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Ներածություն 
 

Տնտեսական երևույթների վիճակագրական վերլուծությունը 
հնարավորություն է տալիս վերհանել դրանց 
փոխկապվածությունը և տնտեսական ցուցանիշները դիտարկել 
համակարգային միասնության մեջ: Նշվածը տնտեսագիտության 
տեսության առանցքային խնդիրներից է, որի լուծմամբ ի հայտ են 
գալիս տնտեսական գործունեության արդյունավետության 
բարձրացման ներուժային հնարավորությունները և սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության օպտիմալացման 
տարբերակները: Այս ամենը պահանջում է հսկայածավալ 
վիճակագրական տեղեկատվության մշակում, ընդգրկուն 
հաշվարկների իրականացում, բազմաչափ մոդելների կառուցում և 
գնահատում, ինչը, բնականաբար, առանց համապատասխան 
ծրագրային ապահովման հնարավոր չէ իրականացնել: 

Ներկայումս նմանատիպ վերլուծությունների իրականաց-
ման գործիքների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում SPSS 
ծրագրային փաթեթը, որի հնարավորությունների համակողմանի 
ուսումնասիրությունը և գործադրման հմտությունների 
զարգացումը տնտեսագիտական շատ մասնագիտությունների 
գծով որակյալ տնտեսագետների պատրաստման գործընթացում 
անգնահատելի նշանակություն ունի: 

Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս հանրապետության բուհ-ական 
համակարգում առկա է տնտեսագիտական մասնագիտություններ 
ստացող բակալավրերի ու մագիստրանտների մոտ կոնկրետ 
խնդիրների լուծման գործնական հմտությունների զարգացումը: 
Այս պայմանի կատարման դեպքում միայն բուհ-ական 
համակարգի կողմից պատրաստվող տնտեսագետները մրցունակ 
կլինեն ներքին և արտաքին աշխատանքի շուկաներում: Այդ իսկ 
պատճառով ուսանողների գործնական հմտությունների 
զարգացումը անգնահատելի նշանակություն ունի` նրանց մասնա-
գիտական առաջխաղացման, նաև` տնտեսագիտության խորքային 
երևույթների լիարժեք իմաստավորման առումով: 

2015թ. հունիսի 13-27-ը ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղում 
կազմակերպվեցին SPSS ծրագրային փաթեթի գործադրմամբ 
սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների իրականացման 
մեթոդների ու եղանակների ուսուցման սեմինար-
պարապմունքներ, որոնց արդյունքում մասնակիցներին, 
մասնավորապես, ներկայացվեցին վիճակագրական տվյալների 
ռեգրեսիոն, կլաստերային և գործոնային վերլուծության մեթոդները 
և SPSS փաթեթի կիրառմամբ դրանց իրագործման եղանակները: 
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Կարևորելով սեմինարների մասնակիցների ստացած 
գիտելիքների կիրառման հմտությունների զարգացման համար 
հիշատակված մեթոդների գործադրմամբ կոնկրետ 
հետազոտական խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը, 
սեմինարի մասնակիցների կազմից ձևավորվել են հետազոտական 
խմբեր (երկու խումբ, յուրաքանչյուրում 5-ական մասնակից), 
որոնց առջև դրվել են կոնկրետ ոլորտներում փաստացի 
վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել սոցիալ-
տնտեսական հետազոտություններ: Առաջադրված խնդիրները 
տարանջատվել են ըստ դրանց լուծման համար կիրառվելիք 
մեթոդի ընդհանրության: Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր խումբի կողմից 
հետազոտվել են 4 խնդիր, որոնց շրջանակներում կիրառվել են 
գծային և ոչ գծային ռեգրեսիայի, կլաստերային ու գործոնային 
վերլուծության մեթոդները: 

Հետազոտությունների արդյունքները ներկայացված են սույն 
ամփոփ հաշվետվության մեջ: Ծրագրի շրջանակներում 
առաջադրված և լուծված խնդիրները կարևոր նշանակություն 
ունեն ինչպես առանձին սոցիալ-տնտեսական երևույթների նորովի 
իմաստավորման, այնպես էլ հետազոտությունների մասնակիցնե-
րի կողմից SPSS փաթեթի կիրառական հնարավորությունների 
գործադրման հմտությունների զարգացման համատեքստում: 

Հետազոտությունների իրականացմանը ակտիվ 
մասնակցություն են ցուցաբերել ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 
մի շարք ուսանողներ: 
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Executive Summary 
 

Statistical analysis of economic phenomena allows us to explore the 
relationships between different factors and view economic indicators 
through a shared lens. This is one of crucial functions of institutions that 
study and teach economics: to identify areas of potential growth and make 
recommendations to the public and private sector that will lead to socio-
economic policies conducive to growth. In order to accomplish this, 
institutions and researches must process high-volume data, which involves 
the formulation and evaluation of multivariate models—none of which is 
possible without specialized software and methodological training. 
IBM’s Statistical Package for Social Sciences (SPSS) is one of the world’s 
most widely used tools conducting this kind of analysis. Unfortunately, due 
to a number of factors, including the prohibitive cost of the software and 
the lack of training and support, SPSS is not widely used in Armenian 
higher education institutions, particularly in the regions outside of the 
capital. In order to bring Armenian economic research up to international 
standards, institutions must devote resources to equipping research 
departments, training researchers, and funding research projects. Not only 
will this allow Armenian scholars to join the international economics 
dialogue, it will lead to improved resource management and growth in 
public and private sectors. 
In 2015, Armenian State University of Economics, Yeghegnadzor Branch, 
director Sos Khachikyan and United States Peace Corps volunteer Brian 
Saliba co-founded an economic research department at their university, 
with support and funding from  Peace Corps and USAID’s Small Project 
Assistance program. The project consisted of the acquisition of essential 
hardware and software (including SPSS), the design and implementation of 
an intensive SPSS and methodological training seminar led by Armen 
Ktoyan, PhD, Associate Professor, and attended by 20 aspiring researchers 
from the university faculty and student body, and representatives from 
local businesses and NGOs. With the training complete, Dr. Ktoyan led the 
trainees through a pilot research project, the results of which you now 
hold in your hands. The overarching goal of the pilot was to explore how 
future research could influence regional socio-economic policy and lead to 
economic development in Vayots Dzor marz. Dr. Ktoyan assigned 8 tasks to 
the research team: 
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1. Research the relationship between studying progress and 
entrance exam of students at the ASUE Yeghegnadzor branch. 

2. Build a regression model explaining GDP based upon social-
economic variables. 

3. Build a regression model for estimating relations between GDP, 
inflation, and unemployment (based on RA official statistics). 

4. Build a Cob-Douglas production function rooted in the conditions 
of technological progress neutrality (based on RA official 
statistics). 

5. Implement cluster analysis of the prices consumers face for goods 
and services in the cities of RA. 

6.  Implement cluster analysis of social-economic general indicators 
for Yerevan and the regions of RA. 

7. Implement factorial analysis of the main indicators for banks in 
the RA. 

8. Implement factorial analysis of social-economic development for 
Yerevan and the regions of RA. 
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1. Հետազոտություններ գծային ռեգրեսիայի մեթոդի կիրառմամբ 
 
1.1. Գծային ռեգրեսիայի մեթոդի հակիրճ նկարագրությունը 
 

Ռեգրեսիոն վերլուծության գլխավոր խնդիրը փոփոխական-
ների փոխկապվածությունը բնութագրող մոդելի կառուցումն է: 
Դրա կիրառմամբ հնարավոր է դառնում անկախ 
փոփոխականների արժեքներով ստանալ կախյալ փոփոխականի 
արժեքների գնահատականները: 

Մոդելի կառուցմանը մասնակցում են փոփոխականների 
երկու տիպեր` 

- արդյունքային (կախյալ, էնդոգեն) փոփոխականը (Y) – 
բնութագրում է տնտեսական համակարգի գործարկման 
արդյունքը կամ արդյունավետությունը: Դրա արժեքները ձևա-
վորվում են այլ փոփոխականների և գործոնների ազդեցությամբ, 
որոնց մի մասը ենթարկվում է գրանցման, կառավարման և 
պլանավորման: Ռեգրեսիոն վերլուծությունում արդյունքային 
փոփոխականը ֆունկցիայի դեր է խաղում, որի արժեքը որոշվում է 
արգումենտների դեր կատարող, բացատրող փոփոխականների 
արժեքներով: Արդյունքային փոփոխականը, իր բնույթով, միշտ 
պատահական (ստոխաստիկ) է; 

- բացատրող (անկախ, արտածին) փոփոխականներ (X) – 
դրանք գրանցման ենթարկվող փոփոխականներն են, որոնք 
նկարագրում են իրական տնտեսական համակարգի գործարկման 
պայմանները: Դրանք անվանվում են նաև գործոնային 
հայտանիխներ: Ռեգրեսիոն վերլուծության մեջ անկախ 
փոփոխականները հանդես են գալիս որպես Y արդյունքային 
ֆունկցիայի արգումենտներ: Դրանք, իրենց բնույթով, կարող են 
լինել ինչպես պատահական, այնպես էլ ոչ պատահական: 

Այն դեպքում, երբ կախյալ փոփոխականը պետք է լինի 
անընդհատ (բացառությամբ լոգիստիկական ռեգրեսիայի), անկախ 
փոփոխականները կարող են լինել ինչպես դիսկրետ, այնպես էլ 
կատեգորիալ, ինչպես, օրինակ, սեռը կամ օգտագործված 
փոխադրամիջոցի տիպը: Եթե բոլոր անկախ փոփոխականները 
(կամ դրանց մեծամասնությունը) կատեգորիալ են, ապա այդ 
դեպքում ավելի լավ է օգտագործել դիսպերսիոն վերլուծությունը: 

Ռեգրեսիայի ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել 

 kXXXfY ,...,, 21  տեսքով: Դրանում ներառված գործոնների 

թվից կախված, տարբերում են մոդելների երկու տիպեր` 
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միագործոն (զույգային ռեգրեսիայի մոդել) և բազմագործոն 

(բազմաչափ ռեգրեսիայի մոդել), իսկ ըստ  kXXXfY ,...,, 21  

տեսքի` ընդունված է տարբերակել գծային և ոչ գծային ռեգրեսիոն 
մոդելները: 

Բազմաչափ գծային ռեգրեսիայի մոդելն ունի հետևյալ 
տեսքը. 

iikkiii xxxy   ...22110 , ni ,1  (1.1), 

որտեղ` 
j - ռեգրեսիայի գործակիցն է  kj ,1  

i - պատահական գործոնը (ռեգրեսիայի սխալը), 

n  - դիտարկումների թիվը: 

Ռեգրեսիայի գործակիցը ցույց է տալիս, թե միջինում 

որքանով է փոփոխվելու արդյունքային հայտանիշը, եթե 
jx

գործոնը փոխվի չափման մեկ միավորով` մոդելում ներառված 
մյուս փոփոխականների ֆիքսված արժեքների դեպքում: 

Գրառման մատրիցային ձևից օգտվելով, (1.1) 
հավասարումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

  XY        (1.2), 

որտեղ` 
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(1.2) հավասարման մեջ առկա են գործոններից 
արդյունքային փոփոխականի կախվածությունը բնութագրող 

k ,...,,, 210
անհայտ պարամետրերը: Դրանք գնահատվում են 

ընտրանքային դիտարկումների հիման վրա, ըստ այդմ էլ 
ստացված հաշվարկային ցուցանիշները հանդիսանում են 
անհայտ պարամետրերի վիճակագրական գնահատականները: 



10 
 

Գնահատման արդյունքում գծային ռեգրեսիայի (1.2) մոդելը 
ստանում է հետևյալ տեսքը. 

eYeXAY 


      (1.3), 

որտեղ`  

A - ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատականների 
վեկտորն է, 

XAYe   - ռեգրեսիայի մնացորդների վեկտորն է, 

XAY 


 - արդյունքային փոփոխականի արժեքների 
գնահատականների վեկտորն է:   

Գծային ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատումը, որպես 
կանոն, իրականացվում է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով 
(ՓՔՄ), որը ենթադրում է արդյունքային փոփոխականի փաստացի 
և հաշվարկային արժեքների տարբերությունների քառակուսիների 
գումարի մինիմիզացման խնդրի առաջադրում: Այսինքն` 

 



n

i

ii yy
1

2
minˆ  

Օպտիմալության խնդրի լուծման արդյունքում դուրս են 
բերվում ռեգրեսիայի գործակիցների գնահատականները. 

  YXXXA TT 1
       (1.4) 

Ռեգրեսիայի մոդելի որակը կապվում է արդյունքային 
փոփոխականի փաստացի և հաշվարկային (մոդելի կիրառման 
արդյունքում ստացված) արժեքների համապատասխանության 
հետ: Ըստ այդմ, փաստացի տվյալներին ռեգրեսիայի մոդելի 

համապատասխանության ստուգումն իրականացվում է iii yye ˆ  

մնացորդների վերլուծության հիման վրա: 
Մնացորդների վերլուծությունը թույլ է տալիս պատկերացում 

կազմել այն մասին, թե որքանով է ճշգրիտ ընտրված մոդելը կամ 
ռեգրեսիայի գործակիցների գնահատման մեթոդը: Ռեգրեսիոն 
վերլուծության ընդհանուր կանխադրույթների համաձայն, 
մնացորդները պետք է դրսևորեն անկախ (իրականում` գրեթե 
անկախ), միատեսակ բաշխված պատահական մեծությունների 
վարքագիծ: 

Ռեգրեսիայի մոդելի որակի վերլուծություններում առաջին 
հերթին օգտագործվում է դետերմինացիայի գործակիցը, որը 
որոշվում է հետևյալ կերպ. 
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ˆ

    (1.5) 

Դետերմինացիայի գործակիցը  ցույց է տալիս արդյունքային 
փոփոխականի վարիացիայում հետազոտվող գործոնների 
ազդեցությամբ պայմանավորված վարիացիայի մասնաբաժինը, 
այսինքն բնութագրում է, թե Y-ի վարիացիայի որ մասն է հաշվի 
առնված մոդելում և պայմանավորված մոդելու ներառված 

գործոնների` իր վրա ազդեցությամբ:  Որքան 
2R  մոտ է 1-ին, 

այնքան բարձր է մոդելի որակը: 
Կարևոր հանգամանք է հանդիսանում կառուցված 

ռեգրեսիայի հավասարման և դրա առանձին պարամետրերի 
նշանակալիության ստուգումը: Ռեգրեսիայի հավասարման 
նշանակալիության ստուգմամբ պատասխան է տրվում հետևյալ 
հարցին` արդյոք Y և X փոփոխականների միջև կախվածությունը 
արտահայտող մաթեմատիկական մոդելը համապատասխանում է 
փաստացի տվյալներին և արդյունքային փոփոխականի 
նկարագրության համար արդյոք բավարար են հավասարման մեջ 
ներառված գործոնային փոփոխականները: 

Ռեգրեսիայի հավասարման նշանակալիության 
գնահատումն իրականացվում է պարզելու համար, թե արդյոք 
ռեգրեսիայի հավասարումը պիտանի է գործնական կիրառության 
(օր.` կանխատեսումների) համար: 

Ռեգրեսիայի մոդելի նշանակալիության ստուգման համար 
օգտագործվում է Ֆիշերի F-հայտանիշը. 

   11 2

2




knR

kR
F      (1.6) 

Եթե Ֆիշերի հայտանիշի հաշվարկային արժեքը, kv 1
 և 

12  knv ազատության աստիճաններով, մեծ է 

նշանակալիության տրված մակարդակի դեպքում հայտանիշի 
աղյուսակային արժեքից, ապա մոդելը համարվում է նշանակալի: 

Որպես ճշգրտության չափ գործածվում է մնացորդային 
բաղադրիչի դիսպերսիայի անշեղելի գնահատականը, որն իրենից 
ներկայացնում է մնացորդի մակարդակների քառակուսիների 

գումարի հարաբերությունը 1 kn  մեծությանը: Դիսպերսիայի 
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գնահատականի քառակուսի արմատն անվանվում է ստանդարտ 
սխալ. 





n

i

ie e
kn 1

2

1

1
      (1.7) 

Ռեգրեսիայի առանձին գործակիցների գնահատականների 
նշանակալիությունը ստուգվում է ըստ t-վիճակագրության, 
ռեգրեսիայի հավասարման j-րդ պարամետրի (ազատ անդամից 
բացի) զրոյական լինելու մասին հիպոթեզի ստուգման միջոցով: 
Ըստ այդմ, օգտագործվում է հետևյալ հայտանիշը. 

j

j

a

j

a

a
t


       (1.8), 

որտեղ 
ja -ն j  գնահատականն է, 

ja  - ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականի ստանդարտ 

շեղումը, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

jjea b
j

   , որտեղ jjb  -ն   1
XX T

 մատրիցի 

անկյունագծային տարրն է: 

Եթե t-հայտանիշի հաշվարկային արժեքը, 1 kn  
ազատության աստիճաններով, գերազանցում է դրա 
աղյուսակային արժեքը` նշանակալիության տրված մակարդակի 
դեպքում, ապա ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականը 
համարվում է նշանակալի: Հակառակ դեպքում, ոչ նշանակալի 
գործակցին համապատասխանող գործոնը դուրս է բերվում 
մոդելից: 

Ռեգրեսիայի հավասարումը օգտագործվում է գործոնների 
արժեքների փոփոխության տրված միջակայքում արդյունքային 
ցուցանիշի արժեքների հաշվարկման համար: Բացի այդ, մոդելը 
սահմանափակ կիրառություն ունի նաև այդ միջակայքից դուրս 
հաշվարկների իրականացման համար, այսինքն` այն կարելի է 
օգտագործել ինտերպոլյացիայի, և սահմանափակ չափով` 
էքստրապոլյացիայի խնդիրների լուծման համար

1
: 

                                                           
1
 Գծային ռեգրեսիայի մոդելների մասին առավել մանրամասն, 

տես` Gujarati D. Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw−Hill 

Companies, 2004; Wooldridge J. Introductory Econometrics, South-

Western College Publishing, 2000; Davidson J. Econometric Theory, 
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1.2. Հետազոտական խնդիրների լուծումը գծային ռեգրեսիայի 
մեթոդով

2
 

 
Հետազոտական խնդիր #1. Հետազոտել ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի 
մասնաճյուղի ուսանողների առաջադիմության և ընդունելության 
քննությունների արդյունքների փոխկապվածությունը:  

Խնդրի լուծման նպատակով հետազոտական խմբի 
անդամների կողմից հավաքագրվել են ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի 
մասնաճյուղի ուսանողների` ընդունելության քննություններին 
ստացած գնահատականների և բուհ-ում կիսամյակային 
գնահատականների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ: 
Ընտրանքում ներառվել են ընդհանուր առմամբ 112 ուսանողներ, 
որոնց բաշխումն ըստ տարիների ու մասնագիտությունների 
ներկայացված է ստորև աղյուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1. Ընտրանքի կառուցվածքը (ընտրանքում ներառված 

ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսի և մասնագիտության) 

Կուրսը 

Մասնագիտությունը 

Ընդամենը 
Ֆինանսներ 

Հաշվապահական 
հաշվառում 

Զբոսաշրջության 
կառավարում 

Առաջին 20 12 6 38 

Երկրորդ 15 8 10 33 

Երրորդ 20 8 13 41 

Ընդամենը 55 28 29 112 

 
Ընտրանքում ներառված ուսանողների` ընդունելության 

քննությունների և կիսամյակային միջին գնահատականների 
ամփոփ վիճակագրությունը բերված է աղյուսակներ 2-4-ում: 

 

                                                                                                                           
Blackwell Publishers, Oxford, U.K., 2000; Tabachnick B., Fidell L. Using 

Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc; 2007. 
2
 SPSS փաթեթի կիրառմամբ գծային ռեգրեսիայի հավասարման 

պարամետրական գնահատման և վերլուծության վերաբերյալ 

ավելի մանրամասն, տես` Pallant J. SPSS Survival Guide: A Step by 

Step Guide to Data Analysis using SPSS for Windows. 3rd ed. New York: 

Open University Press; 2007; Darren G., Mallery P. IBM SPSS Statistics 

21. Step by Step. A Simple Guide and Reference, 13
th

 Edition. 
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Աղյուսակ 2. Ընտրանքում ներառված ուսանողների ընդունելության 
քննությունների և կիսամյակային միջին գնահատականները (I 

կուրս) 

Ուսանողի 
համարը 

Մասն. 

Ընդունելության գնահատականը ՄՕԳ 

Մաթ. Անգլ. 
Հայոց 
լեզու 

ՄՀԱ 
(երեքի 
միջինը) 

1-ին 
կիս. 

2-րդ 
կիս. 

1 Ֆին. 13,25 18,25 11,75 14,4 96,75 
96,5

8 

2 Ֆին. 12 13,5 15 13,5 83,42 
76,9

2 

3 Ֆին. 8 15,5 17,5 13,7 77,17 
71,7

5 

4 Ֆին. 12 14,5 14 13,5 86,83 
83,8

3 

5 Ֆին. 12,75 13 14 13,3 94,17 
95,0

8 

6 Ֆին. 14 9,25 9,5 10,9 52,25 
54,0

0 

7 Ֆին. 10 11,5 11 10,8 75,08 
78,0

8 

8 Ֆին. 9,5 8,5 14,5 10,8 78,33 
79,1

7 

9 Ֆին. 12,25 9,5 8,25 10,0 79,25 
79,2

5 

10 Ֆին. 9,75 11 10,5 10,4 87,67 
83,8

3 

11 Ֆին. 9,25 11,25 8,25 9,6 88,42 
77,0

8 

12 Ֆին. 10,75 7,75 14,75 11,1 81,33 
79,1

7 

13 Ֆին. 10,75 8,5 8,5 9,3 79,42 
74,5

8 

14 Ֆին. 8,5 10,25 8 8,9 88,83 
87,2

5 

15 Ֆին. 8,25 8,5 10,25 9,0 67,50 
71,1

7 

16 Ֆին. 10 9 8 9,0 83,58 
79,4

2 

17 Ֆին. 9 11 9 9,7 58,50 
49,5

8 

18 Ֆին. 12,75 16,25 18,75 15,9 77,00 
76,7

5 

19 Ֆին. 12 12,25 16,25 13,5 50,00 
46,9

2 

20 Ֆին. 12,5 7,25 11,75 10,5 45,00 
44,8

3 
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Ուսանողի 
համարը 

Մասն. 

Ընդունելության գնահատականը ՄՕԳ 

Մաթ. Անգլ. 
Հայոց 
լեզու 

ՄՀԱ 
(երեքի 
միջինը) 

1-ին 
կիս. 

2-րդ 
կիս. 

