցանկալի արդյունավետություն և դրական հետևանքներ:  

20-21-րդ դդ. հայ մարդու հոգեկերտվածքում և հանրային գիտակցության մեջ 

անջնջելի հետք է թողել պատմական Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության 

հայաբնակ վայրերում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը: Հայի 

ինքնության դիմապատկերում կարևոր երանգ է դարձել հայոց ցեղասպանության 

վերաբերյալ հիշողությունն ու այդ փաստի վերապրումը հանրային գիտակցության 

կողմից:  

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգում 

կարևոր տեղ ունի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման ու 

դրա հետևանքների վերացման բաղադրիչը: Այդ առումով էական նշանակություն է 

ստանում տվյալ երևույթի վերաբերյալ հանրային կարծիքում առկա դիրքորոշումների 

վերհանումն ու հետազոտումը: 

Հետազոտության նպատակը 

Վերհանել 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան կայսրության իշխանությունների 

կողմից ծրագրված և իրականացված հայոց ցեղասպանության փաստի 

կապակցությամբ հանրային կածիքում առկա տրամադրությունների ու 

դիրքորոշումների, դրա հետևանքների մեղմման ու վերացման քայլերի վերաբերյալ 

կարծիքների սպեկտրը: 



 

 

Ստացված տվյալների հիման վրա պատրաստել վերլուծություն, որն օգտակար 

կարող է լինել ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող պետական կառույցների 

համար: 

Հետազոտության խնդիրները 

 Վերհանել երևանցիների շրջանում Հայոց ցեղասպանության ընկալման, 

այդ պատմական փաստի կապակցությամբ առաջ եկող տրամադրությունների, 

հուզական արձագանքների ու գիտակցական դրքորոշումների սպեկտրը:  

 Ուսումնասիրել ցեղասպանության հետևանքների վերացման 

վերաբերյալ քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակներում քննարկվող  մի շարք 

տարբերակների կապակցությամբ հանրային կարծիքի դիրքորոշումները:  

 Գնահատել ցեղասպանության, ինչպես նաև դրա ճանաչման ու 

դատապարտման գործընթացներում որոշակի դերակատարություն ունցած և ունեցող 

երկրների ու քաղաքական կառույցների վերաբերյալ հանրային կարծիքում առկա 

դիրքորոշումները: 

Հետազոտության ընտրանքը և գործիքները 

Հետազոտությունն իրականացվել է Երևան քաղաքում (երևանցիների 

շրջանում): Ընտրանքը կազմվել է 2011թ. մարդահամարի տվյալների հիման վրա,  

բազմաչափ շերտավորման եղանակով: Ընտրանքային համախմբությունը ձևավորվել 

է ըստ ա)սեռի, բ)չորս տարիքային խմբերի (18-30;  31-45;  46-60;  61 և ավելի 

տարեկաններ) և գ)կրթական երեք մակարդակների (թերի միջնակարգ, միջնակարգ և 

միջնակարգ մասնագիտական, բարձրագույն) առանձնացված քսանչորս խմբերի 

համամասնական ներկայացվածության սկզբունքով: Հարցմանը մասնակցել են 560 

երևանցիներ: 

Սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է ստանդարտացված 

հարցազրույցի մեթոդով: Նախնական սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի հավաքման 

աշխատանքները կատարվել են 2015թ. մարտի 15-ից ապրիլի 15-ն ընկած 

ժամանակահատվածում: 



 

 

II. Ի՞ՆՉ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶԳԱՑՈՒՄՆԵՐ Է ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՎԵՐՀՈՒՇԸ, ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՄՏԱԾԵԼԸ 

ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ: 

Հարցման մասնակիցներին ներկայացվել է հնարավոր տրամադրությունների և 

զգացումների ցանկ և առաջարկվել է նշել, թե դրանցից որոնք և ինչ չափով են 

ունենում հարցվողները հայոց ցեղասպանության մասին խորհելիս: 

Ցանկում առաջարկված տրամադրություններն ու զգացումները խմբավորվել են 

երեք փնջերում. 

