
សំណួរដ�ើម្ បីសួរ
អ្នកមានសិទ្ិសួរសំណួរ អំពបីការស្រាវស្រាវ មុននឹងអ្នកសំដរចចិត្ដ 

ថាយល់ស្ពម ឬមនិយល់ស្ពមចូលរមួ។  ដៅខាងដស្កាម គឺរាបញ្បី
សំណួរអ្នកអាចនឹងសួរ មុននឹងអ្នកយល់ស្ពមចូលរមួក្នុងការ

ស្ទងម់តិ។ 

>  ដតើដោលបំណងននការសិកសាដនះ មានអ្បីខ្ះ?

>  ដតើសំណួរស្បដេទអ្បី នឹងស្តរូវបានសួរ?

>  ដតើការសិកសា មានរយៈដពលយូរប៉ុណ្ណា ?

>  ដតើការស្ទងម់តិ នឹងយូរប៉ុណ្ណា ?

>  ដតើខ្ុ ំនឹងស្តរូវបានបងស់្បាកឲ់្យ ក្នុងរដបៀបណ្មយួ សំរាប ់

ការចូលរមួឬដទ?

>  ដតើចំដ�ើយរបស់ខ្ុ ំ នឹងបានតភ្្បដ់ៅនឹង ពត័ម៌ានផ្្ទ ល់ខ្ួន 

របស់ខ្ុ ំឬដទ?

>  ដតើអ្នកនឹងការពារពត័ម៌ានផ្្ទ ល់ខ្ួនរបស់ខ្ុ ំ ដោយរដបៀបណ្?

>  ដតើមានអ្បីដកើតដ�ើង ដបើសិនខ្ុ ំសំដរចចិត្ដ ឆាបច់ាកដចញ 

ពបីការសិកសា?

>  ដតើខ្ុ ំអាច�កយកចំដ�ើយរបស់ខ្ុ ំ ដៅដពលណ្មយួបានឬដទ? 
 

ដបើសិន�ូដច្នះមមន ដតើដោយរដបៀបណ្?

>  ដតើពត័ម៌ានផ្្ទ ល់ខ្ួនរបស់ខ្ុ ំ នឹងដៅក្នុងការដបាះពុមុ្ពផ្សាយ 

ណ្មយួឬដទ?

ការចូលរមួ ក្នុងការស្ទងម់តិ

ការស្រាវស្រាវសុខភ្ព

ការស្ទងម់តិ ស្បមមស្បមូលពត័ម៌ាន ដោយសូមអ្នកឲ្យ
ដ្្ើយសំណួរមយួចំនួន។  អ្នកស្រាវស្រាវដស្បើការស្ទងម់តិ 
ដ�ើម្ បីសិកសាមតិ និងអារម្មណ៍របស់អ្នក ដៅដលើស្បធាន បទ 
មយួ ឬមូលដេតុខ្ះម�លអ្នកស្បស្ពឹត្ដ។  យ៉ងដនះវាជួយ� 
អ្នកស្រាវស្រាវឲ្យយល់�ឹង និងដោះស្រាយបញ្ហា  សុខភ្ព 
និងសង្គម។ 

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។ 
ឲ្យបានស្ជរួតស្រាប។ សួរសំណួរ។ ឲ្យបានចំដ�ើយ។

ការចូលរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ គឺរាការដស្ជើសដរ ើស
ការចូលរមួក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវ គឺរាការសំដរចចិត្ដផ្្ទ ល់ខ្ួន 
�សំ៏ខាន។់  មុននឹងអ្នកចូលរមួបាន អ្នកស្រាវស្រាវនឹងនិយយ 
រាមយួអ្នក អំពបីដោលដៅននការសិកសា ស្ពមទាងំអត្ថស្បដយជន ៍
និងហានិេយ័ម�លអាចមាន។  ស្តរូវដ្្ើឲ្យស្បាក�ថាអ្នកយល់�ឹង 
ពបីរដបៀបអ្នកស្រាវស្រាវនឹងការពារពត័ម៌ាន និងភ្ពឯកជនរបស់ 
អ្នក។  សូមសំុជំនួយ ដបើសិន អ្នក មនិយល់ ឬមានសំណួរ។ 

