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Այս ուղեցույցը ստեղծվել է ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոնի կողմից, ԴԱՏԱ
գործընկերների հետ համագործակցությամբ, «ԴԱՏԱ. տվ յալներ հաշվետու և
թափանցիկ գործունեության համար» ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային
զարգացմանգործակալությանֆինանսականաջակցությամբ:

ԴԱՏԱ ծրագրի նպատակն է բարելավել ՔՀԿ-ների՝ տվ յալներ հավաքագրելու, վեր-
ուծելու և դրանք քաղաքականություններ մշակողներին արդյունավետորեն հաղոր-
դելու կարողությունը, ինչպես նաև խթանել միջոլորտային համագործակցությունը՝
ստեղծելով կապեր և ներգրավելով ՔՀԿ-ներին և Կառավարությանը փաստերով
հիմնավորվածքաղաքականություններիմշակմանհամագործակցությանմեջ։

ԴԱՏԱգործընկերներնենԵվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, Բուն TV 
հիմնադրամը, Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն ՀԿ-ն և 
ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր ՀԿ-ն։

Խմբագրակազմ 
ՀարությունՎերմիշյան
ՀայկՍմբատյան
ՍրբուհիՄիչիկյան
ԼիլիթԲաբայան

Ձևավորող 
ՄանեԱրշալույսյան

ԽմբագրակազմըհատուկշնորհակալությունէհայտնումԼուսինեԽառատյանին,Սո-
նաԲալասանյանին,ԷլինաԱսրիյանին,ԱլինաՊողոսյանինևԵվգենյաՊատուրյանին
ուղեցույցիբովանդակությանբարելավմանհարցումարժեքավորներդրմանհամար։
ՇնորհակալենքնաևՏատյանաԴարբինյանինևԱրմինեՂալամդարյանինուղեցույցի
մշակմանաշխատանքներումակտիվմասնակցությանհամար։

Բոլորհեղինակայինիրավունքներըպատկանումենուղեցույցիհեղինակներին։Փաս-
տաթուղթըկամդրաառանձինմասերըվերատպելուդեպքումպարտադիրէպատ-
շաճկերպովհղումկատարելը։

Հղմաննմուշ՝

ՍՈՑԻԵՍփորձագիտականկենտրոն,ԴԱՏԱգործընկերներ. (2021).Սո
ցիալական հետազոտության էթիկական ուղենիշներ․ կիրառական ուղե
ցույց․Երևան:«ԴԱՏԱ․տվ յալներհաշվետուևթափանցիկգործունեութ-
յանհամար»ծրագիր

ՍՈՑԻԵՍփորձագիտականկենտրոն
Էլ․փոստ՝info@socies.am
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Այս ուղեցույցի առաքելությունը հետազոտահեն պրակ-
տիկաների զարգացման համատեքստում հետազոտողի
բարոյական կերպարիև մասնագիտական դիրքի ընդգ-
ծումն է: Այն կարող է օգտակար լինել Հայաստանում
հետազոտահեն պրակտիկաներում ներգրավված պե-
տականևոչպետականկառույցների,այդթվում՝համալ-
սարանների, հիմնադրամների, քաղաքացիականհասա-
րակության կազմակերպությունների, հետազոտական
կենտրոնների,ինչպեսնաևքաղաքականությունմշակող-
ներիևիրականացնողների,փորձագետների,անկախհե-
տազոտողներիևուսանողներիհամար:

Ուղեցույցը նպատակ ունի ընդգծելու հետազոտական
էթիկայիպահպանմանամենահիմնականև համընդհա-
նուրսկզբունքներըևլավագույնսկարողէծառայելորպես
էթիկականգործելակերպի ելակետ։Այննպատակչիհե-
տապնդումդառնալուէթիկայիպահպանմանհամընդգր-
կունևամփոփձեռնարկ, հետևաբար՝խմբագրակազմը
խրախուսում է չսահմանափակվել այս ուղեցույցում նե-
րառված տեղեկատվությամբ և օգտվել նաև հավել յալ
աղբյուրներից՝ կախված իրականացվելիք ուսումնասի-
րության մեթոդաբանական, թեմատիկ կամ տեխնիկա-
կանյուրահատկություններից։
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5 Հաս կա ցութ յուն նե րի 
բա ռա րան

Ա ռա ջա բա նի  
փո խա րեն

Մաս 1․ Հե տա զո տա կան է թի կա յի                                         
սկզբունք ներն ու ըն թա ցա կար գե րը

1.Հետազոտության
նախագծմանփուլ

2.Հետազոտության
իրականացմանփուլ

3.Հետազոտականարդյունքների
մշակմանևվերլուծությանփուլ

4.Հետազոտությանարդյունքների
ներկայացման/հաղորդակցմանփուլ 

Մաս 2․  
Օգ տա կար ռե սուրս ներ 

1.Հետազոտական
էթիկա

2.Հետազոտություն,
փուլեր,ընթացակարգեր 

Հա վել ված 1․ 
Հե տա զո տա կան է թի կան ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում 

