
ទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវៈ  
ត�ើព�័ម៌ានរបស់ខ្ញ ុំ ស្�រូវបានការពារ 
និងបានតស្បើ តោយរតបៀបណា?

ការស្រាវស្រាវសញខភាព

ការចូលរមួក្នញងការស្រាវស្រាវ គឺរាជុំតរ ើសរបស់អ្នក។ 
ឲ្យបានស្ជរួ�ស្រាប។ សួរសុំណួរ។ ឲ្យបានចុំត�ើយ។

សុំណួរត�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិត�ើម្ បីសួរសុំណួរ អុំពបីការស្រាវស្រាវ។  តៅខាងតស្កាម 
គឺរាបញ្បីសុំណួរអ្នកអាចនឹងសួរ មញននឹងអ្នកយល់ស្ពមចូលរមួក្នញង
ការសិកសា។ 

>  ត�ើអ្នកនឹងស្បមូលព�័ម៌ានអ្បីខ្លះ អុំពបីខ្ញ ុំ?

>  ត�ើអ្នកណា អាចនឹងតមើលទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ?

>  ត�ើទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ បានោកត់ៅក្នញងកុំណ�ស់្រា 
សញខភាពធម្មរារបស់ខ្ញ ុំឬតទ? 

>  ត�ើអ្នកនឹងទញក និងការពារទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ       
    តោយរតបៀបណា? 

>  ត�ើអ្នកនឹងចចកចាយទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ រាមយួនឹង 
មនញស្សត្្សងៗតទៀ�ឬតទ?  តបើសិនចមន ត�ើតគនឹងការពារវា 
តោយរតបៀបណា?

>  តបើសិនអ្នកយកត ្្ម លះរបស់ខ្ញ ុំ តចញពបីទិន្នយ័ការស្រាវស្រាវ 
របស់ខ្ញ ុំ ត�ើតគតៅច�អាចសុំគាល់ខ្ញ ុំបានឬតទ?

>  ត�ើនឹងមានអ្បីតកើ�ត�ើង ចុំតពាលះទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ 
    តៅតពលការសិកសាចប?់

>  ត�ើអ្នកនឹងទញកទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ យូរប៉ញណាណា ?

>  សូម្ បីច�តបើទិន្ននយ័របស់ខ្ញ ុំ នឹងបានលញបតចាល ត�ើវានឹងបាន 
លញបតចាលរាអចិន្រនដៃយ ៍និងបានយកតចញពបីកចន្ងទាុំងអស់ 
ច�លវាបានចចកចាយ ឬបានទញកឬតទ?

>  ត�ើការស្រាវស្រាវស្បតេទអ្បី ច�លអាចនឹងបានតធ្ើរាមយួទិន្ននយ័
ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ តៅតពលអនាគ�? 

តបើសិនអ្នកចូលរមួក្នញងការសិកសាស្រាវស្រាវ អ្នកស្រាវស្រាវ 
អាចនឹងស្បមូលព�័ម៌ានអុំពបីអ្នក រាច្្នកននការសិកសា។ 
អ្នកស្រាវស្រាវតៅព�័ម៌ានតនលះថា “ទិន្ននយ័“។  មញននឹងអ្នក 
សុំតរចចិ�ដៃចូលរមួក្នញងការសិកសាស្រាវស្រាវ ស្�រូវឲ្យស្បាក�ថា
អ្នកយល់�ឹងពបីរតបៀបព�័ម៌ានអុំពបីអ្នក នឹងស្�រូវបានស្បមូល 
បានទញក និងបានចចកចាយ។  ខិ�ដៃបណ័ណា តនលះ ស្បាបអ់្នកអុំពបី
អ្បីៗច�លអ្នកស្រាវស្រាវតធ្ើ ត�ើម្ បីរកសាទិន្ននយ័របស់អ្នកឲ្យ
បានការពារ។

ការចូលរមួក្នញងការស្រាវស្រាវ គឺរាជុំតរ ើសមយួ
ការចូលរមួក្នញងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសុំតរចចិ�ដៃផ្ទា ល់ខ្ួន
�ស៏ុំខាន។់  មញននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិយាយ 
រាមយួអ្នក អុំពបីតគាលតៅននការសិកសា ស្ពមទាុំងអ�្ថស្បតយាជន ៍
និងហានិេយ័ច�លអាចមាន។  តគនឹងពន្យល់អ្នក អុំពបីវនិយ័ច�ល 
តគស្បស្ពឹ�ដៃរាម ត�ើម្ បីការពារសញវ�្ថិភាព និងភាពឯកជនរបស់អ្នក។ 
សូមសញុំជុំនួយ តបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសុំណួរ។ 

