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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ N:

N:

Բարև Ձեզ, ես ________ եմ, ներկայացնում եմ Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ ը, որն ուսումնասիրում է երիտասարդների
զբաղվածության հիմնախնդիրները՝ պարզելու համար երիտասարդների զբաղվածության առանձնահատկությունները, աշխատաշուկայում
ներգրավվելու դժվարությունները և այս խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները:
Ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալները կիրառվելու են ընդհանրացված տարբերակով և լրացված հարցաթերթի անանունությունն
ու գաղտնիությունն ապահովում ենք: Խնդրում ենք տրամադրել ժամանակ և մասնակցել հարցմանը:
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Q1.Գնահատեք երիտասարդների ներկայիս վիճակը Հայաստանում
1.Շատ լավ
2.Հիմնականում լավ
3.Նորմալ

4.Հիմնականում վատ

5.Շատ վատ

Q2.Գնահատեք զբաղվածության խնդրի առկայությունը երիտասարդների մոտ.1՝ բացարձակ առկա չէ, 5՝ միանշանակ առկա է
1
2
3
4
5
99.ԴՊ
Q3.Այժմ ունե՞ք դրամական և ոչ դրամական եկամուտ բերող գործունեություն/այդ թվում` նաև զբաղվածություն սեփական
հողատարածքում/ 1.Այո 2.Ոչ /Q33/
Q4.Խնդրում ենք նշել ՝ քանի տեղ եք աշխատում__________________________________
Q5.Նշեք խնդրեմ, այն ոլորտ(ներ)ը, որոնցում աշխատում եք.եթե 1 տեղ է աշխատում, հարցնել միայն այդ ոլորտը, 2 և 3
աշխատանքների դիմաց « - » դնել
Q5.1.Առաջին աշխատանք
Q5.2.Երկրորդ աշխատանք
Q5.3.Երրորդ աշխատանք
Ոլորտը քարտ 1-ից
Q6.Նշեք խնդրեմ Ձեր զբաղեցրած պաշտոնը: Նշել մեկ պատասխան յուրաքանչյուր վանդակում.եթե 1 տեղ է աշխատում, հարցնել

միայն այդ աշխատանքի մասին, 2 և 3 աշխատանքների դիմաց « - » դնել
Q6.1.Առաջին աշխատանք
Q6.2.Երկրորդ աշխատանք
Q6.3.Երրորդ աշխատանք
Ոլորտը քարտ 2-ից
Q7.Շաբաթական քանի՞ օր եք տրամադրում Ձեր աշխատանքին.եթե 1 տեղ է աշխատում, հարցնել միայն այդ աշխատանքի մասին, 2

և 3 աշխատանքների դիմաց « - » դնել
Q7.1.Առաջին աշխատանք
Q7.2.Երկրորդ աշխատանք
Q7.3.Երրորդ աշխատանք
Օրերի քանակ
Q8.Օրական քանի՞ ժամ եք տրամադրում Ձեր աշխատանքներին: Նշել 1 պատասխան.եթե 1 տեղ է աշխատում, հարցնել միայն այդ

աշխատանքի համար, 2 և 3 աշխատանքների դիմաց նշում չկատարել
Q8.1.Առաջին աշխատանք
Q8.2.Երկրորդ աշխատանք
Q8.3.Երրորդ աշխատանք
Q9.Նկարագրեք, խնդրեմ, թե որտեղից եք տեղեկատվություն ստացել Ձեր հիմնական և լրացուցիչ աշխատանքների
վերաբերյալ.յուրաքանչյուր աշխատանքի համար ընտրել 1 պատասխան.Քարտ 3-ից նշել.եթե չունի լրացուցիչ աշխատանքներ`
նշել« - »
Q9.1.Հիմնական աշխատանք
Q9.2.Երկրորդ աշխատանք
Q9.3.Երրորդ աշխատանք
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
Q10.Ձեր հիմնական աշխատանքային կարգավիճակը: Նշել 1 պատասխան.
1.Վարձու աշխատող/աշխատանքային պարտականությունների դիմաց որոշակի վարձատրություն ստացող/
4.Այլ`
2.Ինքնազբաղված / Q27/
3.Ձեռներեց / Q27/
Q11.Նկարագրեք, խնդրեմ, Ձեր աշխատանքի բնույթը: Նշել 1 պատասխան
1.Մշտական
4.Էպիզոդիկ կամ պատահական մեկ անգամյա/առանց աշխատանքային պայմանագրի գումար աշխատելու
նպատակով կատարված գործողություն/
2.Ժամանակավոր
3.Սեզոնային
5.Այլ`
Q12.Դասակարգեք խնդրեմ, թե ի՞նչը որոշիչ դեր կատարեց Ձեր այժմյան աշխատանքը գտնելու համար: 1 տեղում ամենաորոշիչ

գործոնը, 3-րդում` պակաս որոշիչ
1.Կարողությունները, ունակություններ
2.Մասնագիտական կարողություններ
3.Կրթություն
4.Ծանոթությունը

5.Անձնական ծանոթությունը գործատուի հետ
6.Աշխատանքային փորձ
7.Այլ`_____________________________________
98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q12.1.
Q12.2.
Q12.3.

1-ին
2-րդ
3-րդ

1

Q13.Նշեք, խնդրեմ, Ձեր աշխատավայրի կազմակերպման ձևը.նշել 1 պատասխան
1.Պետական կառույց, կառույցին կից
4.Միջազգային կառույց
մարմիններ
2.Մասնավոր ոլորտ, անհատ ձեռներեցություն
5.Ոչ առևտրային կազմակերպություն
3.Հասարակական կազմակերպություն
6.Իրավաբանական անձ

7.Գյուղատնտեսական կառույց
8.Այլ`

Q14.Աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ մասնակցե՞լ եք հարցազրույցի 1.Այո 2.Ոչ /Q16/
Q15.Ու՞մ հետ է կայացել վերջնական հարցազրույցը: Նշել 1 պատասխան
1.Կազմակերպության տնօրենի 3.Անմիջական ղեկավարի
5.Այլ`
2.Բաժնի վարիչի
4.Մարդկային ռեսուրսների մասնագետի
Q16.Ձեր ներկայիս աշխատանքը համապատասխանու՞մ է Ձեր մասնագիտությանը:
1.Լիովին այո
2.Հիմնականում այո
3.Հիմնականում ոչ
4.Լիովին ոչ

5.Մասնագիտություն չունեք

Q17.Նշեք, խնդրեմ, Ձեր աշխատանքային գրաֆիկը.Նշել 1 պատասխան
1.Լրիվ աշխատանքային օր՝ 8 ժամյա
3.Գրաֆիկս կանոնակարգված չէ
2.Կես աշխատանքային օր
4.Ազատ գրաֆիկով
Q18.Դուք գրանցվա՞ծ աշխատող եք

1.Այո

2.Ոչ

98.ՀՊ

5.Այլ

99.ԴՊ

Q19.Կնքե՞լ եք աշխատանքային պայմանագիր գործատուի հետ1.Այո 2.Ոչ/ Q21/
Q20.Տեղյա՞կ եք աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունից 1.Այո 2.Ոչ
Q21.Որքա՞ն ժամանակով է կնքված Ձեր աշխատանքային պայմանագիրը կամ, եթե չունեք պայմանագիր, ապա՝ բանավոր
պայմանավորվածությունը.Նշել 1 պատասխան
1. Մինչև 6 ամիս ժամկետով
3. 1տարի 1 ամիս-2 տարի
5.Անժամկետ
98.ԴՊ
2. 7 ամսից -12 ամիս
4.2 տարի 1 ամիս և ավել 6.Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր եք կնքել
Q22.Ինչպե՞ս են սահմանվում Ձեր աշխատանքային պարտականությունները.Նշել 1 պատասխան
1.Գործատուի բանավոր հրահանգով 2.Գործատուի գրավոր հրահանգով
3.Առանց որևէ հրահանգի, ինքներդ եք որոշում ինչ անել աշխատավայրում
4.Այլ, նշել ______________________________________________________________ 99.ԴՊ
Q23.Որքա՞ն ժամանակ փնտրելուց հետո եք գտել Ձեր այժմյան հիմնական աշխատանքըֈՆշել 1 պատասխան
1.Մինչև 6 ամիս
2. 7 ամսից 12 ամիս
3.1-2 տարի
4.2 տարի 1 ամսից ավել 5.Չեք փնտրել
Q24.Ձեր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու համար թվարկված աշխատանքային բնութագրերից, ո՞րն է
անհրաժեշտ, ո՞րն է առկա, ո՞րն է ցանկալի /առկա հատվածից նշել այո կամ ոչ, ապա ընտրել անհրաժեշտ է ԿԱՄ ցանկալի/
Q24.1.
Տվյալ պայմանն առկա է

Պայ ման

Q24.2.
Տվյալ պայմանը

1.Այո

2.Ոչ

1.Անհրաժեշտ է

2.Ցանկալի է

1.

