
 
  

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿ․  

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱԿԻՐՃ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

«Կորոնավիրուսի համավարակ․ իրազեկման և վարքագծի» վերաբերյալ 

հարցումն իրականացվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ից 14-ն ընկած 

ժամանակահատվածում՝ «Հանրային հաղորդակցության միջոցով կորոնավիրուսի 

համավարակի ընթացքում կանոնների պահպանման խթանումը» հետազոտական 

ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Մանուկյան Սիմոն 

հետազոտական հիմնադրամի կողմից։ Պատահականության սկզբունքով 

գեներացված բջջային հեռախոսահամարներին ուղարկվել է առցանց հարցմանը 

մասնակցելու հրավեր, որտեղ նաև տեղեկացվել է հարցմանը մասնակցելու 

դեպքում 10 հազար դրամ շահելու հավանականության մասին։ Հարցումը 

ներկայացուցչական է, քանի որ ստացվել է 1102 պատասխան։   

 

Ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

Հարցման մասնակիցների 36%-ը Երևանից է, 37%-ը՝ այլ քաղաքային 

բնակավայրերից, իսկ 27%-ը՝ գյուղական համայնքներից։ Մասնակիցների 45%-ն 

արական, իսկ 56%-ը իգական սեռի են։ Հարցման մասնակիցների տարիքային 

սահմանը տատանվում է 18-ից մինչև 84-ը, միջինը՝ 34 տարեկան։ Կրթության 

մակարդակները տատանվում են տարրականից (2%) մինչև ասպիրանտուրա (և 

նմանատիպ՝ 6%); Հարցվածների մեծ մասը (24%) նշում է, որ ունի բակալավրի 

աստիճան:  Հարցման մասնակիցների եկամուտների բաշխվածությունը 

ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում։  

 

Աղյուսակ 1. Անցյալ ամիս որքա՞ն է կազմել Ձեր անձնական մաքուր (հանած հարկերը) դրամական 

եկամուտը։ 

 Հաճախականություն % Ընդ. % 

Եկամուտ չունեմ  379 34.39 34.39 

Մինչև 92,000 AMD 186 16.88 51.27 

92,001- 120,000 AMD 144 13.07 64.34 

120,001- 180,000 AMD 129 11.71 76.04 

180,001 - 500,000 AMD 126 11.43 87.48 

500,001- 1,000,000 AMD 26 2.36 89.84 

Ավելի քան 1,000,000 AMD 7 .64 90.47 

Դժվարանում եմ պատասխանել 42 3.81 94.28 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 63 5.72 100.00 

Ընդհանուր 1102 100.0  
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Կարծիքներ՝ Կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակի մասին 

Հարցվածների 42%-ը համարում է իր քովիդով վարակվելու 

հավանականությունը շատ բարձր (13%) կամ բարձր (29%) համեմատած 

հարցվածների 39%-ի, ովքեր համարում են իրենց վարակվելու 

հավանականությունը ցածր (29%) կամ շատ ցածր (10%)։ Հարցման մասնակիցների 

մոտ 1/5-ը չգիտի թե վարակվելու որ ռիսկային գոտում է գտնվում։ Ընդհանուր 

առմամբ, հարցման մասնակիցներն ավելի շատ մտահոգված են կորոնավիրուսով 

վարակվելով, չնայած նրան, որ հարցման մասնակիցների բավականին մեծ մասը 

չգիտի արդյոք գտնվում է ռիսկային գոտում։ Ըստ հարցման արդյունքների, մարդիկ 

ավելի շատ անհանգստացած են վիրուսի վարակմամբ քան դրա փոխանցմամբ։ 

Մասնավորապես, հարցման մասնակիցների 33%-ը մտահոգված է վիրուսն 

ուրիշներին փոխանցմամբ․ 9%-ը իրեն տեսնում է  վիրուսի փոխանցման շատ 

բարձր ռիսկային գոտում, 24%-ը՝ բարձր գոտում։ Հարցվածների մեծ մասը (54%) 

կարծում է, որ վիրուսի՝ իրենց կողմից փոխանցման ռիսկը կամ ցածր է (33%) կամ 

շատ ցածր (21%)։ Գծապատկեր 1-ը ներկայացնում է մանրամասները։  

 Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու տարբերակների մասին հարցմանն ի 