អ្នកមនិស្�រូវមានអារម្មណ៍ថាស្�រូវបានបង្ុំ ឬស្�រូវបានតកៀប សង្ក� ់ 
ឲ្យតធ្ើការសុំតរចចិ�ដៃត�ើយ។  រាច្្នកននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ 
គឺរាការស្ម័ស្គចិ�ដៃទាុំងស្សរុង - វាគឺរាជុំតរ ើសរបស់អ្នក។

បនាទា បព់បីអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា អ្នកអាចយល់ស្ពមចូលរមួ 
តោយចញលះហ�្ថតលខាឯករារមយួតៅថា “ស្កោសបុំតពញយល់ 
ស្ពមបនាទា បព់បីបានស្ជរួ�ស្រាប”។  សូម្ បីច�បនាទា បព់បីអ្នកបានចញលះ 
ហ�្ថតលខារចួ អ្នកអាច�ូរចិ�ដៃ របស់អ្នក តោយមូលតហ�ញអ្បីមយួ 
តៅតពលណា កប៏ានច�រ។

ការ្ដៃល់ពម័ាន ករ៏ាជុំតរ ើសមយួច�រ
ស្ករុមស្រាវស្រាវនឹងពិនិ�្យតមើលរាមយួអ្នក នូវបញ្បីព�័ម៌ានច�ល 
តគនឹងស្បមូល និងចចកចាយ រាច្្នកននការសិកសាស្រាវស្រាវ។ 
ស្�រូវឲ្យស្បាក�ថាអ្នកស្បាបត់គ តបើសិនច្្នកខ្លះននព�័ម៌ានច�ល 
អ្នកមនិចងច់ចកចាយ។  វារាការល្អស្បតសើរ ត�ើម្ បីស្បាបស់្ករុមស្រាវ 
ស្រាវអុំពបីការតនលះយ៉ាងឆាបរ់ហ័សបុំ ញ្�។  តបើសិនអ្នកអាច សូម
ស្បាបត់គមញននឹងចាបត់្ដៃើមការសិកសាស្រាវស្រាវ ស្បតយាជនក៍ញុំឲ្យតគ
ស្បមូលព�័ម៌ានអ្បី ច�លអ្នកមនិកកត់ ដ្ៃ ចចកចាយ។  អ្នកស្រាវស្រាវ 
អាចនឹងស្�រូវការព�័ម៌ានរាកល់ាក ់ត�ើម្ បីតធ្ើការសិកសា តហើយអ្នក 
អាចនឹងស្�រូវ្ដៃល់វា តបើសិនអ្នកចងត់ៅក្នញងការសិកសា។  តបើសិនអ្នក
តស្ជើសតរ ើសមនិចចកចាយព�័ម៌ានតនាលះតទ អ្នកមនិអាចនឹងចូលរមួ
ក្នញងការសិកសាបានត�ើយ។ 

តបើសិនអ្នកមានសុំណួរអុំពបីការចចកចាយព�័ម៌ាន សូមសួរ 
សមាជិកននស្ករុមស្រាវស្រាវ។

ខិ�ដៃបណ័ណា តនលះ មានព�័ម៌ានទូតៅសុំរាបត់គាលបុំណងននការអបរ់ ុំ និងមនិបានបង៉ត�ើម្ ប្ី ដៃល់ឱវាទតពទ្យ
ត�ើយ។  ស្�រូវពិតស្គាលះ រាមយួ តវជ្បណិ្�របស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សុំរាបឱ់វាទ អុំពបីរា្ថ នការណ៍ផ្ទា ល់ 
ខ្ួន ឬកង្ល់សញខភាពរបស់អ្នក។

មានសុំណួរ? ទូរស័ពទាមកតយើង



ត�ើទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ រាអ្បី?
ទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ គឺរាច្្នកននព�័ម៌ានច�លបានស្បមូល 
បានសតង្កើ�តមើល ឬបានបតង្កើ� សុំរាបអ់្នកស្រាវស្រាវពិនិ�្យតមើល 
រាច្្នកននការសិកសាស្រាវស្រាវ។  តបើសិនអ្នកចូលរមួក្នញងការ 
សិកសាស្រាវស្រាវ អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹងស្បមូលព�័ម៌ានពបីអ្នក
សដៃបីពបីស្បធានបទននការស្រាវស្រាវ ស្ពមទាុំងព�័ម៌ានផ្ទា ល់ខ្ួន 
្ងច�រ �ូចរាអាយញ និងអាសយោឋា នរបស់អ្នក។  