Հա վել ված 2․ 
Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նութ յան թեր թի կի նմուշ  
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5ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԲԱ ՌԱ ՐԱՆ
Այսբաժնումներկայացվածենուղեցույցումհաճախհանդիպողհասկացություններնու
մասնագիտականեզրույթներըևդրանց՝խմբագրակազմիկողմիցտրվածսահմանում-
ները։

Հե տա զո տող հետազոտականհմտություններինտիրապետողմասնագետ՝
ընդգրկվածհետազոտություններինախագծման,դաշտային
աշխատանքների իրականացման, տվ յալների մշակման և
վերլուծությանգործընթացներում:

Հե տա զոտ վող, 
հե տա զո տութ յան 
մաս նա կից

հետազոտությաննպատակներիցբխողանմիջականև/կամ
միջնորդավորվածտեղեկատվությունտրամադրողանհատ,
խումբկամկազմակերպություն:

Շա հագր գիռ խմբեր/
կող մեր

հետազոտության իրականացման գործընթացներին և հե-
տազոտական արդյունքներին առնչվող, որոշակի շահ կամ
հետաքրքրություններունեցողանհատներև հաստատութ-
յուններ,որոնքկարողենտարբերվել՝ըստհետազոտության
շրջանակներումիրենցներդրմանևներգրավվածությանաս-
տիճանի:

Մաս նա գի տա կան 
հա մայնք

հետազոտողների ցանց, որոնք ինքնակազմակերպվում են
հետազոտական էթիկայի համընդհանուր սկզբունքների և
ընթացակարգերիշուրջ:

Հե տա զո տութ յան  
օբ յեկտ

հետազոտականհիմնախնդիրըկրողանհատներիկամնյու-
թերիխումբ,որիցհետազոտողնանմիջականորենկամմիջ-
նորդավորվածտեղեկատվությունէհավաքագրում։

Մե թո դա բա նութ յուն հետազոտությանընդհանուրտրամաբանությունըևռազմա-
վարությունը սահմանող, ակադեմիական կամ կիրառական
սկզբունքներովհիմնավորվածմոտեցում։

Մե թոդ կոնկրետգործիքակազմերի,տեխնիկաներիևընթացակար-
գերիամբողջություն՝ որոշակի սահմանվածկերպովտվ յալ-
ներհավաքագրելուհամար։

Ընտ րանք հետազոտության օբյեկտի միավորների ամբողջական հա-
մախմբից նախապես սահմանված սկզբունքով կազմվող
միավորների խումբ, որից հետազոտողն անմիջականորեն
տեղեկատվությունէհավաքագրումհետազոտությանօբյեկ-
տիմասին։

Տե ղե կատ վա կան 
նյութ

հետազոտության համար նշանակալի տեղեկատվություն
պարունակող փաստաթղթեր, անձնական կամարխիվային
նյութերևայլտեղեկատվականկրիչներ։

« Հում» տվյալ դաշտայինաշխատանքներիփուլումհավաքագրված,դեռևս
չմշակվածևչվերլուծվածտեղեկատվություն։
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6Նույ նա կա նաց ման 
տվյալ ներ

հետազոտության մասնակցի ինքնությունը բացահայտող
տվ յալներ,այդթվում՝անուն,կոնտակտայինտվ յալներ,ձայ-
նագրություններ,տեսագրություններ,լուսանկարներևայլն:

Գաղտ նի  
(կոն ֆի դեն ցիալ) 
տվյալ

տվյալ, որը հայտնի է միայն հետազոտողին և հանրայնաց-
մանենթակաչէ:

Ա նա նուն 
հե տա զո տութ յուն

հետազոտություն, որի շրջանակներում տեղեկատվությունը
տրամադրողի անձը նույնականացնողտվ յալները չեն հրա-
պարակվում։

Հե տա զո տութ յան 
նա խագ ծում

հետազոտությանիրականացմանմեկնարկայինփուլ, որում
սահմանվում է հետազոտության նպատակը, մշակվում են
դրա մեթոդաբանությունը, մեթոդները և տվյալների հավա-
քագրման գործիքակազմը, սահմանվում են հետազոտութ-
յանօբյեկտըևընտրանքը,ինչպեսնաևհաշվիենառնվում
միշարքտեխնիկականնկատառումներ(օր․՝ժամանակ,ռե-
սուրսներ,նյութերիհասանելիությունևայլն)։Այսփուլը,ըստ
էության,նախանշումէհետազոտությանընթացքը։

Տվ յալ նե րի 
հա վա քագ րում, 
դաշ տա յին 
աշ խա տանք ներ

հետազոտությանիրականացմանփուլ,որումհետազոտողը
նախապես մշակված մեթոդաբանության շրջանակներում
հետազոտության օբյեկտի միավորներից համակարգված
կերպով հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Այս
փուլի ավարտին կուտակվում են հետազոտության «հում»
տվ յալները։