պատասխան, մասնակիցների 80%-ը նշել է բժշկական դիմակների կիրառումը, 

հաճախակի ձեռքերը լվանալը (68%), դրսում գտնվելիս 1.5 մետր հեռավորություն 

պահպանումը  (46%) և մարդաշատ վայրերից խուսափելը (46%)։ Հարցվածների 

ավելի քան մեկ երրորդը (36%) դուրս է գալիս տանից միայն  ծայրահեղ 

անհրաժեշտության դեպքում։ Հարցման մասնակիցների մեծ մասը (53%) նշում է, 

որ իր շրջապատում մարդիկ հիմնականում կրում են դիմակ․ 14%-ը նշել է, որ 

դիմակ են կրում իրենց շրջապատում գրեթե բոլորը, իսկ 39%-ը նշել է, որ դիմակ 

կրում է մարդկանց մեծ մասը (Աղյուսակ 2)։ 

 

 
Գծապատկեր 1. Որքա՞ն բարձր եք գնահատում Ձեր՝ կորոնավիրուսով վարակվելու ռիսկը, % 
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Վիրուսով վարակվելու հավանականությունը Վիրուսը փոխանցելու հավանականությունը
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Աղյուսակ 2. Ձեր շրջապատում արդյո՞ք մարդիկ դիմակ կրում են, երբ գտնվում են տանից դուրս` 

այլ մարդկանց շրջապատում (ներկայությամբ): 

 Հաճախականություն % 

Գրեթե ոչ ոք դիմակ չի կրում 36 3.27 

Ոմանք կրում են, մեծ մասը՝ ոչ 339 30.76 

Դիմակ կրող և չկրողները հավասար քանակի են 127 11.52 

Մեծ մասը դիմակով են 427 38.75 

Գրեթե բոլորը դիմակով են 154 13.97 

Դժվարանում եմ պատասխանել 19 1.72 

Ընդհանուր 1102 100.0 

 

Հարցերից մեկը միտված էր պարզելու մարդկանց դիմակ չկրելու կամ սխալ 

կրելու պատճառները: Մասնակիցների մեծ մասը կարծում է, որ մարդիկ 

անուշադիր են կամ անփույթ: Երկրորդ ամենից հաճախ տրված պատասխանն այն 

է, որ մարդիկ չեն հավատում դիմակ կրելու արդյունավետությանը, կամ դիմակ 

կրելն անհարմար է: Գծապատկեր 2–ը ներկայացնում է հարցաշարի այս հարցի 

ընդհանուր արդյունքները: 

 
Գծապատկեր 2. Ըստ Ձեզ, հանրային վայրերում դիմակ չկրողները կամ սխալ կրողները ինչու՞ են 

այդպես վարվում (նշել մինչև 3 ամենակարևոր տարբերակները), %  

 

Մարդկանց մեծամասնությունը (84%) պնդում է, որ իրենք կպահեն 

սոցիալական հեռավորություն այն անձից, ով չի կրում դիմակ խանութում կամ 

հասարակական այլ փակ վայրերում, մոտ 43%-ը կխնդրի տվյալ անձին դիմակ 

կրել, 33%-ը կլքի տարածքը (բոլոր պատասխանները ներկայացված են 

Գծապատկեր 3-ում):  
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Ամաչում են

Դժվարանում եմ պատասխանել

Դիմակ գնելու միջոց չունեն

Չեն վախենում ուրիշներին վարակելուց

Չեն վախենում վարակվելուց

Դիմակը անհարմարություն է պատճառում

Չեն կարծում, որ դիմակից օգուտ կա

Անուշադրության կամ անփութության արդյունք է
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Գծապատկեր 3. Եթե խանութում կամ այլ փակ տարածքում առանց դիմակ մարդ տեսնեք, ի՞նչ 

կանեք (նշել մինչև 3 ամենակարևոր տարբերակները), % 

 

Հարցվածների մեծ մասը (48%) հետևում է Հայաստանի 

հեռուստատեսությանը համավարակի մասին տեղեկատվություն ստանալու 

համար, որպես տեղեկատվական աղբյուր, հայ բուժաշխատողներն ու 

առողջապահական ոլորտում աշխատող այլ մասնագետները նշված են 

պատախանողների 46%–ի կողմից, հայկական առցանց լրատվամիջոցները` 36%-ի 

կողմից: Հարցաշարի մասնակիցների մեծամասնությունը ամբողջովին 

ապավինում է պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին՝ համավարակի 

մասին տեղեկություններ ստանալու համար: Ինչպես նաև, մարդկանց մոտ 1/5–ը 

օգտվում է սոցիալական ցանցերից (Գծապատկեր 4): 

 

 
Գծապատկեր4. Հիմնականում ո՞ր աղբյուրներից եք օգտվում համավարակի մասին 

տեղեկատվություն ստանալու համար (նշել մինչև 3 ամենակարևոր տարբերակները), % 
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Դժվարանում եմ պատասխանել

Ոչինչ չեմ անի

Աշխատողներին կխնդրեմ, որ միջամտեն

Կլքեմ տարածքը

Կխնդրեմ, որ դիմակ դնի

Հեռավորություն կպահեմ
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Սոցիալական ցանցերում ոչ պետական …

Հայաստանի ռադիո

Արտասահմանյան առցանց լրատվամիջոցներ 

Ընտանիք/ընկերներ/բարեկամներ/հարևաններ

Բժշկության և առողջապահության …

Հայաստանի պետական հիմնարկների …

Հայ պաշտոնյաների սոցիալական ցանցեր

Հայկական առցանց լրատվամիջոցներ

Բժշկության և առողջապահության հայ …

Հայաստանի հեռուստատեսություն
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Չնայած այն հանգամանքին, որ մարդիկ հետևում են պաշտոնական 

տեղեկատվությանը, մասնակիցների 36%–ը վստահում է ՀՀ առողջապահության 

նախարար Արսեն Թորոսյանին, այնուամենայնիվ հարցվածների մոտ 1/5-ը 

դժվարացել է նշել, թե համավարակի մասին ում հայտարարություններին է 

ամենից շատը վստահում (Աղյուսակ 3): Բժշկական կամ առողջապահական 

համակարգի այլ ներկայացուցիչները վստահված են հարցաշարի մասնակիցների 

15%–ի կողմից: 

 

Աղյուսակ 2. Համավարակի վերաբերյալ ո՞ւմ ասածներին եք ավելի շատ վստահում 

 Հաճախականություն % 

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան 395 35.84 

Դժվարանում եմ պատասխանել 218 19.78 

Ձեզ ծանոթ այլ բուժաշխատող կամ առողջապահության 

մասնագետ 

168 15.25 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 114 10.34 

Համաճարակաբան Արման Բադալյան 75 6.81 

Այլ 43 3.90 

Ձեր շրջապատում այլ բանիմաց անձնավորություն 37 3.36 

Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան 26 2.36 

Սոցիալական ցանցերում հայտնի անձնավորություն 22 2.00 

Հայաստանում քաղաքական ընդդիմության գործիչներ 4 .36 

Ընդհանուր 1102 100.0 

 

Ստացված տվյալները՝ համադրելով տեղեկատվություն ստանալու 

վերաբերյալ ստացված մնացած տվյալներին,  ակնհայտ է դառնում, որ 

հասարակությունը հետևում է պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներին և 

նախընտրում է ինֆորմացիան ստանալ  ավելի շատ հեռուստատեսության քան 

սոցիալական ցանցերի միջոցով: Մարդիկ նաև ցանկություն ունեն լսելու 

առողջապահական համակարգի մասնագետներին, բայց հարցվածների զգալի 

մասը դեռևս չի կողմնորոշվում թե ում կարող է վստահել:  

Համավարակի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության տրամադրած 

տեղեկատվությունը մասնակիցների մեծամասնության կողմից գնահատվում է 

որպես ավելի շուտ հասկանալի, պարզ, հստակ, գործնական և բավարար: Վերը 

նշված բոլոր բնութագրերի միջին միավորը 3.8–ից ավել է ` գնահատված ըստ 1–ից 

5 սանդղակի, որտեղ 5 միավորը նշանակում է «հասկանալի», «պարզ», 1-ը` 

հակառակը (օրինակ` «անհասկանաի», «բարդ» և այլն): Ամենացածր միջին 

միավորը 3.83-ն է, ամենաբարձրը`3.9-ը «բարդ» թե «պարզ» զույգի համար: 

