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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/


հետազոտություն
- -

քաղաքականություն

Հետազոտություն Քաղաքականություն

Հետազոտություն Քաղաքականություն

Հետազոտություն Քաղաքականություն

Հետազոտություն Քաղաքականություն



ակադեմիական   vs քաղաքականությունների հետազոտություն

ՀԱՐԱՑՈՒՅՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԹԻՐԱԽԸ ՈՃԸ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
ԳԼԽԱՎՈՐ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հասարակությունը 

բացատրող գիտելիքի 

վերհանում և/կամ տեսության 

կառուցում

Գիտակարգի և/կամ 

գիտնականների կողմից 

սահմանված 

«ճշմարտությունը»

Տեսության կառուցման և 

ստուգման մեթոդական 

խիստ ընթացակարգեր

Ժամանակային 

արտաքին 

սահմանափակումնե

ր հիմնականում 

չկան

Արդյունքները հաճախ չեն 

բավարարում որոշումներ 

կայացնողների

տեղեկատվական կարիքները

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքականությամբ 

պայմանավորված 

փոփոխությունների 

ազդեցության կանխատեսում

Քաղաքականության և 

հարակից ոլորտների 

ներկայացուցիչները

Քաղաքականությանն 

առընչվող խնդիրների 

հասկացման ֆորմալ 

մեթոդաբանություն-ների 

կիրառում;

Հետևանքների

կանխատեսում

Ֆիքսված

վերջնաժամկետ-ներ

Հետազոտական 

բացահայտումները 

կառավարության 

գործողությունների վերածելու 

դժվարություններ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական խնդիրների 

լուծման համար հանրային 

դերակատարների համար 

մատչելի այլընտրանքների

համակարգված 

համեմատություն և 

գնահատում

Որոշում կայացնող/ները

Այլընտրանքային 

քաղաքականություն-ների 

հետևանքների

կանխատեսման 

նպատակով առկա 

հետազոտություն-ների և 

տեսությունների 

համադրություն

Խստորեն 

սահմանված և 

ճնշող 

վերջնաժամկետ-ներ

Որոշում կայացնող/ների 

կողմնորոշմամբ և ճնշող 

ժամկետներով 

պայմանավորված 

իրավիճակայնություն և 

կարճատեսություն



քննարկում

1. Ինչպիսի՞ն են ակադեմիական և քաղաքականության 
հետազոտությունների հարաբերությունները 
Հայաստանում:

2. Որքանո՞վ են վերոնշյալ բնորոշիչները բնութագրում 
հայաստանյան քաղաքականության հետազոտության 
և/կամ վերլուծության պրակտիկաները:



հիմնական
սահմանափակումները

o Պետությունը անդադար գործող համակարգ է, ուր 
ինքնառեֆլեքսիայի հնարավորությունները սահմանափակ 
են:

o Քաղաքականությունները բարդ և բազմաոլորտ 
(քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական) ճնշումների 
ազդեցությամբ ընթացող գործընթացներ են, որոնց 
նկատմամբ հետազոտության վերահսկողությունը թույլ է:

o Հետազոտությունը «լավ» քաղաքականության միջո՞ց, թե՞ 
քաղաքական որոշումների լիգիտիմացման գործիք:



արդյունք և/կամ 
ազդեցություն

Քաղաքականությունների հետազոտությունների ազդեցության 
մասին կարելի է խոսել երեք մակարդակներում.

1. Հետազոտական արդյունքի կամ տեղեկատվության 
ձևաչափի և որակի գնահատում:

2. Հետազոտական արդյունքների կամ տվյալների 
քաղաքականություն մշակողներին տրամադրման 
գործընթացի գնահատում:

3. Ծրագրային վերջնարդյունքներին հասնելու 
համատեքստում քաղաքականությանն ուղղված 
հետազոտություն/ների դերի և նշանակության 
գնահատում:



արդյունք և/կամ 
ազդեցություն

● Որպես քաղաքականությունների հետազոտության խնդիր 
ընդգծե՛լ հետազոտահեն առաջարկությունների փաթեթի 
ձևավորումը:

● Քաղաքականությունների հետազոտությունը չդիտարկե՛լ 
զուտ որպես «խնդիր լուծող» գործընթաց, քանի որ հաճախ 
քաղաքականություններով ուղեկցվող ու հետազոտական 
տվյալների ձևավորման գործընթացները տարբերվող 
ընթացակարգեր ունեն:



● Ոչ համոզիչ

● Նեղ/իրավիճակային

● Հնացած

● Հակասական

Ինչպիսի՞ն չպետք է լինեն 
քաղաքականությունների 
հետազոտությունների
արդյունքները



հաշվետվությունների 
սահմանափակումները

Հետազոտական զեկույցները

● կարող են գրվել հանրության լայն շրջանակներին 
անհասկանալի լեզվով/ժարգոնով

● կարող են անհասանելի լինել,

● կարող են հաշվի չառնել քաղաքական և/կամ վարչական 
իրագործելիության խնդիրը:



ազդեցության/ազդեցիկության 
բարձրացում

1. Քաղաքականություն մշակողների տեղեկատվական 
կարիքների ըմբռնում

2. Քաղաքականության գործընթացի ըմբռնում

3. Բացահայտումների թիրախավորում ըստ շահառու խմբերի

4. Հետազոտական արդյունքների էֆեկտիվ հաղորդակցում

5. Հետազոտական բնութագրիչների «օգտակարության/ 
պետքականության» ընդգծում

6. Հանրային քննարկումների խրախուսում



քննարկում

1. Ո՞ր հետազոտական նախագիծն է առավել պահանջված 
քաղաքականությունների հետազոտություններում:

2. Կա՞ն նման հետազոտություններ/շտեմարաններ, որո՞նք 
հասանելի են և/կամ կիրառվում են Ձեր կողմից:


