
Հետազոտական 
էթիկայի սկզբունքներ

Հայկ Սմբատյան

Հետազոտական ամառային դպրոց 30.07.2021

ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն
ծրագրերի և հաղորդակցության համակարգող



Այս նյութը կամ դրա առանձին մասերը կիրառելիս կամ վերարտադրելիս 
անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով հղում կատարել նյութի աղբյուրին։ 
Նյութը ստեղծվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի կողմից՝
ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ,
ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում։

Սույն նյութը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության 
միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և ներկայացված բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն 
են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

https://socies.am/
https://socies.am/data/


հասկանանք

«ճիշտն» ու «սխալը» 
տարբերելու 
կանոններ

հետազոտական էթիկա

էթիկա

հետազոտողների 
գործունեության 

կոդեքս



մի՛ վնասիր

ֆիզիկապես

հոգեբանորեն և սոցիալապես

մասնագիտորեն

ինքդ քեզ



ինչու՞ է կարևոր

1. հանրության շրջանում մասնագիտության 
նկատմամբ վստահության և հարգանքի կորուստ,

2. հետազոտության արդյունքների խեղաթյուրում,

3. մասնագիտական դաշտում ֆինանսական հոսքերի 
կրճատում,

4. մասնագիտական հավատարմագրությունից զրկում,

5. երբեմն մինչև դատական պատասխանատվություն։



Եթե կարծում եք, որ հետազոտության 
որևէ փուլում թվարկված վնասներից 

թեկուզ մեկն ակնհայտորեն 
անխուսափելի է, անհրաժեշտ է 

անմիջապես դադարեցնել 
հետազոտությունը։



կամավոր եւ տեղեկացված
մասնակցություն

որոշ սկզբունքներ․․․

անանունություն/
գաղտնիություն

անկողմնակալություն

թափանցիկություն/
հետեւողականություն

բարեխղճություն



հայտնել իրավապահ 
մարմիններին

պահպանել հետազոտվողի 
տվյալների գաղտնիությունը

?

Պատկերացրեք․

Հարցազրույցի ժամանակ հարցվողը նշում է, որ վերջերս ոչ մտադրված կերպով 
հանցանք է գործել։ Դուք գիտեք, որ հանցանքը քրեորեն հետապնդելի է։ 

Ի՞նչ անել այդ ինֆորմացիայի հետ։



ի՞նչ անել   նման իրավիճակներում

1. խուսափել նման տեղեկատվություն ստանալուց

2. օգտվել մասնագիտական գրականությունից և 
կիրառական ձեռնարկներից, ուղեցույցներից

3. խորհրդակցել հետազոտողների համայնքի հետ

4. խորհրդակցել տվյալ խնդրի հետ առնչվող ոլորտային 
կազմակերպությունների և փորձագետների հետ



→   https://bit.ly/3rM2lBk

Ուղեցույցը մշակվել է Սոցիես փորձագիտական կենտրոնի 
կողմից,ԴԱՏԱ գործընկերների հետ համագործակցությամբ,
ԴԱՏԱ ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ:

https://bit.ly/3rM2lBk


ուղեցույցի 
առաքելությունը

Ուղեցույցը նպատակ ունի ընդգծելու հետազոտական էթիկայի 
պահպանման ամենահիմնական և համընդհանուր
սկզբունքները և լավագույնս կարող է ծառայել որպես էթիկական 
գործելակերպի ելակետ։

Այն հատկապես օգտակար կարող է լինել Հայաստանում 
հետազոտահեն պրակտիկաներում ներգրավված պետական և ոչ 
պետական ակտորների համար, ներառյալ․

համալսարաններ,

հիմնադրամներ,

ՔՀԿ-ներ,

հետազոտական կենտրոններ,

քաղաքականություն մշակողներ և իրականացնողներ,

ոլորտային փորձագետներ,

անկախ հետազոտողներ,

ուսանողներ:


