
Câu hỏi? Gọi cho  
chúng tôi theo số

Các câu hỏi cần đặt
Quý vị có quyền đặt câu hỏi về nghiên cứu trước khi quyết 
định có tham gia vào nghiên cứu đó hay không. Dưới đây là 
danh sách các câu hỏi mà quý vị có thể muốn đặt ra trước 
khi đồng ý tham gia một cuộc khảo sát. 

Mục đích của nghiên cứu này là gì?

Những dạng câu hỏi nào sẽ được đặt ra?

Nghiên cứu kéo dài bao lâu?

Cuộc khảo sát sẽ mất bao lâu?

Tôi có được trả tiền cho việc tham gia hay không?

Câu trả lời của tôi có bị liên kết với thông tin cá nhân của 
tôi hay không?

Tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách nào?

Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định rời khỏi nghiên cứu sớm?

Tôi có thể rút lại câu trả lời của mình bất kỳ lúc nào 
không? Nếu có, thì bằng cách nào?

Thông tin cá nhân của tôi có bị đưa vào bất kỳ ấn phẩm 
nào không?
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THAM GIA VÀO MỘT CUỘC  

KHẢO SÁT

Nghiên Cứu Sức Khỏe

Các khảo sát thu thập thông tin bằng cách đề nghị 

quý vị trả lời các câu hỏi. Các nhà nghiên cứu sử 

dụng khảo sát để tìm hiểu ý kiến và cảm nhận của 

quý vị về một chủ đề hoặc lý do cho cách cư xử 

của quý vị. Điều này giúp các nhà nghiên cứu hiểu 

được và giải quyết các vấn đề về y khoa và xã hội. 

Tham gia vào nghiên cứu là tùy vào lựa chọn của quý vị. 
Hãy sáng suốt. Đặt câu hỏi. Nhận câu trả lời.

Tập sách này chứa thông tin chung dành cho mục đích hướng dẫn và không được 
dùng để đưa ra tư vấn y tế. Hãy trao đổi với bác sĩ riêng của quý vị hoặc nhóm nghiên 
cứu để được tư vấn về tình huống cá nhân và các mối lo ngại về sức khỏe của quý vị.

Tham gia vào nghiên cứu là tùy vào lựa 
chọn của quý vị
Tham gia nghiên cứu là một quyết định cá nhân quan 
trọng. Trước khi tham gia, hãy chắc chắn quý vị hiểu rõ 
các mục tiêu của nghiên cứu, những nguy cơ và lợi ích 
có thể có. Chắc chắn quý vị hiểu cách các nhà nghiên 
cứu sẽ bảo vệ thông tin và quyền riêng tư của quý vị. 
Hãy yêu cầu trợ giúp nếu quý vị không hiểu điều gì hay 
có câu hỏi. 

Quý vị không cần phải cảm thấy vội vã hay áp lực khi đưa 
ra quyết định. Việc tham gia nghiên cứu là hoàn toàn tự 
nguyện – tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể 
thay đổi quyết định bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

Đồng ý tham gia
Khi đã hiểu về nghiên cứu, quý vị có thể quyết định 
có muốn tham gia khảo sát hay không. 

Nếu quý vị muốn tham gia hầu hết các nghiên cứu, quý 
vị cần phải ký một phiếu chấp thuận tham gia nghiên 
cứu. Phiếu này thể hiện rằng quý vị đã hiểu về nghiên 
cứu và đồng ý tham gia nghiên cứu đó. Các nghiên cứu 
khảo sát không phải lúc nào cũng yêu cầu quý vị ký 
phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu. Thay vào đó, 
quý vị thể hiện sự đồng ý của mình bằng cách làm khảo 
sát và gửi lại.

Một số khảo sát được thực hiện qua điện thoại hoặc 
trực tiếp, trong đó nhà nghiên cứu sẽ đặt câu hỏi với 
quý vị. Nhà nghiên cứu có thể giải thích về nghiên cứu 
và sau đó hỏi xem quý vị có đồng ý tiếp tục với các câu 
hỏi khảo sát hay không.

Để biết thêm thông tin, hay xem tập sách Social and 
Behavioral Research (Nghiên Cứu Về Xã Hội và Hành 
Vi) của chúng tôi tại: catalyst.harvard.edu/pdf/
regulatory/SocialBehavioralResearch_Vietnamese_
HighResolution.pdf



Nghiên cứu khảo sát là gì?
Các khảo sát thu thập thông tin bằng cách đề nghị quý 
vị trả lời các câu hỏi. Khảo sát giúp các nhà nghiên cứu 
tìm hiểu ý kiến và cảm nhận của quý vị về một chủ đề 
hoặc lý do cho cách cư xử của quý vị. Nghiên cứu khảo 
sát được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Có thể 
là qua thư, trên Internet, qua điện thoại hoặc trực tiếp. 