Տվ յալ նե րի մշա կում 
և վեր լու ծութ յուն

հետազոտությանիրականացմանփուլ,որումարդենստաց-
ված«հում»տվ յալներըենթարկվումենտեխնիկականևբո-
վանդակային ստուգումների, համակարգվում և պահպան-
վումենմեկընդհանուրառցանցկամառձեռնշտեմարանում,
ևնախապեսընտրվածմեթոդաբանությանշրջանակներում
ենթարկվում են վերլուծության։ Այս փուլի ավարտին ձևա-
կերպվում են հետազոտության հիմնական բացահայտում-
ներնուեզրահանգումները։

Հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րի 
ներ կա յա ցում/ 
հա ղոր դակ ցում

հետազոտության եզրափակիչ փուլ, որում հետազոտութ-
յան արդյունքներն ամփոփվում են վերլուծական զեկույցի,
հաշվետվության, առաջարկությունների փաթեթի, ձեռնար-
կի, հոդվածի կամայլփաստաթղթերիտեսքով։Այնուհետև,
դրանք,ըստանհրաժեշտության,հաղորդակցվումենհետա-
զոտության շահառու խմբերի հետ՝ փակ կամ բաց ձևաչա-
փով,բանավորկամգրավորձևով։

Հու սա լիութ յուն հետազոտության որակական ցուցիչ, ըստ որի՝ հետազո-
տությունն ամբողջությամբ կրկնելու դեպքում ստացված
արդյունքներըկլինեննույնական։

Վա վե րա կա նութ յուն որակական ցուցիչ, ըստ որի՝ կիրառված մեթոդը չափում է
այն,ինչնպատակադրվածէչափել։ 

Տ րիան գուլ  յա ցիա տվյալներիհուսալիությանստուգմանտեխնիկա,որըենթադ-
րում է խնդրի ուսումնասիրություն միևնույն հետազոտողի
կողմիցտարբերմեթոդներովկամտարբերհետազոտողների
կողմիցմիևնույնմեթոդով։
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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱ ՆԻ  
ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ
Հետազոտական էթիկան հետազո-
տական գործունեության բարոյական
սկզբունքների և ընթացակարգերի ամ-
բողջությունն է, որն ուղղված է հետա-
զոտության նախագծման, տվ յալների

հավաքագրման, հետազոտական արդ-
յունքների մշակման և վերլուծության,
արդյունքների ներկայացման և հաղոր-
դակցման գործընթացների պատշաճ
կազմակերպմանը:
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8
Հետազոտականէթիկայիուղենիշներիմշակմաննպատակնէնպաստել․

 • հետազոտությանընթացակարգայինհիմնավորվածությանըևգրագիտությանը,

 • հետազոտությանանմիջականմասնակիցներիֆիզիկական,սոցիալականևհո-
գեբանականպաշտպանվածությանը,

 • հետազոտականտվ յալներիթափանցիկությաննուանվտանգությանը,

 • շահագիգիռխմբերիշահերիպաշտպանությանը:

Սոցիալական հետազոտությունները նման են բժշկությանըայնառումով, որ երկուսի
առանցքումէլընկածէմիևնույնկենտրոնականսկզբունքը՝«մի՛ վնա սիր»։Ընդորում՝
սոցիալականհետազոտություններիդեպքումչվնասելուսկզբունքըբավականինընդգր-
կունհասկացությունէևներառումէառնվազնհետևյալը․

1. Չվ նա սել ֆի զի կա պես
Հետազոտություններանելիսմենքհաճախաշխատումենքմարդկանց,փաստաթղթե-
րի,անձնականկամարխիվային նյութերիևտեղեկատվությունպարունակողայլ օբ-
յեկտներիհետ։Պետքէհիշել,որհետազոտությաննառնչվողմարդկանցկամնյութե-
րինմտադրվածֆիզիկականվնասհասցնելըթե՛ իրավական,թե՛ էթիկականնորմերի
կոպիտխախտումէ։

2. Չվ նա սել հո գե բա նո րեն և սո ցիա լա պես

Հետազոտողներըշատհաճախզրուցումենմարդկանցհետհետազոտությանթեմային
առնչվողտեղեկատվությունստանալունպատակով։Հետազոտությանթեմաներըհա-
ճախվերաբերումենմարդկանցանձնականկյանքին,փորձառությանը,նրանցընկա-
լումներինևդիրքորոշումներին,ևերբեմնմենքստիպվածենքլինումմարդկանցհետ
շատզգայունևխոցելիխնդիրներքննարկել։Հետազոտությանթեմայիցանկախ՝որոշ
դեպքերումհետազոտությանմասնակիցներըհենցխոցելիխմբերիներկայացուցիչներ
ենլինում,օրինակ՝երեխաներ,միգրանտներ,պատերազմկամայլաղետալիիրադար-
ձությունվերապրածներ։Խիստկարևորէ,որմերվարածզրույցներիընթացքումկամ
դրանց արդյունքում մենք հոգեսոցիալական վնասներ չհասցնենք հետազոտության
մասնակիցներին։

