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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/


որակական և քանակական 
հետազոտություններ․(ան)համադրելի 
պարադիգմաներ (հարացույցներ)

Պարադիգմա/հարացույց - հավատալիքների/պատկերացումների ամբողջություն 
(աշխարհայացք) այն մասին, թե ինչպես են հիմնախնդիրները ընկալվում և ինչպես են 
իրականացվում հետազոտությունները։

Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ պարադիգմաները իրար հակասող ու անհամադրելի

են։ Տարբեր պարադիգմաների ներկայացուցիչներն ասես տարբեր ճամբարներից լինեն և 

չեն հասկանում իրար։

Պարադիգմաների պատերազմից մինչև համադրելիություն

Պատերազմող կողմեր՝ պոզիտիվիզմ և կոնստրուկտիվիզմ

Համադրելիություն՝ խառը մեթոդներ։



«Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում ։ Երբ նրանց ասում ես, 
թե նոր ընկեր ունես, նրանք քեզ երբեք չեն ասի ամենակարևորի 

մասին։ Երբեք չեն ասի․ «Ինչպե՞ս է հնչում նրա ձայնը։ Ի՞նչ 
խաղեր է սիրում։ Թիթեռների հավաքածու ունի՞, թե՞ ոչ»։ 

Նրանք հարցնում են․ «Քանի՞ տարեկան է։ Քանի եղբայր ունի։ 
Ինչքա՞ն է քաշը։ Ինչքա՞ն փող է վաստակում նրա հայրը»։ Ու 

կարծում են, թե արդեն ճանաչում են նրան»։

Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի, «Փոքրիկ Իշխանը»



խառը մեթոդներով հետազոտություն 
(բազմամեթոդ կամ համակցված)

1. Երկու կամ ավելի մեթոդի կիրառում 
միևնույն կամ իրար նման 
հետազոտական ավանդույթ/ների 
շրջանակներում։ Լավ է 
տրիանգուլյացիայի համար։

2. Խառնած կամ համակցված մեթոդներ, 
որոնք կիրառվում որակական և 
քանակական հետազոտություններում։

https://www.amazon.com/Handbook-Methods-Social-Behavioral-
Research/dp/0761920730?asin=0761920730&revisionId=&format=4&depth=1

https://www.amazon.com/Handbook-Methods-Social-Behavioral-Research/dp/0761920730?asin=0761920730&revisionId=&format=4&depth=1


«Հետազոտական հիմնախնդիրները միշտ բարդ են, տարբեր 
ֆենոմենների համադրմամբ։ Որոշ երևույթներ բնականոն 

կերպով բազմաշերտ են և դրանք հասկանալու համար 
անհրաժեշտ են խառը մեթոդներ»։

« … Խառը մեթոդներով հետազոտությունները պարադոքսալ 
կերպով նոր են և հին։ Հին են, քանի որ արմատավորված են 

հասարակական հետազոտության և հատկապես գնահատող 
հետազոտության մեջ։ Նոր են՝ նոր մեթոդներով, գիտական 

լեզվով, որը չկար նախկինում, որը զարգանում է 
հետազոտական նոր շարժման միջոցով միջգիտակարհային 

տարածության մեջ»:

Tashakkori & Teddlie 2010 Journal of MM Research 4 (4) 271-277



խառը մեթոդներով 
հետազոտությունների

մի շարք առավելություններ

Համադրում են տարբեր հետազոտական ավանդույթներում ստեղծված 
մեթոդներ՝ ուսումնասիրելով երևույթներ, որոնք այլ կերպ դժվար կլիներ 
ըմբռնել։

Մեթոդների համադրումն ավելին է, քան ՔԱՆԱԿԻ ու ՈՐԱԿԻ 
համագումարը։

Տալիս են տրիանգուլյացիայի և փոխլրացման հնարավորություն։

Ուսումնասիրում են երևույթների և զանգվածային, և մարգինալ կողմերը։ 

ՔԱՆԱԿը օգտագործվում է տեսության ապացուցման, իսկ ՈՐԱԿԸ 
տեսության գեներացման համար, հաճախ դա անհրաժեշտ է միևնույն 
հետազոտության շրջանակներում։ 

Հարմար են բարդ սոցիալական ֆենոմենների ուսումնասիրության 
համար։



տրիանգուլյացիա

«Տվյալների հավաքագրման, համադրման և 
համեմատման, վերլուծության մոտեցումների բազմաթիվ 
աղբյուրների միջոցով իրականացվող հետազոտական 
աշխատանք»։