1) Ափսոսանքի, ցավի, ընկճախտի, անկումային տրամադրություններ 

2) Բողոքի, ցասման, վրեժխնդրության, հատուցման համար պայքարի 

3) Վերապրելու, ապագայի նկատմամբ հավատի և հույսի, լավատեսության 

զգացումներ:  

Առաջին խմբում ընդգրկված տրամադրությունների ու զգացումների դրսևորման 

միջինացված ցուցանիշը 76,2% է: Էլ ավելի արտահայտված են երկրորդ խմբի 

զգացումներն ու տրամադրությունները՝ 88,2%: Ուշագրավ է, որ առավել 

արտահայտված են երրրորդ խմբի՝ արհավիրքը վերապրելու, ապագայի նկատմամբ 

հավատի և հույսի, լավատեսության տրամադրությունները՝ 91,2%: Տե´ս գծապատկեր 

1: 

Գծապատկեր1. Հայոց ցեղասպանության կապակցությամբ հանրային 

կարծիքում առկա տրամադրությունների համեմատական աղյուսակ 
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Ափսոսանքի,ցավի, ընկճախտի, անկումնային տրամադրություններ

Բողոքի, ցասման, վրեժխնդրության, հատուցման համարպայքարի

տրամադրություններ

Ցավը վերապրելու, ապագայի նկատմամբ հավատի և հույսի, լավատեսության

տրամադրություններ
 



 

 

Այնուհանդերձ, ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, հայոց ցե-

ղասպանության երևույթի հանրային ընկալման և հոգեբանական-աշխարհայացքային 

անդրադարձների խճանկարը շատ բարդ է: Դրա՝ վերը նշված փնջերում ընդգրկված 

բաղադրիչները փոխներթափանցված են և միահյուսված: Այդ խմբերում ընդգրկված 

տրամադրություններն ու զգացումները հանդես են գալիս կողք-կողքի՝ արագորեն 

հերթագայելով միմյանց: 

Առաջին հորզոնականում ափսոսանքի և կորստյան ցավի զգացումն է՝ 96,4%: 

Հարցման մասնակիցների 23,4%-ն այդ զգացումն ունենում է զգալի չափով, իսկ 73%-

ը՝ խիստ զգալի չափով: Ընդ որում, այդ զգացման առկայությունն ու ուժգնությունը 

գրեթե նույնն է կանանց և տղամարդկանց, ինչպես նաև տարիքային բոլոր չորս 

խմբերի մոտ: Այն փոքր-ինչ աճ է արձանագրում կրթական ցենզի աճին զուգահեռ. 

 տվյալ զգացումն ունենում է թերի միջնակարգ կրթություն ունեցողների 

մոտ ՝ 95%-ը,  

 միջն. և միջն. մասնագիտական կրթություն ունեցողների՝ 95,%-ը,   

 թերի բարձրագույն և բարձրագույն կրթություն ունեցողների՝ 98,6%ը: 

Երկրորդը ցեղասպանությունը կազմակերպողների և իրականացնողների 

նկատմամբ ատելության զգացումն է: Այդ է նշել հարցման մասնակիցների 95%-ը 

(16,1%-ն այդ զգացումն ունենում է զգալի չափով, իսկ 78,9%-ը՝ խիստ զգալի չափով): 

Ընդ որում, տվյալ զգացման ցուցանիշը ևս գրեթե նունն է տարիքային բոլոր խմբերի 

մոտ: Փոքր-ինչ նվազում է կրթական ցեզի աճին զուգահեռ. 