Բարձր աշխատավարձ

1

2

1

2

2.
3.

Առանձին աշխատանքային տարածք
Հաճելի աշխատանքային մթնոլորտ

4.

Մասնագիտացած աշխատակազմ

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

5.
6.
7.
8.

Հարմարավետություն՝ օդափոխություն, լռություն
Ուսուցման և վերապատրաստման հնարավորություններ
Մասնագիտական աճի հնարավորություններ
Գործուղումներ

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1

2

1

2

9.

Սոցիալական փաթեթի առկայություն` ապահովագրություն,
առողջության ապահովագրություն
Այլ`

1

2

1

2

1

2

1

2

10.

Q25.Որքանո՞վ եք բավարարված աշխատանքային հետևյալ պայմաններից՝ 1-4 գնահատակով, որտեղ 1- լիովին
անբավարարվածեք, 2-հիմնականում անբավարարված եք, 3- հիմնականում բավարաված եք, 4-ը լիովին բավարարված եք:
Անհրաժեշտ
Ունեք, բայց
Աշխատանքային պայմաններ
չի

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Անձնական համակարգչի կամ աշխատանքային գործիքի առկայություն
Առանձին աշխատանքային տարածք
Կատարած աշխատանքի և աշխատավարձի համապատասխանություն
Գործընկերների հետ հարաբերություններ
Իրավունքների պաշտպանվածություն
Այլ __________________________________

Չունեք

1

2

3

4

5

անհրաժեշտ
չի
6

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

0

Q26.Աջակցու՞մ է արդյոք գործատուն Ձեր լրացուցիչ հմտություններ և կարողություններ ստանալու գործընթացին .նշել ցանկացած
թվով պատասխան
1.Այո, տրամադրում գրականություն
3.Այո, համապատասխան կապեր
5.Այլ`
տրամադրելով
2.Այո, տրամադրում նյութեր
4.Ոչ, չի աջակցում
Q27.Ինչպիսի՞աշխատավարձ եք ակնկալում Ձեր ներկայիս կատարած աշխատանքային պարտականությունների դիմաց.չկարդալ

տարբերակները
1.Մինչև 50.000 դրամ

3.100.001-150.000 դրամ

5.200.001-300.000 դրամ

7.400.001-500.000 դրամ

98.ՀՊ

2.50.001-100.000 դրամ

4.150.001-200.000 դրամ

6.300.001-400.000 դրամ

8.500.001 դրամ և ավել

99.ԴՊ

Q28.Ինչպիսի՞ աշխատավարձ եք ակնկալում ստանալ Ձեր ունակությունների և հմտությունների դիմաց՝չկարդալ տարբերակները
1.Մինչև 50.000 դրամ
3.100.001-150.000 դրամ
5.200.001-300.000 դրամ
7.400.001-500.000 դրամ
98.ՀՊ
2.50.001-100.000 դրամ

4.150.001-200.000 դրամ

6.300.001-400.000 դրամ

8.500.001 դրամ և ավել

99.ԴՊ

Q29.Երբևէ Ձեր զբաղվածության հետ կապված իրավունքները ոտնահարվե՞լ են`1.Այո 2.Ոչ/ Q 31/
Q30.Նշեք, խնդրեմ, ինչպես են ոտնահարվել Ձեր իրավունքները.Նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները
1.Աշխատավարձ չեք ստացել
2.Ենթարկվել եք բռնություն
3.Խաբեության զոհ եք դարձել
4.Շահագործված եք զգացել Ձեզ

5.Անարդար վերաբերմունք
6.Խտրականության զոհ եք դարձել
7.Օրինական արձակուրդ չի տրամադրվել
8.Աշխատավարձը պարբերաբար ուշացել է

9.Առանց ժամանակին տեղեկացվելու հեռացվել եք աշխատանքից
10.Աշխատանքային գրքույկում լրացում չի կատարվել
11.Այլ`
98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q31.Ընդհանուր առմամբ, քանի տարի եք աշխատել`______________________
Q32.Քանի տարի եք աշխատում Ձեր ներկայիս հիմնական աշխատավայրում______________________

ՄԻԱՅՆ ՉԱՇԽԱՏՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ
Q33.Խնդրում ենք նշել Ձեր չաշխատելու պատճառները /նշել առավելագույնը 3 պատասխան/
1.Ժամանակ չունեք
5.Առողջական խնդիրներ ունեք
2.Խնամում եմ երեխային
6.Չեք ցանկանում աշխատել
3.Դեռևս սովորում եմ
7.Մասնագիտություն չունեմ
4.Ձեր մասնագիտությամբ բացակայում են աշխատատեղեր

8.Հաշմանդամության կարգ ունեք
9.Տնային տնտեսություն եք վարում
10.Նոր եք վերադարձել ՀՀ ԶՈՒ ծառայությ ունից
11.Ընդհանուր առմամբ չեք կարող գտնել աշխատանք

12.Այլ՝

98.ՀՊ

Q34.Երբևէ դիմե՞լ եք աշխատանքի 1.Այո 2.Ոչ/Q 42/
Q35.Նշեք, խնդրեմ, մոտավորապես քանի անգամ եք դիմել`___________________
Q36.Քանի՞ անգամ եք հրավիրվել հարցազրույցի`____________________
Q37.Քանի՞անգամ եք մերժվել`_______________________
Q38.Որո՞նք են եղել մերժման պատճառները: Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Աշխատանքային փորձ չեք
ունեցել
2. Հաշմանդամույթուն ունեք
3.Որակավորումը չի բավարարել
4.Ծանոթ, միջնորդ է պետք եղել

5. Հմտությունները բավականաչափ զարգացած չեն եղել

8.Գիտելիքների պակաս եք նկատել

6.Ինքնակենսագրականի կազմման սկզբունքները չեք իմացել
9. Անպատրաստեք եղել հարցազրույցին
7. Դժվարացել եք լրացնել աշխատանքի ընդունման փաստաթղթերը
10.Տեղյակ չեք
11.Այլ`
98.ՀՊ 99.ԴՊ

Q39.Նախկինում աշխատե՞լ եք: 1.Այո 2.Ոչ /Q42/
Q40.Որքա՞ն ժամանակ է անցել, ինչ դուրս եք եկել նախորդ աշխատանքի վայրից: Նշել 1 պատասխան
1.Մինչև 1 ամիս
2.1-3 ամիս
3.4-6ամիս
4.7-12 ամիս
5.1 տարի և ավել
6.Այլ՝
Q41.Ի՞նչ պատճառով եք դուրս եկել նախորդ աշխատավայրից: Նշել 1 պատասխան
1.Ցածր աշխատավարձ
2.Իրավունքների ոտնահարում

3.Աշխատանքային անբավարար պայմաններ
4.Անձնական խնդիրներ անձնակազմի, ղեկավարների հետ

5.Այլ՝
98.ՀՊ

Q42.Տեղյա՞կ եք զբաղվածության պետական ծառայության ծրագրերից 1.Այո, նշեք ______________________________2.Ոչ/Q46/
Q43.Գրանցվա՞ծ եք Զբաղվածության պետական ծառայությունում՝որպես գործազուրկ: 1.Այո2.Ոչ/ Q46/
Q44.Հանդիսանո՞մեք Զբաղվածության պետական ծառայության ծրագրերից որևէ մեկի շահառուն.նշել ցանկացած թվով
պատասխան
1.Այո, գործազրկության նպաստի վճարում
2.Այո, մասնագիտական ուսուցում
5.Այլ՝
3.Այո, այլ աշխատանքի գործուղման կապակցությամբ գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցում
4.Այո, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում
98.ՀՊ
Q45.Գնահատեք Զբաղվածության պետական ծառայության աշխատանքի որակը, որտեղ 1-ը՝ բացարձակ որակով չէ, 5-ը՝ շատ
որակով է
1
2
3
4
5
99.ԴՊ
Q46.Նշեք, խնդրեմ, չաշխատելու հետևանքով Ձեր հիմնական խնդիրները.Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Տնտեսական դժվարություններ
2.Ապագայի նկատմամբ անորոշություն

3.Կրթության անպետքության գիտակցում
4.Սեփական անձի արժևորման խնդիրներ

5.Այլ`
6.Խնդիր չունեք

98.ՀՊ

99.ԴՊ

Q47.Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞աջակցության կարիք ունեք.Նշել 1 պատասխան
1.Սոցիալական
աջակցություն
2.Մասնագիտական
ուսուցում

3.Բիզնես հիմնելու հմտությունների
ուսուցում
4.Ինքնազբաղվածության ապահովում

5.Աշխատանքի ընդունվելու հմտությունների ուսուցանում

98.ՀՊ

6.Աջակցության կարիք չունեք

99.ԴՊ

7.Այլ`

Q48.Նկարագրեք, խնդրեմ, Ձեր ապագայի պլանները.Նշել 1 պատասխան
1.Պատրաստվում եք վերապատրաստվել, վերաորակավորվել
2.Փոխել մ ասնագիտությունը
3.Պատրաստվում եք ուսում ստանալ