អ្នកមនិស្តរូវមានអារម្មណ៍ថាស្តរូវបានបង្ំ ឬស្តរូវបានដកៀប សង្កត ់
ឲ្យដ្្ើការសំដរចចិត្ដដ�ើយ។  រាមផ្្នកននការសិកសា ស្រាវ ស្រាវ 
គឺរាការស្ម័ស្គចិត្ដទាងំស្សរុង - វាគឺរាជំដរ ើសរបស់អ្នក។  អ្នក 
អាច�ូរចិត្ដរបស់អ្នក ដោយមូលដេតុអ្បីមយួ ដៅដពលណ្ 
កប៏ានម�រ។

ការយល់ស្ពមចូលរមួ
កាលណ្អ្នកយល់�ឹងពបីការស្រាវស្រាវ អ្នកអាចសំដរចចិត្ដ 
ដបើសិនអ្នកចងដ់្្ើការស្ទងម់តិ ឬមនិចង។់ 

ដៅក្នុងការសិកសាស្រាវស្រាវភ្គដស្ចើន ដបើសិនអ្នកចងចូ់លរមួ  
អ្នកស្តរូវចុះេត្ថដលខា ស្កោសបំដពញយល់ស្ពមបន្្ទ បព់បីបាន
ស្ជរួតស្រាប។  ដនះបង្ហា ញថាអ្នកយល់�ឹងពបីការសិកសា និង 
សុខចិត្ដដៅក្នុងការសិកសា។  ការស្ទងម់តិការសិកសា មនិមតង 
មតសូមអ្នកឲ្យចុះេត្ថដលខា ស្កោសបំដពញយល់ស្ពមបន្្ទ បព់បី
បានស្ជរួតស្រាបដ�ើយ។  ផ្្ទុយដៅវញិ អ្នកបង្ហា ញការយល់ស្ពម 
ដោយដ្្ើការស្ទងម់តិ និងដផ្្ើវាស្ត�បម់កវញិ។

ការស្ទងម់តិខ្ះ ស្តរូវបានដ្្ើតាមទូរស័ព្ទ ឬដោយផ្្ទ ល់មុខ 
ម�លអ្នកស្រាវស្រាវសួរសំណួរអ្នក។  អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹង 
ពន្យល់អ្នកពបីការសិកសា រចួដេើយកសួ៏រ ដបើសិនវាមនិថ្បីដទ 
ដ�ើម្ បីដ្្ើយសំណួរការស្ទងម់តិ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបមន្ថម ដមើលខិត្ដបណ័ណា  ការស្រាវស្រាវសង្គម និង 
ឥរយិបថ (Social and Behavioral Research) របស់ដយើងៈ
catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/SocialBehavioral 
Research_Khmer_HighResolution.pdf

ខិត្ដបណ័ណា ដនះ មានពត័ម៌ានទូដៅសំរាបដ់ោលបំណងននការអបរ់ ំនិងមនិបានបង៉ដ�ើម្ បីផ្្ដល់ឱវាទដពទ្យ
ដ�ើយ។  ស្តរូវពិដស្ោះ រាមយួ ដវជ្បណិ្តរបស់អ្នក ឬស្ករុមស្រាវស្រាវ សំរាបឱ់វាទ អំពបីរា្ថ នការណ៍ផ្្ទ ល់ 
ខ្ួន ឬកង្ល់សុខភ្ពរបស់អ្នក។