Վերջնական եզրակացությունը խառը մեթոդներով 
հետազոտության կարևոր արժեքն է։

(p․ 674 Tashakkori, & Teddlie 2003) 



պրագմատի՞զմ



պրագմատիզմը՝   խառը մեթոդներով հետազոտության հիմնական գաղափարախոսություն

Պրագմատիզմը հերքում է 
պարադիգմաների 
անհամադրելիության
թեզիսը։

Համարվում է, որ 
հետազոտական 
հարցերը/հիմնախնդիրները 
ավելի էական են, քան այն 
հետազոտական 
ավանդույթները, որոնցում 
դրանք ի սկզբանե կարող էին 
կիրառվել։

Պրագմատիզմը խուսափում 
է մետաֆիզիկական 
կոնցեպտների՝ 
ճշմարտություն, օբյեկտիվ, 
սուբյեկտիվ և այլն, 
կիրառումից։ Այն խիստ 
կիրառական և գործնական
փիլիսոփայություն է։ 

After Tashakkori & Teddlie 2003 p 20-21



խառը մեթոդներով   հետազոտական դիզայնի տեսակները․ մաս 1

Քանակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Որակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Քանակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Որակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Որակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Քանակական տվյալների 

հավաքագրում և 

վերլուծություն

Համեմատել 

կամ համադրել
Մեկնաբանություն

Համեմել Մեկնաբանություն

Կառուցել Մեկնաբանություն



խառը մեթոդներով   հետազոտական դիզայնի տեսակները․ մաս 2

ՀԱՄԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ԲԱԶՄԱՓՈՒԼԱՅԻՆ

Սահմանում

1. Քանակական և որակական 

տվյալների համաժամանակյա 

հավաքագրում, 2. առանձին-

առանձին քանակական և 

որակական վերլուծություններ, 3. 

քանակական և որակական 

տվյալների համադրություն

Մեթոդների հաջորդական 

իրականացում. 1. նախ 

քանակական տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն, 2. 

1-ին փուլի արդյունքների հիման 

վրա որակական տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն 

Մեթոդների հաջորդական 

իրականացում. 1. նախ որակական 

տվյալների հավաքագրում և 

վերլուծություն, 2. 1-ին փուլի 

արդյունքների հիման վրա 

քանակական տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն 

Օժանդակող տվյալների 

համաժամանակյա կամ 

հաջորդական հավաքագրում, 

տվյալների առանձին-առանձին 

վերլուծություն, և օժանդակող 

տվյալների օգտագործում 

մինչև/հետո տվյալների 

հավաքագրումը կամ հիմնական 

տվյալների հավաքագրման 

ընթացքում

Տեսական շրջանակներում 

մրցակցող կամ հաջորդական 

քանակական և որակական 

տվյալների հավաքագրում և 

վերլուծություն

Ծրագրային բազմափուլային

տրամաբանությամբ 

պայմանավորված մրցակցող և/կամ 

հաջորդական քանակական և 

որակական տվյալների 

հավաքագրում 

Դիզայնի 

նպատակը

Խնդրի ամբողջական հասկացում /

Քանակական սանդղակների 

վալիդացում

Քանակական տվյալների 

բացատրություն

Հետախուզական որակական 

տվյալների ստուգում

1. Գիտափորձից առաջ նախնական 

հետախուզության կարիք

(հաջորդական/նախքան)

2. Գիտափորձի առավել 

ամբողջական հասկացման կարիք, 

ինչպիսին է գործընթացը և 

վերջնարդյունքը

(մրցակցային/ընթացքում)

3. Գիտափորձի վերջնարդյունքների

բացատրության կարիք

(հաջորդական/հետո)

Սոցիալական անարդարությունը 

նույնականացնող և քննող 

հետազոտությունների 

իրականացման կարիք

Ծրագրերի զարգացման և/կամ 

գնահատման նպատակով 

բազմափուլ հետազոտության 

իրականացման կարիք

Տարբերակներ
• Զուգահեռ տվյալների բազաների 

ստեղծում

• Տվյալների վալիդացում

• Բացատրություն

• Մասնակիցների ընտրություն

• Տեսության զարգացում

• Գործիքի մշակում

• Ներկառուցված գիտափորձ / 

կորելացիոն դիզայն

• Խառը մեթոդներով դեպքի 

հետազոտություն / նարատիվ

հետազոտություն / ազգագրություն

• Նորմատիվ հետազոտություն
• Բազմափուլ գնահատող 

հետազոտություններ