21 ՀՀ 15 16,5 15,5 15,7 96,55 
95,7

1 

22 ՀՀ 12,5 15 17,5 15,0 84,45 
86,2

9 

23 ՀՀ 11,75 11 13,5 12,1 83,55 
68,0

6 

24 ՀՀ 12 9 13 11,3 66,73 
74,2

9 

25 ՀՀ 8 18 18 14,7 73,82 
80,2

4 

26 ՀՀ 12,25 7,5 14,5 11,4 70,27 
69,5

3 

27 ՀՀ 10,25 8,5 14 10,9 64,18 
67,2

9 

28 ՀՀ 7,5 10 14,5 10,7 70,73 
76,7

6 

29 ՀՀ 10,5 8 9 9,2 89,18 
63,2

4 

30 ՀՀ 11 12,5 9 10,8 60,64 
57,7

1 

31 ՀՀ 9,5 8,25 12,5 10,1 67,91 
64,7

1 

32 ՀՀ 7,5 8,25 10 8,6 69,00 
71,2

4 

33 Զբոս. 10,25 16,25 17,75 14,8 84,00 
77,2

9 

34 Զբոս. 9,75 12 13 11,6 71,50 
66,7

1 

35 Զբոս. 11,75 14 10,5 12,1 86,83 
90,0

7 

36 Զբոս. 10,75 12 9 10,6 75,08 
67,7

1 

37 Զբոս. 9 8,5 17,25 11,6 76,75 
42,0

0 

38 Զբոս. 10 9,5 17 12,2 73,08 
71,0

0 

 

Աղյուսակ 3. Ընտրանքում ներառված ուսանողների ընդունելության 
քննությունների և կիսամյակային միջին գնահատականները (II 

կուրս) 

Ուսանողի  
# 

Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  1  2  3  4  
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Ուսանողի  
# 

Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  1  2  3  4  

39 Ֆին. 
12,7

5 
9,25 14 12,0 85,58 84,00 87,56 83,93 

40 Ֆին. 15,5 17,25 15,25 16,0 95,08 92,64 90,61 90,64 

41 Ֆին. 
13,7

5 
14 15,25 14,3 85,92 90,79 88,03 71,51 

42 Ֆին. 17 15 11,75 14,6 91,92 91,50 91,06 89,64 

43 Ֆին. 13 16,75 13 14,3 88,83 85,00 89,67 87,91 

44 Ֆին. 12,5 16,5 13 14,0 81,75 68,86 75,32 74,76 

45 Ֆին. 7,75 11 12 10,3 79,25 71,14 72,89 69,49 

46 Ֆին. 14 14 10,5 12,8 79,00 74,93 78,06 74,82 

47 Ֆին. 11 12,75 14 12,6 56,67 70,64 51,7 50,22 

48 Ֆին. 
11,7

5 
10 10 10,6 69,17 48,07 62,37 58,49 

49 Ֆին. 7,5 14 8,5 10,0 68,50 60,21 65,32 54,62 

50 Ֆին. 12 12,75 9 11,3 74,08 65,71 68,21 74,16 

51 Ֆին. 10,5 11,25 8,5 10,1 62,25 69,64 42,92 43,42 

52 Ֆին. 7,5 8,75 13,75 10,0 76,17 60,50 85,69 86,2 

53 Ֆին. 9,5 10 12 10,5 74,00 78,86 89,73 85,91 

54 ՀՀ 
10,7

5 
17,25 18,75 15,6 93,09 96,16 95,83 100 

55 ՀՀ 
11,2

5 
10,25 10,25 10,6 83,00 73,11 85 89,57 

56 ՀՀ 9,5 8,5 12,5 10,2 68,82 69,47 76,25 79,29 

57 ՀՀ 8,75 10,5 9,25 9,5 80,91 72,68 73 74 

58 ՀՀ 10 9 9 9,3 41,82 42,47 39,75 43,43 

59 ՀՀ 15 14 16 15,0 92,45 96,79 96,58 97,67 

60 ՀՀ 9 11 9 9,7 81,27 79,74 83,25 86,81 

61 ՀՀ 8,5 9 9 8,8 55,00 50,00 60,25 61,52 

62 Զբոս. 15,5 17,5 17 16,7 91,25 93,75 97,95 97,6 

63 Զբոս. 15,5 13,5 16,75 15,3 94,83 91,88 97,55 96,8 

64 Զբոս. 10,5 16 12,25 12,9 55,17 51,31 59,7 54,2 

65 Զբոս. 12,2 9,5 15,75 12,5 89,25 83,56 89,65 90,8 
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Ուսանողի  
# 

Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  1  2  3  4  

5 

66 Զբոս. 16 8 13 12,3 81,92 66,81 80,15 67,2 

67 Զբոս. 
11,2

5 
10 10 10,4 80,50 84,00 91,65 88 

68 Զբոս. 9,5 8,25 10,25 9,3 78,75 85,38 95,8 92,6 

69 Զբոս. 12 13,25 9,5 11,6 86,75 92,44 86,25 83,4 

70 Զբոս. 10,5 13 9,5 11,0 56,42 59,56 63 58,8 

71 Զբոս. 14 7,25 8 9,8 41,00 42,00 71,85 64 

 

Աղյուսակ 4. Ընտրանքում ներառված ուսանողների ընդունելության քննությունների 
և կիսամյակային միջին գնահատականները (III կուրս) 

Ուսա-
նողի  

# 
Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  I II III IV V VI 

72 Ֆին. 14,75 18 17 16,6 
90,3 84,2 84,8 81,2 90,2 95,1 

73 Ֆին. 16 18,5 11 15,2 
82,5 77,5 75,9 75,2 87,0 90,4 

74 Ֆին. 15 16 13 14,7 
83,4 79,0 80,4 79,9 91,6 95,9 

75 Ֆին. 11 16,5 15,5 14,3 
83,6 83,6 85,3 85,9 92,2 93,7 

76 Ֆին. 11,5 13 11,75 12,1 
74,5 72,2 78,1 67,6 87,0 91,1 

77 Ֆին. 7,5 8,5 13,5 9,8 
83,3 79,8 81,8 80,6 90,4 92,6 

78 Ֆին. 7,5 15,5 15,5 12,8 
89,5 78,2 70,4 65,3 85,6 88,9 

79 Ֆին. 10 15,5 15,5 13,7 
81,4 69,2 51,8 46,6 64,6 57,5 

80 Ֆին. 12,5 13,5 13 13,0 
41,9 43,4 77,1 71,4 89,8 93,5 

81 Ֆին. 11 7,5 12 10,2 
69,8 62,2 71,9 62,2 82,4 85,9 

82 Ֆին. 12,5 11 14 12,5 
61,5 57,0 84,8 88,3 93,8 97,0 

83 Ֆին. 12,75 8,75 11 10,8 
90,8 88,9 65,0 62,9 82,2 88,2 
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Ուսա-
նողի  

# 
Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  I II III IV V VI 

84 Ֆին 9 13 13,5 11,8 
56,0 56,6 65,9 65,9 83,6 83,3 

85 Ֆին. 12 8,5 15,75 12,1 
61,8 47,1 58,3 52,0 56,4 60,2 

86 Ֆին. 10,5 11,5 13 11,7 
59,3 42,9 52,9 55,9 68,6 62,7 

87 Ֆին. 14 16,5 12 14,2 
50,0 44,1 57,4 48,1 67,0 64,3 

88 Ֆին. 13,5 
16,7

5 
10 13,4 

69,0 70,0 67,2 63,3 80,7 78,4 

89 Ֆին. 13,75 9,75 12,25 11,9 
89,0 90,1 88,4 86,3 94,8 98,5 

90 Ֆին. 12,25 18 11 13,8 
58,0 59,0 45,6 53,0 56,6 61,6 

91 Ֆին. 10 9,75 10,5 10,1 
70,0 72,0 44,4 68,9 85,8 82,3 

92 ՀՀ 9 16 10,75 11,9 
85,1 89,8 84,9 88,5 90,4 95,6 

93 ՀՀ 10,75 15 15,75 13,8 
73,7 80,8 74,9 83,9 78,0 94,8 

94 ՀՀ 8 13,5 11,5 11,0 
56,8 49,3 62,1 66,1 59,3 68,6 

95 ՀՀ 11 12,5 14 12,5 
57,0 56,7 64,6 61,8 74,8 79,1 

96 ՀՀ 15,5 10 11 12,2 
61,5 59,1 67,3 71,0 74,9 85,7 

97 ՀՀ 13,75 11,5 10,75 12,0 
74,2 81,5 80,2 92,4 88,1 99,2 

98 ՀՀ 8 9 12,5 9,8 
75,7 50,4 34,8 25,7 48,0 48,3 

99 ՀՀ 12,25 12 11,5 11,9 
40,0 40,9 42,5 48,2 54,6 58,9 

100 Զբոս. 10,25 10 11 10,4 
89,9 96,0 97,9 96,8 98,9 98,7 

101 Զբոս. 13,5 12 12 12,5 
75,6 82,3 94,3 92,2 94,8 98,1 

102 Զբոս. 12,75 14 12,5 13,1 
41,4 47,9 62,6 50,2 48,8 62,8 

103 Զբոս. 9,75 11,5 10,75 10,7 
91,0 88,9 95,4 95,0 93,1 98,3 



19 
 

Ուսա-
նողի  

# 
Մասն. 

Ընդունելության 
գնահատականը 

ՄՕԳ, ըստ կիսամյակների 

Մաթ Անգ Հայ ՄՀԱ  I II III IV V VI 

104 Զբոս. 9 12 10,5 10,5 
70,9 62,6 78,2 72,8 78,1 83,3 

105 Զբոս. 9 11 11 10,3 
65,8 69,4 50,5 63.4 67,8 76,4 

106 Զբոս. 12,5 11 17,5 13,7 
59,6 51,8 82,1 80,8 87,1 94,5 

107 Զբոս. 13 13 17,75 14,6 
78,8 76,6 89,8 88,4 77,1 93,2 

108 Զբոս. 10 10 10 10,0 
71,2 70,9 79,4 75,6 87,0 94,6 

109 Զբոս. 15 11,75 17,5 14,8 
77,0 79,0 90,2 84,8 89,7 97,4 

110 Զբոս. 12,5 12 10 11,5 
78,2 81,5 90,4 91,0 53,6 61,0 

111 Զբոս. 8 13,5 9 10,2 
42,4 67,3 63,5 49,2 83,6 90,6 

112 Զբոս. 7,5 16 8,5 10,7 
41,1 50,2 79,6 80,8 42,3 46,7 

 
Ընտրանքում ներառված ուսանողների առաջադիմության և 

ընդունելության քննությունների գնահատականների միջև կապի 
նկարագրության և վիճակագրական գնահատման նպատակով 
մեր կողմից կիրառվել են տարբեր մոդելներ, որոնց վերաբերյալ 
տեղեկատվությունն ու պարամետրերի գնահատման 
արդյունքները ամփոփված են ստորև աղյուսակ 5-ում: 

 
Աղյուսակ 5. Ռեգրեսիոն մոդելներն ու դրանց գնահատման 

արդյունքները 

Մոդել Կուրս 
Կախ. 
փոփ 

Անկախ 
փոփ 

Ռեգ. 
գործ. 
գնահ. 

Նշ. 
Ազատ 
անդամ 

Նշ. 
R

2
 

ճշգ. 
F նշ. 

1 

1,2,3-րդ 
կուրսեր  
(n=112) 

ՄՕԳ1 ՄՀԱ 2.151 0.002 48.1 0.00 0.079 0.002 

2 ՄՕԳ1 ՄԱԹ 1.227 0.038 60.0 0.00 0.03 0.032 

3 ՄՕԳ1 ԱՆԳ 0.903 0.043 62.9 0.00 0.028 0.043 

4 ՄՕԳ1 ՀԱՅ 1.258 0.007 58.1 0.00 0.055 0.007 

5 ՄՕԳ2 ՄՀԱ 2.460 0.000 42.1 0.00 0.097 0.000 

6 ՄՕԳ2 ՄԱԹ 1.480 0.016 54.85 0.000 0.016 0.043 

7 ՄՕԳ2 ԱՆԳ 1.339 0.004 55.32 0.000 0.004 0.065 

8 ՄՕԳ2 ՀԱՅ 1.043 0.035 58.48 0.000 0.035 0.031 

9 ՄՕԳ2 ՄՕԳ1 0.895 0.000 5.44 0.16 0.731 0.000 

10 3-րդ 
կուրս 

ՄՕԳ3 ՄՀԱ 1.774 0.233 50.26 0.01 0.011 0.233 

11 ՄՕԳ4 MEA 1.249 0.433 56.02 0.007 0.01 0.433 
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12 (n=41) ՄՕԳ5 MEA 1.254 0.382 62.68 0.001 0.001 0.382 

13 ՄՕԳ6 MEA 1.561 0.291 63.48 0.001 0.291 0.004 

14 ՄՕԳ2 ՄՕԳ1 0.875 0.000 7.18 0.234 0.731 0.000 

15 ՄՕԳ3 ՄՕԳ1 0.474 0.002 39.05 0.001 0.191 0.002 

16 ՄՕԳ4 ՄՕԳ1 0.502 0.002 36.4 0.002 0.202 0.002 

17 ՄՕԳ5 ՄՕԳ1 0.530 0.000 41.15 0.000 0.000 0.269 

18 ՄՕԳ6 ՄՕԳ1 0.506 0.001 47.39 0.000 0.001 0.226 

19 

2-րդ 
կուրս 
(n=33) 

ՄՕԳ1 MEA 4.113 0.000 27.3 0.20 0.000 0.374 

20 ՄՕԳ2 MEA 4.586 0.000 19.34 0.110 0.000 0.401 

21 ՄՕԳ3 MEA 3.594 0.002 35.39 0.011 0.002 0.241 

22 ՄՕԳ4 MEA 3.490 0.005 34.77 0.018 0.005 0.207 

23 ՄՕԳ2 ՄՕԳ1 0.952 0.000 1.314 0.855 0.000 0.770 

24 ՄՕԳ3 ՄՕԳ1 0.889 0.000 10.33 0.216 0.000 0.687 

25 ՄՕԳ4 ՄՕԳ1 0.916 0.000 6.45 0.463 0.000 0.675 

26 
1-ին 

կուրս 
(n=38) 

ՄՕԳ1 MEA 1.591 0.111 57.7 0.000 0.111 0.043 

27 ՄՕԳ2 MEA 2.112 0.049 48.53 0.000 0.049 0.078 

 
Ընդհանուր առմամբ, աղյուսակում ներառվել են 27 

մոդելների պարամետրական գնահատման վերաբերյալ վիճա-
կագրական տվյալներ: Նկատենք, որ նկարագրված խնդրի 
լուծման շրջանակներում մեր կողմից դիտարկվել են շատ ավելի 
մեծ թվով ռեգրեսիոն մոդելներ, որոնցից ընտրվել ու աղյուսակում 
ներկայացվել են  առավել ուշագրավները: 

Աղյուսակ 5-ում ռեգրեսիոն մոդելներն ու դրանք 
գնահատման արդյունքները ներկայացված են հետևյալ 
տրամաբանությամբ. նախ, իրականացվել է ուսանողների 
առաջադիմության և ընդունելության քննական գնահատական-
ների կապի ռեգրեսիոն գնահատում ողջ համախմբության 
(ընտրանքում ներառված բոլոր 112 ուսանողների) տվյալների 
ընդգրկմամբ: Այնուհետև, կազմավորվել են ավելի փոքր 
ընտրանքային խմբեր (ըստ առանձին կուրսերի), որոնց համար 
իրականացվել է նույն փոփոխականների միջև կապի 
վիճակագրական գնահատում: Նկատենք, որ այս սկզբունքով 
արված գնահատման արդյունքների համադրումը թույլ է տալիս 
վերհանել դիտարկվող ցուցանիշների միջև կապի 
առանձնահատկություններն ըստ առանձին կուրսերի: Հավելենք 
նաև, որ սկզբնապես ընտրանքային ենթախմբերի ձևավորում ու 
մոդելների պարամետրական գնահատում կատարվել է նաև ըստ 
մասնագիտությունների, սակայն մոդելների ու դրանց 
պարամետրերի գնահատականները ստացվել են վիճակագրորեն 
ոչ նշանակալի, ուստի դրանց արդյունքները հանգամանորեն 
ներկայացնելու փոխարեն պարզապես հարկ ենք համարում 
փաստել, որ ընտրանքում ներառված ուսանողների ընթացիկ 
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առաջադիմության և ընդունելության քննությունների 
գնահատականների վիճակագրական կապը` ուսանողների 
ընտրած մասնագիտություններով պայմանավորված 
առանձնահատկություններ չի պարունակում: 

Անցնենք աղյուսակ 5-ում արտացոլված արդյունքների 
հետազոտմանը: Աղյուսակի առաջին սյունակում գրված են 
մոդելների հերթական համարները, երկրորդ սյունակում նշված է 
ընտրանքային բազմությունը, երրորդ սյունակում նշված է, թե 
տվյալ մոդելում որ ցուցանիշն է հանդես գալիս կախյալ 
փոփոխականի դերքում: Չորրորդ սյունակում նշված է անկախ 
փոփոխականը, հաջորդ երկու սյունակներում` անկախ 
փոփոխականի` համապատասխանաբար ռեգրեսիայի գործակցի 
գնահատականը և նշանակալիության մակարդակը: 7-րդ և 8-րդ 
սյունակներում մոդելի հաստատունի գնահատականն է և դրա 
նշանակալիության մակարդակը: Վերջին երկու սյունակներում 
ներառված են դետերմինացիայի ուղղված գործակիցը 
(նախավերջին սյունակ, R

2
ուղղ.) և մոդելի F վիճակագրության 

նշանակալիության մակարդակը (վերջին սյունակ):  
Մոդել 1-ը նկարագրում է ընդունելության քննությունների 

միջին գնահատականից (ՄՀԱ ցուցանիշ) առաջին կիսամյակում 
ուսանողների գնահատականի (ՄՕԳ1) ռեգրեսիոն կապը, ըստ 
բոլոր կուրսերի (n=112): Մոդելի պարամետրական գնահատման 
արդյունքներից բխում է, որ դիտարկվող անկախ փոփոխականը 
պայմանավորում է ՄՕԳ1 ցուցանիշի վարիացիայի փոքր մասը 
միայն (7.9%): Այսինքն, առաջին կիսամյակում ուսանողների միջին 
գնահատականը մեծապես պայմանավորված է այլ գործոններով, 
որոնք մոդելում ներառված չեն: Այնուհանդերձ, ՄՀԱ ցուցանիշի 
ազդեցությունը ՄՕԳ1-ի վրա վիճակագրորեն նշանակալի է, 
ռեգրեսիայի գործակցի` զրոկայան լինելու մասին հիպոթեզը 
հերքվում է 99.8% հավանականությամբ: Ըստ այդմ, ստացված 
արդյունքներից բխում է, որ ուսանողների ընդունելության միջին 
գնահատականը առաջին կիսամյակում առաջադիմության վրա 
ազդող գործոն է հանդիսանում: Մոդել 1-ում ռեգրեսիայի 
գործակցի գնահատականը 2.151 է, այսինքն` ընդունելության 
միջին գնահատականի յուրաքանչյուր բալ ավելացումը նպաստում 
է ՄՕԳ1-ի 2.151 միավորով ավելացման: 

Հատկանշական է, որ սույն ցուցանիշը ՄՕԳ2-ի պարա-
գայում ավելի մեծ է` 2.460 (մոդել 6): Այսինքն, եթե ՄԵԱ ցուցանիշը 
դիտարկենք որպես ուսանողների ներուժի գնահատական, իսկ 
ՄՕԳ-ը` այդ ներուժի դրսևորում, ներուժի օգտագործման 
արդյունք, ապա դիտարկվող մոդելներում ռեգրեսիայի գործակցի 
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գնահատականի դինամիկան ցույց է տալիս, թե ինչ միտում ունի 
ուսանողների ներուժի օգտագործման արդյունավետությունը: Ըստ 
այդմ, մոդել 1-ի համեմատ մոդել 6-ի ռեգրեսիայի գործակցի գնա-
հատականի աճը հաշվի առնելով, կարելի է պնդել, որ ուսանող-
ները երկրորդ կիսամյակում, առաջինի համեմատ ավելի մեծ 
չափով են դրսևորում իրենց ունակություններն ու ներուժը: 

Մոդելներ 10-13-ում, 19-22-ում և 26-27-ում նույնատիպ 
ռեգրեսիա է իրականացվել ըստ առանձին կուրսերի ուսանողների: 
Այսպես, մոդելներ 10-13-ում փորձ է արվել գնահատել 
ընդունելության քննությունների միջին գնահատականից տարբեր 
կիսամյակների ՄՕԳ-երի վիճակագրական կախվածությունը 
երրորդ կուրսի ուսանողներից կազմված ընտրանքի համար 
(ընտրանքում ընդգրկվել է 3-րդ կուրսի 41 ուսանող): Որքան էլ 
տարօրինակ կարելի է համարել, այնուհանդերձ, մոդելների  
պարամետրական գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
նշված ընտրանքի պարագայում ՄԵԱ ցուցանիշի ազդեցությունը 
3-ից 6-րդ կիսամյակների ՄՕԳ ցուցանիշների վրա 
վիճակագրորեն նշանակալի չէ: Նույն պատկերն է նաև 2-րդ 
կուրսի ուսանողներից կազմված ընտրանքի համար արված 
գնահատումների դեպքում (մոդելներ 19-22): Այստեղ ևս ստացվել 
են ոչ նշանակալի գնահատականներ: 

Այլ է պատկերը առաջին կուրսեցիներից կազմված 
ընտրանքային տվյալների հիման վրա արված գնահատումներում: 
Այստեղ ՄՀԱ ցուցանիշի ազդեցությունը ՄՕԳ1 և ՄՕԳ2 
ցուցանիշների վրա վիճակագրորեն նշանակալի է (մոդելներ 26 և 
27): Ուշագրավ է, որ մոդելներ 26 և 27-ում անկախ փոփոխականի 
ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականը աճի միտում ունի, 
այսինքն` այս առումով կրկնվում է n=112 ընտրանքի համար 
արված համանման գնահատման արդյունքում վերհանված 
պատկերը: Սակայն, մյուս կողմից մոդելներ 26 և 27-ում 
ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականները ավելի փոքր են, քան 
համապատասխանաբար մոդելներ 1 և 5-ում: Սա նշանակում է, որ 
առաջին կուրսի ուսանողները իրենց ներուժը և ունակությունները 
ուսումնառության առաջին և երկրորդ կիսամյակներում 
օգտագործել են ավելի փոքր չափով, քան երրորդ կուրսի 
ուսանողները` նույն կիսամյակներում: 

Մոդելներ 2-4 և 6-8-ում փորձ է արվել գնահատել 
ընտրանքում ներառված բոլոր ուսանողների առաջին և երկրորդ 
կիսամյակների միջին գնահատականների կախվածությունը 
առանձին առարկաներից ընդունելության քննություններին 
ստացած գնահատականներից: Նշված բոլոր մոդելներում 
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ռեգրեսորների պարամետրերի գնահատականները 
վիճակագրորեն նշանակալի են:  Ըստ որում, դետերմինացիայի 
գործակիցը համեմատաբար մեծ է մոդելներ 4 և 8-ում, ինչը 
նշանակում է, որ Հայոց լեզվից ընդունելության քննությունների 
արդյունքների տատանումները` մյուս առարկաների համեմատ, 
ավելի շատ ընդհանրություն ունեն ուսանողների կիսամյակային 
առաջադիմության գնահատականների տատանումների հետ: 
Փորձենք համեմատել գործոնների ռեգրեսիայի գնահատա-
կանները: Առաջին կիսամյակի ՄՕԳ-ը բացարձակ առումով ավելի 
ուժեղ ռեգրեսիոն կապի մեջ է գտնվում ՀԱՅ և ՄԱԹ առարկաներից 
ընդունելության քննական գնահատականների հետ (ռեգրեսիայի 
գործակիցները` համապատասխանաբար 1.258 և 1.227), այն 
դեպքում, երբ ԱՆԳ գործոնի ռեգրեսիայի գործակցի 
գնահատականը ընդամենը 0.903 է: Սա նշանակում է, որ 
ուսանողների` առաջին կիսամյակում ցուցաբերած 
առաջադիմության վրա ներգործության առումով ավելի զգալի է 
Հայոց լեզվից և Մաթեմատիկայից ընդունելության քննությունների 
գնահատականի ազդեցությունը, քան Անգլերենից ստացած 
գնահատականինը: Երկրորդ կիսամյակի ՄՕԳ-ը` որպես 
մոդելներում կախյալ փոփոխական դիտարկելու դեպքում, 
սակայն, պատկերը էական փոփոխության է ենթարկվում: Այսպես, 
մոդելներ 6-8-ի ռեգրեսորների գործակիցների գնահատականների 
համեմատությունը ցույց է տալիս, որ ՄՕԳ2-ի մեծությունը ավելի 
շատ պայմանավորված է Մաթեմատիկայից ու Անգլերենից, քան 
Հայոց լեզվից ստացած ընդունելության քննական 
գնահատականներով: Այսինքն, կարելի է պնդել, որ առաջին և 
երկրորդ կիսամյակներում ուսանողների առաջադիմությունը 
պայմանավորող ներուժային գործոնները նկատելիորեն տարբեր 
են և երկրորդ կիսամյակում, առաջինի համեմատ, ավելի են 
կարևորվում մաթեմատիկական մտածողությունը, տրամաբանելու 
ունակությունը, նաև` օտար լեզվին տիրապետելը: Այլ 
ձևակերպմամբ, նշված առարկաներից ընդունելության 
քննությունների արդյունքները ուսանողի` գիտելիք ստանալու, 
բարձր առաջադիմություն դրսևորելու ներուժի և ընդհանրապես` 
սովորելու ունակության համեմատաբար ավելի կարևոր ցուցիչ են 
հանդիսանում: 

Մոդել 9-ում ամբողջական ընտրանքի համար (n=112) 
գնահատվել է վիճակագրական կապը առաջին և երկրորդ 
կիսամյակների ՄՕԳ ցուցանիշների միջև: Գնահատման 
արդյունքները վկայում են, որ այս երկու ցուցանիշների միջև 
կապը, ինչպես և սպասվում էր, վիճակագրորեն նշանակալի է` 
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ռեգրեսիայի գործակցի 0.895 գնահատականով: Նույն 
վերլուծությունն արվել է նաև ըստ առանձին կուրսերի 
ուսանողների: Երկրորդ կուրսի ուսանողներից կազմված 
ընտրանքային տվյալներով արված գնահատումները ցույց են 
տալիս, որ կառուցված մոդելների F վիճակագրությունները 
նշանակալի չեն (մոդելներ 23-25): Այսինքն` առաջարկված 
մոդելային կառուցվածքը չի բնութագրում հետազոտվող 
երևույթների միջև կապը: Այլ է պատկերը երրորդ կուրսի 
ուսանողներից կազմված ընտրանքային տվյալներով արված 
գնահատումների պարագայում (մոդելներ 14-16): Գնահատման 
արդյունքներից բխում է, որ երրորդ կուրսի ուսանողների մոտ 
կիսամյակային առաջադիմության գնահատականների առավել 
ուժեղ ռեգրեսիոն կապն արձանագրվել է առաջին երկու 
կիսամյակներում, իսկ այնուհետև, երրորդ կիսամյակից սկսած, այդ 
կապը զգալիորեն թուլացել է: Ավելի թիրախային ձևակերպմամբ, 
երրորդ և չորրորդ կիսամյակներում ուսանողների առաջա-
դիմությունը ավելի թույլ է կապված առաջին կիսամյակի 
առաջադիմության հետ: 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով արված վերլուծության 
արդյունքները, կարող ենք պնդել հետևյալը. 