Ըստ հարցաշարի արդյունքների մարդկանց մոտ կա որոշակի ցանկություն 

տեսնելու ավելի շատ սահմանափակումներ, եթե վարակվածների քանակը 

շարունակի աճել։ Մասնակիցների 48%–ը ավելի շուտ համաձայն է (27%) կամ 
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միանշանակ համաձայն է (21%) սահմանափակումների կիրառմանը ի 

տարբերություն 37%–ի, ովքեր ավելի շուտ համաձայն չեն (21%) կամ միանշանակ 

համաձայն չեն (16%) ավելի խիստ սահմանափակումների առկայությանը: 

Մասնակիցների մոտ 15%–ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին: 

 

Աղյուսակ 3. Որքանո՞վ եք կողմ նորից խիստ սահմանափակումների կամ տեղաշարժի արգելքների 

կիրառմանը, եթե կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակի զգալիորեն 

աճել: 

 Հաճախականություն % Ընդ. % 

Ընդհանրապես կողմ չեմ 182 16.52 16.52 

Հիմնականում կողմ չեմ 230 20.87 37.39 

Հիմնականում կողմ եմ 296 26.86 64.25 

Լիովին կողմ եմ  237 21.51 85.75 

Դժվարանում եմ պատասխանել 157 14.25 100.00 

Ընդհանուր 1102 100.0  

 

Մասնակիցների 30%–ից ավելին կարծում է, որ դիմակ չկրելու համար 

նախատեսված տուգանքի չափը չպետք է գերազանցի 5.000 դրամը, 15%-ը 

համոզված է, որ այն պետք է կազմի 6.000–ից մինչև 10.000 ՀՀ դրամ: Բավականին 

շատ պատասխանողներ (27%) կարծում են, որ դիմակ չկրելու համար տուգանք 

չպետք է կիրառել: Բոլոր պատասխանները ներկայացված են Աղյուսակ 5-ում: 

 

Աղյուսակ 4. Ըստ Ձեզ, որքան պետք է կազմի տուգանքը՝ դիմակ չկրելու համար: 

  Հաճախականություն % Ընդ. % 

Մինչև 5,000 դրամ 333 30.22 30.22 

6,000 - 10,000 դրամ 170 15.43 45.64 

11,000 - 15,000 դրամ 35 3.18 48.82 

16,000 - 20,000 դրամ 38 3.45 52.27 

21,000 - 50,000 դրամ 36 3.27 55.54 

50,000-ից բարձր 89 8.08 63.61 

Տուգանքի կարիք չկա 300 27.22 90.83 

Դժվար է պատասխանել 101 9.17 100.00 

Ընդհանուր 1102 100.0  

 

 Ընդհանուր առմամբ, հարցման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ 

մարդիկ անհանգստացած են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելու 

ռիսկով և պնդում են, որ հետևում են համավարակի երեք կանոններին, որոնք են`  

դիմակ կրելը, ձեռքերը լվանալը/ախտահանելը, սոցիալական հեռավորություն 

պահպանելը: Մասնակիցներին ավելի շատ մտահոգում է COVID-19–ով 

վարակվելու ռիսկը, քան վարակը տարածելը: Մեծ մասը պնդում է, որ կպահի 

հեռավորություն դիմակ չկրող անձից, բայց մարդիկ երկմտում են տեղեկացնել 
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համապատասխան մարմիններին կանոններին չհետևող անձանց մասին: Որոշ 

սահմանափակումներ ընդունելի են մասնակիցների կողմից, եթե դրանց կարիքը 

լինի, սակայն տուգանքները ցանկալի չեն: Մարդիկ հակված են հետևել 

պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրող աղբյուրերին և լսել 

առողջապահության ոլորտի մասնագետներին, բայց հարցաշարում տեղ գտած 

շատ հարցերի տրվել է բավականին մեծ քանակությամբ (10%, 15% և մեկ 

պարագայում 20%) «դժվարանում եմ պատասխանել» պատասխանը: Այս 

տվյալները ցույց են տալիս, որ համավրակի վերաբերյալ ավելի հմուտ և 

թիրախավորված հանրային հաղորդակցության կարիք կա: 

 