4.Պարաստվում եք մեկնել արտերկիր
5.Դիմել ոչ մասնագիտական աշխատանքի
6.Հիմնեք սեփական բիզնեսը

7.Այլ`
8.Պլաններ չունեք

99.ԴՊ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՆՏՐՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին
Q49.Այժմ փնտրու՞մ եք աշխատանք: Նշել 1 պատասխան
1.Այո, փնտրում եք մասնագիտական աշխատանք/ Q 51/
4.Այո, փնտրում եք համատեղության կարգով մասնագիտական աշխատանք/Q51/
2.Այո, փնտրում եք ոչ մասնագիտական աշխատանք
3.Այո, փնտրում եք ցանկացած տեսակի աշխատանք
7.Ոչ/ Q 68/

5.Այո, փնտրում եք համատեղության կարգով ոչ մասնագիտական աշխատանք
6.Այո, փնտրում եք համատեղության կարգով ցանկացած տեսակի աշխատանք

Q50.Ինչու՞ եք ցանկանում աշխատել ոչ մասնագիտությամբ: նշել 1 պատասխան
1.Գումարի կարիք ունեք
2.Ցանկանում եք շփվել այլ մարդկանց հետ
3.Չեք ցանկանում ժամանակ վատնել

4.Ցանկանում եք նոր ունակություններ ձեռք բերել
5.Ցանկանում եք ավելի արդիական մասնագիտությ ուն ստանալ
6.Այլ`

98.ՀՊ

Q51.Ինչքա՞ն ժամանակ եք տրամադրում աշխատանք որոնելուն: Նշել 1 պատասխան
1.Շաբաթական մինչև 1 ժամ
2.Շաբաթական 1-2 ժամ

3.Շաբաթական 3-4 ժամ
4.Շաբաթական 5-6 ժամ

5.Շաբաթական 7-8 ժամ
6.Շաբաթական 9 -10 ժամ

7.Այլ`
99.ԴՊ

Q52.Ո՞րտեղից եք ստանում թափուր աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: ըստ կիրառման հաճախականության նշել

առավելագույնը 3 պատասխան: Քարտ 3-ից.1՝ամենահաճախական, 2՝պակաս հաճախական
Q52.1.Առաջին

Q52.2.Երկրորդ

Q52.3.Երրորդ

Q53. Որքանո՞վ եք բավարարված աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման համակարգից: Նշել 1
պատասխան.Գնահատեք 1-4 սանդղակով, որտեղ 1՝ լիովին բավարարված եք, 4՝ ընդհանրապես բավարարված չեք
Q53.1.Աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման 1 աղբյուր
Q53.2.Աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման 2 աղբյուր
Q53.3.Աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման 3 աղբյուր

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Q54. Աշխատանք գտնելու նպատակով ի՞նչ քայլերի եք դիմում: նշել բոլոր հնարավոր պատասխանները
1.Հաճախում եմ օտար լեզվի և համակարգչի դասընթացների
2.Մասնագիտություն եմ ձեռք բերում (այդ թվում՝արհեստ
3.Ուսումնասիրում եմ աշխատանքի հայտարարություններ
4.Աշխատանք եմ փնտրում Հայաստանից դուրս
5.Դիմում եմ զբաղվածության պետական ծառայությանը
6.Կամավորական աշխատանքներ եմ կատարում

7.Դիմում եմ աշխատանքի գործակալությ ուններ
8.Փոխում եմ մասնագիտությունս
9.Դիմում եմ ընկերներիս և ծանոթներիս
10.Այցելում եմ կազմակերպություններ
11.Ոչ մի քայլ չեմ ձեռնարկում
12Այլ

99.ԴՊ

Q55. Ունե՞ք ինքնակենսագրական 1.Այո 2.Ոչ
Q56. Ծանո՞թ եք ինքնակենսագրականի կազմման սկզբունքներին: ՝ 1.Այո 2.Ոչ
Q57. Դասակարգեք` ի՞նչն եք ավելի շատ կարևորում աշխատանքի ընտրության ժամանակ . նշեք առավելագույնը 3 պատասխան.ՔԱՐՏ 5
1՝ամենակարևոր գործոնը, 3՝ պակաս կարևոր

Q57.1

1

Q57.2

2

Q57.3

3

Q58. Ձեզ համար առավել ցանկալի է աշխատել՝ Նշել 1 պատասխան
1.Ձեր բնակավայրում
2.Հարակից շրջաններում

3.Մեծ քաղաքում
4.Երևանում

5.Հայաստանից դուրս
6.Այլ՝

7.Տարբերություն չեք տեսնում
99.ԴՊ

Q59. Ո՞ր ոլորտում եք ցանկանում աշխատել` Նշել մինչև 3 պատասխան/քարտ 1/ ____________/____________/_____________
Գնահատել աշխատանքի որոնման հիմնական
ձևերը.
Q60.Աշխատանքի տեղավորման
գործակալություններ
Q61.Աշխատանքի տոնավաճառներ
Q62.Երիտասարդական կազմակերպություններ

1.Տեղյակ եք
գոյությ ունից
1.Այո 2.Ոչ
1
2/Q61/

2.Դիմել եք այդ
մարմնին
1.Այո 2.Ոչ
1
2/Q61/

3.Աշխատանք
1.Այո
1

2.Ոչ
2

4.Բավարարվածություն աշխ.
որոնման ձևից
1
2
3
4
5
99
1
2
3
4
5
99

1
1

1
1

1
1

2
2

1
1

2/Q62/
2/Q63/

2/Q62/
2/Q63/

գտել եք դիմելիս

2
2

3
3

4
4

Ինչպիսի՞ խնդիրներ են առաջացել աշխատանքի որոնման միջոցների հետ կապված՝/կարդալ դիմածներին/, նշել բոլոր
Q63.Աշխատանքի տեղավորման
գործակալություններ
1.Համապատասխան
մասնագետների պակաս
2.Գանձվող գումարներ
3.Ներկայացվող աշխատանքների
թվի պակաս
4.Գործունեությունը բացեր չունի
5.Այլ՝
99.ԴՊ

Q64.Աշխատանքի տոնավաճառներ
1.Քիչ թվով աշխատատեղերի ներկայացում
2.Սահմանափակ թվով ոլորտներ
3.Երիտասարդներին հասանելիություն
4.Սահմանափակ թվով մասնագիտությունների
պահանջարկ
5.Գործունեությունը բացեր չունի
6.Այլ՝
99.ԴՊ

5
5

99
99

պատասխանները

Q65.Երիտասարդական կազմակերպությ ուններ
1.Գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածության պակաս
2.Երիտասարդական աշխատողների անպատրաստություն
3.Սահմանափակ թվով երիտասարդների
հասանելիություն
4.Քաղաքային երիտասարդության հետ աշխատանք
5.Քաղաքականացված բնույթ
6.Գործունեությունը բացեր չունի
7.Այլ՝
99.ԴՊ

Q66.Ինչքանո՞վ եք կարևորում կապը գործատուի հետ աշխատանքի որոնման գործընթացում 1՝չեք կարևորում, 5՝շատ եք
կարևորում
1

2

3

4

5

99.ԴՊ

Q67. Ո՞ր տարբերակն եք նախընտրում գործատուի հետ կապ հաստատելու համար.Նշել 1 պատասխան
1. Բաց դռների օրեր գործատուի մոտ
2.Պրակտիկա գործատուի մոտ

3.Աշխատանքի տոնավաճառներ
5.Այլ՝

99.ԴՊ

4.Ցանկություն չունեք գործատուների հետ
կապ հաստատելու

Q68. Ըստ Ձեզ, պետությունը պե՞տք է աջակցի երիտասարդի զբաղվածության ապահովմանը` 1.Այո
2.Ոչ/Q70/
Q69. Ինչպե՞ս կարող է պետությունը միջամտել երիտասարդների զբաղվածության խնդրի լուծմանը.Նշելմինչև 3 պատասխան
1.Միջոցառումներ երիտասարդների հետ
2.Միջոցառումներ գործատուների հետ
3. Կես-աշխատանքային օրերի ավելացում

4.Արտոնությունների շնորհում կազմակերպություններին
5.Ձեռներեցության խթանման ծրագրերի ավելացում
6.Գյուղատնտեսության խթանման ծրարերի իրականացում

7.Այլ՝
99.ԴՊ

Q70. Երբևէ խտրականության (անարդար վերաբերմունք Ձեր անձի նկատմամբ`որոշակի հատկություններից ելնելով ) հանդիպե՞լ եք աշխատանքի
ընդունման ժամանակ`

