
Kërkimi social

dhe mbi sjelljen

Çfarë është kërkimi social
dhe mbi sjelljen?
Kërkimi social dhe mbi sjelljen eksploron 
se si dhe pse njerëzit sillen në atë 
mënyrë në disa situata dhe si kjo mund të 
ndikojë mbi shëndetin njerëzor. Kërkuesit 
studiojnë individë apo grupe të mëdha si 
familjet, komunitetet dhe shoqëritë për 
të gjetur rrugë që të zgjidhin problemet 
sociale dhe përmirësojnë shëndetin.  

Studiuesit mund të kërkojnë përgjigje 
për pyetje të tilla:

•		 Përse	disa	njerëz	nuk	marrin	barnat	
mjekësore të përshkruara nga mjeku?

•		 Si	i	përgjigjen	komunitetet	violencës	së	
gangeve?

•		 Çfarë	i	ndihmon	fëmijët	të	zgjedhin	
ushqime të përshtatshme për shëndetin?

•		 Përse	disa	të	rinj	bëjnë	sjellje	të	
rrezikshme? 

•		 Çfarë	i	ndihmon	qytetarët	e	moshuar	që	
të jetojnë të pavarur?

•		 Përse	disa	njerëz	në	disa	vende	jetojnë	
më gjatë se disa njerëz në vende të 
tjera? 

Kush merr pjesë në kërkime sociale 
dhe mbi sjelljen?
•		 Të	rritur	dhe	fëmijë
•		 Familjet
•		 Komunitete
•		 Grupe	rajonale,	fetare,	kulturale	apo	

sociale
•		 Njerëz	me	një	sëmundje	apo	gjendje	

shëndetsore që po studiohet 
Keni ende pyetje? 
Telefononi: 

Pyetje që duhen bërë: 

1. Cili është qëllimi i studimit?
2.	 Çfarë	do	të	ndodhë	nëse	unë	marr	pjesë?
3.	 Çfarë	lloj	pyetjesh	do	të	më	bëni?
4.	 Sa	do	të	zgjasë	studimi?
5. Cilat janë rreziqet për mua?
6.	 A	do	të	përfitoj	unë	nga	pjesëmarrja	në	

këtë kërkim?
7. A do të ketë shpenzime për mua?
8.	 Çfarë	do	të	bëni	ju	me	informacionet	e	

mia të mbledhura gjatë studimit?
9.	 Si	do	të	ruhet	privatësia	ime?
10.	 Çfarë	ndodh	nëse	unë	vendos	të	

largohem më herët nga studimi?

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme 
për qëllim edukativ dhe nuk ofron këshilla mjekësore. 
Flisni me mjekun tuaj të familjes ose me ekipin 
kërkimor përpara se të veproni bazuar në çfarëdo 
informacioni që përmbahet këtu për këshilla 
mjekësore specifike për gjendjen tuaj.
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Pjesëmarrja	në	një	studim	kërkimor	social	dhe	
mbi	sjelljen	shpesh	do	të	thotë	t’ju	përgjigjesh	
pyetjeve të një ankete duke plotësuar  ato 
(pyestësor) ose atyre të studiuesi nëpërmjet 
telefonit.	Në	disa	studime,	kërkuesit	duan	t’ju	
intervistojnë	dhe	t’ju	pyesin.	Kështu,	ju	mund	
të tregoni se si ndjeheni në lidhje me një 
subjekt	specifik.	Në	studime	të	tjera,	kërkuesit	
mund	t’ju	vëzhgojnë	ndërsa	ju	kryeni	një	
aktivitet	specifik.	Disa	studime	mund	të	
kërkojnë rishikimin e dosjes suaj mjekësore.  
Disa	studime	nuk	do	jenë	të	dobishme	për	
ju si individ, por pjesëmarrja në to mund të 
ndihmojë të tjerët në të ardhmen. Kërkuesit 
mund të jenë të aftë që të përmirësojnë 
shëndetin e një komuniteti apo të ndihmojnë 
një grup që vuan nga një sëmundje e veçantë. 

Pjesëmarrja	në	kërkime	është	zgjedhja	juaj.	
Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Përpara	se	të	vendosni	të	merrni	pjesë	në	
një studim, ju duhet të kuptoni qëllimin e tij. 
Ju duhet të mësoni çfarë do të duhet të bëni, 
sa do të zgjasë studimi dhe nëse ju do të 
paguheni për këtë pjesëmarrje.

Pjesëmarrja në studime 
kërkimore është zgjedhja juaj
Ekzistojnë masa mbrojtëse që ndihmojnë 
sigurinë e vullnetarëve të kërkimit (të quajtur 
edhe “subjekte kërkimi”) dhe garantojnë që 
ata	të	trajtohen	me	respekt.	Grupi	kërkimor	
do	diskutojë	me	ju	Formularin	e	Lejes	me	
Informim.	Ata	do	t’ju	shpjegojnë	qëllimet	e	
studimit dhe rreziqet e dobitë e mundëshme. 
Kërkoni ndihmë nëse nuk kuptoni diçka. 

Asnjëherë	nuk	duhet	t’i	bëni	gjërat	me	nxitim	
apo	nën	presion.	Pjesëmarrja	në	një	studim	
kërkimor është tërësisht vullnetare – është 
zgjedhja juaj. Ju mund të ndërroni mendje në 
çdo kohë dhe për çfarëdo arsye. 

Cilat janë rreziqet gjatë  
pjesëmarrjes në kërkimin 
social dhe mbi sjelljen?
Një	nga	rreziqet	e	zakonshme	kur	merr	
pjesë në një kërkim social dhe mbi sjelljen 
është se të dhënat private që ju i treguat 
kërkuesve	mund	t’ju	jepen	aksidentalisht	
edhe	të	tjerëve.	Kërkuesit	do	t’ju	shpjegojnë	
se si përpiqen të ruhen kundër kësaj. 
Zakonisht, edhe kur kërkuesi shkruan një 
artikull mbi studimin, emri juaj nuk do të 
përmendet fare.  

Ju mund të mos ndjeheni të qetë duke iu 
përgjigjur disa pyetjeve të kërkuesve. Ju 
mund të vendosni që të mos iu përgjigjeni 
atyre	pyetjeve	që	ju	mundojnë	dhe	mund	t’a	
ndërprisni intervistën në çdo kohë.  

Rreziqet	specifike	do	t’ju	përshkruhen	me	
detaje	në	Formularin	e	Lejes	së	Informuar.	
Sigurohuni	që	ju	i	kuptoni	rreziqet	përpara	
se të pranoni të merrni pjesë në studim.

Çfarë do të thotë të marrësh pjesë në një studim kërkimor social 
dhe mbi sjelljen? 