 թերի միջնակարգ կրթություն ունեցողների մոտ՝ 100%,  

 միջն. և միջն. մասնագիտական կրթություն ունեցողների՝ 95,3%,   

 թերի բարձրագույն և բարձրագույն կրթություն ունեցողների շրջանում՝ 

94,0%: 

Երկրորդը ի հեճուկս ցեղասպանության արհավիրքի՝ տոկալու և ապրելու 

վճռականության զգացումն է՝ 93,4%: Այս տրամադրությունը կանանց և 

տղամարդկանց, տարիքային բոլոր խմբերի մոտ գրեթե նույնն է և փոքր-ինչ 



 

 

ավելանում է կրթական ցենզի աճին զուգահեռ (թերի միջնակարգ կրթություն 

ունեցողների մոտ այն կազմում է 90%, միջնակարգ և միջնակարգ մասնագիտական 

կրթություն ունեցողների մոտ՝ 93,8%,իսկ բարձրագույն կրթությամբ ռեսպոնդենտների 

շրջանում՝ 93,1%): 

Չորրորդ տեղում  կորուստը գոնե մասամբ վերադարձնելու վճռականությունն է՝ 

92,9%: Այս տրամադրությունը փոքր-ինչ ավելի նկատելի է ավագ սերնդի (46-60 

տարեկան) ռեսպոնդենտների մոտ՝ 94,1%: Համեմատաբար երտասարդների (18-45 

տարեկաններ) շրջանում այն արտահատված է 91,2%-ի մոտ: 

Ըստ ինտենսիվության հինգերորդը պահանջատիրության և հատուցման համար 

պայքարելու տրամադրություններն են՝ 92,0%: Այս տրամադրությունները 

համեմատաբար ավելի նկատելի են երիտասարդ սերնդի (18-45 տարեկաններ) 

ներկայացուցիչների մոտ՝ 93,3%, քան ավագ սերնդակիցների (46-61 և ավելի 

տարեկաններ) շրջանում՝ 90,2%: 

Վեցերորդ հորիզոնականում ամենօրյա աշխատանքով Հայաստանը շենացնելու 

ու հզորացնելու տրամադրությունն է՝ 90,5%: Այն կանանց շրջանում 5,3%-ով ավելի 

արտահայտված է (92,2%), քան տղամարդկանց մոտ (87,6%):  

Յոթերորդը  ցասման և վրեժխնդրության զգացումն է՝ 88,8%: Տվյալ զգացումն 

ավելի զգալի է ավագ սերնդի ներկայացուցիչների (46-61 և ավելի տարեկաններ) 

շրջանում՝ 90,6%, քան երիտասարդ սերնդակիցների (18-45 տարեկաններ) մոտ՝ 

87,3%: 

Ութերորդ տեղում ապագայի նկատմամբ հույսի ու լավատեսության 

տրամադրություններն են՝ 87,9%: Այդ տրամադրությունների առկայության ցուցանիշը 

գերեթե նույնն է կանանց և տղամարդկանց մոտ և ավելի նկատելի արտահայտված է 

երիտասարդների (18-45 տարեկաններ)՝ 91,2%, քան ավագ սերնդակիցների (46-61 և 

ավելի տարեկաններ) շրջանում՝ 83,9%: Հույսի և լավատեսության տրամադրության 

ցուցանիշը որոշակի աճ է արձանագրում նաև կրթական ցենզի աճին զուգահեռ: Թերի 

միջնակարգ կրթությամբ ռեսպոնդենտների մոտ այն կազմում է 85,0%, միջնակարգ և 



 

 

միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցողների շրջանում՝ 85,4%, իսկ 

բարձրագույն կրթությամբ հարցման մասնակիցների մոտ՝ 91,7%: 

Իներորդը  այլոց (այլ ազգերի ներկայացուցիչների) հետ հայ ժողովրդի ցավի 

մասին խոսելու, կիսվելու ցանկությունն է՝ 77,0%: Այդ է նշել կանանց 79,0%-ը և 

տղամարդկանց 74,4%-ը: Ընդ որում, տարիքային ցենզի աճին զուգահեռ այդ 

տրամադրությունն ունեցողների թիվն աճում է (18-30 տարեկանների մոտ այն 

կազմում է 72,0%, 31-45 տարեկանների շրջանում՝  76,1%, 46-60 տարեկանների մոտ՝ 

78,1%, 61 և ավելի տարիքն ունեցողների շրջանում՝ 84,3%):  