- առաջին և երկրորդ կիսամյակներում ուսանողների 
առաջադիմությունը որոշակիորեն պայմանավորված է 
ընդունելության քննություններում ստացած գնահատականներով, 
իսկ եթե վերջինները ընդունենք որպես ուսանողների 
կարողությունների ու ներուժի գնահատականներ, ապա` 
ուսանողների ներուժը հանդիսանում է առաջին և երկրորդ 
կիսամյակներում նրանց առաջադիմությունը պայմանավորող 
վիճակագրորեն նշանակալի գործոն, 

- սովորելու կարողությունն ու ներուժը երկրորդ 
կիսամյակում ավելի մեծ ազդեցություն ունի առաջադիմության 
վրա, քան առաջին կիսամյակում, 

- երկրորդ և երրորդ կուրսի ուսանողների ընթացի 
առաջադիմության միջին գնահատականների վրա ընդունելության 
արդյունքները բնութագրող միջին ցուցանիշի ազդեցությունը 
վիճակագրորեն նշանակալի չէ, 

- առաջին կուրսի ուսանողները իրենց ներուժը և 
ունակությունները ուսումնառության առաջին և երկրորդ 
կիսամյակներում օգտագործել են ավելի փոքր չափով, քան 
երրորդ կուրսի ուսանողները` նույն կիսամյակներում, 
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- ուսումնառության առաջին կիսամյակում ուսանողների 
առաջադիմությունը պայմանավորող առավել կարևոր ներուժային 
գործոն է հանդիսանում Հայոց լեզվից ընդունելության քննության 
արդյունքը, սակայն երկրորդ կուրսում միջին առաջադիմության 
վրա այս գործոնի ազդեցությունը ավելի թույլ է, քան մյուս երկու 
առարկաներից ստացած քննական գնահատականներինը, 

- առաջին կիսամյակում ուսանողների առաջադիմությունը 
երկրորդ կուրսում առաջադիմությունը պայմանավորող 
նշանակալի գործոն է հանդիսանում, սակայն, հաջորդ 
կիսամյակներում այս կապը աստիճանաբար թուլանալով, 5-րդ 
կիսամյակից սկսած դառնում է ոչ նշանակալի: 
 
Հետազոտական խնդիր #2. Կառուցել սոցիալ-տնտեսական 
զարգացումը պայմանավորող առանձին փոփոխականներից ՀՆԱ 
կախվածության բազմաչափ ռեգրեսիայի մոդել և մեկնաբանել 
ստացված արդյունքները: 

Սույն խնդրի լուծման համար վիճակագրական տվյալների 
աղբյուր են հանդիսացել համաշխարհային զարգացման 
ցուցիչները, որոնք ամփոփված են Համաշխարհային բանկի 
վիճակագրական տվյալների համացանկում

3
: 

Ի սկզբանե մեր կողմից առանձնացվել և գծային ռեգրեսիայի 
մոդելներում ներառվել են մոտ 25 ցուցանիշներ, որոնք 
բնութագրում են երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
մակարդակը, ժողովրդագրական, բնապահպանական վիճակը և 
այլն: Որպես կախյալ փոփոխականներ դիտարկելով ՀՆԱ 
ցուցանիշները (զուգահեռաբար` ՀՆԱ աճը, տոկոսներով և ՀՆԱ 
մեծությունը, 1 շնչի հաշվով), վերը հիշատակված ցուցանիշների` 
որպես անկախ փոփոխականներ, ամենատարբեր 
համադրություններով կառուցվել են մի շարք ռեգրեսիոն մոդելներ, 
կատարվել է դրանց պարամետրական գնահատում, որի 
արդյունքները հաշվի առնելով, մոդելային կառուցվածքներից 
հաջորդաբար դուրս են բերվել այն գործոնները, որոնց 
ռեգրեսիայի գործակիցների գնահատականներն ունեցել են 
նվազագույն նշանակալիություն: Վերջնարդյունքում` որպես 
առավել ներկայացուցչական ու նշանակալի, առանձնացվել են 
հետևյալ երկու մոդելները, որոնք, մեր մոտեցմամբ, հետա-
զոտական հետաքրքրություն են ներկայացնում: Այդ մոդելների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, գնահատման արդյունքները 
ամփոփ ներկայացված են աղյուսակ 6-ում: 

                                                           
3
 Տես` WDI-world development indicators 
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Աղյուսակ 6-ի նախավերջին սյունակում նշված է մոդելների 
F վիճակագրության նշանակալիության մակարդակը: Ըստ այդմ, 
ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ մոդելները նշանակալի են: 
Վերջին սյունակից էլ բխում է, որ առաջին մոդելում ներառված 
անկախ փոփոխականներով բացատրվում է կախյալ 
փոփոխականի տատանումների 23.4%-ը, իսկ երկրորդ մոդելում` 
63.8%: 

 
Աղյուսակ 6. Գծային ռեգրեսիայի բազմաչափ մոդելները և դրանց 

պարամետրերի գնահատականները 

Մ
ո
դ

ե
լը

 

Կախյալ 
փոփ. 

Անկախ 
փոփ.-ներ 

Ռեգրես. 
գործ. 

գնահատ. 
Նշ. 

Ազատ 
անդ. 

Նշ. F նշ. 
R

2 

ուղղ. 

Մ
ո
դ

ե
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1
, 

n
=

1
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8
 

ՀՆԱ 
աճը, % 

ԳԶ 0.021 0.000 

-0.163 0.796 0.000 0.234 
ՀԽ 0.070 0.000 

ՕՈՒՆ 0.086 0.030 

ԶՄ -0.100 0.025 

Մ
ո
դ

ե
լ 

2
, 

n
=

5
9
 ՀՆԱ, 1 

շնչի 
հաշվով 

ԿՏ 1563.5 0.008 

-111586 0.008 0.000 0.638 

ՀՀՄ 2.664 0.039 

ՀԽ 371.1 0.093 

ԺՀՎ -85.1 0.000 

ՔԲ 296.8 0.069 

 
Առաջին մոդելում կախյալ փոփոխականը ՀՆԱ աճն է, 

տոկոսներով, երկրորդում` ՀՆԱ մեծությունը, 1 շնչի հաշվով, 
արտահայտած ԱՄՆ դոլարով: Մոդելներում անկախ 
փոփոխականներ դիտարկվել են հետևյալ ցուցանիշները. 

- գործարարությամբ զբաղվելու ինդեքսը, որը 
հրապարակվում է Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից 
(Doing Business Index): Ընդ որում, որպես ցուցանիշի արժեք 
օգտագործվել է համաշխարհային դասակարգման 
աղյուսակում երկրի վարկանիշը` ըստ գործարարությամբ 
զբաղվելու հեշտության (այսինքն` 1-ը դիտարկվող 
ցուցանիշով լավագույն արդյունքը ցույց տված երկրի 
արժեքն է): Մոդելում գործոնի տառային նշանակումը` ԳԶ, 

- համախառն խնայողությունները (%, ՀՆԱ նկատմամբ), 
մոդելում տառային նշանակումը` ՀԽ, 
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- օտարերկրյա օտարերկրյա ներդրումների զուտ 
ներհոսք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, տոկոսներով 
արտահայտած, տառային նշանակումը` ՕՈՒՆ, 

- զուտ միգրացիան (տոկոս, առկա բնակչության թվաքանակի 
նկատմամբ), տառային նշանակումը` ԶՄ, 

- կյանքի սպասվող տևողությունը, տարիներով, տառային 
նշանակումը երկրորդ մոդելում` ԿՏ, 

- հետազոտություններում և մշակումներով զբաղված 
հետազոտողների թվաքանակը, 1 մլն բնակչի հաշվով, 
տառային նշանակումը` ՀՀՄ, 

- հարկային հաշվետվությունների նախապատրաստման, 
հարկային պարտավորությունների կատարման, բոլոր 
տիպի հարկերի վճարման համար տնտեսվարող 
սույբեկտներից պահանջվող միջին ժամանակը (ժամերով), 
տառային նշանակումը` ԺՀՎ, 

- քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը ընդհանուր 
բնակչության կառուցվածքում (տոկոսներով), տառային 
նշանակումը` ՔԲ: 
Անդրադառնանք մոդելների պարամետրերի գնահատման 

արդյունքներին: Մոդել 1-ից բխում է, որ դիտարկվող գործոններից 
ՀՆԱ աճին առավել մեծ չափով նպաստում են օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումները և համախառն խնայողությունները: Այսպես, 
ՀՆԱ կառուցվածքում ՕՈՒՆ մասնաբաժինը 1 տոկոսային կետով 
ավելացումը, այլ հավասար պայմաններում, հանգեցնում է շուրջ 
0.09 տոկոսային կետով ՀՆԱ աճին: Նույն կերպ, ՀՆԱ 
կառուցվածքում համախառն խնայողությունների տեսակարար 
կշռի յուրաքանչյուր միավոր ավելացումը նպաստում է 0.07 
տոկոսային կետով ՀՆԱ աճին: Ուշագրավ է ԳԶ գործոնի 
ռեգրեսիայի գործակցի գնահատականը: Արտաքուստ կարելի է 
տրամաբանական համարել, որ այն դրական մեծություն է: 
Սակայն, եթե հաշվի առնենք, որ գործարարությամբ զբաղվելու 
համաթվի արժեքը նույնությամբ կրկնում է այդ ցուցանիշով 
երկրների վարկանիշը, այսինքն` որքան մեծ է արժեքը, այնքան 
դիտարկվող ցուցանիշով երկրի արդյունքը համարվում է վատը, 
ուստի ստացվում է, որ գործարարությամբ զբաղվելու համաթվով 
երկրների վատ արդյունքը կամ ցածր վարկանիշը զուգակցվում է 
ՀՆԱ բարձր աճի հետ: Այս` առաջին հայացքից ոչ 
տրամաբանական արդյունքի հիմնական պատճառները, մեր 
կարծիքով հետևյալն են. նախ, գործարարությամբ զբաղվելու 
ինդեքսի կառուցման, հաշվարկման մեթոդաբանության 
ադեկվատությունը շատ մասնագետներ վիճարկում են` այն 
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համարելով ոչ ճշգրիտ, գործարարությամբ զբաղվելու իրական 
պայմանները չարտացոլող, և հետո` զարգացող, նաև` թույլ 
զարգացած երկրներում փաստացի ՀՆԱ-ն հեռու է իր ներուժային 
մակարդակից և ի տարբերություն զարգացած տնտեսությամբ 
երկրների, այստեղ ՀՆԱ նկատելի աճ կարելի է ապահովել նաև 
այնպիսի գործոնների ակտիվացմամբ կամ օգտագործմամբ, 
որոնք տնտեսության ներուժային հնարավորությունների ընդլայ-
նում կամ էլ գործարար միջավայրի էական բարելավում չեն 
պահանջում: 

Միգրացիայի ցուցանիշի և ՀՆԱ աճի միջև առկա է 
բացասական վիճակագրական կապ: Ըստ այդմ, ԶՄ գործոնի 
միավոր աճը, որը, տվյալ դեպքում, նշանակում է բնակչության 
թվաքանակի նկատմամբ միգրացիոն զուտ ներհոսք, հանգեցնում 
է ՀՆԱ աճի տեմպի նվազմանը 0.1 տոկոսային կետով: Այսինքն` 
միգրացիոն զուտ ներհոսքը հանդիսանում է ՀՆԱ աճը զսպող 
գործոն, իսկ զուտ արտահոսքը, համապատասխանաբար, 
նպաստում է ՀՆԱ աճին: 

Անդրադառնանք մոդել 2-ի պարամետրական գնահատման 
արդյունքների վերլուծությանը: Ռեգրեսիայի գործակիցների 
գնահատականները, ընդհանուր առմամբ, ունեն սպասված 
նշանները: Այսպես, բացասական է միայն ԺՀՎ ցուցանիշի նշանը, 
այսինքն` հարկային հաշվետվությունների նախապատրաստման 
ու հարկային մարմիններին ներկայացնելու համար պահանջվող 
ժամանակի ավելացումը երկրի տնտեսական զարգացման էական 
խոչընդոտ է հանդիսանում.  ցուցանիշի յուրաքանչյուր 1 ժամ 
ավելացումը երկիրը հատուցում է 1 շնչի հաշվով 85.1 ԱՄՆ 
դոլարի չափով նվազմամբ:  

Մյուս անկախ փոփոխականների պարամետրերի 
գնահատականները ևս հետաքրքրական տեղեկատվություն են 
պարունակում: Այսպես, զուտ տնտեսագիտական ցուցանիշներից 
անդրադառնանք համախառն խնայողությանը: ՀՆԱ 
կառուցվածքում դրա մասնաբաժնի յուրաքանչյուր 1 տոկոսով 
աճը նպաստում է 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ ավելացմանը` 371.1 ԱՄՆ 
դոլարի չափով: Երկրում հետազոտողների թվի ավելացումը ևս 
ՀՆԱ աճի նշանակալի գործոն է հանդիսանում, ինչը ինովացիոն 
հենքերի վրա տնտեսության փոխադրման անհրաժեշտության 
լրացուցիչ հավաստում կարելի է համարել: Ուշագրավ է նաև, որ 
ՀՆԱ ավելացման լուրջ գործոն է հանդիսանում երկրում կյանքի 
սպասվելիք տևողությունը: Այս ցուցանշի` 1 տարով ավելացումը, 
այլ հավասար պայմաններում, կհանգեցնի 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ 
ընդլայնմանը ավելի քան 1.5 հազար ԱՄՆ դոլարի չափով: Ավելին, 
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բնակչության կառուցվածքում քաղաքային բնակչության 
տեսակարար կշռի ավելացումը ևս ՀՆԱ աճի նախադրյալ է 
հանդիսանում. ցուցանիշի յուրաքանչյուր տոկոսային կետով աճը 
կարող է հանգեցնել մոտ 300 ԱՄՆ դոլարով 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ 
մակարդակի աճին:   

 
2. Հետազոտություններ ոչ գծային ռեգրեսիայի մեթոդի կիրառմամբ 

2.1. Ոչ գծային ռեգրեսիայի մեթոդի հակիրճ նկարագրությունը 
 

Շատ դեպքերում տնտեսական երևույթների 
փոխկապվածությունը ոչ գծային բնույթ ունի, հետևաբար դրանց 
մոդելավորումը գծային ֆունկցիաների միջոցով չի կարող տալ 
ցանկալի արդյունք և անհրաժեշտ է դառնում ոչ գծային 
ֆունկցիաների կիրառումը: 

Ընդունված է տարբերել ոչ գծային ռեգրեսիայի հետևյալ 
երկու խմբերը. 

1. Ռեգրեսիաներ` ոչ գծային ըստ բացատրող 
փոփոխականների, բայց գծային ըստ պարամետրերի: Այս 
դեպքում պարամետրերի և արդյունքային փոփոխականի միջև 
գոյություն ունի գծային կապ: Օրինակ. 

 տարբեր աստիճանների բազմանդամներ (օր. k-րդ 
աստիճանի բազմանդամ). 
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2. Ռեգրեսիաներ, ոչ գծային ըստ գնահատվող 
պարամետրերի: Այս դեպքում կախյալ փոփոխականները 
պարամետրերի հետ կապված է ոչ գծային կապով: Օրինակ. 

 աստիճանային ֆունկցիա. 
b
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 ցուցչային (էքսպոնենցիալ) ֆունկցիա 
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Եթե ոչ գծային մոդելը ոչ գծային է ըստ պարամետրերի, 
ապա այն չի կարող բերվել գծային ֆունկցիայի և դրա 
պարամետրերի գնահատման համար օգտագործվում են 
իտերացիոն ընթացակարգեր, որոնց արդյունավետությունը 
կախված է հավասարումների տեսակից և կիրառվող իտերացիոն 
մոտեցման յուրահատկություններից: 

Ըստ բացատրող փոփոխականների ոչ գծային, սակայն ըստ 
պարամետրերի գծային ռեգրեսիաների պարամետրերի 
գնահատման ժամանակ օգտագործվում է գծայնացման 
մոտեցումը, որը ենթադրում է ոչ գծային փոփոխականների 
փոխարինում նոր, գծային փոփոխականներով և ոչ գծային 
ռեգրեսիայի կերպափոխում գծայինի: Վերջինիս նկատմամբ 
կարող է կիրառվել սովորական փոքրագույն քառակուսիների 
մեթոդը

4
: 

 
2.2. Հետազոտական խնդիրների լուծումը ոչ գծային ռեգրեսիայի 
մեթոդով

5
 

 
Հետազոտական խնդիր #3. ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման 
վրա կառուցել գնաճի, ՀՆԱ և գործազրկության մակարդակի 
փոխկապվածության ռեգրեսիոն մոդել, գնահատել մոդելի 
պարամետրերը, վերլուծել արդյունքները: 

                                                           
4
 Ոչ գծային ռեգրեսիայի մոդելի կառուցման, պարամետրական 

գնահատման և կիրառման վերաբերյալ առավել մանրամասն, 

տես` Gujarati D. Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw−Hill 

Companies, 2004; Verbeek M. A guide to modern econometrics, 3rd 

edition, Wiley; 2008; Hill  C., Griffiths W., Judge G. Undergraduate 

Econometrics, John Wiley & Sons, New York; 2001; Patterson K. An 

Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach, St. 

Martin’s Press, New York; 2000; Tabachnick B., Fidell L. Using 

multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon; 2007. 
5
 SPSS փաթեթի կիրառմամբ ոչ գծային ռեգրեսիայի 

իրականացման ընթացակարգի մանրամասն նկարագրության 
համար, տես` Landau S., Everitt B. A Handbook of Statistical Analyses 

using SPSS. A CRC Press Company Boca Raton London New York 

Washington, D.C; 2004; Darren G., Mallery P. IBM SPSS Statistics 21. 

Step by Step. A Simple Guide and Reference, 13
th

 Ed. 
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Սույն խնդրի լուծման նպատակով հետազոտական խմբի 
կողմից ձևավորվել է վիճակագրական տվյալների բազա` 
վերլուծության մեջ ներառվելիք ցուցանիշների ժամանակային 
շարքերի ընդգրկմամբ: Վիճակագրական տվյալների աղբյուրը ՀՀ 
ԱՎԾ հրապարակումներն են: Դիտարկվում է 1998-2014թթ. 
ժամանակահատվածը: 

Նախ, հետազոտենք գնաճ և գործազրկություն ցուցանիշ-
ների ռեգրեսիոն կապը: Տնտեսագիտության տեսությունից հայտնի 
է, որ սույն ցուցանիշների միջև առկա է ոչ գծային բնույթի 
հակադարձ կապ: Ըստ այդմ, գործազրկության աճը զուգակցվում է 
տնտեսական ակտիվության նվազմամբ, ինչն էլ տնտեսությունում 
գների ընդհանուր մակարդակի նվազման նախադրյալ է 
հանդիսանում: 

Սակայն, ՀՀ-ում գնաճի և գործազրկության մակարդակների 
պաշտոնական վիճակագրական ցուցանիշների արժեքների 
հիման վրա իրականացված ռեգրեսիոն վերլուծությունը նման 
արդյունք չի ապահովում: Դրանում կարելի է համոզվել այս երկու 
ցուցանիշների ժամանակային շարքերի ընդհանրական 
գրաֆիկական դիտարկման արդյունքում (տես` գծանկար 1): 

 

 

Գծանկար 1. Գնաճի և գործազրկության ցուցանիշների առկա 
դիտարկումների գրաֆիկական պատկերը 
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Գնաճի և գործազրկության ցուցանիշների թվազույգերի 

գրաֆիկական դիտարկումից պարզ է դառնում, որ դրանք խիստ 
անկանոն են ցրված և այդ ցրվածությունը հակասում է 
տնտեսագիտական տրամաբանությանը: Բացի այդ, դիտար-
կումների համախմբության խիստ անկանոնությունը անհնարին է 
դարձնում դրա նկարագրությունը տեսության մեջ հայտնի որևէ ոչ 
գծային ֆունկցիայի միջոցով: Նկատենք, որ դիտարկվող 
ցուցանիշների ռեգրեսիոն կապի նկարագրության համար մեր 
կողմից փորձարկվեցին առավել լայն գործնական կիրառություն 
ունեցող ոչ գծային ֆունկցիաները (k-րդ աստիճանի բազմանդամ, 
աստիճանային, ցուցչային ֆունկցիաները և դրանց 
ամենատարբեր հնարավոր ձևափոխությունները), և դրանց բոլորի 
պարագայում մոդելների պարամետրերի գնահատականները 
ստացվում էին հիմնականում ոչ նշանակալի: 

Առավել պատկերավորության համար ներկայացնենք 
այդպիսի մի արդյունք, որի դեպքում դետերմինացիայի գործակիցը 
համեմատաբար մեծ ստացվեց: Դիտարկենք գնաճի և 
գործազրկության միջև ոչ գծային կապը հետևյալ տեսքով. 

 UNEMPaa

UNEMP
INFL
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    (մոդել 1) 

որտեղ` INFL – գնաճի մակարդակն է,  
UNEMP – գործազրկության մակարդակը, 
a1 և a2 – մոդելի պարամետրերը: 
SPSS փաթեթի գործադրմամբ ստացվել են մոդելի 1-ի 

պարամետրերի հետևյալ գնահատականներն ու դրանց 
ստանդարտ սխալները (աղյուսակ 7): 

 
Աղյուսակ 7. Մոդել 1-ի պարամետրերի գնահատման արդյունքները 

Պարամետր Գնահատական 
Ստ. 

սխալ 

95% վստահելի 
միջակայք 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

a1 4.766 2.747 -1.089 10.621 

a2 -0.110 0.161 -0.453 0.232 

 
Աղյուսակ 7-ում արտացոլված արդյունքներից երևում է, որ 

պարամետրերի գնահատականների ստանդարտ սխալները 
բավականին մեծ են, ինչի հետևանքով բավականին լայն է նաև 
95% վստահության միջակայքը: Ընդ որում, սույն միջակայքը երկու 



33 
 

պարամետրերի դեպքում էլ ներառում է ինչպես դրական, այնպես 
էլ բացասական արժեքներ, և ինչը առավել կարևոր է` զրոյական 
արժեքը: Սա նշանակում է, որ մոդելի պարամետրերի` զրոյական 
արժեքներ ընդունելու վերաբերյալ հիպոթեզը մերժելու համար 
բավարար հիմքեր չկան: Այլ ձևակերպմամբ, դիտարկվող մոդելի 
շրջանակներում գնաճի և գործազրկության ցուցանիշների միջ 
ռեգրեսիոն կապի առկայությունը չի հաստատվում: Սա, 
բնականաբար, հակասում է տնտեսագիտական տրամաբա-
նությանն ու տեսության մեջ հայտնի արդյունքներին: Մենք հեռու 
ենք այն մտքից, որ հայաստանյան տնտեսությունը դուրս է 
գտնվում տնտեսագիտության տեսության շրջանակներում 
հիմնավորված օրինաչափություններից, ուստի ստացված 
հակասական արդյունքի առավել արժանահավատ 
բացատրությունը օգտագործված ելակետային տվյալների ոչ 
հավաստի լինելն է: Սա ակնհայտորեն երևում է նաև գծանկար 1-
ում: Այսպես, կարելի է տեսնել, որ գնաճի նույն մակարդակին 
տարբեր տարիների համապատասխանել են գործազրկության 
տարբեր մակարդակներ: Օրինակ, գնաճի 2.0-4.0 տոկոս 
միջակայքում արձանագրված արժեքներին տարբեր տարիներին 
համապատասխանել են գործազրկության մակարդակի ինչպես 
խիստ ցածր, այնպես էլ խիստ բարձր արժեքներ: Ավելին, գնաճի 
բարձր մակարդակին համապատասխանող հատվածում տեղ են 
գտել գործազրկության բարձր մակարդակի դիտարկումները, և 
հակառակը, ինչը, ևս մեկ անգամ փաստենք, հեռու է 
տնտեսագիտական իրողություններից: 

Անդրադառնանք ՀՆԱ աճ - գնաճ և ՀՆԱ աճ - 
գործազրկություն ռեգրեսիոն կապերի ուսումնասիրմանը:  

Գծանկար 2-ում նկարագրված է ՀՆԱ աճի տեմպի և գնաճի 
ցուցանիշների` նշված ժամանակահատվածում արված 
դիտարկումների գրաֆիկական պատկերը: Այստեղ ևս նկատելի է 
դիտարկումների անկանոն ցրվածությունը, որի հիմքում որևէ 
տնտեսագիտական բացատրություն տեսնելը ևս չափազանց 
դժվար է (գծանկար 2): 
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Գծանկար 2. Գնաճի և ՀՆԱ աճի ցուցանիշների առկա 

դիտարկումների գրաֆիկական պատկերը 
 
Գծանկարից երևում է, որ ՀՆԱ աճի միևնույն մակարդակին 

տարբեր տարիներին համապատասխանել են գնաճի տարբեր 
մակարդակներ: Այսպես, ՀՆԱ աճի 10.0-15.0% միջակայքին 
տարբեր տարիներին համապատասխանել են գնաճի ինչպես 
խիստ ցածր (մինչև 2.0%) այնպես էլ բավականին բարձր (8.6%) 
ցուցանիշներ: Եվ պատահական չէ, որ այս ցուցանիշների 
պարագայում ևս ամենատարբեր ոչ գծային մոդելների 
պարամետրական գնահատման արդյունքները գոհացուցիչ չեն, 
այսինքն` դիտարկվող ցուցանիշների միջև ռեգրեսիոն կապի 
առկայության մասին հիպոթեզը ընդունելու համար բավարար 
հիմքեր չկան: 

Անդրադառնանք ՀՆԱ աճի և գործազրկության մակարդակի 
միջև ռեգրեսիոն կապի հետազոտմանը: Գծանկար 3-ում բերված է 
այս ցուցանիշների դիտարկումների ցրվածության գրաֆիկական 
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պատկերը: Այստեղ որոշակի միտում կարելի է նկատել, ընդ որում, 
այդ միտումը համահունչ է տնտեսագիտության տեսության մեջ 
ընդունված օրինաչափությանը. ՀՆԱ աճը և գործազրկության 
մակարդակի աճը գտնվում է հակադարձ կապի մեջ: 

 

 

 

Գծանկար 3. Գործազրկության և ՀՆԱ աճի ցուցանիշների առկա 
դիտարկումների գրաֆիկական պատկերը 

 

Գծանկար 3-ում նկատելի միտումը փորձենք նկարագրել ոչ 
գծային ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով: Փորձարկելով մի շարք ոչ 
գծային ֆունկցիաներ և դրանց տարբեր ձևափոխություններ, 
առավել գոհացուցիչ արդյունքներ են ստացվել երկրորդ 
աստիճանի բազմանդամի ֆունկցիայի կիրառման պարագայում. 