3. Չվ նա սել մաս նա գի տո րեն
Հետազոտություններիոլորտըկարևորև լրջագույնմասնագիտականդաշտէևպա-
հանջումէպատասխանատվությունոչմիայնհետազոտությանմասնակիցների,այլև
բունդաշտինկատմամբ։Բարեխիղճհետազոտողըպետքէիրգործնայնպեսիրակա-
նացնի, որայդ հետազոտությունից հետո նույն դաշտումայլ հետազոտողներևս կա-
րողանանառանցխոչընդոտներիաշխատել։Կարևորէ,որհետազոտողըանձնական
պատասխանատվությունվերցնիմասնագիտականհամայնքիառջև,մասնավորապես՝
պահպանիհեղինակայինիրավունքները,ապահովիհետազոտությանընթացակարգի
թափանցիկությունը, չկեղծի և չնենգափոխի տվ յալները, չզբաղվի գաղափարական
քարոզչությամբև չդիմիայնպիսիգործողությունների, որոնք կարող ենայս կամայն
կերպվնասելհետազոտականհամայնքիհեղինակությանը։

4. Չվ նա սել ինքն ի րեն
Երբեմնհետազոտողներըկարողեննաևհայտնվելայնպիսիիրավիճակներում,երբհե-
տազոտությաննպատակիիրականացումըհետազոտողինվնասելուռիսկէպարունա-
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9կում։Պետքէհիշել,որհետազոտողիֆիզիկականևհոգեբանականանվտանգության
ապահովումընույնքանկարևորէ,ևբոլորայնդեպքերում,երբկաֆիզիկական,հոգե-
բանական,սոցիալականկամմասնագիտականվնասկրելուվտանգ,անհրաժեշտէվե-
րանայելհետազոտությանռազմավարությունըկամծայրահեղդեպքումառհասարակ
դադարեցնելայն։

Այսսկզբունքներնառաջինհայացքիցկարողենչափազանցպարզունակթվալ,սակայն
հետազոտողներըհաճախնույնիսկչեննկատում,որվնասենհասցնում։Կարևորէայս
սկզբունքներըմտապահելևպարբերաբարվերհիշելհետազոտություններիրականաց-
նելիս,քանիորէթիկականսկզբունքներիխախտումներըկարողենհանգեցնելմիշարք
հետևանքների,այդթվում՝

 • հանրությանշրջանումմասնագիտությաննկատմամբվստահությանևհարգան-
քիկորուստ,

 • հետազոտությանարդյունքներիխեղաթյուրում,

 • մասնագիտականդաշտումֆինանսականհոսքերիկրճատում,

 • մասնագիտականհավատարմագրությունիցզրկում,

 • երբեմնմինչևդատականպատասխանատվություն։

Հի շե՛ք․ 
եթեկարծումեք,որհետազոտությանորևէփուլումթվարկվածվնասնե-
րիցթեկուզմեկնակնհայտորենանխուսափելիէ,անհրաժեշտէանմի-
ջապեսդադարեցնելհետազոտությունը։Հետազոտությանթերություն-
ները շտկելու կամայնվերանայելուտարբերակներմիշտէլ կգտնվեն,
սակայնմարդկանցկամնյութերինհասցվածվնասներըհաճախանշր-
ջելիկարողենլինել։

Այսպիսով,սույնուղեցույցիառաջինմա-
սում քննարկվում են հետազոտական
էթիկայի սկզբունքները՝ ըստ հետազո-
տության իրականացման չորս փուլերի։
Սկզբունքներից զատ, առանձնացվում
եննաևդրանցպահպանմաննուղղված

որոշ ընթացակարգեր։ Ուղեցույցի երկ-
րորդ մասում ներկայացված են հետա-
զոտականէթիկայինևհետազոտության
իրականացմանտարբերասպեկտներին
վերաբերողմիշարքօգտակարռեսուրս-
ներ։
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ՄԱՍ 1․  
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ Է ԹԻ ԿԱ ՅԻ  
ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵՐՆ ՈՒ  
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ
Սոցիալական հետազոտությունները,
անկախ դրանց նպատակից և մեթո-
դաբանությունից, իրականացվում են
չորս հիմնականփուլերով՝ նախագծում,
տվ յալների հավաքագրում, մշակում և
վերլուծություն,ներկայացում (տե՛սՀաս
կացություններիբառարան)։

Այս բոլոր փուլերում հետազոտողը կա-
րող է կանգնել տարբեր էթիկական
խնդիրների և երկընտրանքների առջև։
Ուղեցույցի հաջորդ ենթաբաժիններում
քննարկվումենհետազոտականէթիկա-
յի սկզբունքները և որոշ ընթացակար-
գեր՝ ըստ հետազոտության իրականաց-
մանփուլերի։
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11Հե տա զո տութ յան
նա խագծ ման փուլ

● Սկզ բունք ներ

Հետ ևո ղա կա նութ յուն և պա տաս խա նատ վութ յուն.