1.Այո 2.Ոչ /Q72/

Q71. Խնդրում եմ նշեք Ձեզ հանդիպած խտրականոթյան տեսակները. նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները
1.Տարիքային սահմանափակում
2.Միջնորդի բացակայության

3.Կրոնական պատկանելիության խտրականություն
4.Ազգային պատկանելիության խտրականություն

5.Սեռական պատկանելիության խտրականություն
6.Այլ
98.ՀՊ

Q72. Գնահատեք, խնդրեմ, Ձեր բավարարվածությունը հետևյալ երևույթներից՝ 1՝ընդհանրապես բավարարվածչեք, 2-հիմնականում
բավարարված չեք, 3-հիմնականում բավարարված եք, 4-լիովին բավարարված եք
1. Աշխատաշուկայի ընդհանուր վիճակ
2.Աշխատանքի ընդունվելու հեշտությունը

1
1

2
2

3
3

4
4

3. Աշխատանքի որոնման Ձեր հմտությունները
4. Մասնագիտական ոլորտում աշխատելու հնարավորություններից

1
1

2
2

3
3

Q73. Որևէ կամավորական աշխատանք կատարու՞մ եք 1.Այո 2.Ոչ
Q74. Կհամաձայնե՞ք աշխատել որպես կամավոր` ապագայում աշխատանք ստանալու հնարավորության դեպքում` 1.Այո 2.Ոչ

4
4

Q75. Աշխատանք փնտրելու՞ եք ապագայում.Նշել 1 պատասխան
1 Այո, փնտրելու եք մասնագիտական աշխատանք/Q77/
2.Այո, փնտրելու եք ոչ մասնագիտական աշխատանք/Q 77/

3.Այո, փնտրելու եք ցանկացած տիպի աշխատանք/Q77/
4.Ոչ

Q76. Նշեք աշխատանք չփնտրելու պատճառները: /չկարդալ տարբերակները/.Նշել բոլոր հնարավոր պատասխան
1. Ուսման հետ անհամատեղելի եք համարում աշխատանքը
2.Ներկայիս աշխատանքը Ձեզ գոհացնում է

3.Ժամանակ չունեք
4.Չեք ցանկանում աշխատել

5.Այլ՝
99.ԴՊ

Q77.Որքանո՞վ են հետևյալ դատողությունները համապատասխանում Ձեզ, որտեղ 1-ը նշանակում է բացարձակ
անհամապատասխանություն 2- Հիմնականում անհամապատասխանություն, 3-հիմնականում համապատասխանություն , 4լիովին համապատասխանություն
1
2
3
4
5
6

Իմ կյանքում անընդհատ պետք է լինեն նորություններ
Իմ որոշումներում ես շատ եմ կարևորում ինքնուրույնությունը, ոչ ոքից կախված չլինելը
Ինձ համար կարևոր է որոնել նոր լուծումներ.նույնիսկ եթե ունեմ տվյալ խնդրի լուծման հայտնի տարբերակ
Մարդը միշտ պետք է ձգտի ավելիին
Սիրում եմ ռիսկային գործողություններ
Մարդ պետք է ցուցադրի շրջապատին այն, ինչի նա ընդունակ է

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ.Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին
Q78.Երբևէ աշխատելու նպատակով եղե՞լեք արտասահմանում՝ 1.Այո2.Ոչ / Q 91/
Q79.Նշեք Ձեր արտագնա աշխատանքի ոլորտը՝ քարտ 1 -ից. բոլոր հնարավոր տարբերակները___________________

98.ՀՊ

Q80.Ձեր արտագնա աշխատանքի բնույթը` քարտ 2 -ից բոլոր հնարավոր տարբերակները __________________________98.ՀՊ
Q81.Նշեք խնդրեմ, որ երկիր եք մեկնել՝ աշխատելու նպատակով քարտ 4 -ից ընտրել բոլոր հնարավոր տարբերակները____________
Q82.Ձեր նախկին արտագնա աշխատանքը .Նշել 1 պատասխան
1.Կրում էր մասնագ իտական բնույթ
2.Մոտ էր Ձեր մասնագիտությանը

3.Մասնագիտական բնույթ չէր կրում

Q83.Ինչպե՞ս եք գտե լՁեր նախկին արտագնա աշխատանքը՝ Նշել 1 պատասխան
1.Ընկերների, ծանոթների միջոցով
2.Ընտանիքի անդամների միջոցով

3.Հայտարարություն՝ հեռուստատեսություն, ռադիո
4.Հայտարարություն ինտերնետում
6.Այլ`

5.Հրավեր

7.Գնացել և տեղում եք գտել
98.ՀՊ

Q84.Ձեր նախկին արտագնա աշխատանքի հրավերի բնույթը՝ Նշել 1 պատասխան
1. Բանավոր հրավեր անհատից
2.Բանավոր հրավեր
կազմակերպությունից

3.Գրավոր հրավեր անհատից
4.Գրավոր հրավեր
կազմակերպությունից

5.Այլ _______________________________________
6.Մեկնելեքառանցհրավերի

98.ՀՊ

5.Ընտանիքով
6.Այլ _______________________________________

98.ՀՊ

Q85.Արտագնա աշխատանքի մեկնել եք՝ Նշել 1 պատասխան
1. Միայնակ
2.Ծնողների հետ

3.Ընկերնեի հետ
4.Աշխատանքային խմբի կազմում

Q86.Նախկին արտագնա աշխատանքի ճանապարհածախսը հոգացել եք.Նշել 1 պատասխան
1. Ձեր անձնական միջոցներով
2.Ծնողների, բարեկամների աջակցությամբ

3.Հրավիրող կողմն է հոգացել ծախսերը
4.Խմբի ղեկավարն է հոգացել ծախսերը

5.Այլ__________________________
98.ՀՊ

Q87.Նշեք խնդրեմ, Ձեր վերադառնալու պատճառները.Նշել 1 պատասխան
1.Վաստակել էի բավականաչափ գումար
2.Վերադարձա ընտանիքիս մոտ

3.Աշխատանք գտա Հայաստանում
4.Ավարտվել է աշխատանքի ժամկետը

5.Այլ__________________________
98.ՀՊ

Q88.Արտագնա աշխատանքի մեկնելիս տեղյակ եղե՞լ եք աշխատավարձից, կեցության պայմաններից՝ 1.Այո2.Ոչ
Q89.Արտագնա աշխատանքի մեկնելիս տեղյակ եղե՞լ եք ինչ աշխատանք եք կատարելու, որքան ժամանակում՝1.Այո2.Ոչ
Q90.Գնահատեք Ձեր բավարարվածությունն արտագնա աշխատանքից
1.Շատ բավարարված եք

2.Հիմնականում բավարարված եք

3.Հիմնականում բավարարված չեք

4.Ընդհանրապես բավարարված չեք

Q91.Նշեք, խնդրեմ, Հայաստանից դուրս աշխատանքի մեկնելու Ձեր տրամադրվածությունըՆշել 1 պատասխան
1.Մոտակա ժամականերում պատրաստվում եք մեկնել Հայաստանից դուրս աշխատելու նպատակով
2.Վաղ թե ուշ մեկնելու եք այստեղից/ Q99/
3.Հավանաբար մի օր կմեկնեք այստեղից/ Q99/
4.Ոչ մի դեպքում չեք մեկնի Հայաստանից՝ աշխատելու նպատակով/ Q102 /

Q92.Կոնկրետ ի՞նչ քայլերի եք դիմել` արտագնա աշխատանքի մեկնելու համար.Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Գտել եք աշխատանք
2.Պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել գնալու

3. Ընդգրկվել եք աշխատանքային խումբ, որ պետք է մեկնի
4. Դիմել եք այն երկրի դեսպանատուն, ուր ցանկանում եք մեկնել

Q93.Արտագնա աշխատանքի մեկնելու որոշումը կայացրել եք՝Նշել 1 պատասխան
1.Միանձնյա 2.Ընտանիքի անդամների հետխորհրդակցելով 3.Ընկերների խորհուրդով

5.Այլ`
98.ՀՊ

4.Այլ`

Q94.Ինչպե՞ս եք գտել աշխատանքը, որի համար պատրաստվում եք մեկնել՝ Նշել 1 պատասխան
1.Ընկերների, ծանոթների միջոցով
2.Ընտանիքի անդամների միջոցով

3.Հայտարարություն՝ հեռուստատեսություն, ռադիո
4.Հայտարարություն ինտերնետում

5.Հրավեր
6.Այլ`

Q95.Ձեր կողմից ստացված հրավերի բնույթը՝ Նշել 1 պատասխան
1.Բանավոր հրավեր անհատից
3.Գրավոր հրավեր անհատից
2.Բանավոր հրավեր կազմակերպությունից
4.Գրավոր հրավեր կազմակերպությունից
Q96.Արտագնա աշխատանքի ճանապարհածախսը հոգալու՞ եքՆշել 1 պատասխան
2.Ձեր անձնական միջոցներով
3.Հրավիրող կողմն է հոգացել ծախսերը
2.Ծնողների, բարեկամների աջակցությամբ 4.Խմբի ղեկավարն է հոգացել ծախսերը
Q97.Ձեր արտագնա աշխատանքը`

