
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni

Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me një kërkim 

shkencor, përpara se të vendosni nëse do të merrni 

pjesë në të. Më poshtë do të gjeni një listë pyetjesh 

që mund të doni të bëni, përpara se të merrni pjesë 

në një anketim. 

Cili është qëllimi i këtij studimi?

Çfarë lloj pyetjesh do të bëhen?

Sa zgjat ky studim?

Sa do të zgjasë ky anketim?

A do të paguhem në ndonjë lloj mënyre 

për pjesëmarrjen?

A do të lidhen përgjigjet e mia me të dhënat  

e mia personale?

Si do t'i mbroni të dhënat e mia personale?

Çfarë ndodh nëse vendos të largohem më herët 

nga ky studim?

A mund t'i kthej mbrapsht përgjigjet e mia në çdo 

kohë? Nëse po, si?

A do të jenë të dhënat e mia personale në ndonjë 

publikim?
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pjesëmarrja në  
një anketim

Kërkimi shëndetësor

Anketimet mbledhin informacione duke 

ju kërkuar t'u përgjigjeni pyetjeve. Studiuesit 

përdorin anketime për të mësuar opinionet 

tuaja dhe ndjesitë lidhur me një temë ose përse 

silleni në një mënyrë të caktuar. Kjo i ndihmon 

studiuesit të kuptojnë dhe të zgjidhin probleme 

mjekësore dhe sociale. 

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme për qëllime mësimore 
dhe nuk ka për qëllim të japë këshilla mjekësore. Bisedoni me doktorin 
tuaj ose me ekipin tuaj studimor për t'u këshilluar lidhur me situatën tuaj 
personale dhe shqetësimet për shëndetin tuaj.

Pjesëmarrja në studim është një zgjedhje
Pjesëmarrja në një kërkim shkencor është një vendim 
i rëndësishëm personal. Përpara se të merrni pjesë, 
sigurohuni që i kuptoni objektivat e studimit si dhe rreziqet 
dhe përfitimet e mundshme. Sigurohuni që keni kuptuar 
se si i mbrojnë studiuesit të dhënat dhe privatësinë tuaj. 
Kërkoni ndihmë nëse nuk kuptoni diçka apo keni pyetje. 

Nuk duhet të ndjeheni asnjëherë të nxituar apo nën presion 
për të marrë një vendim. Të qenit pjesë e një studimi është 
plotësisht vullnetare – është zgjedhja juaj. Ju mund të 
ndryshoni mendje në çdo kohë, për çfarëdolloj arsye.

Pranimi për të marrë pjesë
Pasi të keni kuptuar studimin, mund të vendosni nëse 
dëshironi të merrni pjesë ose jo në anketim. 

Nëse dëshironi të merrni pjesë në shumicën e kërkimeve 
shkencore, duhet të nënshkruani një deklaratë informimi 
dhe autorizimi. Kjo tregon që e kuptoni studimin dhe 
pranoni të merrni pjesë në të. Studimet e tilla anketuese 
nuk kërkojnë gjithmonë që të nënshkruani një deklaratë 
informimi dhe autorizimi. Përkundrazi, ju pranoni duke 
e bërë anketimin e duke e dërguar atë.

Disa anketime bëhen përmes telefonit ose personalisht, 
ju studiuesi ju bën pyetje. Studiuesi mund t'ua shpjegojë 
studimin dhe më pas t'ju pyesë nëse jeni dakord që të kaloni 
në pyetjet e anketimit.

Për më shumë informacione, shihni broshurën tonë 
Studim shoqëror dhe i sjelljes catalyst.harvard.edu/
pdf/regulatory/SocialBehavioralResearch_Albanian_
HighResolution.pdf



Çfarë është anketimi?
Anketimet mbledhin informacione duke ju kërkuar 
t'u përgjigjeni pyetjeve. Anketimet i ndihmojnë studiuesit 
të mësojnë opinionet tuaja dhe ndjesitë lidhur me një temë 
ose përse silleni në një mënyrë të caktuar. Anketimet 
realizohen në disa mënyra të ndryshme. Kjo mund 
të bëhet me postë, përmes internetit, përmes telefonit 
ose personalisht. 