 • Պահպանելևհիմնավորելհետազոտությաննախագծմանսկզբունքներնումե-
թոդականընթացակարգերը:

 • Հետազոտությունընախագծելիսօգտվելառկամասնագիտականգրականութ-
յունից,մեթոդականձեռնարկներիցևանհրաժեշտությանդեպքումխորհրդակ-
ցելհետազոտող-մասնագետներիհետ։

Ին չո՞ւ․ 
սակօգնիհիմնավորելհետազոտությանանհրաժեշտությունը,առավել
հստակորենսահմանելհետազոտությաննպատակնուխուսափելանի-
մաստկրկնություններիցկամարդենբացահայտվածճշմարտություն-
ներիվերարտադրությունից։

 • Հետազոտությունըսկսելուցառաջհամոզվել՝որքանովէհիմնախնդիրնարդիա-
կան,ևարդյոքձեզհետաքրքրողտեսանկյունիցարդենուսումնասիրվածչէ։Եթե
այնարդենուսումնասիրվածէ,սակայնկարծումեք,որնորասելիքունեք,անհ-
րաժեշտէնախկինումարվածհետազոտություններըքննարկել՝մատնանշելով,
թեդրանցշարքնինչպեսեքհամալրելու։

 • Չառաջնորդվելհարմարությանևկամայականությանսկզբունքով,այսինքն՝հե-
տազոտությանհետկապվածորոշումներըչկառուցելանձնականնախընտրութ-
յուններիվրա։

 • Խուսափելհետևյալկանխադրույթներից․

• «առանցհետազոտությանէլխնդիրըպարզէ»,

• «հետազոտությանարդյունքներընախապեսկանխորոշվածեն»,

• «յուրաքանչյուրանհատէլկարողէհետազոտությունանել»:

Ին չո՞ւ․
այսկանխադրույթներընվազեցնումենհետազոտությանիրականար-
ժեքըևտանումենդեպիփակուղի։

 Ան կողմ նա կա լութ յուն.

 • Հիմնախնդրիսահմանմանևիրավիճակներինկարագրությանընթացքումպահ-
պանելհետազոտականչեզոքություն:Այսինքն՝հետազոտությանհիմքերըսահ-
մանելիսխուսափելարժեքայինհամոզմունքներիցև«ճիշտաշխարհի»մասին
պատկերացումներից։

1․
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12
Ին չո՞ւ․
եթեվստահեք,որգիտեք,թեինչպիսինպիտիլինիաշխարհը,հարցէ
առաջանում՝ինչի՞համարանելհետազոտություն։

● Ըն թա ցա կար գեր

 • Հետազոտականծրագրի/պլանիմշակում;

 • Կոնցեպտուալև/կամօպերացիոնալսխեմաներիմշակում;

 • Գործիքներիտեղայնացում,վավերականությանևհուսալիությանստուգում:

Տե՛սնաև«Օգտակարռեսուրսներ»բաժնում
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13Հե տա զո տութ յան
ի րա կա նաց ման փուլ

● Սկզ բունք ներ

Հետ ևո ղա կա նութ յուն.

 • Պահպանելմեթոդ/ներիկիրառմանընթացակարգայինպահանջները:

 • Հետևելնախապեսմշակվածհետազոտականպլանին,իսկանհրաժեշտփոփո-
խությունների/շտկումներիդեպքումդրանցհիմնավորումըհստակարձանագրել
հետազոտությանարդյունքներիներկայացմանփուլում:

Ազն վութ յուն. 

 • Չկեղծելտվ յալները։

 • Հետազոտվողներինմանրամասնիրազեկելհետազոտությաննպատակի,տվ յալ-
ներիանվտանգության,կիրառելիությանվերաբերյալ:

 • Հետազոտության մասնակիցներին իրազեկել հնարավոր իրավական/բարոյա-
կանխնդիրների/ռիսկերիվերաբերյալ:

Նե րա ռա կա նութ յուն․

 • Հնարավորությունընձեռել յուրաքանչյուրմասնակցիև/կամշահագրգիռկողմի
ազատևանկաշկանդարտահայտվելու:

Ան հա տա կենտ րո նութ յուն.

 • Տվյալների հավաքագրումը չսկսելառանց հետազոտվողների նախնական հա-
մաձայնության1:

 • Հարգելհետազոտությանմասնակիցներիիրավունքները,արժեքները,պատկե-
րացումները:

 • Հետազոտությանմասնակիցներիհետհաղորդակցվելիս

• լինելնրբանկատ,համբերատարևպատրաստակամ,

• չլինելպահանջկոտ,իշխողևկտրուկ:

Ա նա նու նութ յուն և/ կամ գաղտ նիութ յուն.