មានសំណួរ? ទូរស័ព្ទមកដយើង



ដតើការស្ទងម់តិការស្រាវស្រាវ រាអ្បី?
ការស្ទងម់តិ ស្បមមស្បមូលពត័ម៌ាន ដោយសូមអ្នកឲ្យដ្្ើយសំណួរ 
មយួចំនួន។  ការស្ទងម់តិជួយ�អ្នកស្រាវស្រាវ ដ�ើម្ បីសិកសាមតិ 
និងអារម្មណ៍របស់អ្នក ដៅដលើស្បធានបទមយួ ឬមូលដេតុខ្ះ 
ម�លអ្នកស្បស្ពឹត្ដ។  ការស្ទងម់តិការស្រាវស្រាវ ស្តរូវបានដ្្ើក្នុង
រដបៀបរាដស្ចើនខុសៗោ្ន ។  វាអាចរាតាមសំបុស្ត តាមអុិនទរ័ណិត 
តាមទូរស័ព្ទ ឬដោយផ្្ទ ល់មុខ។  

ដតើអ្នកស្រាវស្រាវ ដស្បើការស្ទងម់តិដោយរដបៀបណ្?
អ្នកស្រាវស្រាវដស្បើការស្ទងម់តិ ដ�ើម្ បីជួយ�ដ្្ើយសំណួរខាងវទិយា 
រាសស្ដ។  ការស្ទងម់តិអាចជួយ�ដគឲ្យយល់�ឹង និងដោះស្រាយ  
បញ្ហា សុខភ្ព និងសង្គម។  ការស្ទងម់តិកអ៏ាចជួយ�អ្នកស្រាវ 
ស្រាវ ឲ្យមស្ងយល់ដបើសិនកម្មវ ិ្ បី ឬការពយាបាល កំពុងមាន 
ស្បសិទ្ិភ្ពល្អម�រ។ 

អ្នកស្រាវស្រាវអាចនឹងសូមអ្នក ឲ្យស្ោនម់តដ្្ើការស្ទងម់តិមយួ 
ឬរាដស្ចើនមខ ឬឆា្ន ។ំ  ដបើសិនអ្នកមនិចងចូ់លរមួដទ អ្នកអាច
សូមអ្នកស្រាវស្រាវ កំុឲ្យទាកទ់ងអ្នកម្ដងដទៀត។ 

ជួនកាល អ្នកស្រាវស្រាវជំរញុទឹកចិត្ដមនុស្ស ឲ្យដ្្ើការស្ទងម់តិ 
ដោយផ្្ដល់ជូនការឲ្យស្បាកសុ់ទ្ ឬបណ័ណា អំដណ្យ ឬបញូ្ល 
ដ ្្ម ះដៅក្នុងការចាបរ់ង្្ន។់  អ្នកអាចនឹងទទួលរបស់ដនះ
រាមុន ឬបន្្ទ បព់បីអ្នកដ្្ើការស្ទងម់តិ។  ដៅដពលដផ្្សងដទៀត 
អ្នកស្រាវស្រាវមនិបងស់្បាកឲ់្យមនុស្ស ដ�ើម្ បីបំដពញការស្ទងម់តិ 
ដ�ើយ។

ការបំដពញ ការស្ទងម់តិ
ដៅក្នុងការស្ទងម់តិខ្ះ អ្នកស្តរូវមតដ្្ើយសំណួរទាងំអស់។ 
ដៅក្នុងការស្ទងម់តិដផ្្សងដទៀត អ្នកអាចរលំងសំណួ រណ្មយួ
ម�លអ្នកមនិ ចង ់ដ្្ើយ។  ការស្ទងម់តិខ្ះ កអ៏ាចនឹងមានជំដរ ើស 
�ូចរា “មនិចងដ់្្ើយ” ឬ “ោ្ម នចំដ�ើយ”។  សូម្ បីមតដបើសិនអ្នក 
បំដពញការស្ទងម់តិកដ៏ោយ កអ៏្នកអាចដស្ជើសដរ ើសមនិដផ្្ើចំដ�ើយ 
របស់អ្នកមកវញិបានម�រ។  ជួនកាល អ្នកអាច�កយកការស្ទង់
មតិរបស់អ្នក បន្្ទ បព់បីអ្នកបានដផ្្ើវា។  ប៉ុមន្ដការដនះអាចនឹងរា 
ពិបាក រាពិដសសដបើសិនចំដ�ើយរបស់អ្នក ពំុមានដ ្្ម ះរបស់
អ្នកដៅដលើវា។ 