Տասներորդը ապագայի նկատմամբ անվստահության և տագնապի զգացումն է՝ 

73,1%:  Այն ավագ սերնդակիցների (46-61 և ավելի տարեկաններ) մոտ 

համեմատաբար ավելի նկատելի է՝ 76,4%, քան երիտասարդների (18-45 

տարեկաններ) շրջանում՝ 70,3%: Այս զգացումն առավել զգալի է նաև կրթական ցածր 

ցենզ (թերի միջնակարգ) ունեցողների շրջանում՝ 80,0%: 

Տասնմեկերորդը զոհի և հալածվածի զգացումն է՝ 68,4%: Այդ զգացումը առավել 

զգալի է հարցման ենթարկվածների 34,6%-ի մոտ: Իր ծավալով (ընդհանուր առմամբ՝ 

73,1%) ու ինտենսիվությամբ (առավել արտահայտված է 50% -ի մոտ) առավել զգալի է 

61 և ավելի տարեկաննների շրջանում: 18-30 տարեկանների շրջանում, օրինակ, այդ 

զգացումը նկատելի է ընդհանուր առմամբ 68,3%-ի մոտ, իսկ առավել զգալի է 31,7%-ի 

մոտ: 

Ցեղասպանության փաստի հետ կապված զգացումների ու 

տրամադրությունների շարքը եզրափակում է ընկճախտի (դեպրեսիայի) և 

հիասթափության զգացումը՝ 66,8%: Իր դրսևորման ինտենսիվությամբ այն ևս 

զգացումների ու տրամադրությունների շարքում վերջինն է: Այդ զգացումը խիստ 

զգալի չափով առկա է հարցման մասնակիցների 28,9%-ի մոտ: Ընդ որում այս 

տրամադրությունն առավել զգալի է 61 և ավելի տարեկանների շրջանում՝ 75,9% և 

խիստ զգալի չափով է արտահայտված նրանց 36,1%-ի մոտ: Համեմատության համար 

նկատենք, որ այդ ցուցանիշը 18-30 տարեկանների շրջանում կազմում է 23,8%: 



 

 

Տես Գծապատկեր 2: 

Գծապատկեր 2. Ցեղասպանության փաստի կապակցությամբ հանրային 

կարծիքում առկա զգացումների և տրամադրությունների սանդղակ 

 

 

III. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՆ՝ 

ԸՍՏ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

Հարցման մասնակիցներին առաջարկվել է ընտրություն կատարել 

ցեղասպանության հետևանքների վերացման վերավերյալ քաղաքական և 

փորձագիտական շրջանակներում դիտարկվող, ինչպես նաև ԶԼՄ-ներում հանդիպող 



 

 

տասը տարբերակներից՝ նշելով առավել իրատեսական և արդյունավետ 

առավելագույնը երկու տարբերակ: 

Առաջին հորիզոնականում  պատմական Հայաստանի տարածքների (կամ 

դրանց մի մասի) վերադարձն է Հայաստանին՝ 62,7%: Այս տարբերակի 

կողմնակիցների թիվը ավելի մեծ է 18-30 տարեկանների շրջանում (67.1%) և 

հետզհետե նվազում է տարքային ցեզի աճին զուգահեռ (30-45տարեկաններ՝ 62,7%, 

46-60 տարեկաններ՝ 61,0%,  61 և ավելի տարեկաններ՝ 58,3%): 

Երկրորդ տեղում  հայերի նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանության 

փաստի ճանաչումն ու դատապարտումն է Թուրքիայի կողմից՝ 48%: 