 • Հնարավորությանդեպքումկիրառելտվ յալներիանանունությունըպահպանող
տեխնիկաներ:

 • Անանունությունը պահպանելու հնարավորությունների բացակայության դեպ-
քումապահովելստացվածտվ յալներիգաղտնիությունը:

Անվ տան գութ յուն.

 • Խուսափելիրավականտեսանկյունիցխնդրահարույցտեղեկատվությանհավա-
քագրումից:

1.Հետազոտությանըմասնակցությունըպետքէլինիկամավոր:

2․ 
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14Ին չո՞ւ․ 
նմանօրինակ տեղեկատվության ստացումը կարող է հետազոտողին
դնելէթիկականլուրջերկընտրանքիառջև,որումնա,օրինակ,ստիպ-
ված է ընտրել հետազոտվողիանձիգաղտնիությունըպահպանելուև
քրեորենպատժելիարարքիմասինծանուցելումիջև։

 • Չկիրառելայնպիսիտեխնիկաներև/կամընթացակարգեր,որոնքկարողենհե-
տազոտության մասնակիցներին ֆիզիկական, սոցիալ-տնտեսական և/կամ հո-
գեբանականվնասպատճառել:

 • Հաշվիառնելհետազոտությանմասնակիցներիսոցիալ-մշակութայինառանձնա-
հատկությունները:

Ար դա րութ յուն.

 • Արդար վարձատրել հետազոտողներին (ներառյալ դաշտային աշխատանքնե-
րումներգրավվածանհատներին)՝կիրառելովվարձատրությանևխրախուսման
ընդունելիֆորմալևոչֆորմալընթացակարգեր:

 • Հնարավորությանդեպքումխրախուսականնվերտալհետազոտությանմասնա-
կիցներին՝որպեսշնորհակալություննրանցժամանակիևտրամադրածտեղե-
կատվությանհամար։

Բա րեխղ ճութ յուն և սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յուն․

 • Հետազոտական դաշտը լքել՝ չխաթարելով հետազոտության մասնակիցների
սկզբնականմիջավայրը:

 • Դաշտայինաշխատանքներիիրականացմամբչխոչընդոտելհետագահետազո-
տողներիմուտքըդաշտև/կամչխաթարելհետազոտողիհեղինակությունը:

● Ըն թա ցա կար գեր

 • Անանունությունըպահպանողգործիքներիմշակում:

 • Հետազոտողներիվերապատրաստումևվերահսկողություն:

 • Զգայուն թեմաների դեպքում իրավական և/կամ հոգեբանական խորհրդատ-
վություն:

 • Հետազոտություննիրականացնողներիհետաշխատանքայինհարաբերություն-
ներիմշակում՝համաձայնգործողաշխատանքայինօրենսգրքի,կամավորական
գործունեությունըկարգավորողիրավականև/կամծրագրայինսկզբունքների:

 • Համաձայնությանթերթիկի(Informedconsentform)մշակում2,որըպետքէներա-
ռի․

• Տեղեկատվությունհետևյալիշուրջ․

 o ուսումնասիրությաննպատակևհետազոտությանկանխատեսվող
հետևանքներ,

2.Համաձայնությանթերթիկիկիրառումըհատկապեսպարտադիրէ,եթեգործունենքխոցելիխմբերի,երեխաներիկամզգայուն
թեմաներովհետազոտությանմասնակիցներիհետ։
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15 o ֆինանսավորողներիևհովանավորներիինքնություն,

 o արդյունքներիհետագակիրառություն,

 o ուսումնասիրությանհնարավորօգուտներևհնարավորվնասկամ
անհանգստություն,

 o տվյալներիպահպանմանևանվտանգությանհետկապվածհար-
ցեր,

 o անանունությանևգաղտնիությանաստիճան։

• Ձայնագրություններիև/կամայլտեխնիկականմիջոցներիկիրառության
թույլտվություն:

Տե՛սնաև«Օգտակարռեսուրսներ»բաժնում
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16Հետազոտական արդյունքների 
մշակման և վերլուծության փուլ

● Սկզ բունք ներ

Ա նա նու նութ յուն և գաղտ նիութ յուն.