ការការពារភ្ពឯកជនរបស់អ្នក  
ការស្ទងម់តិរាដស្ចើន សូមឲ្យអ្នកផ្្ដល់ពត័ម៌ានខ្ះ អំពបីខ្ួនរបស់អ្នក 
�ូចរា អាយុ េនិដេទ ឬស្បវត្ដិរាតិពន្របស់អ្នក។  

វារារារៈសំខានដ់�ើម្ បីមស្ងយល់ ដបើសិនចំដ�ើយការស្ទងម់តិ 
របស់អ្នក ស្តរូវបានតភ្្បដ់ៅនឹងពត័ម៌ានអ្បីមយួ ម�លអាចនឹង 
សំោល់អ្នក។  ដនះរមួមានដ ្្ម ះ អាសយោឋា ន អុបីមមល និង 
ដលខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។  ដបើសិនអ្នកដ្្ើការស្ទងម់តិតាម
អុិនទណិ័ត វារារារៈសំខានដ់�ើម្ បី�ឹង ដបើសិនចំដ�ើយ
ដអ�ិកស្តរូនិករបស់អ្នកស្តរូវបានការពារ ឬ “បង្កបខ់្ឹមរារ” 
(encrypted) ដៅដពលការស្ទងម់តិស្តរូវបានដផ្្ើដៅឲ្យអ្នក 
ស្រាវស្រាវ។

ស្ករុមសិកសាខំដ្្ើការ ដ�ើម្ បីការពារ និងទុកពត័ម៌ានរបស់អ្នក។ 
អ្នកអាចសួរស្ករុមសិកសា ពបីរដបៀបដគដ្្ើការដនះ។  អ្នកកអ៏ាចសួរ
ម�រ ដបើសិនវាស្តរូវបានដបាះពុម្ពផ្សាយលទ្ផ្លការស្រាវស្រាវ 
ម�លនឹងសំោល់អ្នកក្នុងលក្ណៈណ្មយួ។ 

ដបើសិនអ្នកស្រាវស្រាវ សូមឲ្យអ្នកដ្្ើការស្ទងម់តិៈ
អ្នកអាចនឹងទទួលសំបុស្តមយួខ្បី ឬអុបីមមល ម�លដរៀបរាប ់
ពបីការសិកសាស្រាវស្រាវ រមួមាននូវៈ

>  ការស្ទងម់តិគឺអំពបីអ្បី

>  អ្នកណ្ម�លកំពុងដ្្ើការសិកសា

>  ការស្ទងម់តិនឹងយូរប៉ុណ្ណា

>  រដបៀបអ្នកស្រាវស្រាវនឹងដស្បើពត័ម៌ាន និងការពារេនិភ្គ 
របស់អ្នក

>  ដបើសិនអ្នកនឹងស្តរូវបានបងស់្បាកឲ់្យ ឬបានបញូ្លដៅ    
ក្នុងការចាបរ់ង្្ន ់សំរាបក់ារស្ទងម់តិ 

>  ដបើមានសំណួរ ស្តរូវទាកទ់ងអ្នកណ្

មុននឹងអ្នកសំដរចចិត្ដចូលរមួ ស្តរូវដ្្ើឲ្យស្បាក�ថាអ្នក 
យល់�ឹងៈ

>  ដសចក្ដបីល្អិតល្អនន់នការសិកសា

>  សិទ្ិរបស់អ្នក ឋានៈរាអ្នកចូលរមួស្រាវស្រាវ

>  ភ្ពឯកជនរបស់អ្នកនឹងស្តរូវបានការពារ 
ដោយរដបៀបណ្

សូម្ បីមតដបើសិនអ្នកសុខចិត្ដចូលរមួ ក្នុងការស្រាវស្រាវក្ដបី 
កអ៏្នកអាច�ូរចិត្ដរបស់អ្នក ដៅដពលណ្មយួ និងសំដរច     
ចិត្ដមនិដ្្ើយសំណួរការស្ទងម់តិណ្មយួបានម�រ។ 