1.Պետք է կրի մասնագիտական բնույթ
3.Մասնագիտական բնույթ անպայման չկրի

7.Դեռևս չեք գտել
98.ՀՊ

5.Այլ
6.Մեկնելու եք առանց հրավերի
5.Այլ__________________________
99.ԴՊ

2.Պետք է մոտ լինի Ձեր մասնագիտությանը
4.Տեղյակ չեք դեռ

98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q98.Նշեք, խնդրեմ երկիրը, ուր մոտակա ժամականերում պատրաստվում եք մեկնել աշխատելու նպատակով՝ նշել 1 պատասխան

քարտ 4-ից .տարբերակները չկարդալ _________________________________________________________
Q99.Նշեք այն երկիրը կամ երկրները, ուր կցանկանայիք մեկնել աշխատելու նպատակովՆշել բոլոր հնարավոր պատասխանները

քարտ 4-ից, տարբերակները չկարդալ _______________________________________________________
Q100.Նշեք, խնդրեմ, աշխատանքի ոլորտը, որում կցանկանաք աշխատել՝քարտ 1.մինչև 3պատ. __________97.Ոլորտը կարևոր չէ
98.ԴՊ
Q101.Ո՞ր դեպքում կմեկնեք արտագնա աշխատանքի.Նշեք ամենակարևոր գործոնը Նշել 1 պատասխան
1.Եթե աշխատանք չգտնեք Հայաստանում
2.Եթե մասնագիտական աշխատանք չգտնեք Հայաստանում
3.Եթե ցածր աշխատավարձը պահպանվի

4.Եթե ընտանիքի կողմից այդպիսի որոշում ընդունվի
5.Ցանկացած դեպքում կմեկնեմ, քանի որ այստեղ
զարգանալու հնարավորություններչ կան

6.Այլ`
98.ՀՊ

Q102.Նշեք Ձեզ համար արտագնա աշխատանքի գրավչությունը՝համեմատած հայաստանյան աշխատաշուկայի
հետ՝առավելագույնը 3 պատասխան
1. Բարձր աշխատավարձ
2. Մասնագիտության պահանջվածություն
3.Աշխատատեղերի բազմազանություն

4. Գործարքային աշխատանքի հնարավորություն
7.Այլ`
5.Նոր մշակույթին ծանոթանալու հնարավորություններ
6.Ցանկացած տեսակի աշխատանք գտնելու լայն հնարավորություններ

99.ԴՊ

Q103.Նշեք Ձեզ համար արտագնա աշխատանքի թերությունները՝համեմատած հայաստանյան աշխատաշուկայի
հետ՝առավելագույնը 3 պատասխան
1.Ծանր աշխատանքային պայմաններ
2.Խտրական վերաբերմունք
3.Աշխատատեղերի սակավություն

4.Ընտանիքից հեռու գտնվել
5.Հաղորդակցման դժվարություններ
6.Միայն ցածր աշխատավարձով աշխատանք

7.Այլ՝
99.ԴՊ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ԿԱՊ. Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին
Q104.Այժմ ստանու՞մ եք մշտական կրթություն .1.Այո2.Ոչ/Q 108/
Q105.Ո՞րտեղ եք սովորում`
1.Դպրոցում. ուղղվածությունը՝ Q105.1. 1.ֆիզիկա-մաթեմատիկական 2.քիմիա-կենսաբանական 3.հումանիտար 4. տնտեսագիտական 5.այլ՝
2.Վարժարանում .մասնագիտացում`Q105.2. 1.ֆիզիկա-մաթեմատիկական 2.քիմիա-կենսաբանական 3.հումանիտար 4. տնտեսագիտական 5.այլ`
3.Քոլեջում . նշեք մասնագիտացում` Q105.3.__________________________________________________
4.Ուսումնարանում.նշեք մասնագիտացում`Q105.4.__________________________________________
5.Բուհում. նշեք բուհը_________________________________________ և մասնագիտացումը քարտ 6`Q105.5._______________________Կուրս քարտ 7՝Q105.6_________

Q106.Ձեր ուսումնական հաստատությունը 1.Պետական է 2.Մասնավոր է
Q107.Ձեր ներկայիս ուսուցումը`

1.Առկա կարգով է

2.Հեռակա կարգով է

3.Հեռավար/օնլայն/ կարգով է

4.Այլ`

Q108.Ցանկանու՞մ եք շարունակել Ձեր կրթությունը 1.Այո /Q110/2.Ոչ
Q109.Ինչու՞ չեք ցանկանում շարունակել կրթությունը.Նշել 1 պատասխան. ցանկացած պատասխանից հետո / Q118/
1.Ցանկանում եք, սակայն հնարավորություն չունեք
2.Կրթությունը բավարար է Ձեր աշխատանքի համար

3.Բավարար չափով ունեք գիտելիքներ
4.Անիմաստ եք համարում

5.Այլ
98.ՀՊ

99.ԴՊ

Q110.Ինչու՞ եք ցանկանում շարունակել Ձեր կրթությունը .Նշեք 1 պատասխան
1.Ցանկանում եք առավել հմտանալ ոլորտում
2.Աշխատանք գտնելու առավել մեծ հավանականություն է տալիս
3.Հայաստանում պարտադիր է ունենալ ավարտուն կրթություն

4.Ձեր ծնողներ են ցանկանում
5.Անպայման ցանկանում եք բարձրագույն կրթություն ստանալ
6.Այլ
99.ԴՊ

Q111.Ցանկանու՞մ եք փոխել Ձեր ներկայիս մասնագիտացումը 1.Այո 2.Ոչ/ Q113/ 3.Չունեք մասնագիտացում / Q113/

Q112.Ինչու եք ցանկանում փոխել Ձեր մասնագիտացումը.Նշեք 1 պատասխան
1.Դժվարանում եմ աշխատանք գտնել ներկայիս մասնագիտացմամբ
2.Կարծում եմ առավել արդյունավետ կաշխատեմ այլ մասնագիտացմամաբ
3.Եկամտաբեր աշխատանք չեմ կարողանում գտնել

4.Ցանկանում եմ նոր գիտելիքներ ստանալ
5.Անհետաքրքիր է ինձ համար
6.Ընտանիքս է ցանկանում

7.Այլ՝
99.ԴՊ

Q113.Ո՞րտեղ եք ցանկանում շարունակել Ձեր կրթությունը
1.Քոլեջում

2.Ուսումնարանում

3.Բուհում.նշեք բուհը՝__

99.ԴՊ

Q114.Ի՞նչ մասնագիտությունն եք ցանկանում ստանալ՝ քարտ 6____________________
Q115.Ինչու՞ եք ցանկանում ստանալ այդ մասնագիտացումը.նշել 1 պատասխան
1.Աշխատաշուկայում պահանջված մասնագիացում է
2.Բարձր աշխատավարձով աշխատանք է հնարավոր գտնել

3.Ձեզ համար առավել հետաքրքիր ոլորտ է
4.Ընտանիքս է ցանկանում

5.Այլ՝
99.ԴՊ

Q116.Նախկինում սովորե՞լ եք/ներառյալ նաև դպրոցը/ 1.Այո 2.Ոչ/Q130/
Q117.Ո՞րտեղ եք սովորել նշել վերջին ավարտած հաստատությունը. նշել 1 պատասխան
1.Դպրոցում 2.Վարժարանում
3.Քոլեջում
5.Բուհում.նշեք բուհը`Q117.1.մասնագիտացումը.քարտ 6`

4.Ուսումնարանում

Q118.Ձեր նախկին ուսումնական հաստատությունը 1.Պետական է 2.Մասնավոր է
Q119.Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ է ուսումնական հաստատությունում ստացած գիտելիքները համապատասխանում աշխատաշուկայի
այսօրվա պահանջներին:
1.Լիովին համապատասխանում են /Q123/
3.Մասամբ համապատասխանում են
99.ԴՊ
2.Հիմնականում համապատասխանում են
4.Բացարձակ չեն համապատասխանում
Q120.Սովորելու ընթացքում ունեցե՞լ եք ուսումնական պրակտիկա
1.Այո
2.Ոչ /Q123 /

99.ԴՊ

Q121.Որտե՞ղ եք անցել ուսումնական պրակտիկան.նշել 1 պատասխան
1.Ուսումնական հաստատության կողմից ուղարակված կազմակերպությունում
2.Ձեր կողմից ընտրված կազակերպությունում