2

321 GDPGaGDPGaaUNEMP    (մոդել 2) 
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որտեղ` UNEMP – գործազրկության մակարդակն է, 
GDPG – ՀՆԱ աճի տեմպը, 
a1, a2,  a3 – մոդելի պարամետրերը: 
 
Մոդել 3-ի պարամետրերի գնահատման արդյունքները 

բերված են աղյուսակ 8-ում: 
 

Աղյուսակ 8. Մոդել 1-ի պարամետրերի գնահատման արդյունքները 

Պարամետր Գնահատական 
Ստ. 

սխալ 

95% վստահելի 
միջակայք 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

a1 17.511 1.079 15.197 19.824 

a2 -0.395 0.098 -0.604 -0.185 

a3 -0.021 0.009 -0.039 -0.002 

 
Ստացված գնահատականները նշանակալի են և ունեն 

սպասված նշաններ: Այսպես, a2  և a3 պարամետրերի զրոյական 
լինելու մասին հիպոթեզը մերժվում է` 95% հավանականությամբ, 
բացի այդ, պարամետրերի գնահատականները բացասական են, 
ինչը գործազրկության և ՀՆԱ աճի միջև բացասական ռեգրեսիոն 
կապի առկայության վկայություն է հանդիսանում: Հավելենք, որ 
գնահատման արդյունքներով մոդելի դետերմինացիայի 
գործակիցը ստացվել է 0.684, իսկ ռեգրեսորի և մնացորդի` իրենց 
միջիններից շեղումների քառակուսիների գումարի միջին 
մեծությունների հարաբերությունը` 152 (Regression Mean Squares/ 
Residual Mean Squares), ինչը ևս չափազանց լավ արդյունք է: 

 

Հետազոտական խնդիր #4. ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման 
վրա կառուցել Կոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիան` 
տեխնոլոգիական առաջընթացի չեզոքության պայմաններում, 
կատարել պարամետրական գնահատում, վերլուծել 
արդյունքները: 

Դիտարկենք Կոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունցիան` 
տեխնոլոգիական առաջընթացի չեզոքության պայմաններում, 
այսինքն` տեխնոլոգիական առաջընթացի բնութագրիչ 
պարամետրի արժեքներն ընդունենք 1-ի հավասար: Ըստ այդ, 
մոդելի պարամետրական տեսքը կլինի հետևյալը. 
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21 aa
LKY        (մոդել 3) 

որտեղ Y - ՀՆԱ մեծությունն է, K- կապիտալի ծավալը, L – 
աշխատուժի ծավալը, a1  և a2 – մոդելի պարամետրերը, որոնք 

բնութագրում են ՀՆԱ ձևավորման գործընթացում 
համապատասխանաբար կապիտալի և աշխատուժի 
մասնակցության աստիճանը: 

Մոդել 3-ի պարամետրական գնահատումը ՀՀ վիճակագրա-
կան տվյալների հիման վրա բավականին խնդրահարույց է, քանի 
որ տնտեսական գործունեության մեջ օգտագործվող կապիտալի 
ծավալի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ՀՀ ԱՎԾ 
հրապարակումներում առկա չէ: Սույն խնդիրը լուծելու համար 
կարելի է գնահատումներում  որպես K  փոփոխական կիրառել, 
օրինակ, ՀՀ ազգային հաշիվների համակարգի Ապրանքների և 
ծառայությունների հաշվի «Համախառն կուտակում» (Կապիտալի 
համախառն կուտակում – Gross capital formation) ցուցանիշը կամ 
Եկամուտների ձևավորման հաշվի «Հիմնական կապիտալի 
սպառում» ցուցանիշը: Համենայն դեպս, մոդել 3-ի պարամետրերի 
գնահատումներում որպես K փոփոխական հաջորդաբար կկիրառ-
վեն նշված երկու ցուցանիշները և գնահատման արդյունքները 
համեմատելով` պատկերացում կկազմենք դրանց կիրառման 
նպատակահարմարության վերաբերյալ: Ինչ վերաբերում է L 
փոփոխականին, ապա որպես այդպիսին դիտարկվել է ՀՀ ԱՎԾ 
կողմից հրապարակվող տնտեսության ճյուղերում զբաղվածների 
ընդհանուր թվի ցուցանիշը: 

Այսպիսով, դիտարկվող խնդրի լուծման շրջանակներում 
պարամետրական գնահատման են ենթարկվել հետևյալ երկու 
մոդելները.  

21 aa
LKFY       (մոդել 4) 

21 aa
LKAY       (մոդել 5) 

որտեղ` KF – կապիտալի կուտակման ցուցանիշն է, 

KA – հիմնական կապիտալի սպառման ցուցանիշը: 

Մոդելներ 4 և 5-ի պարամետրերի գնահատման 
արդյունքները ներկայացված են աղյուսակներ 9 և 10-ում 
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(վիճակագրական ցուցանիշների ժամանակային շարքերն 
ընդգրկել են 1995-2013թթ. ժամանակահատվածը): 

Աղյուսակ 9. Մոդել 4-ի պարամետրերի գնահատման արդյունքները 

Պարամետր Գնահ. 
Ստ. 

սխալ 

95% վստահելի 
միջակայք 

R
2 

Regression 
MS/ 

Residual 
MS 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

a1 0.663 0.078 0.499 0.827 
0.876 268.7 

a2 0.498 0.075 0.340 0.657 

 
Աղյուսակ 10. Մոդել 5-ի պարամետրերի գնահատման 

արդյունքները 

Պարամետր Գնահ. 
Ստ. 

սխալ 

95% վստահելի 
միջակայք 

R
2 

Regression 
MS/ 

Residual 
MS 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

a1 1.281 0.40 1.196 1.366 
0.990 371.2 

a2 0.078 0.034 0.007 0.148 

 
Դիտարկվող երկու մոդելների գնահատման արդյունքները 

բավականին գոհացուցիչ են: Նախ, երկուսի դեպքում էլ մեծ է R
2
 

գործակիցը, ինչը վկայում է, որ մոդելներում ներառված 
գործոնները բացատրում են կախյալ փոփոխականի` ՀՆԱ-ի 
տատանումների գերակշիռ մասը: Դրա օգտին է խոսում նաև 
Regression Mean Squares/ Residual Mean Squares հարաբերական 
ցուցանիշի` երկու մոդելների դեպքում էլ մեծ արժեքներ ընդունելը:  

Ինչ վերաբերում է բուն պարամետրերի գնահատական-
ներին, ապա երկու մոդելներում էլ գնահատականները 
վիճակագրորեն նշանակալի են և դրական

6
, ինչը համահունչ է 

տնտեսագիտական տրամաբանությանը: 
 Ուշագրավ է, որ մոդել 5-ի բացատրող ունակությունը, մոդել 

4-ի համեմատ, փոքր-ինչ ավելի բարձր է (ինչն արտացոլված է R
2
 

գործակցի համեմատաբար բարձր արժեքով): Մյուս կողմից, նույն 

                                                           
6
 Բոլոր գնահատականների դեպքում էլ 95% վստահելի 

միջակայքերը ներառում են բացառապես դրական արժեքներ, ինչը 
նշանակում է, որ այդ պարամետրերի` զրոյական կամ 
բացասական լինելու հավանականությունը փոքր է 5%-ից կամ 
0.05-ից: 
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մոդել 5-ում համեմատաբար մեծ է a2 պարամետրի 

գնահատականի ստանդարտ սխալը, ինչի հետևանքով, 
գնահատականի 95% վստահելի միջակայքը չնայած ներառում է 
միայն դրական արժեքներ (դրանով իսկ` հերքվում է 
գնահատականի` զրոյական արժեք ընդունելու վերաբերյալ 
սկզբնական հիպոթեզը), սակայն միջակայքի ստորին սահմանը 
բավականին մոտ է 0-ի: 

Պարամետրերի գնահատականները տեղադրելով մոդելներ 
4 և 5-ում, կստանանք ՀՀ-ում ՀՆԱ, կապիտալի և աշխատուժի 
փոխկապվածությունը բնութագրող հետևյալ երկու բանաձևերը. 

498.0663.0 LKFY        
  

078.0281.1 LKAY        
  

Ստացված երկու բանաձևերից էլ երևում է, որ ՀՀ-ում որպես 
ՀՆԱ ձևավորման գործոն կապիտալն ավելի կարևոր 
դերակատարում ունի, քան աշխատուժը: Մյուս կողմից, պետք է 
նաև նկատի ունենալ, որ աշխատուժի պարամետրի 
գնահատականների` համեմատաբար ցածր արժեքները կարող են 
պայմանավորված լինել նաև աշխատուժի վիճակագրական 
տվյալներում առկա թերություններով

7
:  

  

                                                           
7
 Գաղտնիք չէ, որ ՀՀ-ում աշխատանքային ռեսուրսների 

վիճակագրությունը հանդիսանում է ՀՀ ԱՎԾ գործունեության 
առավել խոցելի տեղերից մեկը: Խոսքը, մասնավորապես, 
գործազրկության մակարդակի թերագնահատման, 
զբաղվածության մակարդակի գերագնահատման մասին` 
փորձագիտական շրջանակներում առկա լուրջ կասկածների 
մասին է: 
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3. Հետազոտություններ կլաստերային վերլուծության մեթոդների 
կիրառմամբ 
 
3.1. Կլաստերային վերլուծության մեթոդաբանությունը 

 
Կլաստերային վերլուծությունը սոցիալ-տնտեսական 

երևույթների բազմաչափ հետազոտության մեթոդներից է: Այն 
օբյեկտների դասակարգման գործընթացում առավել ցայտուն 
կերպով է արտացոլում բազմաչափության գծերը: 

Կլաստերային վերլուծության գլխավոր նպատակը 
հայտանիշների համախմբությամբ բնութագրվող, հետազոտվող 
օբյեկտների բազմության բաժանումն է որոշակի իմաստով 
համասեռ խմբերի (կլաստերների): Սա նշանակում է, որ լուծվում է 
տվյալների դասակարգման և դրանցում համապատասխան 
կառուցվածքի բացահայտման խնդիրը: Այլ ձևակերպմամբ, 
ենթադրվում է կոմպակտ, միմյանցից հեռացված օբյեկտների 
խմբերի առանձնացում կամ համախմբությանը բաժանում` ըստ 
կուտակման կամ խտության տիրույթների: 

Կլաստերային վերլուծության մեթոդների զարգացման և 
օգտագործման անհրաժեշտությունը, առաջին հերթին, 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրանք 
հնարավորություն են տալիս բացահայտել համախմբության 
միավորների ներքին կապերը, կառուցել գիտականորեն 
հիմնավորված դասակարգումներ: Դասակարգումների 
կառուցումը հատկապես արդիական է թույլ հետազոտված 
երևույթների համար, երբ անհրաժեշտ է որոշել համախմբության 
ներսում կապերի առկայությունը և փորձել դրանք 
կառուցվածքայնացնել: 

Կլաստերային վերլուծության խնդիրներում ելակետային 
տվյալների ներկայացման սովորական ձև է հանդիսանում «(n) 
օբյեկտ - (m) հատկանիշ» մատրիցը: Տվյալ դեպքում, օբյեկտ 
ասելով հասկանում ենք դասակարգման ենթակա 
հետազոտության առարկաները, իսկ հատկանիշը օբյեկտի 
կոնկրետ հատկությունն է կամ բնութագրիչը:  
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X մատրիցի յուրաքանչյուր տող ներկայացնում է 

հետազոտված n օբյեկտներից յուրաքանչյուրի m հատկանիշների 
ամբողջությունը: 

Կլաստերային վերլուծությունում օբյեկտների ընդհանրութ-
յան քանակական գնահատման համար կիրառվում է «օբյեկտների 
միջև հեռավորություն» հասկացությունը: Եթե յուրաքանչյուր 
օբյեկտ նկարագրվում է m հատկանիշներով, ապա այն կարող է 
ներկայացվել որպես m չափանի տարածության կետ, և այլ 
օբյեկտների հետ ընդհանրությունը, նմանությունը կգնահատվի 
դրանց հեռավորության միջոցով:  

Կլաստերային վերլուծությանը նվիրված հետազոտական 
աղբյուրներում նկարագրված են օբյեկտների հեռավորության 
հաշվարկման ավելի քան 50 տարբեր եղանակներ: Նկատենք, որ 
հեռավորության ընտրությունը կլաստերային հետազոտության 
առանցքային պահերից է, դրանից է մեծապես կախված 
օբյեկտների` ըստ կլաստերների տարանջատման վերջնական 
տարբերակը: Առավել հաճախ օգտագործվում են օբյեկտների 
միջև հեռավորության հետևյալ չափերը. 

1. Էվկլիդեսյան հեռավորություն. 

 



m

k

jkikij xxd
1

2

 
2. Կշռված էվկլիդեսյան հեռավորություն. 

 



m

k

jkikkij xxwd
1

2
 

3. Մինկովսկու հեռավորություն. 
p

m

k

p

jkikij xxd

/1

1









 



 

4. citi-block հեռավորություն (քաղաքային թաղամասերի 
հեռավորություն). 





m

k

jkikij xxd
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որտեղ` dij – i և j օբյեկտների միջև հեռավորությունն է, 
m – փոփոխականների թիվն է, որոնցով նկարագրվում են 

օբյեկտները, 
xik, xjk – համապատասխանաբար i-րդ և j-րդ օբյեկտների k-

րդ փոփոխականի արժեքներն են, 
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wk – դասակարգման խնդրում k-րդ հատկանիշի 

կարևորությանը համապատասխան դրան տրված կշռային 
գործակցի մեծությունն է: 

Նկատենք, որ վերը նկարագրված եղանակներից առավել 
լայն կիրառություն ունի և առավել ընկալելի է Էվկլիդեսյան 
հեռավորությունը: 

Կլաստերային վերլուծությունում օբյեկտների 
կլաստերացման որակի գնահատման համար կիրառվում է 
օբյեկտների տարանջատման որակի ֆունկցիոնալ (Q(S)) 
հասկացությունը: Կլաստերացման լավագույն տարբերակ է 
համարվում այն, որի դեպքում ձեռք է բերվում որակի ընտրված 
ֆունկցիոնալի էքստրեմումը: 

Առավել տարածված են որակի ֆունկցիոնալի հետևյալ 
բնութագրիչները. 

ա) հեռավորությունների ներդասային դիսպերսիաների 
գումարը. 

   
 


p

l Sx

li

li

xxdSQ
1

2

1 ,  

բ) ներկլաստերային տարրերի միջև ներկլաստերային 
զույգային հեռավորությունների գումարը. 

    
 


p

l Sxx

ji

lji

xxdSQ
1 ,

2

2 ,  

որտեղ` xi, xj – բազմաչափ փոփոխականներ են, որոնք 
բնութագրում են համապատասխանաբար Xi, Xj օբյեկտները, 

Sl –որոշակի ֆիքսված կլաստեր է, 

lx - l-րդ կլաստերի կենտրոնն է (l-րդ կլաստերի 

դիտարկումներով հաշվարկված xi բազմաչափ փոփոխականի 
միջին արժեքը): 

Կլաստերացման որակի մասին կարելի է դատել նաև որոշ 
պարզ համեմատություններ կատարելով: Այսպես, առանձին 
կլաստերներում հատկանիշների միջին արժեքները կարելի է 
համեմատել ամբողջ համախմբության համար ստացված 
միջինների հետ: Եթե  խմբային միջինների տարբերությունը 
ընդհանուր միջիններից նշանակալի է, ապա դա վկայում է 
կլաստերացման բարձր որակի մասին: 

Կլաստերացման որակի մասին դատողություններ կարելի է 
կատարել նաև կլաստերների այլ ընդհանրական հատկանիշների 
հետազոտության արդյունքում: Ընդունված է կլաստերի կարևոր 
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հատկանիշներ համարել կլաստերի խտությունը, կլաստերի չափը, 
կլաստերների առանձնացվածությունը կամ միմյանցից 
հեռավորությունը: 

Կլաստերի խտության ընդունված գնահատական է 
հանդիսանում կլաստերի կենտրոնից դրա առանձին կետերի 
հեռավորությունների դիսպերսիան: Որքան այն փոքր է, այնքան 
կլաստերի կետերը դրա կենտրոնին մոտ են դասավորված, 
այսինքն` կլաստերը խիտ է: 

Կլաստերի չափի հիմնական ցուցանիշ է հանդիսանում դրա 
տրամագիծը: 

Կլաստերների առանձնացվածության գնահատական է 
դիտարկվում կլաստերացման արդյունքում ստացված 
կլաստերների հեռավորությունների (կենտրոնների, մերձավոր 
կամ հեռավոր հարևան կետերի նկատմամբ հաշվարկված) 
դիսպերսիան (այլ կերպ` միջկլաստերային դիսպերսիան): Որքան 
այն մեծ է, այնքան կլաստերները լավ են իդենտիֆիկացված և 
կլաստերացման որակը բարձր է:  

Կլաստերացման մեթոդները բաժանվում են երկու խոշոր 
խմբերի` 

- աստիճանակարգային, 
- իտերատիվ: 
Աստիճանակարգային մեթոդներից առավել տարածվածը 

ագլոմերատիվ մեթոդն է, որի էությունը հետևյալն է:  
Կլաստերացման առաջին քայլում ընտրանքի յուրաքանչյուր 
օբյեկտ դիտարկվում է որպես առանձին կլաստեր: Կլաստերների 
միավորումը տեղի է ունենում հաջորդաբար` միավորվում են 
առավել մոտ օբյեկտները: Այսպես, նախ հաշվարկվում են բոլոր 
սկզբնական դիտարկումների (օբյեկտների, նախնական 
կլաստերների) հեռավորությունները, նվազագույն 
հեռավորությամբ երկու օբյեկտները դիտարկվում են որպես մեկ 
կլաստեր: Հաջորդ քայլում նորից հաշվարկվում են բոլոր 
կլաստերների միջև հեռավորությունները և նորից` նվազագույն 
հեռավորություն ունեցող օբյեկտները միավորվում են մեկ 
կլաստերում: Ընթացակարգը շարունակվում է մինչ այն պահը, երբ 
օբյեկտների հեռավորությունները արդեն համեմատաբար մեծ են 
լինում և նոր կլաստերների ձևավորումը դառնում է 
աննպատակահարմար:  

Իտերատիվ մեթոդների էությունն այն է, որ կլաստերացման 
գործընթացը սկսվում է որոշակի սկզբնական պայմանների 
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առաջադրմամբ (ձևավորվելիք կլաստերների քանակը, 
դասակարգման գործընթացի եզրափակման շեմը և այլն):    

Իտերատիվ կլաստերացման օրինակ է հանդիսանում k-
միջինների մեթոդը: Դրա ալգորիթմը հիմնված է ներկլաստերային 
դիսպերսիայի մինիմիզացման սկզբունքի վրա: Մեթոդի կիրառման 
համար անհրաժեշտ է նախապես հստակեցնել կլաստերների 
պահանջվող թիվը (այս թիվն ընտրվում է կամայականորեն, 
որոշակի նախնական դիտարկումների հիման վրա, կամ էլ` 
կարելի է հիմնվել ագլոմերատիվ կլաստերացման արդյունքների 
վրա): Կլաստերների նախնական թվին համապատասխան 
օբյեկտների տարածությունում պատահականորեն նշանակվում 
են ապագա կլաստերների սկզբնական կենտրոնները: Այնուհետև 
հաշվարկվում են կլաստերների կենտրոնների և յուրաքանչյուր 
օբյեկտի միջև հեռավորությունները, և օբյեկտը դասվում է այն 
կլաստերին, որին այն առավել մոտ է գտնվում: Ավարտելով 
կլաստերների ձևավորումը, հաշվարկվում է յուրաքանչյուր 
կլաստերի միջինը: Միջինների հավաքածուն իրենից 
ներկայացնում է կլաստերի կենտրոնի նոր դիրքը: Հաշվարկվում 
են նոր կենտրոններից բոլոր օբյեկտների հեռավորությունները և 
դրանց առավել մոտ գտնվող օբյեկտները վերագրվում են տվյալ 
կլաստերին: Հաշվարկվում են նոր կլաստերների կենտրոնները և 
ընթացակարգը շարունակվում է այնքան, մինչև հերթական 
կլաստերների կենտրոնները մնան անփոփոխ

8
: 

Ակնհայտ է, որ կլաստերացման ընթացակարգերը գրեթե 
միշտ ուղեկցվում են ծավալուն և աշխատատար հաշվարկներով և 
դրանց իրականացումը հնարավոր է համապատասխան 
ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով

9
: 

                                                           
8
 Կլաստերային վերլուծության մեթոդաբանության մասին ավելի 

մանրամասն, տես` Manly B. Multivariate Statistical Methods: A primer, 

Third edition, Chapman and Hall; 2005; Xu R.,Wunsch D. Clustering. 

Wiley-IEEE Press; 2008; Berkhin P. A survey of clustering data mining 

techniques. Grouping Multidimensional Data, pages 25–71, 2006; Liu 

H.Motoda H. Computational Methods of Feature Selection, Chapman and 

Hall (CRC Press); 2007. 
9
 SPSS փաթեթի գործադրմամբ կլաստերային վերլուծության 

իրականացման ընթացակարգի մասին ավելի մանրամասն, տես` 
Darren G., Mallery P. IBM SPSS Statistics 21. Step by Step. A Simple 

Guide and Reference, 13
th

 Edition. Field A. Discovering Statistics Using 

SPSS: Introducing Statistical Method (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications; 2009. 
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3.2. Հետազոտական խնդիրների լուծումը կլաստերային 
վերլուծության մեթոդներով 

 
Հետազոտական խնդիր #5. Իրականացնել ՀՀ քաղաքներում 
սպառման ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների 
կլաստերային վերլուծություն: 

Խնդրի լուծման համար, առաջին հերթին, ձևավորվել է 
վիճակագրական տվյալների բազա, որն ընդգրկում 
հանրապետության մի շարք քաղաքներում տարբեր պարենային և 
ոչ պարենային ապրանքախմբերի ու ծառայությունների 
սակագների ինդեքսները` 2015թ.-ին: Տվյալների աղբյուր է 
հանդիսացել «ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով» ՀՀ ԱՎԾ 
2015թ. հրապարակման «Գներ և սակագներ» բաժինը: 

Դիտարկվել են պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 
ու ծառայությունների հետևյալ խմբերը. 