ត�ើវាខញសគា្ន យ៉ាងណា រវាងទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ 
និងព�័ម៌ានសញខភាព?
តវជ្បណិ្�របស់អ្នក ស្បមូលព�័ម៌ានសញខភាពពបីអ្នក ត�ើម្ ប្ី ដៃល់
ការចែទាុំសញខភាពឲ្យអ្នក។  ព�័ម៌ានសញខភាព បញូ្លតៅ
កុំណ�ស់្រាសញខភាពរបស់អ្នក។

ការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺមនិបានបង៉្ដៃល់ឲ្យអ្នក នូវការចែទាុំសញខ 
ភាពតទ។  អ្នកស្រាវស្រាវ ស្បមូល និងតមើលទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ 
ត�ើម្ បីជួយ�ត្្ើយសុំណួរវទិយារា្រសដៃរាកល់ាក។់  ទិន្ននយ័ការ
ស្រាវស្រាវស្�រូវបានទញក ក្នញងសុំណញុំ តរឿងការសិកសាច�លឋ�ិតែរ  
តហើយទិន្ននយ័ខ្លះកអ៏ាចនឹងបញូ្លតៅកុំណ�ស់្រាសញខភាព
របស់អ្នកច�រ។ 

ត�ើទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ ក្ាយរាច្្នក
ននកុំណ�ស់្រាសញខភាពរបស់ខ្ញ ុំ ឬតទ?
វាអាស្ស័យតៅតលើកាលៈតទសៈ។  ទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវស្�រូវ
បានទញក ក្នញងសុំណញុំ តរឿងការសិកសា តោយច�កពបីកុំណ�ស់្រា
សញខភាពរបស់អ្នក។  ច�យ៉ាងណាមញិ ព�័ម៌ានខ្លះអាច
នឹងបញូ្លតៅក្នញងកុំណ�ស់្រាសញខភាពរបស់អ្នក ច�លតវជ្ 
បណិ្�របស់អ្នកអាចតមើលវា បាន។  ឧទាហរណ៍ អ្នកស្រាវ
ស្រាវអាចនឹងត្្ើតៅតវជ្បណិ្�របស់អ្នក នូវបញ្បីននស្ប�ិកម្ម 
ឬលទ្្ល ននការតធ្ើត�សដៃ្ម ច�លបានតធ្ើរាច្្នកននការ
ស្រាវស្រាវ។  តបើសិនអ្នកមានសុំណួរអុំពបីព�័ម៌ាន អ្បី អាចនឹង  
បញូ្លតៅក្នញងកុំណ�ស់្រាសញខភាពរបស់ អ្នក ឬអាចបានត្្ើ 
តៅឲ្យតវជ្បណិ្�របស់អ្នក សូមសួរសមាជិកនន ស្ករុមស្រាវស្រាវ។

ត�ើអ្នកណា នឹងតមើលទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ?
ស្ករុមស្រាវស្រាវ ច�លសិកសាអុំពបីអ្នក អាចតមើលទិន្ននយ័ការស្រាវ 
ស្រាវរបស់អ្នក ក្នញងសុំណញុំ តរឿងសិកសា ប៉ញចនដៃតគមនិអាចនឹង្្ូរ្្ង 
ព�័ម៌ានតនលះ រាមយួេនិភាគរបស់អ្នកបានត�ើយ។  

អ្នកស្រាវស្រាវ អាចនឹងបុំចបកព�័ម៌ាន ច�លអាចបានតស្បើត�ើម្ បី
សុំគាល់េនិភាគរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ត ្្ម លះរបស់អ្នក) ពបី
ទិន្ននយ័�នទការស្រាវស្រាវរបស់អ្នក។  ជួនកាលតគតស្បើ
រហស្សលិខ (�ូចរា តលខ និងអក្សរ) ស្បតយាជនឲ៍្យព�័ម៌ាន 
តនលះអាច�ភ្ាប ់បានមដៃងតទៀ�តៅតពលតស្កាយ តបើសិនស្�រូវការ។ 