3.Աշխատանքային պրակտիկա չեք անցել
4.Այլ

99.ԴՊ

Q122.Գնահատեք ուսումնական պրակտիկայի արդյունավետությունը մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ պատկերացում
կազմելու համար 1` բացարձակ անարդյունավետ, 5`լիովին արդյունավետ
99.ԴՊ
1
2
3
4
5
Q123.Ձեր ուսումնական հաստատությունն ինչպե՞ս է Ձեզ աջակցել աշխատանք գտնելու հարցում.Նշել բոլոր պատասխանները
1.Արդյունավետ աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում
2.Աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում
3.Աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորում

4.Տվել է անհրաժեշտ գիտելիքներ
5. Ժամանակին համընթաց գիտելիքներ է տրամադրել
6.Չի օգնել

7.Այլ`
99.ԴՊ

Q124.Գնահատեք,թե որքանո՞վ է ուսումնական հաստատությունը հնարավորություն տալիս ուսումն ավարտելուց հետո պատրաստ
լինել աշխատելու`
1.Լիովին հնարավոր է/ Q129/

2.Հիմնականում հնարավոր է

3.Մասամբ հնարավոր է

4.Բացարձակ հնարավոր չէ

99.ԴՊ

Q125.Որո՞նք են կրթություն-աշխատաշուկա անհամապատասխանության պատճառները.Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Ուսումնական հաստատության ցածր որակ
2.Ուսուցանողների կազմի թուլություն
3.Ծրագրի անհամապատասխանություն պահանջներին

4 Դպրոցական ծրագրի անհամապատասխանությունը
աշխատաշուկայի նվազագույն պահանջներին/ Q130/
5.Սովորողների չսովորելու ցանկություն

6.Այլ

Q126.Ըստ Ձեզ, ինչպե՞ս է հնարավոր լուծել անհապատասխանության խնդիրը.Նշել մինչև3պատասխան:
1.Գործատուների կողմից վարպետության դասերի անցկացում
ուսումնական հաստատություններում
2.Ուսումնական ծրագրերի մշակման աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան
3.Ուսումնական գործընթացում ներգրավել գործատուներ, ոլորտի
մասնագետներ

4.Կիրառել ժամանակակակից գրականություն
5.Գործատուներին ներգրավել ուսումնասկան պլանի կազմման մեջ
6.Ավելացնել մասնագիտական առարկաների քանակը և որակը
7.Ապահովել արդյունավետ աշխատանքային պրակտիկա
8.Ցուցաբերել աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում
9.Հնարավոր չէ
10.Այլ`

99.ԴՊ

Q127.Անձնապես ինչպե՞ս եք լուծել կրթություն-աշխատաշուկա անհամապատասխանությունը.Նշել 1 պատասխան
1.Դիմել եք ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը` ծրագրի վերանայման համար
5.Այցելել եք լրացուցիչ դասընթացների
2.Փորձել եք դասախոսներից և դասավանդողներից ստանալ խորհուրդներ
6.Ոչինչ չեք ձեռնարկել
3.Ուսումնասիրել եք ժամանակակից գրականություն
7.Այլ`
4.Դիմել եք ուսանողական խորհրդին` առաջարկներով
99.ԴՊ

Q128.Ի՞նչ կարող են ձեռնարկել պետական մարմինները՝ լուծել կրթություն-աշխատաշուկա անհամապատասխանությունը.նշել

բոլոր պատասխանները
1.Խսիտ վերահսկել մասնագիտացումների ուսումնական ծրագրերը
2.Խիստ վերահսկել ուսուցանման գործընթացի համապատասխանությ ունը
ծրագրին
3.Խիստ վերահսկել պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի պատրաստվածությունը
4.Ուսուցանման նոր մեթոդների ներդրում ուսումնական հաստատություններում

5.Ծրագրերի գրման և ուսուցանման գործընթացում
գործատուների մասնակցության խրախուսում
6.Այլ`
99.ԴՊ

Q129.Ի՞նչ գիտելիքներ են պակասում աշխատաշուկա մտնող երիտասարդին Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Աշխատաշուկայի ներգրավման համար անհրաժեշտ գիտելիքների
պակաս
2.Ժամանակակից մասնագիտական գիտելիքների
պակաս/բացակայություն
3.Աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտությունների պակաս

4.Աշխատանքային պրակտիկայի ֆորմալ բնույթ կամ բացակայություն
5.Աշխատանքի տեղավորման հարցում օգնության բացակայություն
6.Այլ`

99.ԴՊ

Q130.Որքանո՞վ են հետևյալ դատողությունները համապատասխանում Ձեզ, որտեղ 1-ը նշանակում է բացարձակ
անհամապատասխանություն2- Հիմնականում անհամապատասխանություն, 3-հիմնականում համապատասխանություն , 4լիովին համապատասխանություն
99.ԴՊ
1. Ես գիտեմ ինչպես թողնել լավ տպավորություն և միշտ լավ տպավորություն եմ թողնում դիմացինների վրա
1 2 3 4
Ցանականում
եմ
ապրել
բարեկեցիկ
կյանքով
և
օգտվել
շռայլություններից
99.ԴՊ
2.
1 2 3 4
99.ԴՊ
3. Ես առաջնորդ եմ և սիրում եմ, երբ մարդիկ կատարում են իմ հրահանգները
1 2 3 4
99.ԴՊ
4. Ինձ ամար չափազանց կարևոր է, որ շրջապատն ընդունի և ճանաչի իմ ձեռքբերումները, այն, ինչին հասել եմ
1 2 3 4
99.ԴՊ
5. Ես սովորաբար գործում եմ այնպես, ինչպես շրջապատն է պահանջում
1 2 3 4
Եթե
շրջապատի
մեծամասնությունը
կարծում
է,
որ
տվյ
ալ
մարդը
վատն
է,
ապա
դա
այդպես
99.ԴՊ
6.
1 2 3 4

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ.Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին
Q131.Աշխատանք գտնելու համար ուսումնական հաստատություններում ստացած գիտելիքներից բացի, անհրաժե՞շտ են հավելյալ
գիտելիքներ և հմտություններ 1.Այո
2.Ոչ
Q132.Աշխատանք գտնելու կամ աշխատանքում հմտանալու համար հաճախե՞լ եք լրացուցիչ դասընթացների,
վերապատրաստումների, թրեյնինգների.նշել բոլոր հնարավոր տարբերակները
1.Այո, Հայաստանում
2.Այո, արտասահմանում` նշել երկիրը.քարտ 4-ից132.2.1.________________________
3.Այո, օնլայն դասընթացների միջոցով
4.Ոչ/Q 145/

Q133.Աշխատանք գտնելու կամ աշխատանքում հմտանալու համար ո՞ր ոլորտի լրացուցիչ դասընթացի եք մասնակել և որոնք եք
համարում անհրաժեշտ.նշել բոլոր հնարավոր պատասխանները՝
N
1
2
3
4
5
6
7
8

133.1 Մասնակցել եք
դասընթացի
1
2
3
4
5
6
7
8

Լեզվական հմտություններ
Համակարգչային գիտելիքներ
Նեղ մասնագիտական գիտելիքներ
Մասնագիտական տեսական գիտելիքներ
Մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ
Անձնային որակների զարգացում
Հաղորդակցման հմտություններ
Այլ`

133.2 Աշխատանք գտնելու համար
անհրաժեշտ են
1
2
3
4
5
6
7
8

Q134.Քանի՞լրացուցիչ դասընթացների և թրեյնինգների եք մասնակցել _________________
Q135.Լրացուցիչ դասընթացների և թրեյնինգների նախաձեռնությունը սովորաբար լինում է.Նշել 1 պատասխան
1.Ձեր նախաձեռնությամբ

2.Գործատուի նախաձեռնությամբ

3.Ապագա գործատուի առաջարկով

4.Այլ՝

Q136.Սովորաբար ո՞րտեղից եք ստանում տեղեկատվությունը լրացուցիչ դասընթացների վերաբերյալ.Նշել 1 պատասխան
1.Ինտերնետային հայտարարություններ 3.Ընկերներ
5.Գործատու
2.Տպագիր հայտարարություններ
4.Երիտասարդական ցանցեր
6.Այլ՝
Q137.Ո՞վ է սովորաբար վճարում Ձեր վերապատրաստումների և թրեյնինգների համար` Նշել 1 պատասխան
1.Դուք ինքներդ
4.Անվճար կամ պետական/մասնավոր կազմակերպության իրականացրած ծրագրի հատված
2.Ձեր ծնողները
5.Դրամաշնորհ եք շահել մասնակցելու համար
3.Գործատուն
6.Այլ՝
99.ԴՊ
Q138.Ի՞նչ եք սովորաբար ստացել լրացուցիչ դասընթացների և թրեյնինգերի ավարտին.Նշել բոլոր հնարավոր պատասխանները
1.Դիպլոմ 2.Հավաստագիր 3.Մասնակցության թուղթ 4.Երաշխավորագիր 5.Ոչինչ չեք ստացել 6.Այլ՝
98.ՀՊ
Q139.Հնարավորության դեպքում կմասնակցեք օնլայն դասընթացների 1.Այո 2.Ոչ 3.Տեղյակ չեք օնլայն ուսուցումից
Q140.Ձեր հաճախած դասընթացները ` Նշել բոլոր հնարավոր պատասխանները
1.Կազմակերպված էին մասնավոր կազմակերպությունների կողմից
2.Կազմակերպված էին պետական մարմինների կողմից