 • Պահպանելանանունությունըերաշխավորողտեխնիկականընթացակարգերը:

 • Ուղիղխոսքիմեջբերումներանելիսդրանցումչկիրառելանձնականտվ յալներ,
որոնցմիջոցովհնարավորէնույնականացնելհետազոտությանմասնակցին։

 • Չհրապարակելանձնականտվ յալներպարունակողհետազոտականարդյունք-
ներ3:

Թա փան ցի կութ յուն․

 • Հետազոտությաննախագծմանև/կամդաշտայինաշխատանքներիիրականաց-
մանսահմանափակումների/սխալներիարդյունքումծագած,այդթվում՝տվ յալ-
ներիհուսալիությանևվավերականությանխնդիրներըչթաքցնելհետազոտութ-
յանշահագրգիռկողմերից:

 • Այլհետազոտողներիևհետազոտությանշահագրգիռկողմերիհամարապահո-
վել հետազոտականանանուն «հում»տվ յալների, վերլուծական սխեմաների և
ընթացակարգերի հասանելիություն, եթե չկան հակառակըպարտադրող հան-
գամանքներ(օր․՝ֆինանսավորողիհամապատասխանպահանջ):

Քն նա դա տա կա նութ յուն․

 • Ստուգելհետազոտությանտվ յալներիհուսալիությունը՝կիրառելովհուսալիութ-
յանբարձրացմանտեխնիկաներ(տե՛ս«Օգտակարռեսուրսներ»,2-րդբաժին):

 • Հատկապեսորակականտվ յալներիդեպքումկիրառելտրիանգուլ յացիայիտեխ-
նիկան:

Ազն վութ յուն․

 • Հղումանելհետազոտությանտվ յալների,բազաներիսկզբնաղբյուրներին՝հիշա-
տակելովֆինանսավորմանաղբյուրներինուաջակիցներին:

 • Չկեղծելհետազոտությանարդյունքները:

 • Պահպանելմեջբերումներիև/կամհղումներիկանոնները:

● Ըն թա ցա կար գեր

 • Գործիքների,մեթոդաբանականընթացակարգերի,հետազոտականտվ յալների
շտեմարաններիարխիվացում և արխիվներիտեղեկատվականանվտանգութ-
յանապահովում:

 • Հետազոտվողներիննույնականացնողտեղեկատվությանկոդավորում:

Տե՛սնաև«Օգտակարռեսուրսներ»բաժնում

3.Երբեմնթույլատրվումէնյութըհրապարակելհետազոտվողիանուն-ազգանունով,սակայնմիայնվերջինիսգրավոր
համաձայնությանպարագայում։

3․
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17Հետազոտության արդյունքների 
ներկայացման/հաղորդակցման փուլ

● Սկզ բունք ներ

Ա նա նու նութ յուն և/ կամ գաղտ նիութ յուն.

 • Անձականտեղեկատվությունըներկայացնելմիայննախնականհամաձայնութ-
յամբ՝նախապեսքննարկելով,թեինչըևինչչափովկարելիէհրապարակել:

 • Հետազոտության«հում»տվ յալներըհրապարակելուպարագայումվստահլինել,
որ դրանցում չենպարունակվում նույնականացմանտվ յալներ (օր․՝ անուններ,
կոնտակտայինտվ յալներպարունակողտեքստեր,ձայնագրություններ,տեսագ-
րություններ,լուսանկարներևայլն):Ծայրահեղանհրաժեշտությանդեպքումնա-
խապեսստանալհետազոտվողիգրավորհամաձայնությունըկամհրապարակ-
վողտվ յալներիցչեզոքացնելնույնականացմանհավանականությունը։

Թա փան ցի կութ յուն և հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն.

 • Ազնվորեն նկարագրել ընտրված մեթոդաբանությունը, վերջինիս սահմանա-
փակումները,ինչպեսնաևիրականացումը,ներառյալ՝դրաընթացքումծագած
խնդիրները։

 • Հրապարակել հասարակական նշանակալիտվ յալները և ապահովել հետազո-
տության մեթոդաբանության, գործիքներիևտվյալներիանանունացված շտե-
մարանների հասանելիությունը, եթե չկան հակառակը պարտադրող հանգա-
մանքներ:

● Ըն թա ցա կար գեր

 • Դոնորների հետ հետազոտության արդյունքների հետագա տարածման, թա-
փանցիկության և հասանելիության վերաբերյալ նախնական համաձայնագրի
մշակում:

 • Դոնորներինև/կամայլշահագրգիռխմբերինտվ յալներիտրամադրում։

Տե՛սնաև«Օգտակարռեսուրսներ»բաժնում
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ՄԱՍ 2․  
ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵՐ
Այսբաժնումներառվածենմիշարքհա-
վել յալ ռեսուրսներ,այդթվում՝ հետազո-
տական էթիկային և առհասարակ հե-
տազոտություններին, դրանց փուլերին
ևընթացակարգերինվերաբերողգրքեր,
հոդվածներ, հրապարակումներ և այլ
փաստաթղթեր։ Սրանք կարող են օգ-
տակար լինել ուղեցույցում քննարկված
սկզբունքներին և ընթացակարգերին
առավել հանգամանալից ծանոթանալու