សមាជិកននគណៈកមា្ម ធិការ ច�លតធ្ើឲ្យស្បាក�ថាការសិកសា 
បានតធ្ើស្�ឹមស្�រូវ អាចនឹងតមើលព�័ម៌ានរបស់អ្នក។  គណៈ 
កមា្ម ធិការតនលះតគតៅថា “គណៈកមា្ម ធិការពិនិ�្យពិចយ័ 
សបីលធម”៌ (ethics review committee) ឬ “គណៈពិនិ�្យ 
ពិចយ័រា្ថ បន័” (Institutional Review Board, IRB)។ 
មនញស្សច�លតមើលខញសស្�រូវ ឬជួយ�រាមយួការសិកសាស្រាវស្រាវ 
�ូចរា ភា្ន កង់ាររោឋា េបិាល តមធាវ បី ឬអ្នកតធ្ើការខាងទញកោក ់
ទិន្ននយ័ កអ៏ាចនឹងស្�រូវតមើលព�័ម៌ានតនលះច�រ។ 

ទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់អ្នក អាចនឹងបានសន្ស ុំទញក បនាទា ប ់
ពបីការសិកសាចប ់ស្បតយាជនឲ៍្យអ្នកស្រាវស្រាវ អាចតស្បើវាតៅតពល 
អនាគ�។  តបើសិនព�័ម៌ានរបស់អ្នក ស្�រូវបានបញូ្លក្នញងការ
សិកសាតៅតពលអនាគ� អ្នកអាចនឹងមានការស្�រួ�ស្រា�ិច�ួច 
ឬគា្ម នតរាលះ តៅតលើអ្នកណាអាចតមើលវាបាន ឬវានឹងបានតស្បើ 
តោយរតបៀបណា។ 

តបើសិនអ្នកមានសុំណួរអុំពបីអ្នកណានឹងតមើល ទិន្ននយ័ការ
ស្រាវស្រាវរបស់អ្នកតៅតពលឥ�ូវតនលះ ឬតៅតពលអនាគ� 
សូមសួរសមាជិកននស្ករុមស្រាវស្រាវ។
 

ត�ើទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ ស្�រូវបានការពារ
តោយរតបៀបណា?  
អ្នកស្រាវស្រាវខុំតធ្ើការ ត�ើម្ បីឲ្យស្បាក�ថាមានច�មនញស្សច�ល 
គួរតមើលទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវរបស់អ្នក អាចតមើលវាបាន។ 
ការសិកសានិមយួៗ ការពារទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ ក្នញងរតបៀប 
ខញសៗគា្ន ។  

រាញឹកញយ ស្ករុមស្រាវស្រាវៈ

>  ចាកត់រាស្កោសកុំណ�ស់្រា ក្នញងទូទញកសុំណញុំ តរឿង ឬបនទាប់

>  ទញកព�័ម៌ានតអ�ិកស្�រូនិក តៅពបីតស្កាយជញ្្ុំងការពាតេ្ើង  
ឬកញុំព្យរូទរ័�ឋ៏�ិតែរ

>  តបើតលខសុំងា� ់ឬបង្កបខ់្ឹមរារ (រហស្សលិកតអ�ិកស្�រូនិក) 
ត�ើម្ បីការពារទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ 

ត�ើអ្នកស្រាវស្រាវអាចធានាអលះអាង ថាទិន្ននយ័
ការស្រាវស្រាវរបស់ខ្ញ ុំ នឹងតៅច�បានការពារឬតទ?
អ្នកស្រាវស្រាវខិ�ខុំតធ្ើការ ត�ើម្ បីការពារទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ។ 
តគស្�រូវច�ស្បស្ពឹ�ដៃរាមចបាប ់និងវនិយ័ ត�ើម្ បីរកសាព�័ម៌ានរបស់អ្នក 
ឲ្យឋ�ិតែរ។  ចបាបស់ហរ�ឋា �ស្មរូវឲ្យអង្ការមយួចុំនួនរកសា ស្បតេទ
ននព�័ម៌ានតៅខាងស្ករុមទញករាឯកជនៈ
>  ព�័ម៌ានច�លសុំគាល់អ្នក

>  ព�័ម៌ានអុំពបីសញខភាពកាយ និងសញខភាពអារម្មណ៍របស់អ្នក

វាពញុំមានការធានាអលះអាងទាុំងស្សរុង ថាទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ
របស់អ្នកនឹងបានការពារតទ។  តបើសិនទិន្ននយ័ការស្រាវស្រាវ
របស់អ្នក ស្�រូវបានចចកចាយមនិស្�ឹមស្�រូវ ស្ករុមស្រាវស្រាវនឹងតធ្ើការ
ត�ើម្ បីតោលះស្រាយបញ្ហា តនលះ។


