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ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն
ծրագրերի ղեկավար



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/


hետազոտությունը բարդ, բազմափուլ և համապատասխան 
կրթություն պահանջող գործընթաց է



նախագծել  →  իրականացնել



ինչպե՞ս ճիշտ 
մեկնարկել

Հիմնախնդրի 

սահմանում

Նպատակի և 

հետազոտական 

հարցի ձևակերպում

Հիմնական 

հասկացությունների 

սահմանում և/կամ 

օպերացիոնալացում

Վարկած/ների 

մշակում և 

առաջադրում

Մեթոդների 

ճշգրտում, 

ընտրանքի որոշում 

և գործիք/ների 

մշակում

Դաշտային 

աշխատանքների 

իրականացում

Արդյունքների 

մշակում և 

վերլուծություն

Արդյունքների 

ներկայացում

իրականացում

նախագծում



ինչպե՞ս ենք 
հետազոտելու

ո՞ւմ ենք 
հետազոտելու

ինչո՞վ ենք 
հետազոտելու

գործիքընտրանքմեթոդ



հիմնախնդիր
hիմնական + խնդիր

սոցիալական իրականության մեջ խնդրահարույց իրավիճակ

Խնդիր ≠ վատ բան

Խնդիր = անհայտ բան



համատեքստ

1. Որտե՞ղ է հիմնախնդիրը
2. Ե՞րբ է հիմնախնդիրը

տարածաժամանակային սուբյեկտային պրակտիկ և գիտական 

1. Ո՞ւմ է հիմնախնդիրը 
վերաբերում

2. Ո՞ւմ համար է 
հիմնախնդիրը կարևոր

1. Ի՞նչ է հայտնի 
հիմնախնդրի մասին

2. Ի՞նչ կտա հիմնախնդրի 
հետազոտությունը



շրջանակներ և համատեքստ հստակ նպատակ

հիմնախնդիր հետազոտական 
հարց 



Ինչպե՞ս է կրթությունը
անդրադառնում մարդու վրա

Հետազոտական հարցը պետք է
լինի բավականաչափ կոնկրետ

Ինչպե՞ս է բարձրագույն կրթություն 
ստանալն անդրադառնում մարդու 
երջանկության մակարդակի վրա



Ո՞րն է Հայաստանի ամենալավ 
քաղաքական կուսակցությունը

Հետազոտական հարցը պետք է
չպարունակի արժեքային գնահատական

Ինչպե՞ս է X, Y, Z քաղաքական 
կուսակցությունների գործունեությունը 

x-y ժամանակահատվածում 
անդրադարձել x խմբի շահերի վրա։



Ինչպե՞ս բարելավել ՀՀ 
առողջապահության համակարգը

Հետազոտական հարցը պետք է չենթադրի
միանշանակ պատրաստ լուծումներ

Որոնք են ՀՀ առողջապահական 
ծառայությունների որակի 

բարելավման ամենաարդյունավետ 
ռազմավարությունները



Ինչպե՞ս են Հայաստանում
վերաբերվում կանանց ծխելուն

Հետազոտական հարցը պետք է
լինի հետաքրքիր և օրիգինալ

Ինչպես է Հայաստանում փաբային և 
սրճարանային մշակույթի զարգացումն 
ազդել ծխելու վերաբերյալ գենդերային 

կարծրատիպերի վրա



Ի՞նչ մասնագիտություններ են
ընտրում դպրոցն ավարտողները

Հետազոտական հարցը պետք է լինի 
հետազոտություն ենթադրող

Ինչպե՞ս է ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակն ազդում դպրոցն 

ավարտողների մասնագիտության 
ընտրության գործընթացի վրա