1. հացամթերք, 
2. մսամթերք, 
3. շաքարավազ, 
4. կաթնամթերք, 
5. միրգ, 
6. բանջարեղեն, 
7. ոգելից խմիչքներ և ծխախոտ, 
8. ոչ ոգելից խմիչքներ, 
9. դեղամիջոցներ, 
10. շինանյութեր, 
11. տրանսպորտային ծառայություններ, 
12. բնակարանային և կոմունալ սպասարկման 

ծառայություններ, 
13. իրավական և բանկային ծառայություններ, 
14. հանգստի կազմակերպման ծառայություններ: 
 Հետազոտության մեջ ներառված քաղաքներն են. Երևան, 

Գյումրի, Վանաձոր, Վաղարշապատ, Աշտարակ, Իջևան, 
Հրազդան, Եղեգնաձոր, Գավառ, Կապան, Արտաշատ: 

Կլաստերային վերլուծության մեջ օգտագործված 
վիճակագրական տվյալների ամբողջությունը ներկայացված է 
աղյուսակ 11-ում: 
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Աղյուսակ 11. Ապրանքների ու ծառայությունների խմբերի գների և 
սակագների ինդեքսները` ըստ ՀՀ առանձին քաղաքների 

 

Կլաստերացումն իրականացվել է աստիճանակարգային և 
K-միջինների մեթոդներով: 

Աստիճանակարգային կլաստերացումն իրականացվել է 
կլաստերների օպտիմալ թվի դուրսբերման համար, որն 
այնուհետև օգտագործվել է որպես մյուս մեթոդով կլաստերացման 
մուտքային ցուցանիշ: 

Ստորև ներկայացված են աստիճանակարգային 
կլաստերացման արդյունքները: 

Ապրանքների 
և ծառայ-

ությունների 
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Հացամթերք 135,1 133,6 146,3 147,7 140,9 137 136,6 135 137 151,6 146,4 

Մսամթերք 135,1 128 128,8 127,7 131,7 132,3 126,5 123,7 126,1 132,7 120,8 

Շաքարավազ 115,4 127,7 119,6 121,2 116,7 114,8 124,3 122,3 122,6 133,4 127,4 

Կաթնամթերք 145,9 154 167,8 162 174,6 165,3 153,3 158,1 151,7 140,4 145,4 

Միրգ 121,7 103,4 114,3 121,7 101,3 119,9 115 108,8 96,9 98,2 91,9 

Բանջարեղեն 131,5 148,1 148,2 143,8 136,7 140,8 140,3 122,9 154,3 131,2 131,9 

Ոգելից 
խմիչքներ 123,2 120,6 116,5 122,1 118,7 121,3 124,7 122,3 124,6 125,1 118,3 

Ոչ ոգելից 
խմիչքներ 117,5 121,9 122,1 123 129,5 116,8 137,1 123,5 118 116,1 115,7 

Դեղամիջ. 118,5 115,7 119,1 111 119,7 119,2 110,5 136,6 134,2 113,6 125,7 

Շինանյութեր 101,6 121,2 126,7 118,8 108,6 130,5 104,3 119,7 122,4 113,6 104,4 

Տրանսպորտ 101,8 116,1 109,6 106,5 110,1 100,4 102,6 107 98,4 108,2 106,5 

Բնակ. և կոմ. 
ծառայութ. 128,8 130,7 130,2 130,7 129,5 143,7 130,4 130,1 131,9 132,1 130,8 

Իրավ. և 
բանկ. 
ծառայութ. 107,3 116,1 123,4 121,8 108,6 107,7 105,7 103,7 103,7 102,3 103,7 

Հանգստի 
կազմ. 

136,5 175,1 122,7 116,2 127,1 144 153,1 109,5 122 111,2 118,5 
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Գծանկար 4. Կլաստերացման աստիճանակարգային պատկերը 
(դենդրոգրամը) 

 

Գծանկար 4-ում ներկայացված է կլաստերացման 
աստիճանակարգային պատկերը (դենդրոգրամը): Այն առավել 
պատկերավոր կերպով ցույց է տալիս կլաստերացման 
հաջորդական փուլերը: Ակնհայտ է, որ նախ կլաստերացվում են 
կամ միևնույն կլաստերի մեջ են ներառվում դիտարկվող 
օբյեկտներից առավել մոտ գտնվողները, հետո` համեմատաբար 
հեռավոր օբյեկտները և այդպես շարունակ` մինչև բոլոր 
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օբյեկտների` մեկ կլաստերում ներառվելը: Դենդրոգրամում 
օբյեկտները համարակալված են ըստ տվյալների բազայում իրենց 
ունեցած հերթականության: Այսպես, կարելի է տեսնել, որ առաջին 
փուլում կլաստերացվում է 3 և 7 օբյեկտները («Շաքարավազ» և 
«Ոգելից խմիչք և ծխախոտ» ապրանքախմբերը): Դա նշանակում 
է, որ  դիտարկվող ցուցանիշներից առավել մոտ են նշված երկու 
ապրանքախմբերի գների ինդեքսները: Երկրորդ փուլում` 2 և 12 
օբյեկտները, և այդպես շարունակ: Կարելի է նկատել, որ 
կլաստերացման առաջին մի քանի փուլերից հետո սկսում են 
խմբավորվել միմյանցից ավելի ու ավելի հետու գտնվող 
օբյեկտները, հետևաբար մի որոշակի պահից սկսած գործընթացը 
պետք է կանգնեցնել, քանի որ արդեն սկսում են միևնույն 
կաստերում ներգրավվել այնպիսի օբյեկտներ, որոնք միմյանցից 
չափազանց հեռու են և նույն կլաստերում դրանց տեղ գտնելը 
անտրամաբանական է: Կլաստերացման գործընթացի 
արհեստական դադարեցման ճշգրիտ պահը կամ քայլը գտնելու 
համար օգտագործվում է կլաստերացված օբյեկտների 
հեռավորությունների հանրագումարը: Ինքնըստինքյան 
հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր հաջորդ քայլում այս ցուցանիշը 
պետք է մեծանա, սակայն եթե մի որևէ քայլում տեղի է ունենում 
ցուցանիշի` նախորդ քայլերում արձանագրված աճի համեմատ 
թռիչքային, բազմակի աճ, ապա դա արդեն լուրջ ազդակ է, որ այդ 
քայլում կլաստերացման գործընթացը պետք է դադարեցվի: 

Ստորև աղյուսակ 12-ում ներկայացված է կլաստերացման 
քայլերի հաջորդականությունը, նաև` յուրաքանչյուրի քայլից հետո 
կլաստերացված օբյեկտների փոխադարձ հեռավորությունների 
հանրագումարը: 

Աղյուսակ 12-ից երևում է, որ քայլ 11-ում կլաստերացումը 
պետք է դադարեցնել, քանի որ հաջորդ քայլում կլաստերացված 
օբյեկտների հեռավորությունների գումարային մեծությունը, 
նախորդ քայլերի համեմատ, էական աճ է գրանցել: 
Կլաստերացման ենթակա օբյեկտների թվից հանելով 
կլաստերացման այն փուլի համարը, որում գործընթացը 
նպատակահարմար է դադարեցնել, կստանանք կլաստերների 
օպտիմալ թիվը: Մեր դեպքում այդ թիվը 3-ն է (14-11): 
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Աղյուսակ 12. Ագլոմերացիոն սանդղակը 

 

Փուլը 

Համակցվող կլաստերները Կլաստերացված 

օբյեկտների հեռավ. 

հանրագումարը 
Կլաստեր 1 Կլաստեր 2 

1 3 7 323,780 

2 2 12 382,910 

3 11 13 601,560 

4 3 9 1038,730 

5 5 11 1354,460 

6 1 6 1359,910 

7 2 3 1524,328 

8 5 10 1937,150 

9 1 2 3659,789 

10 1 14 5246,181 

11 1 5 6384,822 

12 1 8 13581,633 

13 1 4 16345,364 

 
Հետազոտության օբյեկտները` կլաստերների բաժանելու, 

կլաստերային բնութագրիչները դուրս բերելու և դրանք վերլուծելու 
համար կարելի է օգտվել կլաստերացման k-միջինների 
եղանակից: Ըստ որում, որպես կլաստերների օպտիմալ թիվ 
սահմանենք 3-ը: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակներում բերված են k-միջին-
ների եղանակով դիտարկվող օբյեկտների կլաստերացման 
արդյունքները: 
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Աղյուսակ 13. Կլաստերների վերջնական կենտրոնները 

Քաղաքը 
Կլաստերներ 

1 2 3 

Երևան 117,5 137,5 118,9 

Գյումրի 121,9 145,2 125,5 

Վանաձոր 122,1 154,1 121,1 

Վաղարշապատ 123,0 151,2 119,7 

Աշտարակ 129,5 150,7 117,2 

Իջևան 116,8 147,7 123,3 

Հրազդան 137,1 143,4 119,7 

Եղեգնաձոր 123,5 138,7 118,4 

Գավառ 118,0 147,7 118,2 

Կապան 116,1 141,1 117,0 

Արտաշատ 115,7 141,2 114,8 

 

Կլաստերների վերջնական կենտրոնները ձևավորված 
կլաստերների առանցքային բնութագրիչներից են: Դրանցից 
ելնելով կարելի է ընդհանուր պատկերացում կազմել 
կլաստերների բնույթի մասին: Այսպես, աղյուսակ 13-ում բերված 
տվյալների հիման վրա կարող ենք կլաստեր 1-ը բնութագրել 
որպես դիտարկվող ժամանակահատվածում համեմատաբար 
ամենացածր գնային աճ արձանագրած ապրանքների ու 
ծառայությունների խումբ (պայմանականորեն այն կարող ենք 
կոչել` ցածր գնային կլաստեր), կլաստեր 2-ում խմբավորվել են 
առավել մեծ գնային աճ արձանագրած ապրանքների ու 
ծառայությունների խմբերը (բարձր գնային կլաստեր), իսկ 
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կլաստեր 3-ը, նույն մոտեցմամբ, կարելի է պայմանականորեն 
բնութագրել որպես միջին գնային կլաստեր: 

Փոքր-ինչ առաջ անցնելով և աղյուսակ 13-ում ամփոփված 
տվյալները համակեցելով աղյուսակ 16-ում արտացոլված 
արդյունքների հետ, կարող ենք փաստել, որ ցածր գնային 
կլաստերում ընդգրկվել է միայն 1 ապրանքախումբ (ոչ ոգելից 
խմիչքներ), բարձր գնային կլաստերում` երեք ապրանքախմբեր 
(հացամթերք, կաթնամթերք, բանջարեղեն), իսկ մնացած 
ապրանքախմբերն ու ծառայությունների խմբերը ընդգրկվել են 
երկրորդ` միջին գնային կլաստերում: Ըստ այդմ, դիտարկվող 
ժամանակահատվածում, հետազոտության մեջ ընդգրկված ՀՀ 
քաղաքներում, ամենաբարձր գնային աճ արձանագրվել է հացա-
մթերքի, կաթնամթերքի ու բանջարեղենի պարագայում: Ըստ 
էության, առաջին անհրաժեշտության այս պարենամթերքների 
գների աճը նկատելիորեն բարձր է` մյուս բոլոր ապրանքների ու 
ծառայությունների խմբերի համեմատ: 

Ի հավելումն վերը նշվածի, աղյուսակ 13-ում ամփոփված 
արդյունքները հնարավորություն են տալիս իրականացնել 
ցուցանիշների համեմատություն նաև ըստ հետազոտության մեջ 
ընդգրկված քաղաքների: Այսպես, կլաստեր 2-ի և 3-ի վերջնական 
կենտրոնները համեմատաբար փոքր են Երևանում, 
Արտաշատում, Կապանում, նաև` Եղեգնաձորում: Հատկանշական 
է, որ բարձր գնային կլաստերի ամենափոքր վերջնական 
կենտրոնը Երևանում է, ընդ որում, մյուս քաղաքների գերակշիռ 
մասում (բացառությամբ, թերևս, Եղեգնաձորի) Երևանի համեմատ 
գնային միջին ինդեքսը նկատելիորեն բարձր է: Սա նշանակում է, 
որ այս կլաստերի ապրանքախմբերի (հացամթերք, կաթնամթերք, 
բանջարեղեն) գների աճը հանրապետության մարզերում 
նկատելիորեն ավելի բարձր է եղել, քան Երևան քաղաքում: 

 
Աղյուսակ 14. Ցուցանիշների վարիացիաների վերլուծության 

արդյունքները (ANOVA) 

Քաղաքը 

Կլաստեր Սխալ 

F նշ. 
միջկլաս-
տերային 

վարիացիան 

ազատ. 
աստիճ. 

ներկլաս-
տերային 

վարիացիան 

ազատ. 
աստիճ. 

Երևան 410,743 2 140,677 11 2,92 0,096 

Գյումրի 481,772 2 320,214 11 1,50 0,264 

Վանաձոր 1277,572 2 60,959 11 20,9 0,000 

Վաղարշապ
ատ 

1144,890 2 58,910 11 19,4 0,000 

Աշտարակ 1307,143 2 162,062 11 8,06 0,007 
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Իջևան 751,474 2 211,061 11 3,56 0,064 

Հրազդան 713,560 2 209,874 11 3,40 0,071 

Եղեգնաձոր 475,425 2 153,221 11 3,10 0,085 

Գավառ 1019,586 2 166,224 11 6,13 0,016 

Կապան 5930,616 2 156,503 11 37,8 0,000 

Արտաշատ 818,771 2 141,032 11 5,8 0,019 

Աղյուսակ 14-ում բերված են վարիացիաների վերլուծության 
արդյունքները (ANOVA): Աղյուսակի երկրորդ և չորրորդ 
սյունակներում ներկայացված են համապատասխանաբար 
միջկլաստերային և ներկլաստերային վարիացիաների 
մեծությունները, իսկ սյունակ 6-ում` դրանց միջին արժեքների 
(այսինքն` 1 ազատության աստիճանի հաշվով վարիացիաների) 
հարաբերությունը (F վիճակագրությունը): Միջկլաստերային և 
ներկլաստերային վարիացիաները բնութագրում են 
կլաստերացման որակը: Որքան մեծ է միջկլաստերային 
վարիացիան և փոքր է ներկլաստերային վարիացիան, այնքան 
իրականացված կլաստերացումն ավելի նպատակային ու կայուն 
կարելի է համարել: Ըստ այդմ, որքան մեծ է միջկլաստերային և 
ներկլաստերային միջին վարիացիաների հարաբերակցության F 
ցուցանիշը, այնքան ձևավորված կլաստերների 
տարբերություններն ավելի նշանակալի են, կլաստերացումն էլ 
ավելի կայուն է: 

Ուսումնասիրելով աղյուսակ 14-ում ամփոփված 
ցուցանիշները, կարելի է նկատել, որ F արժեքն ամենաբարձրն է 
Գյումրու պարագայում, ինչը նշանակում է, որ վերլուծության մեջ 
ներառված ապրանքների ու ծառայությունների խմբերի 
սակագների փոփոխությունները այստեղ ավելի համահարթեցված 
են և դրանց միջև տարբերությունները համեմատաբար ավելի 
փոքր են, քան մյուս քաղաքներում: 

Աղյուսակ 15-ի տվյալները ցույց են տալիս, թե հետազոտվող 
օբյեկտները ինչ համամասնությամբ են ընդգրկվել ձևավորված 
կլաստերներում: Այսպես, ամենախոշորը կլաստեր 3-ն է, որտեղ 
ընդգրկված են ապրանքների ու ծառայությունների 10 խմբեր: 

 
Աղյուսակ 15. Յուրաքանչյուր կլաստերում ներառված օբյեկտների 
թիվը 

Կլաստերի համարը Օբյեկտների թիվը կլաստերում 

1 1 

2 3 

3 10 
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Աղյուսակ 16-ը, որին որոշ չափով արդեն անդրադարձանք, 
ներառում է օբյեկտների կլաստերային պատկանելիությունը և 
կլաստերի կենտրոնից հեռավորությունը բնութագրող 
ցուցանիշները: Այսինքն, կլաստերային պատկանելիության 
ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե որ օբյեկտը որ կլաստերում է 
ընդգրկվել, իսկ կլաստերի կենտրոնից հեռավորությունը 
նկարագրում է օբյեկտի ներկլաստերային կայունությունը: Ըստ 
այդմ, որքան փոքր է կլաստերի կենտրոնից օբյեկտի 
հեռավորությունը, այնքան տվյալ կլաստերում օբյեկտի դիրքը 
կարելի է համարել կայուն: Կլաստերների թվի մեծացման դեպքում 
կլաստերը լքելու պոտենցիալ հավակնորդներ են այն օբյեկտները, 
որոնց հեռավորությունը կլաստերի կենտրոնից ամենաբարձրն է: 
Օրինակ, միջին գնային կլաստերում այդպիսին կարելի է համարել 
«հանգստի կազմակերպում» ցուցանիշը, որը անհամեմատ ավելի 
հեռու է իր կլաստերային կենտրոնից, քան մյուս բոլոր 
ցուցանիշները, և կլաստերների թիվը ավելացնելու դեպքում 
կլաստեր 3-ը առաջինը կլքի հենց այս ցուցանիշը: Այլ 
ձևակերպմամբ, միջին գնային կլաստերում տեղ գտնելը այս 
ցուցանիշի համար այնքան էլ բնութագրական չէ, սակայն 
եղածներից քիչ թե շատ հարմարը հենց այս մեկն է: 

Աղյուսակ 16. Հետազոտվող օբյեկտների կլաստերային 
պատկանելիությունը և հեռավորությունը կլաստերային 

կենտրոններից 

Ցուցանիշ 
Կլաստերի 
համարը 

Հեռավորությունը 
կլաստերի 
կենտրոնից 

Ոչ ոգելից խմիչքներ 1 0,0 

Հացամթերք 2 27,1 

Կաթնամթերք 2 42,9 

Բանջարեղեն 2 29,4 

Մսամթերք 3 33,1 

Բնակ. և կոմ. ծառայութ. 3 42,6 

Հանգստի կազմակերպում 3 67,6 

Շաքարավազ 3 24,0 

Միրգ 3 47,5 

Ոգելից խմիչքներ 3 15,2 

Դեղամիջոցներ 3 31,6 

Շինանյութեր 3 29,2 

Տրանսպորտ 3 47,3 

Իրավ. և բանկ. ծառայութ. 3 39,0 
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Փորձենք նույն ցուցանիշները կլաստերացնել ոչ թե ըստ 

ապրանքների ու ծառայությունների խմբերի, այլ վերլուծության 
մեջ ներառված քաղաքների: Կատարենք նույն քայլերը, ինչ 
նախորդ դեպքում: 

Նախ, կատարենք աստիճանակարգային կլաստերացում` 
պարզելու համար կլաստերների օպտիմալ քանակը: 

 

 

Գծանկար 5. Կլաստերացման աստիճանակարգային պատկերը 
(դենդրոգրամը) 
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Գծանկար 5-ում պատկերված է կլաստերացման 
ընթացակարգի դենդրոգրամը: Դրանից երևում է, որ գնային 
առանձնահատկություններն ավելի ընդգծված են Գյումրի 
քաղաքում: Ըստ որում, չնայած կլաստերացման միջին փուլերում 
գծագրվում է քաղաքների որոշ խմբերի առանձնացումը, սակայն 
դա տեղի է ունենում կլաստերացման ուշ փուլերում, ինչը 
նշանակում է, որ կարող է նպատակահարմար դիտվել 
կլաստերների ավելի փոքր թվի դիտարկումը: Ավելի հստակորեն 
այդ հարցին կարելի է պատասխանել կլաստերացման փուլերի 
բնութագրիչ աղյուսակի տվյալների ուսումնասիրության հիման 
վրա: 

 
Աղյուսակ 17. Կլաստերացման փուլերը (ագլոմերացիոն սանդղակը) 

Փուլը 
Համակցվող կլաստերները Կլաստերացված 

օբյեկտների հեռ. 
հանրագումարը Կլաստեր 1 Կլաստեր 2 

1 5 6 328,350 

2 3 11 607,110 

3 4 9 1071,530 

4 5 7 1134,495 

5 1 3 1408,585 

6 1 2 1481,117 

7 5 8 1522,037 

8 4 5 1936,387 

9 1 4 2268,320 

10 1 10 3735,249 

 

Աղյուսակ 7-ից երևում է, որ նպատակահարմար է 
կլաստերների օպտիմալ թիվ ընդունել 2-ը, քանի որ 
կլաստերացման նախավերջին փուլում է արձանագրվում 
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միջօբյեկտային հեռավորությունների կտրուկ աճ: Ստորև 
ներկայացված են k-միջինների եղանակով կլաստերացման 
արդյունքները, 2 կլաստերների համար: 

Վարիացիաների վերլուծությունը բավականին ուշագրավ 
պատկեր է ներկայացնում (աղյուսակ 19): Ցուցանիշների 
մեծամասնության պարագայում F վիճակագրությունը խիստ փոքր 
է, ինչի արդյունքում դրա նշանակալիության մակարդակը մեծ է 
(այլ կերպ` մեծ է առաջին կարգի սխալ կատարելու 
հավականությունը): Կարելի է համարել, որ F վիճակագրության 
ցածր արժեքներ արձանագրած ցուցանիշների մասնակցությունը 
կլաստերացման գործընթացին ոչ նշանակալի է: Այսինքն, ավելի 
պարզ, ըստ դիտարկվող քաղաքների մեծ թվով ապրանքների ու 
ծառայությունների գնային ինդեքսների տարբերությունները 
նշանակալի չեն և բավարար չեն հետազոտվող քաղաքները 
կլաստերացնելու համար: Այս տեսանկյունից, թերևս, կարելի է 
առանձնացնել «հանգստի կազմակերպման ծառայություններ», 
որոշ առումով` նաև «հացամթերք», «բնակարանային և կոմունալ 
ծառայություններ» խմբերը, որոնց գնային ինդեքսների 
տարբերությունները ըստ հետազոտվող քաղաքների ունեն 
նշանակալիության համեմատաբար բարձր մակարդակ: 

Վերը նշվածը հաշվի առնելով, կլաստերային վերջնական 
կենտրոնների վերլուծությունում պետք է ուշադրություն դարձնել 
միայն առանձնացված երեք խմբերին:  

 
Աղյուսակ 18. Կլաստերների վերջնական կենտրոնները 

Ապրանքների, ծառայությունների խումբը 
Կլաստերը 

1 2 

Հացամթերք 135,7 142,5 

Մսամթերք 128,9 128,3 

Շաքարավազ 122,3 122,3 

Կաթնամթերք 157,5 155,7 

Միրգ 112,8 106,9 

Բանջարեղեն 143,1 137,6 
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Ոգելից խմիչքներ 122,2 121,4 

Ոչ ոգելից խմիչքներ 125,3 120,7 

Դեղամիջոցներ 115,1 122,3 

Շինանյութեր 118,7 114,5 

Տրանսպորտ 106,4 106,0 

Բնակարանային և կոմունալ ծառայություններ 134,9 130,5 

Իրավական և բանկային ծառայություններ 109,8 109,3 

Հանգստի կազմակերպում 157,4 120,5 

 

Աղյուսակ 19. Վարիացիաների վերլուծությունը (ANOVA) 

 

Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. 
միջկլաստ

երային 
վարի-
ացիան 

ա/ա 

ներկլաստ
երային 

վա-
րիացիան 

ա/ա 

Հացամթերք 99,901 1 32,247 9 3,098 0,112 

 Մսամթերք 0,807 1 19,794 9 0,041 0,844 

Շաքարավազ 0,007 1 36,242 9 0,000 0,989 

Կաթնամթերք 7,036 1 121,334 9 0,058 0,815 

Միրգ 76,379 1 119,121 9 0,641 0,444 

Բանջարեղեն 66,100 1 88,374 9 0,748 0,410 

Ոգելից 
խմիչքներ 

1,576 1 8,776 9 0,180 0,682 
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Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. 
միջկլաստ

երային 
վարի-
ացիան 

ա/ա 

ներկլաստ
երային 

վա-
րիացիան 

ա/ա 

Ոչ ոգելից 
խմիչքներ 

46,000 1 42,140 9 1,092 0,323 

 Դեղամիջոցներ 112,061 1 70,090 9 1,599 0,238 

 Շինանյութեր 38,335 1 101,518 9 0,378 0,554 

Տրանսպորտ 0,274 1 28,448 9 0,010 0,924 

Բնակարանայի
ն և կոմունալ 
ծառայություննե
ր 

42,641 1 13,791 9 3,092 0,113 

Իրավական և 
բանկային 
ծառայություննե
ր 

0,592 1 62,615 9 0,009 0,925 

Հանգստի 
կազմակերպում 

2976,827 1 116,440 9 25,56 0,001 

 

Աղյուսակ 20. Յուրաքանչյուր կլաստերում ներառված օբյեկտների 
թիվը 

Կլաստերի համարը Օբյեկտների թիվը կլաստերում 

1 3 

2 8 
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Աղյուսակ 21. Կլաստերացումն ըստ քաղաքների 

Քաղաքը 
Կլաստերի 
համարը 

Հեռավորությունը 
կենտրոնից 

Իջևան 1 26,7 

Հրազդան 1 22,0 

Գյումրի 1 25,4 

Եղեգնաձոր 2 26,4 

Գավառ 2 27,3 

Արտաշատ 2 25,4 

Երևան 2 31,3 

Վանաձոր 2 27,2 

Վաղարշապատ 2 25,6 

Աշտարակ 2 24,9 

Կապան 2 28,8 

Առանձնացված երեք խմբերը հիմք ընդունելով, պետք է 
փաստել, որ գնային ինդեքսների առումով ընդհանրություններ 
ունեն մի կողմից Իջևան, Հրազդան և Գյումրի, իսկ մյուս կողմից` 
Եղեգնաձոր, Գավառ, Արտաշատ, Երևան, Վանաձոր, 
Վաղարշապատ, Աշտարակ, Կապան քաղաքները: Ընդ որում, 
դնեդրոգրամի վերլուծությունից բխում է, որ, օրինակ, Եղեգնաձորը 
գնային ավելի շատ ընդհանրություններ ունի Կապանի, Գավառի 
ու Արտաշատի հետ: 

Նորից ընդգծենք, որ հաշվի առնելով ANOVA վերլուծության 
արդյունքները, ցուցանիշների մեծ մասի` կլաստերացման ցածր 
կարողությունները, արված եզրահանգումներին պետք է մոտենալ 
որոշակի վերապահումով և արված վերլուծությունը 
գլխավորապես պետք է դիտարկել կլաստերացման 
ընթացակարգի պատկերավոր ներկայացման դիտակետից:  

 
Հետազոտական խնդիր #6. Իրականացնել ՀՀ մարզերի և Երևան 
քաղաքի սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշների 
կլաստերային վերլուծություն: 

Այսինքն` անհրաժեշտ է դասակարգել ՀՀ մարզերն ու 
Երևան քաղաքը` ըստ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը 
պայմանավորող հիմնական ցուցանիշների: Այդ նպատակով, 
պետք է առանձնացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ցուցանիշների որոշակի համախմբություն, 2014թ. դրանց արժեք-
ների հիման վրա ձևավորել վիճակագրական տվյալների բազա և 
իրականացնել կլաստերացում` ըստ հանրապետության բոլոր 
մարզերի և Երևան քաղաքի: 
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Ստորև հանգամանորեն ներկայացված են հետազոտության 
փուլերն ու ստացված արդյունքները: 

Մարզերի ու ք. Երևանի կլաստերացման նպատակով մեր 
կողմից դիտարկվել են հետևյալ ցուցանիշները. 