3.Կազմակերպված էին անհատների կողմից
4.Օնլայն-դասընթացներ են

5.Այլ՝
99.ԴՊ

Q141.Ձեզ համար լրացուցիչ դասընթացների առավել արդյունավետ մեթոդ եք համարում` ՝Նշել 1 պատասխան
1.Մասնակցություն թրեյնինգների
2.Մանսակցություն սեմինարներին

3.Օն-լայն դասընթացներ
4.Մասնակցություն մասնավոր դասընթացներին

5.Այլ՝
99.ԴՊ

Q142.Ի՞նչ տվեցին Ձեզ լրացուցիչ դասընթացները և թրեյնինգները մինչև 3 պատասխան
1.Հավելյալ գիտելիքներ
3.Մասնագիտական ժամանակակից միտումների պարզաբանում
2.Կոնկրետ աշխատանքային հմտություններ
5.Այլ

4.Կապեր
99.ԴՊ

Q143.Գնահատեք Ձեր բավարարվածությունը լրացուցիչ դասընթացների որակից.1` բացարձակ չբավարարված, 5` լիովին
բավարարված
1
2
3
4
5
99.ԴՊ
Q144.Ըստ Ձեզ, կարիք կա՞ լրացուցիչ դասընթացների և թրեյնինգների համակարգը բարելավելու` 1.Այո 2.Ոչ /Q146/
Q145.Ի՞նչ միջոցներով է հնարավոր համապատասխանեցնել վերապատրաստումները աշխատաշուկայի պահանջներին.Նշել 1

պատասխան
1.Ստեղծել լրացուցիչ դասընթացների ճանաչելիության համակարգ
2.Վերահսկել լրացուցիչ դասընթացների որակը
3.Վերահսկել դասավանդողների որակավորոըմը
4.Վերահսկել վերապատրաստման ծրագրերը

5.Ստեղծել տարբեր ոլորտների համար անհրաժեշտ
լրացուցիչ դասընթացների ցանկ
6.Այլ`
99.ԴՊ

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ.Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին

Q146.Ինքնուրույն սովորե՞լ եք լրացուցիչ հմտություններ և կարողություններ աշխատանքի համար 1.Այո 2.Ոչ/Q 160/
Q147.Ի՞նչ լրացուցիչ հմտություններ և կարողություններ եք ինքնուրույն յուրացրել.Նշել բոլոր հնարավոր պատասխանները
1.Լեզվական հմտություններ
4.Մասնագիտական տեսական
7.Այլ
2.Համակարգչային գիտելիքներ
5.Մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ
3.Նեղ մասնագիտական գիտելիքներ
6.Անձնային որակների զարգացում
98.ՀՊ
Նշված աղբյուրներից որոնց միջոցով եք առավել հաճախ
ինքնուրույնաբար ստանում լրացուցիչ հմտություններ և
կարողություններ . նշել ցանկացած թվով պատասխան.
Q148
Կամավորական աշխատանքի միջոցով
Q149
ԶԼՄ-ներից
Q150
Ինտերնետային աղբյուրներից
Q151
Գործընկերներից, ընկերներից
Q152
Գրքերից
Q153
Ոչ մի աղբյուրի միջոցով չեմ ստացել
Q154
Այլ՝

Ինչու եք նախընտրում օգտվել հենց այդ աղբյուրից

Նշել միայն ընտրված տեղեկատվության աղբյուր/ներ/ի համար
1
2
3
4
5
6
7

99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ
99.ԴՊ

Q155.Ի՞նչ նպատակով եք ցանկացել հարստացնել լրացուցիչ հմտությունները ու կարողությունները.Նշել մինչև 3 պատասխան
1.Աշխատանքում առաջխաղացում ունենալու համար
2. Արտասահմանում աշխատանք գտնելու համար

3. Լավ աշխատանք գտնելու համար
4.Ինքնազարգացման համար

5.Հետաքրքրված էիք այդ ոլորտով
6.Այլ`

98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q156.Ինքնուրույնութամբ լրացուցիչ հմտություններ և կարողություններ ձեռքբերելու որոշումը ընդունել եք Նշել 1 պատասխան
1.Գործատուի խորհրդով

2.Ինքս

3.Ընկերների խորհրդով

4.Այլ՝

99.ԴՊ

Q157.Աշխատանքում առավել հմտանալու համար կուսումնասիրեք .Նշել ցանկացած թվով պատասխան
1.Համակարգչային հմտություններ
2.Լեզուներ
3.Մասնագիտական գիտելիքներ

4.Մասնագիտությանը հարող գիտելիքներ
5.Մասնագիտական համակարգչային ծրագրեր, հավելյալ
աշխատանքային գործիքներ

6.Ոչինչ չեք ուսումնասիրի
7.Այլ`
99.ԴՊ

Q158.Կցանկանայի՞ք ուսումնասիրած լրացուցիչ հմտությունների և կարողությունների համար ստանալ պաշտոնական
փաստաթուղթ
1.Այո
2.Ոչ
Q159.Ինչպե՞ս է հնարավոր կատարելագործել լրացուցիչ հմտությունների ձեռքբերման համակարգը.Նշել 1 պատասխան
1.Ստեղծել համապատասխան կուրսեր
2.Վկայականների տրամադրման հնարավորություն ստեղծել
3.Ճանաչելի դարձնել ինքնակրթությամբ ստացված հմտությունները

4.Կատարելագործման կարիք չկա
5.Այլ`
99.ԴՊ

Q160.Համապատասխանու՞մ է հետևյալ դատողությունը Ձեզ՝ ՛՛Կրթության վերաբերյալ որոշումները նախընտրում եմ ընդունել
ինքնուրույն՛՛
1.Լիովին համապատասխանում է
3.Հիմնականաում չի համապատասխանում
2.Հիմնականում համապատասխանում է
4.Չի համապատասխանում
99.ԴՊ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ.Հարցերը տրվում են բոլոր հարցվողներին
Q161.Նշեք Ձեր ընտանեկան կարգավիճակը.Նշել 1 պատասխան
1.Չամուսնացած
3.Ամուսնացած
4.Ամուրի/Այրի
5.Ամուսնալուծված

98.ՀՊ

Q162. Նշեք այժմ Ձեզ հետ բնակվող անձանց թիվը՝_______________________
Q.163.Ում հետ եք այժմ բնակվում. 1.Ընտանիք 2.Ազգականներ 3.Ընկերներ 4.Այլ
Q164. Նշեք այժմ ում hետ եք բնակվում / ում հետ համատեղ ապրում եք աշխատելու , սովորելու ընթացքում/, գրվում է թիվը.եթե չկա՝ 0
164.1.Կին/ամուսին

164.2.Երեխա

164.3.Մայր

164.4.Հայր

164.5.Քույր

164.6.Եղբայր

164.7.Տատիկ

164.8.Պապիկ

164.9.Սկեսուր

164.10.Սկեսրայր

164.11.Զոքանչ

164.12.Աներ

164.13.Մորաքույր

164.14.Քեռի

164.15.Հորաքույր

164.16.Հորեղբայր

164.17.Այլ`

Քանակը
Քանակը
Քանակը

98.ՀՊ

Q165. Ձեր անձնական գումարներից որ մասն եք տրամադրում ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար _______________%
Նշեք, խնդրեմ, Ձեզ հետ բնակվողների ընդհանուր ամսական ծախսերը և Ձեր մասնակցությունը դրանց
1. Ձեր ընտանիքում
Հնարավոր ծախսեր

2 Ձեր ներդրումն
ընտանիքի
ծախսերում`դրամով

հիմնականում
ծախսվում է ` դրամով

Q166
Q167
Q168
Q169
Q170
Q171
Q172
Q173
Q174
Q.174.1

98.ՀՊ

99.ԴՊ

98

99

98
98

99
99

98
98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99
99

Ամսվա կտրվածքով ընտանիքի կոմունալ ծառայությունների
վճարներին
Ամսվա կտրվածքով ընտանիքի սնունդի ծասխեր
Ամսվա կտրվածքով ձեր ընտանիքի համար անհրաժեշտ հիգիենայի
պարագաների ձեռքբերում
Ամսվա կտրվածքով տրանսպորտի.փոխադրամիջոցների վրա
Ամսվա կտրվածքով առողջապահական ծառայությունների դիմաց
Ամսվա կտրվածքով հագուստի վրա
Ամսվա կտրվածքով անհրաժեշտ կենցաղային իրերի վրա
Ամսվա կտրվածքով հանգստի կազմակերպման վրա
Ամսվա կտրվածքով ժամանցի կազմակերպման համար
Այլ ծախսեր՝