Երրորդ տարբերակն, ըստ հանրային կարծիքի, կարող է լինել 

ցեղասպանության զոհերի, նրանց հարազատների ու ժառանգների վերաբնակեցումը 

պատմական հայրենիքում՝ 27%: 

Ապա, ըստ ստացած ձայների քանակի նվազման, գալիս են. 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից՝ 

24,6% 

5. Ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին նյութական և դրամական 

փոխահատուցում տրամադրելը՝ 24,3% 

6. Հայկական կողմին տարածքային հատուցման տարբերակով 

աշխարհաքաղաքական նպաստավոր դիրքի ապահովումը, մասնավորապես դեպի 

Սև ծով ելքի տրամադրումը՝ 24,1%: Այս տարբերակի կողմնակիցներն ավելի շատ են 

տղամարդկանց շրջանում՝ 28,4% (կանանց մոտ այդ թիվը կազմում է 20,6%) և 

բարձրագույն կրթությամբ ռեսպոնդենտների՝ 26,1% և 60-ից բարձր տարիք 

ունեցողների շրջանում՝ 25,9%: 

7. Հայկական կողմին (պետությանը, համահայկական 

կազմակերպություններին) Թուրքիայի կողմից դրամական փոխհատուցում 

տրամադրելը՝ 19,1% 



 

 

8. Թուրքիայում հայերի համար որոշակի արտոնությունների (բիզնես, հարկային 

և այլն) սահմանում՝ 11,3% 

9. Թուրք հասարակության համար մերժողական և հակահայկական 

տրամադրությունները թոթափող պատմական, մշակութային ու քարոզչական 

ծրագրերի իրականացումը՝ 11,3% 

10. Հայ հասարակության համար զոհի հոգեբանությունը թոթափող 

քարոզչական, մշակութային ծրագրերի իրականացումը՝ 7.1%: 

 

IV. ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ՆՐԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ ԵՎ ՄԵՐ ՀԱՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔՆ ԱՅԴ 

ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը ՀՀ 

արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների ցանկում լինելու 

հանգամանքը ենթադրում է սերտ հարաբերություններ և հետևողական աշխատանք 

տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ու երկրների հետ: 

Ըստ երևանցիների՝ ինչպիսի՞ն է տարբեր երկրների և քաղաքական կառույցների 

վերաբերմունքը Հայստանի և նրա խնդիրների վերաբերյալ: 

Հարցման մասնակիցներին առաջարկված քսանչորս կազմակերպությունների ու 

պետությունների շարքում վերաբերմունքի դրական ցուցանիշով առաջին տեղում 

Ֆրանսիան է. այդ է նշել  հարցվողների 81,1%-ը: 

Երկրորդ տեղում Ռուսաստանի դաշնությունն է՝ 68,6%: 

Երրորդը Հունաստանն է՝ 55,0%: 

Չորրորդ տեղում Միավորված ազգերի կազմակերպությունն է՝ 51,6%: 

Հինգերորդը Իտալիան է՝ 47,3%: 

Հայստանի և նրա խնդիրների վերաբերյալ դրականորեն տրամադրված 

երկրների ու կազմակերպությունների տասնյակում, ըստ հարցման մասնակիցների 



 

 

ընդգրկվել են նաև Սիրիան՝ 43,2%, Ուրուգվայը՝ 42,9%, Անկախ պետությունների 

համագործակցությունը՝ 41,8%, Վրաստանը՝ 41,1%, Գերմանիան՝ 40,5%: 

Հայստանի և նրա խնդիրների վերաբերյալ բացասաբար տրամադրված 

երկրների ու կազմակերպությունների շարքը գլխավորում են Ադրբեջանը և 

Թուրքիան՝ 96,1-ական %-ով: Երրորդը Իսլամական պետությունն է. այդ է նշել 

հարցվողների 49,6%-ը: Չորրորդը Միացյալ Նահանգներն են՝ 22,1% (Թեև 

հարցվողների 31,3%-ն էլ այս երկիրը դասել է բարեկամաբար տրամադրվածների 

շարքին): Հինգերորդը Ղազախստանն է՝ 13,9%: Վեցերորդը՝ Հունգարիան՝ 13,4%: 