1. բնակչության թիվը, 
2. արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը, 
3. գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը, 
4. շինարարության ծավալը, 
5. մանրածախ առևտրի շրջանառության ծավալը, 
6. ծառայությունների ծավալը, 
7. կրթական ծառայությունների ծավալը, 
8. առողջապահության ծառայությունների ծավալը, 
9. տեղեկատվության և կապի ծառայությունների ծավալը, 
10. տրանսպորտի ծառայությունների ծավալը, 
11. մշակույթի ծառայությունների ծավալը, 
12. զբաղվածների թիվը, 
13. գործազուրկների թիվը, 
14. արտահանման ծավալը, 
15. ներմուծման ծավալը, 
16. սպառողական գների ինդեքսը, 
17. կենսաթոշակառուների թիվը, 
18. նպաստառու ընտանիքների քանակը, 
19. աղքատության մակարդակը, 
20. բժիշկների թվաքանակը, 
21. հանցագործությունների քանակը, 
22. նախադպրոցական հաստատություններ հաճախողների 

թվաքանակը, 
23. հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների 

թվաքանակը, 
24. արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցներում 

սովորողների թվաքանակը, 
25. միջին մասնագիտական հաստատություններում 

սովորողների թվաքանակը, 
26. բուհ-երի ուսանողների թվաքանակը, 
27. թանգարաններ այցելողների թվաքանակը, 
28. մարզիկների թվաքանակը, 
29. մթնոլորտային արտանետումներն անշարժ աղբյուրներից, 

հազար տոննա, 
30. սպառված գազի ծավալը: 
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Վիճակագրական տվյալների աղբյուր է հանդիսացել ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից 2015թ. հրապարակված «ՀՀ մարզերը և Երևան 
քաղաքը թվերով» վիճակագրական տեղեկագիրը: 

Ստորև ներկայացված են կլաստերացման արդյունքները: 
Ինչ նախորդ դեպքում, այստեղ ևս կլաստերացումն իրականացվել 
է երկու եղանակների գործադրմամբ: Նախ, կիրառվել է 
ագլոմերացիաների եղանակը: Գծանկար 6-ում և աղյուսակ 22-ում 
համապատասխանաբար ներկայացված են կլաստերացման 
ընթացքը նկարագրող դենդրոգրամը և ագլոմերացիոն սանդղակը` 
կլաստերացման փուլերի մանրամասն նկարագրությամբ: 
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Գծանկար 6. Կլաստերացման աստիճանակարգային պատկերը 
(դենդրոգրամը) 

 

Դենդրոգրամի նույնիսկ հպանցիկ դիտարկումից երևում է, 
որ ՀՀ մարզերն ու Երևան քաղաքը կազմում են երկու` միմյանցից 
էականորեն տարբերվող կլաստերներ և դրանց միջկլաստերային 
հեռավորությունը չափազանց մեծ է: Այս հանգամանքը ևս մեկ 
անգամ ի ցույց է դնում հանրապետության մարզերի ու 
մայրաքաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
մակարդակներում առկա անջրպետը:   

 

Աղյուսակ 22. Կլաստերացման քայլերը (ագլոմերացիոն սանդղակը) 

Փուլը 
Համակցված կլաստերներ 

Կլաստերացված օբյեկտների 
հեռ. հանրագումարը 

Կլաստեր 1 Կլաստեր 2 

1 8 9 29169,023 

2 6 8 33321,864 

3 2 4 36400,090 

4 2 3 58439,582 

5 6 7 73590,493 

6 2 5 96046,869 

7 2 10 277547,702 

8 6 11 389600,103 

9 2 6 761096,795 

10 1 2 138465036,990 
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Ագլոմերացիոն սանդղակի վերլուծությունը ևս հավաստում է 
վերը արված դիտարկումները: Այսպես, կլաստերացման 
սկզբնական փուլերում կլաստերների ձևավորումը ընթանում է 
միայն մարզերի ընդգրկմամբ և յուրաքանչյուր հաջորդ փուլում, 
միջկլաստերային հեռավորությունների ցուցանիշը նախորդ փուլի 
համեմատ արձանագրում է ոչ մեծ աճ: Մինչդեռ, 10-րդ փուլում, 
երբ կլաստերացման գործընթացում ներառվում է նաև Երևանը, 
միջկլաստերային հեռավորությունների ցուցանիշը կատարում է 
հսկայական թռիչք` աճելով 182 անգամ: 

Մինչ այդ, կլաստերացման 7-րդ փուլում ևս 
միջկլաստերային հեռավորությունների ընդհանրական ցուցանիշը 
տպավորիչ աճ է արձանագրում: Սա նշանակում է, որ մինչ այդ 
փուլը կլաստերացման գործընթացում ընդգրկված մարզերը 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակով առավել մոտ են 
իրար: Դրանք են` Լոռվա, Շիրակի, Արարատի, Արագածոտնի, 
Տավուշի, Սյունիքի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերը: 7-8-րդ 
փուլերում կլաստերացման գործընթացում ներառվում են Վայոց 
Ձորի և Կոտայքի մարզերը: Հատկանշական է, որ այս փուլում 
որոշակիորեն գծագրվել են մարզերի երկու առանձին ենթախմբեր. 
մի կողմից` Լոռվա, Շիրակի, Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի 
մարզերը, մյուս կողմից` Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, 
Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերը: Սակայն այստեղ հարկ է ևս մեկ 
անգամ շեշտել, որ այս ենթախմբերի առանձնացումը խիստ 
պայմանական է, որակական լուրջ տարբերություններ չի 
ենթադրում, քանի որ միջկլաստերային հեռավորությունների 
ընդհանրական ցուցանիշի աճը, կլաստերացման յուրաքանչյուր 
փուլում, անհամեմատելի է վերջին փուլում արձանագրված աճի 
հետ: 

Վերը նշվածը հաշվի առնելով, նպատակահարմար է 
դիտվում կլաստերների օպտիմալ թիվ համարել 2-ը: Այս 
ցուցանիշը հիմք ընդունելով, կլաստերացումը շարունակվել է k-
միջինների մեթոդով: Ստորև աղյուսակներ 23-25-ում 
ներկայացված են համապատասխան արդյունքները: 
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Աղյուսակ 23. Կլաստերների վերջնական կենտրոնները 

Ցուցանիշը 
Կլաստեր 

1 2 

բնակչության թիվը 1071,5 193,9 

արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը 543,9 74,7 

գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը 11,3 98,2 

շինարարության ծավալը 250,0 21,4 

մանրածախ առևտրի շրջանառության ծավալը 1211,2 25,5 

ծառայությունների ծավալը 957,7 16,2 

կրթական ծառայությունների ծավալը 39,6 0,5 

առողջապահության ծառայությունների ծավալը 38,1 0,6 

տեղեկատվ. և կապի ծառայությունների ծավալը 203,8 1,9 

տրանսպորտի ծառայությունների ծավալը 159,6 2,2 

մշակույթի ծառայությունների ծավալը 90,5 0,9 

 զբաղվածների թիվը 308,8 82,5 

գործազուրկների թիվը 113,7 12,8 

արտահանման ծավալը 324,8 30,5 

ներմուծման ծավալը 1445,0 29,0 

սպառողական գների ինդեքսը 104,1 105,3 

կենսաթոշակառուների թիվը 166,9 29,6 

նպաստառու ընտանիքների քանակը 18,4 9,6 

աղքատության մակարդակը 25,5 32,3 

բժիշկների թվաքանակը 8917,0 356,2 

հանցագործությունների քանակը 8367,0 906,5 

նախադպ. հաստ.-ներ հաճախողների 
թվաքանակը 

32,0 4,0 

հանրակրթ. դպրոցներում աշակերտների թվ. 114,4 24,5 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. դպր. սովորողների թվ. 24,7 2,3 

միջին մասն. հաստատ.-ներում սովորողների թվ. 16,2 1,2 

բուհ-երի ուսանողների թվաքանակը 68,2 1,1 

թանգարաններ այցելողների թվաքանակը 1882,6 20,9 

մարզիկների թվաքանակը 15,8 2,5 

մթնոլորտ. արտանետումներն անշ. 
աղբյուրներից 

17,3 11,1 

սպառված գազի ծավալը 601,8 129,6 
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Աղյուսակ 23-ում ներկայացված են կլաստերների 
վերջնական կենտրոնները: Դրանք, ըստ էության, կարելի է 
դիտարկել Երևան քաղաքի և հանրապետության միջին 
վիճակագրական մարզի համեմատության դիտակետից: Գրեթե 
բոլոր ցուցանիշների պարագայում ակնառու է կլաստերների միջև 
հսկայական տարբերությունը: Այսինքն, բացարձակ առումով, 
Երևանի ու միջին վիճակագրական մարզի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ցուցանիշների միջև տարբերությունը չափվում է 
տասնյակ անգամներով:  

  

Աղյուսակ 24. Վարիացիաների վերլուծության արդյունքները 
(ANOVA) 

Ցուցանիշը 

Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. միջկլաստե-
րային վարի-

ացիան 
ա/ա 

ներկլաստե
րային վա-
րիացիան 

ա/ա 

բնակչության թիվը 700213,10 1 5609,980 9 124,81 0,00 

արդյունաբերության 
արտադր. 

200073,94 1 4511,771 9 44,345 0,00 

գյուղ. արտադր. 6868,260 1 3045,971 9 2,255 0,16 

շին. ծավալը 47526,262 1 316,100 9 150,35 0,00 

մանր. առևտրի շրջ. 1278044,1 1 113,316 9 11278 0,00 

ծառայութ. ծավալը 805891,61 1 101,804 9 7916,1 0,00 

կրթական ծառայութ.  1389,158 1 0,161 9 8619,5 0,00 

առողջապ. ծառայութ.  1274,995 1 0,176 9 7236,2 0,00 

տեղ. և կապի ծառայութ.  37056,979 1 1,747 9 21209 0,00 

տրանսպ. ծառայութ.  22534,565 1 2,548 9 8845,6 0,00 

մշակույթի ծառայութ.  7294,200 1 8,300 9 878,84 0,00 
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Ցուցանիշը 

Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. միջկլաստե-
րային վարի-

ացիան 
ա/ա 

ներկլաստե
րային վա-
րիացիան 

ա/ա 

 զբաղվածների թիվը 46564,311 1 938,762 9 49,602 0,00 

գործազուրկների թիվը 9247,945 1 94,900 9 97,449 0,00 

արտահանման ծավալը 78738,627 1 1226,373 9 64,204 0,00 

ներմուծման ծավալը 1822675,2 1 248,905 9 7322,7 0,00 

ՍԳԻ 1,202 1 0,821 9 1,465 0,25 

կենսաթոշակառուների 
թիվը 

17127,552 1 122,240 9 140,11 0,00 

նպաստառու ընտ. 
քանակը 

69,761 1 38,374 9 1,818 0,21 

աղքատության 
մակարդակը 

42,160 1 70,374 9 0,599 0,45 

բժիշկների թվաքանակը 66624815,1 1 21365,733 9 3118,3 0,00 

հանցագործութ. 
քանակը 

50599145,6 1 187946,05 9 269,2 0,00 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողների թվ. 

711,201 1 2,909 9 244,48 0,00 

հանրակրթ. դպր. 
աշակերտների թվ. 

7342,379 1 91,242 9 80,471 0,00 

արվ., գեղարվ., 
երաժշտ. դպր. 
սովորողների թվ. 

454,924 1 0,887 9 513,0 0,00 

միջին մասն. հաստ.-ում 
սովորողների թվ. 

203,728 1 0,467 9 436,45 0,00 

բուհ-երի ուս. թվ. 4089,319 1 1,434 9 2851,5 0,00 

թանգարաններ այց. թվ. 3150910,3 1 662,7 9 4754,3 0,00 
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Ցուցանիշը 

Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. միջկլաստե-
րային վարի-

ացիան 
ա/ա 

ներկլաստե
րային վա-
րիացիան 

ա/ա 

մարզիկների թվ. 160,567 1 4,401 9 36,48 0,00 

մթնոլորտ. արտանետ. 34,833 1 190,623 9 0,183 0,67 

սպառված գազի 
ծավալը 

202676,82 1 22769,945 9 8,901 0,01 

 

ANOVA վերլուծության արդյունքները այստեղ կարևոր են 
այնքանով, որ կլաստերացման համար օգտագործված 
ցուցանիշների հարաբերական կարևորությունը կարելի է 
աստիճանակարգային գնահատման ենթարկել` հիմք ընդունելով F 
ցուցանիշի արժեքները: Ըստ այդմ, Երևանի ու մարզերի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման առավել էական տարբերություններ 
(բացարձակ ցուցանիշներով) առկա են մանրածախ առևտրի, 
արտահանման, տրանսպորտի, տեղեկատվության և կապի, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային ծառայությունների 
ոլորտներում: 

Աղյուսակ 25. Կլաստերացումն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի 

Մարզը 
Կլաստերի 
համարը 

Հեռավորությունը 
կենտրոնից 

Երևան 1 0,0 

Գեղարքունիք 2 172,2 

Շիրակ 2 267,2 

Արարատ 2 291,5 

Տավուշ 2 294,5 

Լոռի 2 315,2 

Սյունիք 2 402,4 

Արագածոտն 2 432,8 

Արմավիր 2 442,2 

Վայոց Ձոր 2 790,4 

Կոտայք 2 838,9 
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Աղյուսակ 25-ից երևում է, որ երկրորդ կլաստերում 
կենտրոնին առավել մոտ տեղակայված են Գեղարքունիքի, 
Շիրակի, Արարատի, Տավուշի և Լոռվա մարզերը: Մյուսները 
կլաստերային կենտրոնից ավելի հեռու են գտնվում, ինչը 
նշանակում է, որ վերը արված դատողությունները համեմա-
տաբար ավելի քիչ են բնութագրական այդ մարզերի համար: 

Վերլուծական առումով հետաքրքրություն կարող է 
ներկայացնել նաև երեք կլաստերների դեպքի դիտարկումը: 
Ակնհայտ է, որ այդ դեպքում տեղի կունենա 10 մարզերի 
վերախմբավորում: Դրա արդյունքները ներկայացված են ստորև 
աղյուսակներ 26-27-ում:  

Աղյուսակ 26. Կլաստերային վերջնական կենտրոնները 

Ցուցանիշը 
Կլաստեր 

1 2 3 

բնակչության թիվը 1071,5 136,5 251,2 

արդյունաբերության արտադր. 543,9 55,0 94,5 

գյուղ. արտադր. 11,3 84,9 111,5 

շին. ծավալը 250,0 17,2 25,6 

մանր. առևտրի շրջ. 1211,2 18,3 32,6 

ծառայութ. ծավալը 957,7 9,6 22,8 

կրթական ծառայութ.  39,6 ,4 ,7 

առողջապ. ծառայութ.  38,1 ,5 ,7 

տեղ. և կապի ծառայութ.  203,8 1,1 2,8 

տրանսպ. ծառայութ.  159,6 1,7 2,7 

մշակույթի ծառայութ.  90,5 ,0 1,9 

 զբաղվածների թիվը 308,8 58,4 106,6 

գործազուրկների թիվը 113,7 6,4 19,3 
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Ցուցանիշը 
Կլաստեր 

1 2 3 

արտահանման ծավալը 324,8 30,0 31,0 

ներմուծման ծավալը 1445,0 20,7 37,4 

ՍԳԻ 104,1 105,1 105,4 

կենսաթոշակառուների թիվը 166,9 21,0 38,3 

նպաստառու ընտ. քանակը 18,4 6,5 12,8 

աղքատության մակարդակը 25,5 26,5 38,1 

բժիշկների թվաքանակը 8917,0 232,8 479,6 

հանցագործութ. քանակը 8367,0 547,2 1265,8 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողների թվ. 

32,0 2,8 5,3 

հանրակրթ. դպր. աշակերտների թվ. 114,4 17,1 31,9 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. դպր. 
սովորողների թվ. 

24,7 1,9 2,7 

միջին մասն. հաստ.-ում 
սովորողների թվ. 

16,2 ,8 1,6 

բուհ-երի ուս. թվ. 68,2 1,0 1,3 

թանգարաններ այց. թվ. 1882,6 5,1 36,6 

մարզիկների թվ. 15,8 1,4 3,7 

մթնոլորտ. արտանետ. 17,3 7,2 15,0 

սպառված գազի ծավալը 601,8 48,5 210,8 
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Աղյուսակ 27. Կլաստերացումն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի. 
կլաստերային պատկանելիությունը և հեռավորությունը կլաստերի 

կենտրոնից (3 կլաստերների դեպքը) 

Մարզը Կլաստերի համարը Հեռավ. կենտրոնից 

Երևան 1 0,0 

Գեղարքունիք 2 302,8 

Տավուշ 2 159,5 

Սյունիք 2 173,9 

Արագածոտն 2 54,3 

Վայոց Ձոր 2 400,0 

Շիրակ 3 248,4 

Արարատ 3 134,6 

Լոռի 3 174,2 

Արմավիր 3 167,9 

Կոտայք 3 486,5 

Կլաստեր 1-ը ներառում է միայն Երևան քաղաքը և 
բնականաբար, կլաստերի ցուցանիշների վերջնական կենտրոն-
ներում որևէ փոփոխություն չկա: Ուշագրավ վերլուծություններ 
կարելի է կատարել կլաստերներ 2 և 3-ի ցուցանիշների 
համեմատության հիման վրա: Այսպես, բնակչության թվի 
ցուցանիշով կլաստեր 2-ը մոտ 2 անգամ զիջում է կլաստեր 3-ին: 
Այս հանգամանքը հիմք ընդունելով, կլաստեր 2-ը կարող են 
անվանել «փոքր մարզ», կլաստեր 3-ը` «մեծ մարզ»: 
Հատկանշական է, որ գրեթե բոլոր ցուցանիշների պարագայում 
կլաստեր 2 և 3-ի միջև առկա տարբերությունները մոտավորապես 
նույնն են, ինչ բնակչության թվի դեպքում, այսինքն` «փոքր մարզ» 
կլաստերը մոտ 2 անգամ զիջում է «մեծ մարզ»-ին: Որոշ 
ցուցանիշների դեպքում, սակայն, այս միտումը խախտվում է: 
Այսպես, կլաստեր 2-ում աղքատության մակարդակն ավելի ցածր 
է, քան կլաստեր 3-ում. առաջինում 26.5% է, երկրորդում` 38.1%: 
Բուհերում ուսանողների թվաքանակի միջին ցուցանիշի 
տարբերությունը անհամեմատ փոքր է` ընդամենը 30%: Մյուս 
կողմից, կլաստեր 2-ում, կլաստեր 3-ի համեմատ, խիստ ցածր է 
բնական գազի սպառման ծավալը, ինչպես նաև` թանգարաններ 
կատարվող այցելությունների մակարդակը: 

Հանրապետությունում սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
տարածքային անհամամասնությունների հետազոտության մեկ այլ 
դիտակետ կարող է ապահովել սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
դիտարկվող ցուցանիշների հարաբերական (այսինքն` 1 բնակչի 
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հաշվարկով) մեծությունների հիման վրա կլաստերային 
վերլուծության իրականացումը: 

Մեր կողմից իրականացվել է այդպիսի կլաստերային 
վերլուծություն, որի արդյունքները ներկայացված են ստորև:  
 

 

Գծանկար 7. Կլաստերացման աստիճանակարգային պատկերը 
(դենդրոգրամը) 

Աստիճանակարգային կլաստերացման դենգրոգրամը ցույց 
է տալիս, որ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների հարաբերական 
մեծությունների դիտարկման պարագայում միջմարզային 
տարբերություններն ավելի ցայտուն են դրսևորվում, քան նույն 
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ցուցանիշների բացարձակ մեծությունների դեպքում էր: 
Գծանկարից երևում է, որ Արագածոտնի, Արմավիրի, 
Գեղարքունիքի, Շիրակի, Վայոց Ձորի, Տավուշի և Լոռվա մարզերը 
ունեն դիտարկվող ցուցանիշների գծով էական 
ընդհանրություններ, ինչը հնարավորություն է տալիս այս մարզերը 
ընդգրկել առանձին կլաստերում:  

Աստիճանակարգային կլաստերացման արդյունքներն 
ամփոփող ագլոմերացիոն սանդղակի (աղյուսակ 28) վերլուծութ-
յամբ հնարավոր է պարզել, թե հատկապես ո՞ր մարզերն են 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման դիտարկվող ցուցանիշների 
հարաբերական արժեքներով միմյանց առավել մոտ: Այսպես, 
առաջին փուլում խմբավորվում են Արագածոտնի ու Արմավիրի 
մարզերը, երկրորդ փուլում դրանց է միանում Գեղարքունիքի 
մարզը: Զարգացման հարաբերական ցուցանիշներով Վայոց Ձորի 
մարզին առավել մոտ է Տավուշի մարզը, որոնք Լոռվա մարզի հետ 
միասին,  կլաստերացման 6-րդ փուլում, միանում են կլաստերաց-
ված մյուս մարզերին: Ագլոմերացիոն սանդղակից կարելի է 
տեսնել, որ կլաստերացված օբյեկտների միջև հեռավորութ-
յունների ընդհանրական ցուցանիշի մեծությունը թռիչքային աճ է 
արձանագրում 8-րդ փուլում, ուստի նպատակահարմար է 
կլաստերացման գործընթացը դադարեցնել դրան նախորդող` 7-րդ 
փուլում և որպես կլաստերների օպտիմալ թիվ ընդունել 4-ը:  
Աղյուսակ 28. Կլաստերացման քայլերը (ագլոմերացիոն սանդղակը) 

Փուլը 
Համակցված կլաստերներ Կլաստերացված 

օբյեկտների հեռավորութ. 
հանրագումարը 

Կլաստեր 1 Կլաստեր 2 

1 2 4 48628,440 

2 2 5 60650,130 

3 10 11 99206,590 

4 6 10 146154,235 

5 2 8 216769,363 

6 2 6 259884,886 

7 2 3 366297,663 

8 2 9 2015207,137 

9 2 7 3251899,132 

10 1 2 6751501,611 
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Ստորև ներկայացված են k-միջինների մեթոդով մարզերի և 
Երևան քաղաքի կլաստերացման արդյունքները` 4 կլաստերների 
դեպքում: 

Աղյուսակ 29. Կլաստերների վերջնական կենտրոնները 

Ցուցանիշը 
Կլաստեր 

1 2 3 4 

արդյունաբերության 
արտադր. 

507,6 239,3 656,5 1409,6 

գյուղ. արտադր. 10,5 537,3 234,5 500,7 

շին. ծավալը 233,3 138,9 87,5 115,6 

մանր. առևտրի շրջ. 1130,4 120,4 164,7 195,5 

ծառայութ. ծավալը 893,8 74,3 161,3 104,0 

կրթական ծառայութ.  37,0 2,5 1,7 4,7 

առողջապ. ծառայութ.  35,5 5,7 2,9 1,5 

տեղ. և կապի ծառայութ.  190,2 8,5 19,7 10,2 

տրանսպ. ծառայութ.  149,0 8,1 11,8 40,0 

մշակույթի ծառայութ.  84,5 ,1 35,8 ,0 

 զբաղվածների թիվը 288,2 444,3 376,5 385,9 

գործազուրկների թիվը 106,1 56,8 111,4 86,3 

արտահանման ծավալը 303,1 97,5 75,3 808,1 

ներմուծման ծավալը 1348,6 131,0 228,6 224,0 

ՍԳԻ 104,1 105,5 105,3 103,4 

կենսաթոշակառուների թիվը 155,8 158,3 137,6 166,9 

նպաստառու ընտ. քանակը 17,2 52,6 39,2 27,8 

աղքատության մակարդակը 25,5 32,0 42,0 25,0 

բժիշկների թվաքանակը 8,3 1,8 2,0 2,0 

հանցագործութ. քանակը 7,8 4,4 6,3 4,0 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողների թվ. 

29,9 19,1 25,1 31,4 

հանրակրթ. դպր. աշակերտ. 
թվ. 

106,8 126,8 132,2 117,7 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. 
դպր. սովորողների թվ. 

23,1 12,4 15,7 17,1 

միջին մասն. հաստ.-ում 
սովորողների թվ. 