Q175.Ո՞րն է Ձեր անձնական եկամտի հիմնական աղբյուրը: Աղբյուրները դասակարգեք ըստ գումարի չափի.եթե 1-ից ավել է, ապա
1-ը ամենաեկամտաբերն է, 2`պակաս եկամտաբեր ևայլն/
1.Ինքներդ եք վաստակում
2.Ծնողներն են աջակցում
3.Պետական թոշակ, նպաստ եք ստանում

4.Կրթաթոշակ եք ստանում
5.Վարկ
6.Այլ՝

7.Չունեմ
98.ՀՊ

1.
2.
3

Q176.Դու՞ք եք հոգում Ձեր ուսման վարձավճարը
1.Այո

2. Մասնակիորեն այո

3. Ոչ

4.Անվճար համակարգ ում եք սովորում

5.Չեք սովորում

98.ՀՊ

99.ԴՊ

Q177.Որքանո՞վ են հետևյալ դատողությունները համապատասխանում Ձեզ ., որտեղ 1-ը նշանակում է բացարձակ անհամապատասխանություն , 2Հիմնականում անհամապատասխանություն, 3-հիմնականում համապատասխանությ ուն , 4- լիովին համապատասխանություն.
1 Ծնողներիս կարծիքն ինձ համար առաջնային է
1 2
3 4 99.ԴՊ
2

Դարերից եկող ավանդույթներն անհերքելի են

1

2

3

4

99.ԴՊ

3
4

Ավանդույթներին հետևելն ինձ համար չափազանց կարևոր է
Կրոնական ավանդույթներին և պահանջներին հետևելն իմ կյանքի անբաժան մասն է

1
1

2
2

3
3

4
4

99.ԴՊ
99.ԴՊ

5

Իմ մասնակցությ ունը համայնքային և խորհրդարանական ընտրություններին միևնույնն է ոչինչ չի փոխի

1

2

3

4

99.ԴՊ

6

Իմ համայնքի/քաղաքի խնդիրների լուծմանը մասնակցելն իմ պարտականությունն է

1

2

3

4

99.ԴՊ

7

Իմ գործողությունները հիմնականում ապահով են

1

2

3

4

99.ԴՊ

8

Մարդը պետք է լինի անվտանգ պայմաններում

1

2

3

4

99.ԴՊ

Q178.Ցանկանու՞մ եք ընտանիքից/ում հետ այժմ բնակվում եք/ առանձին բնակվել 1.Այո 2.Ոչ 98.ՀՊ 99.ԴՊ

Q179.Ասացեք, խնդրեմ, տվյալ դատողություններից ո՞րն է առավել լավ բնորոշում Ձեր ընտանիքի ֆինանսական դրությունը .նշել 1

պատասխան
1.Գումարը հնարավոր է չբավարարի սնունդ գնելու համար
2.Սնունդ գնում ենք, սակայն հնարավոր է դժվարանանք հագուստի գնման հարցում
3.Սնունդ և հագուստ գնում ենք, սակայն դժվարանում ենք գնել թանկարժեք իրեր գնել (կենցաղային տեխնիկա, կահույք և այլն)
4.Ընտանիքի գումարները բավարարում են որոշակի թանկարժեք իրեր գնելու համար
5.Ունենք բավական ֆինանսական եկամուտներ ցանկացած ապրանք գնելու համար
98.ՀՊ
99.ԴՊ

1
2
3
4
5

Q180.Ձեր սնունդի գնումը և պատրաստումը իրականացնում եք ինքնուրու՞յն` նշել 1 պատասխան
1.Ինքնուրույն գնում և պատրաստում եք
3.Չեք գնում.բայց պատրաստում եք / ով է գնում` Q180.1.`
2.Ինքնուրույն գնում.բայց չեք պատրաստում/ով է պատրաստում` Q180.1.`
4.Չեք գնում և չեք պատրաստ

98.ՀՊ

Q181.Ձեր հագուստի գնումը և խնամքը իրականացնում եք ինքնուրույն ` նշել 1 պատասխան
1.Ձեր գումարով գնում և խնամում եք
3.Ձեր գումարով չեք գնում.բայց խնամում եք / ով է գնում` Q181.1.`
2.Ձեր գումարով գնում.բայց չեք խնամում/ ով է խնամում` Q181.1.`
4.Ձեր գումարով չեք գնում գնում և չեք խնամում

98.ՀՊ

Q182.Անձնական խնամքի /Ի նկատի ունեմ ամենօրյա հիգիենային հետևելը/ պարագաների գնումը և ընտրությունը իրականացնում
եք ինքնուրու՞յն. նշել 1 պատասխան
1.Ձեր գումարով գնում և ինքներդ եք ընտրում 3.Ձեր գումարով չեք գնում.բայց ընտրում եք /ով է գնում` Q182.1_
2.Ձեր գումարով գնում եք, բայց չեք ընտրում/ով է ընտրում` Q182.1`_
4.Ձեր գումարով չեք գնում և չեք ընտրում

98.ՀՊ

Q183.Ինչպե՞ս եք ցանկանում տեսնել Ձեր ապագան՝ 3 տարի անց՝ Նշել 1 պատասխան
1.Մասնագիտական աշխատանք Հայաստանում
2.Մասնագիտական աշխատանք Հայաստանից դուրս
3.Առավել բարձր աշխատավարձով Հայասատանում
4.Առավել բարձր աշխատավարձով Հայաստանից դուրս

5.Ոչ մասնագիտական աշխատանք Հայաստանում
6.Ոչ մասնագիտականաշխատանք Հայաստանից դուրս
7.Այլ`
98.ՀՊ
99.ԴՊ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Q184.Տարիք_____________________
Q185.Սեռ 1.Արական

2.Իգական

Q186.Կրթություն/նշվում է վերջին ԱՎԱՐՏԱԾ մակարդակը/
1.Միջնակարգ դպրոց
2.Ավագ դպրոց

3.Միջին մասնագիտական ուսումնական/
արհեստակցական հաստատություն

4.Բակալավրիատ
6.Գիտական աստիճան

5.Մագիստրատուրա
98.ՀՊ

Q187.Ո՞րն է առավել համապատասխանում Ձեր սոցիալական կարգավիճակին.Նշել 1 պատասխան
1.Վարձու հաստիքայ ին աշխատող
2.Ծառայություններ մատուցող

3.Միջին, բարձր աստճանի մենեջեր
4.Գյուղատնտես

5.Աշակերտ
6.Ուսանող

7.Տնային տնտեսություն վարող
8.Հաշմանդամություն ունեցող անձ

9.Այլ՝

Q188.Նշեք, խնդրեմ, որքա՞ն են կազմում Ձեզ հետ բնակվողների միջին ամսեկան եկամուտները՝ներառյալ թոշակները,
արտասահմանից ուղարկված գումարը և այլն (ՀՀդրամ ). նշել 1 պատասխան
1.Մինչև 50.000
2.50.001-100.000

3.100.001-150.000
4.150.001-200.000

5.200.001-300.000
6.300.001-400.000

7.400.001-500.000
8.500.001 և ավել

9.

0

98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q189.Նշեք, խնդրեմ, որքան են կազմում ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ միջին ամսեկան եկամուտները՝ (ՀՀդրամ ).նշել 1 պատասխան
1.Մինչև 50.000
2.50.001-100.000

3.100.001-150.000
4.150.001-200.000

5.200.001-300.000
6.300.001-400.000

7.400.001-500.000
8.500.001 և ավել

9.

0

98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q190.Ունե՞ք անձամբ Դուք ոչ դրամական եկամուտ.1.Այո 2.Ոչ/Q 192/
Q191.Խնդրում ենք նշել դրամի վերածած մոտավոր արժեքը_______________
Q192Նշեք, խնդրեմ, որքան պետք է լինի Ձեր անձնական ամսեկան եկամուտները նորմալ կյանք վարելու համար . նշել 1

պատասխան
1.Մինչև 50.000
2.50.001-100.000

3.100.001-150.000
4.150.001-200.000

5.200.001-300.000
6.300.001-400.000

7.400.001-500.000
8.500.001 և ավել

98.ՀՊ
99.ԴՊ

Q193.Գնահատեք Ձեր վստահությունը աշխատանքի ընդունման գործընթացի արդարությանը.1`բացարձակ չեք վստահում,
5`լիովին վստահում եք
1
2
3
4
5
Q194.Ինչո՞ւ՝ ___________________________________________________________________________________________________________

Հարցազրույցի ավարտ՝_______:________

Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու և հետազոտությանը մասնակցելու համար