 

Իսկ ինչպիսի՞ն է հարցման մասնակիցների վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը 

տարբեր երկրների և կազմակերպությունների նկատմամբ: 

Հարցվողների դրական վերաբերմունքն ու համակրանքը վայելելու առումով 

առաջատարը կրկին Ֆրանսիան է: Այդ երկրի վերաբերյալ իր դրական 

վերաբերմունքն է հայտնել հարցվողների 82,5%: Դրական վերաբերմունքի 

փոխադարձության ցուցանիշը1 ֆրանսիայի պարագայում, ըստ երևանցի 

ռեսպոնդենտների տված պատասխանների, 0,99 է: 

Երկրորդը Ռուսաստանի դաշնությունն է՝ 73,2% : Փոխադարձության ցուցանիշն 

ըստ ռեսպոնդենտների տված գնահատականների փոքր-ինչ պակաս է՝ 0,94 , քան 

Ֆրանսիայի պարագայում: Այսինքն, ըստ հարցման մասնակիցների, իրենք ավելի 

դրականորեն տրամադրված տվյալ երկրի նկատմամբ(73,2%), քան վերջինս 

Հայաստանի և նրա խնդիրների նկատմամբ(68,6%): 

Հարցման մասնակիցների համակրանքին և դրական վերաբերմունքին 

արժանացած երկրների ու կազմակերպությունների տասնյակում տեղ են գտել նաև 

Իտալիան՝ 63,8% դրական վերաբերմունքի փոխադարձության ցուցանիշը՝ 0,74), 

Հունաստանը՝ 60,7% (ԴՎՓՑ-ը՝ 0,91), Գերմանիան՝ 56,1% (ԴՎՓՑ-ը՝ 0,72), Միացյալ 

                                                 
1
 Ներկայացնում է Հայստանի և նրա խնդիրների վերաբերյալ, ըստ հարցման մասնակիցների կարծիքի, 

տվյալ երկրի դրական վերաբերմունքն արտահայտող ցուցանիշի հարաբերակցությունը այդ երկրի 

նկատմամբ ռեսպոնդենտների դրական վերաբերմունքի ցուցանիշին: 



 

 

Նահանգները՝ 48,9% (ԴՎՓՑ-ը՝ 0,64), Բելոռուսը՝ 45,2% (ԴՎՓՑ-ը՝ 0,79), Միավորված 

Ազգերի Կազմակերպությունը՝ 47,7% (ԴՎՓՑ-ը՝ 1,1), Վրաստանը՝ 44,8% (ԴՎՓՑ-ը՝ 

0,92), Անկախ պետությունների Համագործակցությունը՝ 41,6% (ԴՎՓՑ-ը՝ 1,0): 

Հարցման մասնակիցների բացասական վերաբերմունքին արժանացած 

երկրների ցանկը գլխավորում է Ադրբեջանը. այդպիսի դիրքորոշում է հայտնել 

հարցվողների 92,2%-ը: 

Երկրորդ տեղում Թուրքիան է՝ 90,4%: Երրորդը՝ Իսլամական պետությունը՝ 

49,1%: 

 

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքում ստացած տվյալներն, 

իհարկե, չի կարելի ընկալել ու մեկնաբանել որպես փորձագիտական: Դրանց միջև 

շատ դեպքերում լինում են էական տարբերություններ:  

Սակայն հասարակությանը հուզող կարևոր խնդիրների վերաբերյալ հանրային 

կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքում ստացած տվյալներն ավելի խորը 

փորձագիտական հետազոտությունների ու վերլուծությունների հարուստ նյութ են 

հանդիսանում՝ հիմք դառնալով տվյալ ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ու 

քաղաքականության կարգավորման և արդյունավետության բարձրացման համար: 

 

 

 