Si i përdorin anketimet studiuesit?
Studiuesit i përdorin anketimet për t'iu përgjigjur 
pyetjeve shkencore. Anketimet mund t'i ndihmojnë 
ata të kuptojnë dhe të zgjidhin probleme mjekësore 
dhe sociale. Anketimet mund t'i ndihmojnë studiuesit 
gjithashtu të mësojnë nëse programet ose trajtimet 
po funksionojnë me efektivitet. 

Studiuesit mund t'ju kërkojnë të bëni edhe një anketim 
të vetëm ose disa me kalimin e muajve ose viteve. Nëse 
dëshironi të merrni pjesë, mund t'u kërkoni studiuesve 
të mos ju kontaktojnë sërish. 

Ndonjëherë, studiuesit i nxisin njerëzit të bëjnë anketime 
duke ofruar pagesa me para në dorë, karta dhuratë ose 
shanse për një tërheqje çmimi. Ju mund t'i merrni këto 
para ose pasi bëni anketimin. Herë të tjera, studiuesit 
nuk i paguajnë njerëzit për të kryerjen e anketimeve.

Përfundimi i një anketimi
Në disa anketime, duhet t'i përgjigjeni çdo pyetjeje. 
Në disa anketime të tjera, mund t'i kaloni pyetjet që nuk 
dëshironi t'u përgjigjeni. Disa anketime mund të kenë 
gjithashtu zgjedhje si “preferoj të mos përgjigjem” ose 
“pa përgjigje”. Edhe nëse përfundoni anketimin, mund 
të zgjidhni të mos i dërgoni përgjigjet tuaja. Ndonjëherë 
mund ta tërhiqni mbrapsht anketimin, pasi ta keni 
dërguar. Por kjo mund të jetë e vështirë, veçanërisht 
nëse përgjigjet tuaja nuk e kanë emrin tuaj në të. 

Mbrojtja e privatësisë tuaj 
Shumë anketime ju kërkojnë të jepni disa informacione 
për veten tuaj, si moshën, gjininë ose origjinën. 

Është e rëndësishme të mësoni nëse përgjigjet e anketimit 
tuaj janë të lidhura me ndonjë informacion që mund 
t'ju identifikojë. Kjo përfshin emrin, adresën, emailin 
dhe numrin tuaj të telefonit. Nëse kryeni një anketim 
përmes internetit, është e rëndësishme të dini nëse 
përgjigjet tuaja janë të mbrojtura elektronikisht, ose 
“të enkriptuara,” kur anketimi i dërgohet studiuesve.

Ekipi studimor punon për mbrojtjen dhe regjistrimin 
e të dhënave tuaja. Ju mund të pyesni ekipin studimor 
se si e bëjnë këtë. Ju mund të pyesni gjithashtu nëse 
rezultatet e publikuara të studimit mund të zbulojnë 
identitetin tuaj në ndonjë mënyrë. 

Nëse një studiues ju kërkon 
të bëni një anketim: 
Mund t'ju vijë një letër ose email i shkurtër që 
përshkruan kërkimin shkencor, duke përfshirë:

Përshkrimin e studimit

Personat që po kryejnë studimin

Kohëzgjatjen e anketimit

Mënyrën se si studiuesit do të përdorin të dhënat 
dhe do të ruajnë identitetin tuaj

Nëse do të paguheni ose do të kualifikoheni për 
tërheqjen e një çmimi për kryerjen e anketimit 

Kë të kontaktoni për pyetje

Përpara se të vendosni të merrni pjesë, sigurohuni 
që kuptoni:

Detajet e studimit

Të drejtën tuaj si pjesëmarrës në studim

Mënyrën se si do të mbrohet privatësia juaj

Edhe nëse pranoni të merrni pjesë në studim, mund 
të ndryshoni mëndje në çdo kohë dhe të vendosni 
të mos i përgjigjeni më pyetjeve të anketimit.
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