Các nhà nghiên cứu sử dụng khảo sát 
như thế nào?
Các nhà nghiên cứu sử dụng khảo sát nhằm giúp giải 
đáp các vấn đề khoa học. Khảo sát có thể giúp họ hiểu 
được và giải quyết các vấn đề về y khoa và xã hội. Khảo 
sát cũng có thể giúp nhà nghiên cứu biết được các 
chương trình hoặc phương pháp điều trị có hoạt động 
tốt hay không. 

Nhà nghiên cứu có thể đề nghị quý vị làm một bài khảo 
sát hoặc nhiều bài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. 
Nếu không muốn tham gia, quý vị có thể yêu cầu nhà 
nghiên cứu không liên hệ lại với quý vị. 

Đôi khi, các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người 
tham gia khảo sát bằng cách tặng một khoản tiền mặt, 
thẻ quà tặng hoặc phiếu rút thăm trúng thưởng. Quý 
vị có thể nhận được khoản khích lệ này trước hoặc sau 
khi làm khảo sát. Đôi khi, các nhà nghiên cứu không 
trả tiền cho mọi người để hoàn thành khảo sát.

Hoàn thành khảo sát
Trong một số khảo sát, quý vị phải trả lời mọi câu hỏi. 
Trong các khảo sát khác, quý vị có thể bỏ qua bất kỳ 
câu hỏi nào mà mình không muốn trả lời. Một số khảo 
sát cũng có các lựa chọn như "không thích trả lời" hoặc 
"không trả lời". Ngay cả khi quý vị đã hoàn thành khảo 
sát, quý vị có thể chọn không gửi các câu trả lời của 
mình. Đôi khi, quý vị có thể lấy lại bài khảo sát của 
mình sau khi đã gửi đi. Nhưng điều này có thể khó thực 
hiện, đặc biệt nếu các câu trả lời của quý vị không có tên 
quý vị trên đó. 

Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị 
Nhiều khảo sát yêu cầu quý vị cung cấp một số thông tin 
về bản thân, như tuổi, giới tính hoặc dân tộc của quý vị. 

Điều quan trọng là tìm hiểu xem các câu trả lời khảo sát 
của quý vị có được kết nối với bất kỳ thông tin nào có 
thể nhận dạng quý vị hay không. Thông tin này bao gồm 
tên, địa chỉ, email và số điện thoại của quý vị. Nếu quý 
vị làm khảo sát trên Internet, điều quan trọng là biết 
được liệu các câu trả lời của quý vị có được bảo vệ bằng 
điện tử hay "được mã hóa" không khi bài khảo sát được 
gửi đến các nhà nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu cố gắng để bảo vệ và lưu trữ thông tin 
của quý vị. Quý vị có thể hỏi nhóm nghiên cứu để biết 
cách thức họ thực hiện điều đó. Quý vị cũng có thể hỏi 
xem các kết quả nghiên cứu được công bố có nhận dạng 
quý vị theo bất kỳ cách nào hay không. 

Nếu một nhà nghiên cứu đề nghị 
quý vị làm khảo sát: 

Quý vị có thể nhận được một bức thư ngắn hoặc 
email mô tả nghiên cứu, bao gồm:

Khảo sát đề cập đến vấn đề gì

Ai là người thực hiện nghiên cứu

Thời gian làm khảo sát sẽ mất bao lâu

Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng thông tin và bảo 
vệ danh tính của quý vị như thế nào

Quý vị có được trả tiền hoặc tặng phiếu rút thăm 
trúng thưởng cho việc tham gia khảo sát hay không 

Cần liên hệ với ai nếu có câu hỏi

Trước khi quyết định tham gia, hãy chắc chắn quý 
vị hiểu:

Chi tiết về nghiên cứu đó

Quyền lợi của quý vị với tư cách là người tham 
gia nghiên cứu

Quyền riêng tư của quý vị sẽ được bảo vệ như 
thế nào

Ngay cả khi quý vị đã đồng ý tham gia nghiên cứu, 
quý vị có thể thay đổi quyết định của mình bất kỳ 
lúc nào và quyết định không trả lời bất kỳ câu hỏi 
khảo sát nào nữa.
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