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Այս նյութը կամ դրա առանձին մասերը կիրառելիս կամ վերարտադրելիս 
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով հղում կատարել նյութի աղբյուրին։ 
Նյութը ստեղծվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի կողմից՝
ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ,
ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում։

Սույն նյութը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության 
միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և ներկայացված բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն 
են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

https://socies.am/
https://socies.am/data/


քննարկում
Ի՞նչ է գրասենյակային հետազոտությունը:

Ե՞րբ և ո՞ր բնագավառներում է կիրառելի:



փաստաթղթերի 
վերլուծություն

գրականության 
քննություն

Ի՞նչ է   գրասենյակային հետազոտությունը

տվյալների երկրորդային 
վերլուծություն



նպատակը

խնդրին վերաբերող 

տվյալների ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ

ընդհանրացում

տվյալների և հետազոտական 

հարցի միջև առկա 

ԽԶՎԱԾՔԻ վերհանում

«Լավ» հետազոտությունը ենթադրում է առաջնային և երկրորդային տվյալների համադրություն:



նախագծումը Գործում է հետազոտության պլանավորման նույն 
ընթացակարգը, ինչ յուրաքանչյուր հետազոտության դեպքում։



հիշենք
հետազոտության տիպեր

դաշտային գրասենյակային

տեղեկատվության աղբյուրներ

առաջնային երկրորդային

մարդիկ փաստաթղթեր



առաջնային երկրորդային

տեղեկատվության հավաքագրում հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծություն

«հում» տվյալներ մշակված/վերլուծված տվյալներ

տվյալները հավաքագրվում են համաձայն 

հետազոտության խնդիրների

այլ հետազոտության շրջանակներում 

հավաքագրված տվյալները հնարավորություն են 

տալիս պատասխանելու հետազոտական 

հարց/երին

երկարաժամկետ պլանավորում և տվյալների 

հավաքագրում
առկա տվյալների վերլուծություն



փուլերը

Թեմային վերաբերող նյութերի 

հավաքագրում

Աղբյուրների գնահատում և 

ընտրություն

Թեմաների, քննարկումների, 

խզվածքի վերհանում

Աղբյուրների քարտեզագրում

Ժամանակագրություն / Թեմատիկա / 

Մեթոդաբանություն / Տեսություն

Ընդհանրացում և 

եզրակացությունների մշակում

1

2

3 4

5



հիմնական
աղբյուրները

• Կազմակերպության գրառումներ

• Կազմակերպության հաշվետվություններ

ներքին

• Պաշտոնական վիճակագրություն

• Տեխնիկական հաշվետվություններ

• Ինտերնետ

• Գրքեր

• Գիտական հոդվածներ

• Ամսագրեր

• Կառավարական հաշվետվություններ

• Վիճակագրական արխիվներ

արտաքին



փաստաթղթերի
տեսակները

1. Ըստ տեղեկատվության գրառման ձեւի – տպագիր, 
ձեռագիր, ձայնագրված, տեսագրված, էլեկտրոնային

2. Ըստ անձնավորվածության – անձնական և անդեմ
3. Ըստ կարգավիճակի – պաշտոնական և ոչ պաշտոնական
4. Ըստ աղբյուրի – առաջնային և երկրորդային
5. Ըստ նպատակի – բաց/հանրայնացման ենթակա, 

սահմանափակ/պահպանվող և փակ/գաղտնի
6. Ըստ հետազոտողի մասնակցության
7. Ըստ բովանդակության



որակի
չափանիշները

1. Ի՞նչ նպատակով է ստեղծվել փաստաթուղթը կամ 
հավաքագրվել տվյալները:

2. Որ/ո՞նք են տվյալների աղբյուր/ները, ով/քե՞ր են 
հեղինակ/ները:

3. Ե՞րբ են հրատարակվել տվյալները:
4. Ո՞վ է թիրախային լսարանը:
5. Փաստաթուղթը/հաշվետվությունը թարմացնու՞մ է այլ 

աղբյուրների տեղեկատվությունը, թե՞ նոր 
տեղեկատվություն է տրամադրում:

6. Գործ ունե՞նք առաջնային, թե երկրորդային աղբյուրի հետ: 
Եթե գործ ունենք երկրորդային աղբյուրի հետ, ապա 
որքանո՞վ են պատշաճ ներկայցված առաջնային աղբյուրի 
տվյալները:

7. Փաստաթուղթը/հաշվետվությունը պատշաճ հղվու՞մ է:
8. Երբևէ փորձ արվե՞լ է գնահատելու փաստաթղթի 

հուսալիությունն ու հավաստիությունը:



որակի
գնահատում

Տվյալները վերաբերու՞մ են ուսումնասիրվող 

ժամանակաշրջանին:

Տվյալները թու՞յլ են տալիս պատասխանել 

հետազոտական հարցին:

Տվյալները վերաբերու՞մ են թիրախային խմբին:

Կիրառված մեթոդաբանությունն ու չափումները 

ընդունելի՞ են:

Հնարավորության դեպքում տվյալները համեմատել 

բնօրինակի հետ:

Չ՛շարունակել
ՈՉ

Հնարավո՞ր է 

վերանայել 

տվյալները

Չ՛շարունակել
ՈՉ

Չ՛շարունակել
ՈՉ

ՈՉ

ԱՅՈ

ԱՅՈ

ԱՅՈ

ԱՅՈ

Չ՛շարունակել

Տեղեկատվության արժեքը գերազանցու՞մ է այն 

հավաքագրելու ծախսերը:
Չ՛շարունակել

ՈՉ

ԱՅՈ

ԱՅՈ

Կանխակալության ռիսկը մե՞ծ է:

Հնարավո՞ր է ստուգել տվյալները:

ԱՅՈ

Օգտագործե՛լ տվյալները

ԱՅՈ

ՈՉ

ՈՉ

ՈՉ



փորձաքննություն
Երկրորդային տվյալների աղբյուրների և դրանց որակի շուրջ 
խորհրդակցե՛ք գործընկերների և ոլորտի փորձագետների 
հետ:



hուսալիության
սանդղակ

Հուսալի

Ավելի շուտ հուսալի

Ավելի շուտ ոչ հուսալի

Ոչ հուսալի

Հնարավոր չէ գնահատել

ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
Տվյալները
ճշգրիտ են

Տվյալները 
փորձաքննվել են

Կանխակալության 
դրդապատճառներ կան

այո ոչ

գուցե

? ??



ընթացակարգերը

1. Հավաքագրում և համադրություն

2. Գնահատում և վերլուծություն

3. Հավաքագրված տվյալների հիման վրա սեփական 
փաստարկ/ների ձևակերպում

4. Փաստարկների կառուցվածքայնացում և գրառում



քննարկում

1. Ի՞նչ տիպի տվյալներ են պետք գրասենյակային 
հետազոտություն իրականացնելու համար:

2. Նման տվյալներ առկա/հասանելի են ՀՀ-ում:

3. Ինչպե՞ս փակել առկա խզվածքը:



տվյալների
երկրորդային 

վերլուծություն

1. Վիճակագրական վերլուծություն

2. Որակական/թեմատիկ վերլուծություն

3. Բովանդակային վերլուծություն (Content analysis)



առավելություններ թերություններ

Պատրաստի և մշակված բազմազան տվյալների 
առկայություն

Վավերականության ստուգման 

սահմանափակումներ

Ժամանակային և ֆինանսական առումով 

ծախսատար չէ
Տեղեկատվության թարմության խնդիր

Իրականացման տեսանկյունից արագ է
Երկրորդային աղբյուրներում առաջնային 

տեղեկատվության հավաքագրման խնդիրներ

Լոնգիտուդային տվյալների օգտագործման 

հնարավորություն
Սահմանափակ հասանելիություն



էթիկա

1. Կանխարգելե՛լ գրագողության յուրաքանչյուր դրսևորում:

2. Փաստաթղթերը հետազոտողներին տրամադրելուց 
առաջ գաղտնազերծե՛լ անձնական բնույթի տվյալները:

3. Չվնասե՛լ ուրիշներին և ինքդ քեզ:



ամփոփում

● Ի՞նչ խնդրիրներ կան այսօր ՀՀ-ում 
քաղաքականությունների հետազոտողների շրջանում 
գրասենյակային հետազոտություն իրականացնելու 
հարցում

● Ի՞նչ անել, որ այլ հետազոտողներ դրան չբախվեն

○ Ստեղծել ոլորտային լոնգիտուդային բազաներ

○ Համակարգել արխիվները

○ Ստեղծել «ներքևից վերև» տվյալների փոխանցման 
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ/ներ

○ ...


