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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/


Արդյունքների ներկայացում

Շահ
? - Y / Y - ?

Գաղափար
X ? Y

Տեսություն

Կոնցեպտուալիզացիա
Հետազոտվող գաղափարների և 
փոփոխականների հստակեցում

Մեթոդի ընտրություն
• Հարցում
• Դիտարկում
• Փաստաթղթերի վերլուծություն
• Անուղղակի մեթոդներ

Ընտրանք
Օպերացիոնալիզացիա

Հետազոտվող փոփոխականների 
չափելիություն

Տվյալների հավաքագրում

Տվյալների մշակում

Վերլուծություն

Հետազոտության նախագծի տեսակը

Փորձարարական Լոնգիտուդային Խաչաձև
Դեպքի 

ուսումնասիրություն

Տրամաբանական շղթա



հասկացութային սխեմա

Կոնցեպտուալիզացիա

Հիմնական գաղափարների 

հստակեցում

Նոմինալ սահմանում

Ի՞նչ է

Օպերացիոնալիզացիա

Ինչպե՞ս չափել

Չափում



օպերացիոնալիզացիա

հասկացություն

չափում

ցուցիչ

ցուցիչ

չափում

ցուցիչ

ցուցիչ



օպերացիոնալիզացիա (օրինակ 1)

սովորել

հասկանալ

պատասխանել հարցերին

բերել համարժեք 
օրինակներ

հիշել վերարտադրել նյութը

կարողանալ

լուծել խնդիրներ

վերլուծել, կիրառել բառեր



օպերացիոնալիզացիա (օրինակ 2)

Մարդու 
անվտանգություն

(human security)

տնտեսական 
անվտանգություն

սննդի 
անվտանգություն

առողջական 
անվտանգություն

միջավայրային 
անվտանգություն

կանաչապատ գոտիներ

ջրի պաշարներ

օդի մաքրություն 

մշուշի գործակից

ծխի ինդեքս

...

անձնային 
անվտանգություն

համայնքային 
անվտանգություն

քաղաքական 
անվտանգություն



հետազոտական 

հարց

հիպոթեզ

հետազոտության 

նախագիծ



հետազոտական
տրամաբանություն/ներ

մեկանգամյա կրկնվող

մեկ դեպք
դեպքի 

ուսումնասիրություն
Case study

լոնգիտուդային
Longitudinal

համեմատելի 
դեպքեր

խաչաձև
Cross-sectional

փորձարարական
Experimental



հետազոտական
նախագծեր

փորձարարական խաչաձև

լոնգիտուդային դեպքի 
ուսումնասիրություն



Փորձարարական նախագիծ

էքսպերիմենտալ խումբ նախնական չափում միջամտություն վերջնական չափում

ստուգիչ խումբ նախնական չափում միջամտություն վերջնական չափում

Լոնգիտուդային նախագիծ ( թրենդային | պանելային | կոհորտային )

մեկ խումբ նախնական չափում միջամտություն վերջնական չափում

Խաչաձև նախագիծ

խումբ 1 միջամտություն չափում

խումբ 2 միջամտություն չափում



հետազոտական 
նախագծեր և մեթոդներ

նախագծեր

• փորձարարական

• լոնգիտուդային

• խաչաձև

• դեպքի վերլուծություն

մեթոդներ

• հարցում

• դիտարկում

• փաստաթղթերի վերլուծություն

• անուղղակի մեթոդներ



հետազոտական 
տրամաբանություններ

• թիվ, գործակից

• թվային համակարգեր, օրենքներ

բացահայտել ֆիզիկական և սոցիալական աշխարհի օրենքները

• նշան/սիմվոլ

• սիմվոլիկ կարգեր, կառուցվածքներ

վերծանել իրականության իմաստային մեկնաբանությունները



քանակական և որակական
հետազոտություններ

քանակական որակական

տեսական հիմքը պոզիտիվիզմ ֆենոմենոլոգիա

վերլուծական ֆոկուսը
կառուցվածքային, արտաքին, 

օբյեկտիվ հատկանիշներ
անհատական, ներքին, սուբյեկտիվ 

հատկանիշներ

հետազոտության նպատակը
տալ պատճառական 
բացատրություններ

մեկնաբանել, հասկանալ երևույթը

վերլուծական միավորը փաստ, իրադարձություն
սուբյեկտիվ նշանակություն, 

զգացմունք

վերլուծական տրամաբանությունը դեդուկցիա (օպերացիոնալիզացիա)
ինդուկցիա

(կոնցեպտուալիզացիա)