15,1 6,0 5,1 9,3 

բուհ-երի ուս. թվ. 63,6 6,0 ,8 12,1 

թանգարաններ այց. թվ. 1757,0 101,2 50,6 67,8 
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Ցուցանիշը 
Կլաստեր 

1 2 3 4 

մարզիկների թվ. 14,7 14,6 15,3 12,8 

մթնոլորտ. արտանետ. 16,1 53,2 85,9 64,2 

սպառված գազի ծավալը 561,6 435,1 
2085,

1 
344,5 

 
Աղյուսակ 30. Վարիացիաների վերլուծության արդյունքները 

(ANOVA) 

Ցուցանիշը 

Կլաստեր Սխալ 

F Նշ. Միջկլաստ. 
վարիաց. 

ա/ա 
Ներկլաստ. 
վարիաց. 

ա/
ա 

արդյունաբեր. արտադր. 434172,91 3 18731,481 7 23,17 0,001 

գյուղ. արտադր. 100757,77 3 33525,566 7 3,005 0,104 

շին. ծավալը 4020,549 3 12761,748 7 0,315 0,814 

մանր. առևտրի շրջ. 303900,95 3 743,182 7 408,9 0,000 

ծառայութ. ծավալը 200134,42 3 662,066 7 302,2 0,000 

կրթական ծառայութ.  358,870 3 3,431 7 104,5 0,000 

առողջապ. ծառայութ.  288,340 3 90,160 7 3,198 0,093 

տեղ. և կապի ծառայութ.  9896,653 3 7,163 7 1381,7 0,000 

տրանսպ. ծառայութ.  6018,432 3 8,804 7 683,5 0,000 

մշակույթի ծառայութ.  2362,923 3 0,017 7 137837 0,000 

 զբաղվածների թիվը 8383,434 3 1653,306 7 5,071 0,036 

գործազուրկների թիվը 1552,283 3 1179,203 7 1,316 0,343 

արտահանման ծավալը 158374,58 3 7659,794 7 20,67 0,001 

ներմուծման ծավալը 440175,37 3 3619,308 7 121,6 0,000 

ՍԳԻ 1,677 3 ,508 7 3,303 0,087 

կենսաթոշակ. թիվը 163,285 3 711,565 7 0,229 0,873 

նպաստառու ընտ. թվ. 517,990 3 491,844 7 1,053 0,427 

աղքատ. մակարդակը 63,379 3 68,571 7 0,924 0,477 

բժիշկների թվաքանակը 12,584 3 0,105 7 119,8 0,000 

հանցագործութ. քանակը 4,382 3 0,514 7 8,521 0,010 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողների թվ. 

75,826 3 11,364 7 6,672 0,018 

հանրակրթ. դպր. 
աշակերտ. թվ. 

154,068 3 11,731 7 13,13 0,003 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. 
դպր. սովորողների թվ. 

38,447 3 30,796 7 1,248 0,363 

միջին մասն. հաստ.-ում 
սովորողների թվ. 

27,426 3 6,684 7 4,103 0,057 

բուհ-երի ուս. թվ. 1024,697 3 33,923 7 30,2 0,000 

թանգարաններ այց. թվ. 840222,6 3 12107,44 7 69,39 0,000 

մարզիկների թվ. 1,199 3 194,763 7 0,006 0,999 

մթնոլորտ. արտանետ. 854,327 3 5759,845 7 0,148 0,928 

սպառված գազի ծավալը 829420,71 3 23040,371 7 35,99 0,000 
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Աղյուսակ 31. Կլաստերացումն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի. 
(հարաբերական ցուցանիշների դեպքը, կլաստերների թիվը` 4) 

Մարզը Կլաստերի համարը Հեռավ. կենտրոնից 

Երևան 1 0 

Արագածոտն 2 267,6 

Արմավիր 2 182,8 

Գեղարքունիք 2 349,8 

Արարատ 2 461,3 

Լոռի 2 373,5 

Շիրակ 2 315,8 

Վայոց Ձոր 2 250,8 

Տավուշ 2 345,6 

Կոտայք 3 0 

Սյունիք 4 0 

 

Ինչպես կարելի է տեսնել, կլաստերներից երեքում 
(կլաստերներ 1, 3, 4) ընդգրկված է մեկական օբյեկտ (Երևանը, 
Կոտայքի և Սյունիքի  մարզերը), իսկ կլաստեր 8-ում խմբավորվել 
են մյուս 8 մարզերը: Սա նշանակում է, որ Երևանը, Կոտայքը, 
Սյունիքը սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարաբերական 
ցուցանիշներով էականորեն տարբերվում են հանրապետության 
մյուս 8 մարզերից: Կլաստերների վերջնական կենտրոնների 
վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել, թե հատկապես որ ցուցա-
նիշների պարագայում է առկա այդպիսի ընդգծված 
տարբերություն: 

Կլաստեր 2-ը մյուսներին զիջում է մեկ բնակչի հաշվով 
արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով, մանրածախ 
առևտրի, մատուցված ծառայությունների ծավալով, նախադպրո-
ցական հաստատություններ, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ 
հաճախողների, բուհերի ուսանողների հարաբերական 
թվաքանակով: Բացի այդ, այստեղ համեմատաբար բարձր է 
սպառողական գների ինդեքսը, նպատառուների հարաբերական 
քվաքանակը, աղքատության մակարդակը: Մյուս կողմից, որքան էլ 
տարակուսելի չթվա, կլաստեր 2-ում բարձր է զբաղվածների 
հարաբերական թվաքանակն ու ցածր է գործազրկության 
մակարդակը:  
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4. Հետազոտություններ գործոնային վերլուծության մեթոդների 
կիրառմամբ 
 
4.1. Գործոնային վերլուծության մեթոդաբանությունը 

 
Գործոնային վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս 

վերհանել դիտարկվող օբյեկտների ներկայացված 
ցուցանիշներում առկա թաքնված (լատենտային) բնութագրիչները 
(գործոնները): Լատենտային գործոնների և ելակետային 
ցուցանիշների կապը ներկայացվում է գործոնային ծանրա-
բեռնվածությունների միջոցով, որոնք, կարելի է դիտարկել նաև 
որպես արդյունքային չափանիշի ձևավորման գործընթացում 
մասնակի, ելակետային ցուցանիշների ներգրավվածության 
աստիճանի, դրանց հարաբերական կարևորության 
գնահատականներ: 

Գործոնային վերլուծության հավասարումն ունի հետևյալ 
տեսքը. 

,
1

i

m

j

jiji efx 


  mjki ,1;,1       

որտեղ` ix - դիտարկվող փոփոխականներն են (ելակետային 

հայտանիշները, համաթվերը), 

if - չդիտարկվող (անբացահայտ, լատենտային) 

գործոններն են, 

ij -գործոնային ծանրաբեռնվածություններն են, 

ie - պատահական սխալն է: 

Գործոնային ծանրաբեռնվածությունները, ըստ էության, 
համընկնում են ելակետային ցուցանիշների և լատենտային 
գործոնների միջև կոռելացիայի գործակիցների հետ:  

Գործոնների որոնման առավել տարածված մեթոդներից է 
գլխավոր բաղադրիչների մեթոդը: Այն գործոնների հաջորդական 
որոնման մեթոդ է: Սկզբում որոշվում է առաջին գործոնը, որը 
բացատրում է դիսպերսիայի մեծագույն մասը, այնուհետև` նրանից 
անկախ երկրորդ գործոնը, որը բացատրում է մնացորդային 
դիսպերսիայի մեծագույն մասը և այդպես շարունակ: 

Գլխավոր բաղադրիչների առավելագույն հնարավոր թիվը 
հավասար է փոփոխականների թվին: Այլ ձևակերպմամբ, եթե 
ցանկանում ենք 100%-ով նկարագրել m փոփոխականների 
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արժեքները, ապա դրա համար անհրաժեշտ կլինեն նույն` m թվով 
գլխավոր բաղադրիչներ: Նկատենք, որ դիտարկվող ելակետային 
փոփոխականների օպտիմալ նկարագրության համար 
անհրաժեշտ է կառուցել գլխավոր բաղադրիչներ այնքան 
ժամանակ, քանի դեռ դրանց սեփական արժեքները մեծ են 1-ից: 
Այդ իսկ պատճառով, օրինակ, SPSS ծրագրային փաթեթում 
գործոնների կառուցման ընթացակարգը շարունակվում է, քանի 
դեռ յուրաքանչյուր հաջորդ գլխավոր բաղադրիչի սեփական 
արժեքը շարունակում է 1-ից մեծ լինել: Հավելենք, որ ստացված 
գործոնների ավելի լավ մեկնաբանության համար դրանց 
նկատմամբ կիրառվում է շրջման ընթացակարգը, որի արդյունքում 
ձևավորվում է բաղադրիչների շրջված մատրիցը

10
: 

 
 

  

                                                           
10

 Գործոնային վերլուծության մեթոդաբանության վերաբերյալ 

ավելի մանրամասն, տես` Costello  A., Osborne J. Best practices in 

exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from 

your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 2005. 

Barrow M. Statistics for Economics Accounting and Business Studies, 5th 

edition, FT-Prentice Hall; 2009. Hogarty K, Hines C, Kromrey J, Ferron J, 

Mumford K. The Quality of Factor Solutions in Exploratory Factor 

Analysis: The Influence of Sample Size, Communality, and 

Overdetermination. Educational and Psychological Measurement. 65(2); 

2005. Tucker L., MacCallum R. (1997). Exploratory factor analysis. 

Retrieved March 27, 2012 from http://www.unc.edu/~rcm/book/ch7.pdf 

http://www.unc.edu/~rcm/book/ch7.pdf
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4.2. Հետազոտական խնդիրների լուծումը գործոնային 
վերլուծության մեթոդներով

11
 

 
Հետազոտական խնդիր #7. Իրականացնել ՀՀ բանկերի հիմնական 
ցուցանիշների գործոնային վերլուծություն: 

Այս խնդրի լուծման շրջանակներում անհրաժեշտ է 
ձևավորել ՀՀ տարածքում գործող բանկերի հիմնական 
ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների արժեքները ներառող 
վիճակագրական տվյալների համացանկ: Հաջորդ քայլում պետք է 
SPSS փաթեթի գործոնային վերլուծության գործիքի կիրառմամբ 
իրականացնել բանկերի գործունեությունը նկարագրող հիմնական 
ցուցանիշների լատենտային գործոնների դուրսբերում: Հարկավոր 
է նաև պատշաճ կերպով մեկնաբանել այդ գործոնները, դրանց 
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով` իրականացնել ՀՀ 
բանկերի դասակարգում: 

Հետազոտությունում ներառվել են հետևյալ բանկերը. 

1. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, 
2. «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ, 
3. «Առէկսիմբանկ-գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ, 
4. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
5. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, 
6. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, 
7. «Արցախբանկ» ՓԲԸ, 
8. «ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, 
9. «ԲՏԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, 
10. «Զարգացման Հայկական Բանկ» ԲԲԸ, 
11. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, 
12. «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, 
13. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, 
14. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, 
15. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, 

                                                           
11

 SPSS փաթեթի կիրառմամբ գործոնային վերլուծության 

իրականացման ընթացակարգի մասին, տես` Darren G., Mallery P. 

IBM SPSS Statistics 21. Step by Step. A Simple Guide and Reference, 13
th

 

Ed. Pallant J. SPSS Survival Guide: A Step by Step Guide to Data Analysis 

using SPSS for Windows. 3rd ed. New York: Open University Press; 2007. 

Gabrosek J. SPSS Manual for Introductory Applied Statistics: A Variable 

Approach. Department of Statistics Grand Valley State University 

Allendale, MI USA; 2013.  

http://www.anelik.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.araratbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/
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16. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
17. «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ, 
18. «Յունիբանկ» ՓԲԸ, 
19. «ՊրոԿրեդիտ Բանկ» ՓԲԸ, 
20. «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ: 
Դիտարկվել են վերը նշված առևտրային բանկերի 

գործունեության և ֆինանսական դրության բնութագրիչ 
հանդիսացող հետևյալ ցուցանիշները. 

- ընդհանուր ակտիվներ, մլրդ դրամ; 
- դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ; 
- պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ; 
- հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր; 
- հաճախորդներին տրված վարկեր; 
- ընդհանուր պարտավորություններ; 
- պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ; 
- պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ; 
- բաժնետիրական կապիտալ; 
- չբաշխված շահույթ; 
- գլխավոր պահուստ; 
- Էմիսիոն եկամուտ; 
- ընդամենը սեփական կապիտալ; 
- տարվա շահույթ; 
- զուտ տոկոսային եկամուտներ: 
Աղյուսակներ 32.1 և 32.2-ում ամփոփ ներկայացված են 

վերլուծության մեջ օգտագործված ցուցանիշներն ու դրանց 
արժեքները` ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերի համար: 
Տվյալների աղբյուր են հանդիսացել բանկերի ամփոփ 
ֆինանսական հաշվետվությունները: Տվյալները ներկայացված են 
2014թ. տարեվերջի դրությամբ: 

 
 
 
 
 

Աղյուսակ 32.1. ՀՀ բանկերի ընդհանուր վիճակագրական 
տվյալները, 

2014թ. դեկտ. 31-ի դրությամբ 

http://www.unibank.am/
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Բանկերի 
անվանումը 
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«ԱՄԵՐԻԱ 
ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 399,74 68,1 1,6 7,1 278,81 357,39 208,70 30,20 

«Անելիք 
Բանկ» ՓԲԸ 86,63 14,1 2,1 2,3 57,91 72,37 48,40 21,70 

«Առէկսիմբանկ
-գազպրոմ-
բանկի խումբ»  110,73 5,5 0,2 1,7 69,08 95,07 41,80 51,10 

«ԱՐԱՐԱՏ 
ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 138,36 44,7 7,27 

 

65,99 116,69 65,80 2,85 

«Արդշին 
բանկ» ՓԲԸ 366,41 85,0 27,7 11,7 219,88 319,27 182,80 98,70 

«ԱԿԲԱ-
ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ 
ԲԱՆԿ»  291,10 64,6 12,9 7,25 184,95 236,81 121,90 112,70 

«Արցախ 
բանկ» ՓԲԸ 87,65 9,5 0,65 6,27 63,21 76,96 53,10 19,10 

«ԲԻԲԼՈՍ 
Բանկ 
Արմենիա» ՓԲԸ 53,29 4,2 15,9 3,1 28,43 45,54 33,80 5,10 

«ԲՏԱ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 16,44 3,9 0,16 3,5 7,71 10,84 4,10 1,70 

«Զարգացման 
Հայկական 
Բանկ» ԲԲԸ 74,42 12,5 0,2 6,2 48,05 64,48 51,80 1,90 

«Էյչ-Էս-Բի-Սի 
Բանկ 

306,61 73,6 

 

12,3 175,99 259,65 175,70 55,00 

http://www.anelik.am/
http://www.anelik.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.araratbank.am/
http://www.araratbank.am/
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Հայաստան» 
ՓԲԸ 

«Ինեկոբանկ» 
ՓԲԸ 159,80 31,5 2,65 9,2 108,20 133,70 47,70 6,30 

«ՎՏԲ-
Հայաստան 
Բանկ» ՓԲԸ 361,15 45,3 32 19,4 242,21 330,45 163,50 127,00 

«Կոնվերս 
Բանկ» ՓԲԸ 147,63 27,8 7,4 6,7 92,89 125,13 92,40 21,47 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍ
-ԲԱՆԿ»  269,39 30,7 2,66 21,2 196,92 241,82 145,50 82,20 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄ
-ԲԱՆԿ»  91,92 22,3 5,15 1,25 52,06 80,85 57,50 14,90 

«Մելլաթ 
Բանկ» ՓԲԸ 27,60 7,9 4,78 0 5,50 16,40 7,14 9,10 

«Յունիբանկ» 
ՓԲԸ 170,26 34,0 0,88 4,98 118,96 149,82 102,10 32,60 

«ՊրոԿրեդիտ 
Բանկ»  66,48 11,3 0,74 0 53,48 57,32 25,90 24,20 

«Պրոմեթեյ 
Բանկ» ՍՊԸ 77,78 15,9 5,8 10,1 36,77 54,60 29,26 11,21 

Աղյուսակ 32.2. ՀՀ բանկերի ընդհանուր վիճակագրական 
տվյալները, 

2014թ. դեկտ. 31-ի դրությամբ 

Բանկերի անվանումը 
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«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 25,50 17,00 0,00 0,03 42,4 7,2 14,6 

http://www.armbusinessbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.unibank.am/
http://www.unibank.am/
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«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ 11,80 -1,37 0,10 3,48 13,4 0,3 2,35 

«Առէկսիմբանկ-
գազպրոմբանկի 
խումբ»  16,50 -0,94 0,20 0,00 16,5 -5,4 4,23 

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» 
ԲԲԸ 6,40 13,40 0,00 1,95 21,7 2,8 6,2 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 17,90 23,60 0,00 1,71 47,1 3,9 11,4 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 30,00 18,28 0,00 0,00 54,3 0,3 17,15 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ 6,56 1,90 0,66 0,00 10,7 -1,9 4,5 

«ԲԻԲԼՈՍ Բանկ 
Արմենիա»  8,10 -0,75 0,00 0,26 7,7 -1,1 0,93 

«ԲՏԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 6,50 -1,06 0,00 0,00 5,6 -0,2 1,47 

«Զարգացման 
Հայկական Բանկ» 
ԲԲԸ 4,50 5,00 0,00 0,03 9,9 0,816 3,06 

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան» ՓԲԸ 18,40 28,20 0,00 0,00 47,0 6,56 14,85 

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 11,10 12,20 0,00 1,00 26,1 4,8 9,8 

«ՎՏԲ-Հայաստան 
Բանկ»  20,80 6,80 0,00 0,13 30,7 -12,8 20,3 

«Կոնվերս Բանկ» 
ՓԲԸ 7,00 10,27 0,84 0,06 22,5 2,06 6,33 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ
» ՓԲԸ 22,90 3,46 0,40 0,00 27,6 3,45 5,3 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
» ԲԲԸ 2,33 3,07 5,41 0,00 11,1 0,817 4,25 

«Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ 10,10 0,82 0,27 0,00 11,2 0,215 1,1 

«Յունիբանկ» ՓԲԸ 13,10 7,10 0,37 0,00 20,4 0,532 7,3 

http://www.anelik.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.araratbank.am/
http://www.araratbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.unibank.am/
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«ՊրոԿրեդիտ Բանկ» 
ՓԲԸ 10,00 -0,80 0,00 0,00 9,2 0,5 4,2 

«Պրոմեթեյ Բանկ» 
ՍՊԸ 14,40 7,20 0,05 0,00 23,2 0,968 2,4 

 
Ստորև ներկայացված են գործոնային վերլուծության 

արդյունքները:  
Աղյուսակ 33-ում ամփոփված են այսպես կոչված 

ընդհանրության ցուցանիշները (Communalities): Դրանք ցույց են 
տալիս, թե վերլուծության մեջ ներառված փոփոխականների 
դիսպերսիայի որ մասն է բացատրում առաջարկվող գործոնային 
մոդելը: Այսպես, «ընդհանուր ակտիվներ» ելակետային ցուցանիշի 
դեպքում ընդհանրության մեծությունը կազմել է 0.976, ինչը 
նշանակում է, որ կառուցված մոդելային համակարգում 
«ընդհանուր ակտիվներ» ցուցանիշի տատանումները 
ներկառուցված են կամ բացատրվում են 97.6%-ի չափով: Ըստ 
այդմ, ընդհանրությունների մեծ արժեք արձանագրած 
ցուցանիշները ստացված մոդելային կառույցում ունեն էական 
դերակատարում, իսկ համապատասխանաբար փոքր արժեքներ 
արձանագրած ցուցանիշները` ոչ էական դերակատարում: Ավելի 
պարզ ձևակերպմամբ, ընդհանրությունների աղյուսակում ամփոփ-
ված արժեքները, ընդհանուր առմամբ, բնութագրում են 
վերլուծությունում ընդգրկված ցուցանիշների հարաբերական 
կարևորությունը, ստացված մոդելային կառուցվածքում դրանց 
մասնակցության աստիճանը: 

Այս իմաստով, ՀՀ բանկերի գործունեության առանցքային 
ցուցանիշների համակարգում լատենտային գործոնների 
դուրսբերման համար առավել կարևոր նշանակություն ունեն 
ընդհանուր ակտիվների և պարտավորությունների, դրամական 
միջոցների, տրված վարկերի, գլխավոր պահուստի, սեփական 
կապիտալի և տարեկան շահույթի ցուցանիշները, ինչը լիովին 
տեղավորվում է բանկային գործունեության վերլուծության 
ընդհանուր տնտեսագիտական տրամաբանության 
շրջանակներում: 
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Աղյուսակ 33. Ընդհանրություններ (Communalities) 

Ցուցանիշը Սկզբնական Արտածում 

ընդհանուր ակտիվներ, մլրդ դրամ 1,000 0,976 

դրամական միջ. և դրանց 
համարժեքներ 

1,000 0,970 

պահանջներ այլ ֆին. կազմ. նկ. 1,000 0,818 

հետ. պայմ. գրավ. արժեթղթեր 1,000 0,626 

հաճախորդներին տրված վարկեր 1,000 0,934 

ընդհանուր պարտավորություններ 1,000 0,958 

պարտ. հաճախորդների նկ. 1,000 0,917 

պարտ. ֆին. կազմ. նկատմամբ 1,000 0,881 

բաժնետիրական կապիտալ 1,000 0,824 

չբաշխված շահույթ 1,000 0,859 

գլխավոր պահուստ 1,000 0,934 

Էմիսիոն եկամուտ 1,000 0,878 

ընդամենը սեփական կապիտալ 1,000 0,922 

տարվա շահույթ 1,000 0,916 

զուտ տոկոսային եկամուտներ 1,000 0,844 

 
Գործոնային վերլուծության կարևորագույն արդյունքներ են 

պարունակվում նաև բացատրված ընդհանուր վարիացիայի 
աղյուսակում (աղյուսակ 34): Դրանցում ներկայացված են 
յուրաքանչյուր բաղադրիչին համապատասխան սեփական 
արժեքները, բացատրվող վարիացիայի տոկոսը, գումարային 
վարիացիան: 
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Աղյուսակ 34. Բացատրված ընդհանուր վարիացիան (Total Variance 
Explained) 

Բաղադ-
րիչը 

Սկզբնական սեփական արժեքները 

Սեփական 
արժեքը 

Բացատրվող 
վարիացիայի տոկոսը 

Գումարային 
տոկոսը 

1 9,070 60,468 60,468 

2 1,949 12,995 73,462 

3 1,187 7,915 81,378 

4 1,051 7,004 88,381 

5 0,564 3,758 92,139 

6 0,479 3,192 95,331 

7 0,313 2,089 97,421 

8 0,217 1,447 98,868 

9 0,099 0,658 99,525 

10 0,045 0,303 99,828 

11 0,012 0,081 99,909 

12 0,011 0,070 99,979 

13 0,003 0,018 99,997 

14 0,000 0,003 100,000 

15 1,717E-007 1,145E-006 100,000 

 

Աղյուսակ 34-ի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
վերլուծության մեջ ներառված բոլոր 15 ցուցանիշների ընդհանուր 
վարիացիայի 88.4%-ը կարելի է բացատրել 4 բաղադրիչների 
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(գործոնների) միջոցով, ընդ որում, այդ գործոններից առաջինը 
բացատրում է ընդհանուր վարիացիայի ավելի քան 60%-ը: 
Նկատենք, որ սա գործոնային վերլուծության առանցքային 
դիտակետերից է: 

Գործոնային վերլուծության մեկ այլ հանգուցային դիտակետ 
է հանդիսանում գործոնային շրջված մատրիցի վերլուծությունը: 
Դրա տարրերը տեղեկատվություն են պարունակում 
յուրաքանչյուր գործոնի կառուցվածքի վերաբերյալ: Մատրիցի 
վանդակներում ամփոփված են այսպես կոչված գործոնային 
ծանրաբեռնվածության ցուցանիշները, որոնք, ըստ էության, 
բնութագրում են դուրսբերված գործոնների հետ ելակետային 
ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի վիճակագրական կապի 
ուժգնությունը (տես` աղյուսակ 35): 

  
Աղյուսակ 35. Բաղադրիչների շրջված մատրիցը 

Ցուցանիշը 
Բաղադրիչը 

1 2 3 4 

ընդհանուր ակտիվներ, մլրդ 
դրամ 

0,980 0,104 0,076 0,002 

դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 

0,949 -0,141 -0,027 0,223 

պահանջներ այլ ֆին. կազմ. 
նկ. 

0,443 0,720 -0,073 0,314 

հետ. պայմ. գրավ. արժեթղթեր 0,647 0,309 0,206 -0,266 

հաճախորդներին տրված 
վարկեր 

0,951 0,121 0,103 -0,068 

ընդհանուր 
պարտավորություններ 

0,968 0,129 0,065 -0,007 

պարտավ. հաճախորդների 
նկ. 