ևդրանքէլավելիկիրառականդարձնե-
լունպատակով։

Ռեսուրսներիցանկըկազմվելէհանրութ-
յանը հասանելի մի շարքաղբյուրներից։
Այնբնականաբարամբողջականչէ,սա-
կայն հիմնարար գիտելիքներ կուտակե-
լուևառկագիտելիքները կոնկրետ ուղ-
ղությամբ խորացնելու տեսանկյունից
կարողէշատարժեքավորլինել։
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19Հե տա զո տա կան 
է թի կա

Կազ մա կեր պութ յուն նե րի/ա սո ցիա ցիա նե րի ու ղե ցույց ներ, կո դեքս ներ

1. AmericanSociologicalAssociation:CodeofEthics

2. SocialResearchAssociation։ResearchEthicsGuidance(2021)

3. SocialResearchAssociation:EthicalGuidelines(2003)

4. OralHistoryAssociation:StatementonEthics

5. AmericanAnthropologicalAssociation:PrinciplesofProfessionalResponsibility

6. AmericanAnthropologicalAssociation:CodeofEthics

7. EthicsinSocialScienceandHumanities(EuropeanCommission,October2018)

8. BritishSociologicalAssociation:StatementofEthicalPractice

9. Open Data and Democratic Governance: Policies, Platforms and Practices (British
SociologicalAssociation)

10. Ethics Guidelines and Collated Resources for Digital Research (British Sociological
Association)

11. EthicalGuidelinesforGoodResearchPractice․ASA

12. StandardsandOperationalGuidance forEthicsReviewofHealth-RelatedResearch
withHumanParticipants

13. CodeofHumanResearchEthics․TheBritishPsychologicalSociety

14. CodeofEthicsandConduct.TheBritishPsychologicalSociety

15. CodeofconductsocialscienceresearchUNESCO,PauldeGuchteneire

16. Ethicsbestpracticeguidanceonconductingresearchwithhumanparticipantsduring
Covid-19․BPS

17. IVSA Code of Research Ethics and Guidelines (2009) Diana Papademas & the
InternationalVisualSociologyAssociation,VisualStudies,24:3,250-257

Գրքեր

1. EarlBabbie(2010)ThePracticeofSocialResearch,Wadsworth
2. RoseWiles(2014)WhatareQualitativeResearchEthics?
3. PaulOliver(2003)TheStudents’GuidetoResearchEthics
4. DonnaM.Mertens,PaulineE.Ginsberg(2009)TheHandbookofSocialResearchEthics
5. MarkIsrael,IainHay(2006)ResearchEthicsforSocialScientists
6. DavidB.Resnik(2018)TheEthicsofResearchwithHumanSubjects:ProtectingPeople,

AdvancingScience,PromotingTrust,SpringerInternationalPublishing

1․

https://www.asanet.org/sites/default/files/code_of_ethics.pdf
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23ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1․ 
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ Է ԹԻ ԿԱՆ ՈՉ 
ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ

Հնարավորենիրավիճակներ,երբ․

1. ելնելովհետազոտությաննպատակներից՝անհրաժեշտէթաքցնելհետազոտող/
ներիինքնությունը,

2. ելնելով հետազոտության արդյունքների յուրահատկությունից՝ անհրաժեշտ է
գաղտնիությունպարունակողտեղեկատվությունտրամադրելիրավապահմար-
միններին,

3. հետազոտություննիրականացվումէխոցելիխմբերիշրջանում,

4. հետազոտություննիրականացվումէերեխաների/անչափահասներիհետ:

Բոլորայսդեպքերումխորհուրդէտրվում․

1. Օգտվելմասնագիտականգրականությունիցևկիրառականձեռնարկներից,ու-
ղեցույցներից․դրանցումարդենառկաէբավականաչափօգտակարտեղեկատ-
վություննմանատիպիրավիճակներումճշգրիտորոշումներկայացնելուհամար։

2. Խորհրդակցելհետազոտողներիհամայնքիհետ․շատհետազոտողներնախկի-
նումբախվելեննմաներկընտրանքայինիրավիճակների,ևնրանցփորձըխիստ
օգտակարկարողէլինել։

3. Խորհրդակցելտվ յալխնդրիհետառնչվողոլորտայինկազմակերպություններիև
փորձագետներիհետ․նրանցուղղորդումներըևնախկինումունեցածփորձըևս
կարողենօգնելլուծելերկընտրանքը։



24ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2․ 
ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՎԱԾ 
ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
ԹԵՐ ԹԻ ԿԻ ՆՄՈՒՇ 

Համաձայնության թերթիկումպետք էարտացոլված լինեն հարցվողի իրավունքների
վերաբերյալմիշարքկարևորկետեր։Հետազոտությաննպատակիցկախված՝թերթի-
կըկարող էունենալտարբերբովանդակություն, սակայնկանորոշակիսկզբունքներ,
որոնքհիմնականումընդհանուրենբոլորնմանատիպհամաձայնությանթերթիկների
միջև։

Ստորևներկայացվումէտեղեկացվածհամաձայնությանթերթիկինմուշ։
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