0,957 0,019 0,003 -0,022 

պարտավ. ֆին. կազմ. նկ. 0,743 0,552 0,133 -0,084 

բաժնետիրական կապիտալ 0,767 0,127 0,429 -0,190 

չբաշխված շահույթ 0,842 -0,337 -0,006 0,192 

գլխավոր պահուստ -0,103 0,003 -0,952 -0,130 

Էմիսիոն եկամուտ -0,026 -0,003 0,113 0,930 

ընդամենը սեփական 
կապիտալ 

0,942 -0,096 0,146 0,066 

տարվա շահույթ 0,248 -0,912 -0,033 0,148 

զուտ տոկոսային եկամուտներ 0,892 0,213 0,050 -0,036 
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 Աղյուսակ 35-ից կարելի է տեսնել, որ առաջին գործոնի 
շրջանակներում կարևորվում են բանկային գործունեության 
հետևյալ ցուցանիշները` ընդհանուր ակտիվներ, ընդհանուր 
պարտավորություններ, պարտավորություններ հաճախորդների 
նկատմամբ, վարկեր հաճախորդներին, ընդամենը սեփական 
կապիտալ, զուտ տոկոսային եկամուտ, չբաշխված շահույթ: 
Սրանք այն ցուցանիշներն են, որոնց գործոնային 
ծանրաբեռնվածությունները` առաջին գործոնի հետ, 
գերազանցում են 0.800 պայմանական սահմանագիծը: Երկրորդ 
գործոնի հետ համեմատաբար ուժեղ վիճակագրական կապ ունեն 
«պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ» և «պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ» ելակետային ցուցանիշները: 
Երրորդ գործոնի պարագայում նկատելի է «բաժնետիրական 
կապիտալ» և «գլխավոր պահուստ» ցուցանիշների հետ կապը 
(ճիշտ է` միմյանց հակառակ ուղղություններով): Չորրորդ գործոնը 
սերտ կապ ունի «էմիսիոն եկամուտ» ցուցանիշի հետ: 

Գործոնների` վերը նկարագրված առանձնահատկություն-
ներից ելնելով, դրանցից յուրաքանչյուրին կարելի է տալ 
պայմանական բնորոշումներ: Այսպես, գործոն 1-ը կարելի է 
բնորոշել որպես «բանկի գործունեության ակտիվություն և 
կայունություն», գործոն 2-ը` «ֆինանսական կազմակերպություն-
ների հետ առավել սերտ փոխհարաբերություն», գործոն 3-ը` 
«բաժնետիրական կապիտալ», գործոն 4-ը` «էմիսիոն եկամուտ»: 
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Աղյուսակ 36. Գործոնների արժեքները` ըստ բանկերի 

Բանկերը 
Գործոն 

1 
Գործոն 

2 
Գործոն 

3 
Գործոն 

4 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 1,70 0,43 -0,29 1,98 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 1,68 -1,44 0,24 -0,56 

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան» ՓԲԸ 

1,54 -1,51 0,09 -0,39 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

1,37 0,29 0,53 -0,31 

«ՎՏԲ-Հայաստան 
Բանկ»  

1,19 3,45 0,08 -0,30 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ 

0,70 0,06 0,66 -1,41 

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 0,04 -0,83 0,34 0,47 

«Յունիբանկ» ՓԲԸ 0,03 -0,31 0,00 -0,51 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ -0,03 -0,29 -0,63 -0,11 

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ -0,20 -0,61 -0,11 1,99 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 
ԲԲԸ 

-0,30 0,03 -4,00 -0,32 

«Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ -0,54 -0,20 0,60 -0,48 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ -0,69 0,16 -0,16 -0,60 

«Առէկսիմբանկ-
գազպրոմբանկի խումբ» 
ՓԲԸ 

-0,70 0,69 0,60 -0,78 

«Զարգացման 
Հայկական Բանկ» ԲԲԸ 

-0,75 -0,40 0,19 -0,37 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ -0,84 0,19 0,67 2,46 

«ՊրոԿրեդիտ Բանկ» 
ՓԲԸ 

-0,87 -0,14 0,39 -0,40 

«ԲԻԲԼՈՍ Բանկ 
Արմենիա» 

-1,02 0,64 0,17 0,27 

«Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ -1,08 -0,09 0,21 -0,19 

«ԲՏԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ -1,23 -0,14 0,43 -0,44 

 
Աղյուսակ 36-ում ներկայացված են գործոններից 

յուրաքանչյուրի արժեքներն ըստ վերլուծության մեջ ներառված 
բանկերի: Գործոն 1-ը, որը, մեր բնորոշմամբ, բնութագրում է 
բանկային գործունեության ակտիվությունն ու կայունությունը, 
առավել մեծ արժեքներ է արձանագրել Արդշինբանկի, 
Ամերիաբանկի, HSBC Հայաստան, ACBA, ՎՏԲ-Հայաստան 

http://www.armbusinessbank.am/
http://www.armbusinessbank.am/
http://www.unibank.am/
http://www.araratbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.areximbank.am/
http://www.anelik.am/
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բանկերի դեպքում: Սրանք կարելի է պայմանականորեն համարել 
առավել ակտիվ և կայուն բանկերի առաջին խումբը, որոնց 
դեպքում գործոն 1-ի արժեքը մեծ է 1-ից: Երկրորդ խմբում 
պայմանականորեն կարելի է ներառել դիտարկվող գործոնով 0-ից 
1 արժեքներ գրանցած բանկերը, որոնք են Հայբիզնեսբանկը, 
Ինոկոբանկը և Յունիբանկը: 

Գործոն 2-ով ընդգծված առաջատար է ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկը, որին, մեծ տարբերությամբ, հաջորդում են Առեքսիմբանկը, 
Բիբլոս բանկը և Արդշինբանկը: 

Գործոն 3-ով ընդգծված բարձր ցուցանիշներ արձանագրած 
բանկեր, ըստ էության չկան, իսկ գործոն 4-ով համեմատաբար մեծ 
արժեքներ են գրանցել Անելիք բանկն ու Արարատբանկը, ինչը 
պայմանավորված է 2014թ. ընթացքում նրանց կողմից նշանակալի 
էմիսիոն եկամտի ստացմամբ: 

 
Հետազոտական խնդիր #8. Իրականացնել ՀՀ մարզերի և ք. 
Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոնային 
վերլուծություն: 

Առաջադրված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է 
առանձնացնել ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ցուցանիշների լայն համախմբություն, դրանց 
արժեքների ամփոփմամբ ձևավորել համապատասխան 
տվյալների բազա, իրականացնել գործոնային վերլուծություն` ըստ 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշների և ըստ մարզերի, 
գտնել լատենտային գործոններ, մեկնաբանել ստացված 
արդյունքները: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում դիտարկվել են 
մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
մակարդակը բնութագրող հետևյալ ցուցանիշները: 

1. բնակչության թիվը, 
2. արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը, 
3. գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը, 
4. շինարարության ծավալը, 
5. մանրածախ առևտրի շրջանառության ծավալը, 
6. ծառայությունների ծավալը, 
7. կրթական ծառայությունների ծավալը, 
8. առողջապահության ծառայությունների ծավալը, 
9. տեղեկատվության և կապի ծառայությունների ծավալը, 
10. տրանսպորտի ծառայությունների ծավալը, 
11. մշակույթի ծառայությունների ծավալը, 
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12. զբաղվածների թիվը, 
13. գործազուրկների թիվը, 
14. արտահանման ծավալը, 
15. ներմուծման ծավալը, 
16. սպառողական գների ինդեքսը, 
17. կենսաթոշակառուների թիվը, 
18. նպաստառու ընտանիքների քանակը, 
19. աղքատության մակարդակը, 
20. բժիշկների թվաքանակը, 
21. հանցագործությունների քանակը, 
22. նախադպրոցական հաստատություններ հաճախողների 

թվաքանակը, 
23. հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների 

թվաքանակը, 
24. արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցներում 

սովորողների թվաքանակը, 
25. միջին մասնագիտական հաստատություններում 

սովորողների թվաքանակը, 
26. բուհ-երի ուսանողների թվաքանակը, 
27. թանգարաններ այցելողների թվաքանակը, 
28. մարզիկների թվաքանակը, 
29. մթնոլորտային արտանետումներն անշարժ 

աղբյուրներից, հազար տոննա, 
30. սպառված գազի ծավալը, 
31. միջին ամսական աշխատավարձը: 
Վերլուծության մեջ օգտագործվել են ցուցանիշների 2014թ. 

տվյալները: 
Գործոնային վերլուծության արդյունքները ամփոփված են 

աղյուսակներ 37-40-ում: Աղյուսակ 37-ից կարելի է տեսնել, որ 
վերլուծության մեջ ներառված ցուցանիշների գերակշիռ մասը 
էական դերակատարում ունի ձևավորված մոդելային 
համակարգում: Այս տեսանկյունից, թերևս, բացառություն կարելի է 
համարել «սպառված գազի ծավալը» ցուցանիշի, որի 
վարիացիայի միայն 65.7%-ն է բացատրվում մոդելային 
համակարգի կողմից, ինչը չնայած այնքան էլ ցածր մակարդակ չէ` 
ցուցանիշի նշանակությունը լիովին անտեսելու համար, սակայն 
այնուամենայնիվ, մյուս ցուցանիշների համեմատ նվազագույն 
մակարդակն է: 
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Աղյուսակ 37. Ընդհանրություններ (Communalities) 

Ցուցանիշը Սկզբնական Արտածում 

բնակչության թիվը 1,000 0,995 

արդյունաբերության արտադր. 1,000 0,971 

գյուղ. արտադր. 1,000 0,871 

շին. ծավալը 1,000 0,985 

մանր. առևտրի շրջ. 1,000 0,999 

ծառայութ. ծավալը 1,000 0,999 

կրթական ծառայութ.  1,000 0,997 

առողջապ. ծառայութ.  1,000 0,998 

տեղ. և կապի ծառայութ.  1,000 0,999 

տրանսպ. ծառայութ.  1,000 0,999 

մշակույթի ծառայութ.  1,000 0,994 

 զբաղվածների թիվը 1,000 0,979 

գործազուրկների թիվը 1,000 0,984 

արտահանման ծավալը 1,000 0,964 

ներմուծման ծավալը 1,000 0,999 

ՍԳԻ 1,000 0,827 

կենսաթոշակառուների թիվը 1,000 0,996 

նպաստառու ընտ. քանակը 1,000 0,847 

աղքատության մակարդակը 1,000 0,905 
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Ցուցանիշը Սկզբնական Արտածում 

բժիշկների թվաքանակը 1,000 10,000 

հանցագործութ. քանակը 1,000 0,994 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողների թվ. 

1,000 0,992 

հանրակրթ. դպր. աշակերտների թվ. 1,000 0,992 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. դպր. 
սովորողների թվ. 

1,000 0,993 

միջին մասն. հաստ.-ում 
սովորողների թվ. 

1,000 0,994 

բուհ-երի ուս. թվ. 1,000 0,995 

թանգարաններ այց. թվ. 1,000 0,998 

մարզիկների թվ. 1,000 0,891 

մթնոլորտ. արտանետ. 1,000 0,893 

սպառված գազի ծավալը 1,000 0,657 

միջին ամսական աշխատավարձը 1,000 0,888 

 

Աղյուսակ 38-ից կարելի է տեսնել, որ բոլոր 31 
ցուցանիշներով պայմանավորված վարիացիայի 95 տոկոսը 
կարելի է բացատրել ընդամենը 4 գործոնների միջոցով, ընդ որում, 
դրանցից առաջինը բացատրում է ցուցանիշների վարիացիայի 
մոտ 80%-ը: 
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Աղյուսակ 38. Բացատրված ընդհանուր վարիացիան (Total Variance 
Explained) 

Բաղադրիչ
ը 

Սկզբնական սեփական արժեքները 

Սեփական 
արժեքը 

Բացատրվող 
վարիացիայի տոկոսը 

Գումարային 
տոկոսը 

1 24,620 79,419 79,419 

2 2,499 8,061 87,479 
3 1,318 4,252 91,731 
4 1,159 3,737 95,468 
5 0,617 1,989 97,458 

6 0,547 1,764 99,222 

7 0,187 0,602 99,824 

8 0,029 0,093 99,917 

9 0,019 0,063 99,980 

10 0,006 0,020 100,000 

11 1,592E-015 5,137E-015 100,000 

12 1,246E-015 4,021E-015 100,000 

13 9,447E-016 3,047E-015 100,000 

14 8,845E-016 2,853E-015 100,000 

15 7,466E-016 2,408E-015 100,000 

16 6,249E-016 2,016E-015 100,000 

17 4,705E-016 1,518E-015 100,000 

18 3,620E-016 1,168E-015 100,000 

19 1,859E-016 5,998E-016 100,000 

20 6,529E-017 2,106E-016 100,000 

21 -9,124E-017 -2,943E-016 100,000 

22 -1,200E-016 -3,870E-016 100,000 

23 -2,242E-016 -7,231E-016 100,000 

24 -3,763E-016 -1,214E-015 100,000 

25 -4,067E-016 -1,312E-015 100,000 

26 -5,117E-016 -1,650E-015 100,000 

27 -6,128E-016 -1,977E-015 100,000 

28 -7,634E-016 -2,463E-015 100,000 

 

Աղյուսակ 39-ում ներկայացված են վերլուծության մեջ 
ներառված ցուցանիշների գործոնային ծանրաբեռնվածութ-
յունները` ըստ յուրաքանչյուր գործոնի (բաղադրիչի): 
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Աղյուսակ 39. Բաղադրիչների շրջված մատրիցը (գործոնային 
ծանրաբեռնվածությունները) 

Ցուցանիշը 
Բաղադրիչը (գործոնը) 

1 2 3 4 

բնակչության թիվը 0,973 0,158 0,154 0,012 

արդյունաբերության 
արտադր. 

0,842 0,491 0,052 0,137 

գյուղ. արտադր. -0,315 -0,154 0,327 
-

0,800 

շին. ծավալը 0,934 0,136 0,040 0,303 

մանր. առևտրի շրջ. 0,977 0,173 -0,045 0,116 

ծառայութ. ծավալը 0,975 0,175 -0,044 0,124 

կրթական ծառայութ.  0,975 0,170 -0,041 0,128 

առողջապ. ծառայութ.  0,974 0,164 -0,064 0,131 

տեղ. և կապի ծառայութ.  0,976 0,170 -0,049 0,126 

տրանսպ. ծառայութ.  0,972 0,193 -0,055 0,119 

մշակույթի ծառայութ.  0,969 0,181 -0,029 0,146 

 զբաղվածների թիվը 0,945 0,103 0,273 
-

0,001 

գործազուրկների թիվը 0,934 0,206 0,172 0,201 

արտահանման ծավալը 0,860 0,448 -0,008 0,154 

ներմուծման ծավալը 0,975 0,180 -0,045 0,121 

ՍԳԻ -0,218 -0,859 0,204 0,003 
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Ցուցանիշը 
Բաղադրիչը (գործոնը) 

1 2 3 4 

կենսաթոշակառուների 
թիվը 

0,966 0,158 0,171 0,098 

նպաստառու ընտ. քանակը 0,465 -0,116 0,775 0,127 

աղքատության 
մակարդակը 

-0,153 -0,136 0,923 
-

0,103 

բժիշկների թվաքանակը 0,978 0,170 -0,016 0,116 

հանցագործութ. քանակը 0,975 0,160 0,080 0,104 

նախադպ. հաստ.-ներ 
հաճախողներ թվ. 

0,964 0,222 0,069 0,094 

հանրակրթ. դպր. 
աշակերտների թվ. 

0,963 0,144 0,208 0,001 

արվ., գեղարվ., երաժշտ. 
դպր. սովորողների թվ. 

0,969 0,188 0,025 0,135 

միջին մասն. հաստ. 
սովորողների թվ. 

0,971 0,186 0,060 0,110 

բուհ-երի ուս. թվ. 0,972 0,169 -0,034 0,142 

թանգարաններ այց. թվ. 0,979 0,163 -0,043 0,109 

մարզիկների թվ. 0,889 0,170 0,235 0,129 

մթնոլորտ. արտանետ. 0,080 -0,013 0,530 0,778 

սպառված գազի ծավալը 0,707 0,214 0,312 0,118 

միջին ամսական 
աշխատավարձը 

0,307 0,884 -0,033 0,106 
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Գործոն 1-ը բավականին ընդգրկուն է: Ելակետային 
ցուցանիշների մեծ մասը այս գործոնի հետ ունեն բավականին 
ուժեղ, դրական վիճակագրական կապ, ընդ որում, ցուցանիշներից 
21-ի դեպքում գործոնային ծանրաբեռնվածությունը չափազանց 
մեծ է` 0.9-ից բարձր: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով, գործոն 
1-ը պայմանականորեն կարելի է բնորոշել որպես «ընդհանուր 
սոցիալ-տնտեսական զարգացում»: Գործոն 2-ի հետ ռեգրեսիայի 
համեմատաբար մեծ ու դրական գործակից ունեն «աշխատա-
վարձ», «արդյունաբերական արտադրանքի ծավալ», 
«արտահանում» ցուցանիշները, բացի այդ, նկատելիորեն բարձր և 
բացասական գործակից ունի «սպառողական գների ինդեքս» 
ցուցանիշը: Ստացված պատկերը համադրելով, գործոն 2-ը 
կարելի է պայմանականորեն բնութագրել «արդյունաբերության 
վրա հիմնված զարգացում»: 

Գործոն 3-ը կարելի է դիտարկել հիմնականում որպես 
աղքատության, որոշ առումներով նաև` զուտ սոցիալական որոշ 
ցուցանիշների խտացված արտացոլում: Նորից պայմանա-
կանորեն դրան տանք «աղքատություն» բնորոշումը: 

Գործոն 4-ի պարագայում նկատելի է մթնոլորտային 
արտանետումների ցուցանիշի հետ գործոնային ծանրաբեռնվա-
ծության բարձր ցուցանիշը: Համեմատաբար բարձր գործոնային 
ծանրաբեռնվածություն ունեն նաև գործազրկության, 
շինարարության ծավալի ցուցանիշները: Հաշվի առնելով 
արտանետումների ցուցանիշի գործոնային ծանրաբեռնվածության 
անհամեմատ բարձր մակարդակը, այս գործոնը 
պայմանականորեն դիտարկենք որպես «բնապահպանական 
խնդիրների առկայություն»: 

Աղյուսակ 40-ում ամփոփված են գործոնների արժեքները` 
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի: 

  
 

Աղյուսակ 40. Գործոնների արժեքները` 
ըստ մարզերի և ք.Երևանի 

Մարզերը Գործոն 1 Գործոն 2 Գործոն 3 
Գործոն 

4 

Երևան 2,94 0,50 -0,20 0,37 

Շիրակ -0,05 -0,46 1,08 -0,77 

Արմավիր -0,09 -0,24 -0,04 -1,28 

Գեղարքունիք -0,13 -0,35 0,58 -1,29 

Արարատ -0,14 0,08 0,12 -0,94 

Արագածոտն -0,22 -0,69 -1,10 -0,33 
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Տավուշ -0,25 -1,48 -0,76 1,18 

Կոտայք -0,33 0,39 0,87 0,65 

Լոռի -0,42 -0,20 1,51 1,69 

Վայոց Ձոր -0,48 -0,12 -1,71 0,53 

Սյունիք -0,82 2,55 -0,56 0,17 

 
Գործոնների բնորոշումներից ելնելով, կարող ենք 

մեկնաբանել աղյուսակ 40-ում ամփոփված արդյունքները: Այսպես, 
«ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացում» գործոնով 
ընդգծված առաջատար է Երևանը, ընդ որում, դիտարկվող 
ցուցանիշով մարզերի ու մայրաքաղաքի տարբերությունն առավել 
քան ցայտուն է:  «Արդյունաբերության վրա հիմնված զարգացում» 
գործոնի առավելագույն արժեքն արձանագրվել է Սյունիքի 
մարզում, որին հաջորդում են Երևանն ու Կոտայքի մարզը: 
«Աղքատություն» պայմանական անվանում ստացած գործոնով 
ամենաբարձրը Լոռվա ու Շիրակի մարզի ցուցանիշներն են: Ընդ 
որում, Լոռվա մարզը առաջինն է նաև 4-րդ գործոնով, որին 
հաջորդում են Տավուշի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերը: Ի 
հավելումն վերը նշվածի, հարկ է նորից ճշգրտել, որ գործոններին 
տրված անվանումները խիստ պայմանական են և հիմնված են 
առավել մեծ գործոնային ծանրաբեռնվածություն ունեցող 
ցուցանիշի առանձնահատուկ բնութագրիչների վրա: Ըստ այդմ, 
գործոնների բնորոշումներում հաշվի չեն առնվել այլ, պակաս 
նշանակալի ցուցանիշները, որոնք, սակայն, հանրագումարում 
կարող են ապահովել առաջնային բնորոշումից որակապես 
տարբերվող բնութագրեր` հատկապես այն գործոնների դեպքում, 
որոնք բացատրում են ելակետային ցուցանիշների համեմա-
տաբար փոքր մասը: Այս հանգամանքը մեր կողմից չի կարևորվել` 
գործոնային վերլուծության տնտեսագիտական իմաստն ու 
կիրառական նշանակությունը լրացուցիչ և առավել պատկերավոր 
կերպով ցուցադրելու համար: 
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Ամփոփում 
 
Տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի 

պայմաններում տնտեսագիտական խնդիրները աչքի են ընկնում 
իրենց բարդությամբ, տարբեր տնտեսական երևույթների կապերի 
բազմազանությամբ, ոչ հստակ և անուղղակի առնչությունների 
առատությամբ: Այս պարագայում տնտեսագիտական երևույթների 
հետազոտությունները անխուսափելիորեն բախվում են մեծ 
ծավալի տեղեկատվության մշակման անհրաժեշտության հետ: 
Ըստ այդմ, ներկայումս տնտեսագիտական հետազոտությունների 
իրականացումը ենթադրում է մեծ ծավալի տեղեկատվության 
մշակում, տեղեկատվության չափողականության նվազեցում, 
հետազոտության օբյեկտների փոխկապվածության բնութագրման 
համար թաքնված օրինաչափությունների հայտնաբերում և 
վերհանում: Այս բոլոր խնդիրները առանց ծրագրային 
ապահովման լուծելն անհնար է: Արդ, ժամանակակից 
հետազոտողը պետք է տիրապետի տեղեկատվության մշակման 
արդի գործիքներին, որոնց շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում 
SPSS ծրագրային փաթեթը: 

2015թ. հունիսի 13-27-ը ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղում 
կազմակերպվեցին SPSS ծրագրային փաթեթի գործադրմամբ 
սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների իրականացման 
մեթոդների ու եղանակների ուսուցման սեմինար-
պարապմունքներ, որոնց արդյունքում մասնակիցներին, 
մասնավորապես, ներկայացվեցին վիճակագրական տվյալների 
ռեգրեսիոն, կլաստերային և գործոնային վերլուծության մեթոդները 
և SPSS փաթեթի կիրառմամբ դրանց իրագործման եղանակները: 

Սեմինարների մասնակիցների ստացած գիտելիքների 
գործադրման հմտությունների զարգացման նպատակով նրանց 
առաջադրվել են 8 հետազոտական խնդիրներ. 

1. Հետազոտել ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 
ուսանողների առաջադիմության և ընդունելության 
քննությունների արդյունքների փոխկապվածությունը: 

2. Կառուցել սոցիալ-տնտեսական զարգացումը 
պայմանավորող առանձին փոփոխականներից ՀՆԱ 
կախվածության բազմաչափ ռեգրեսիայի մոդել և 
մեկնաբանել ստացված արդյունքները: 

3. ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման վրա կառուցել 
գնաճի, ՀՆԱ և գործազրկության մակարդակի 
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փոխկապվածության ռեգրեսիոն մոդել, գնահատել 
մոդելի պարամետրերը, վերլուծել արդյունքները: 

4. ՀՀ վիճակագրական տվյալների հիման վրա կառուցել 
Կոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիան` 
տեխնոլոգիական առաջընթացի չեզոքության 
պայմաններում, կատարել պարամետրական 
գնահատում, վերլուծել արդյունքները: 

5. Իրականացնել ՀՀ քաղաքներում սպառման 
ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների 
կլաստերային վերլուծություն: 

6. Իրականացնել ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի սոցիալ-
տնտեսական հիմնական ցուցանիշների կլաստերային 
վերլուծություն: 

7. Իրականացնել ՀՀ բանկերի հիմնական ցուցանիշների 
գործոնային վերլուծություն: 

8. Իրականացնել ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման գործոնային վերլուծություն: 

Հաշվետվությունը ներառում է նշված խնդիրների լուծման 
շրջանակներում կատարված հետազոտությունները: Ընդհանուր 
առմամբ, արված աշխատանքը, հետազոտությունների մասնակից 
ուսանողների` SPSS ծրագրային փաթեթից օգտվելու 
կարողությունների զարգացման, հետազոտական-վերլուծական 
ունակությունների կատարելագործման հետ միասին, ապահովել է 
կարևոր տնտեսագիտական արդյունքների ստացումը, որոնք ՀՀ և 
այլ երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը պայմանավորող 
գործոնների ու երևույթների, դրանց փոխկապվածության նորովի 
դիտարկման ու իմաստավորման հնարավորություն են ընձեռնում:  
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