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KHOA HỌC 

• Khoa học: Quá trình nghiên cứu nhằm khám 

phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, 

…về tự nhiên và xã hội. 

• Khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về quy 

luật của vật chất và sự vận động của vật chất, 

những quy luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

• Nghiên cứu khoa học (NCKH): hoạt động tìm kiếm, 

xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm các hiện tượng 

khoa học một cách có hệ thống. Dựa trên những số 

liệu, tài liệu, kiến thức… đạt được từ NCKH để phát 

hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế 

giới tự nhiên và XH, và để sáng tạo phương pháp 

và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. 

Chấp nhận: con người hiểu sự việc thông qua việc 

thừa nhận các nghiên cứu hay kinh nghiệm của 

người khác 

  Nghiên cứu: cách thức con người tìm hiểu sự việc 

thông qua thực hiện các nghiê cứu hay kinh nghiệm 

của mình 
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Người tiêu dùng 

tri thức khoa học  

Sinh viên cử nhân,  

cao học 
Giảng viên,  

CB nghiên cứu 
BẬC 

TIẾN SĨ 

Chuyển đổi từ ‘tiêu dùng’ sang 

‘sản xuất’ tri thức khoa học 

Người „sản xuất‟  

và ứng dụng  

tri thức khoa học  

Trƣờng cao đẳng, đại học: “phân phối,  

ứng dụng và sản xuất” tri thức khoa học 
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Dạng nghiên cứu 

5 

Cử nhân, 

Thạc sĩ 

(hệ môn học) 

Lặp lại 

loại 0 

Lặp lại 

loại II 

Lặp lại 

loại III 
Nguyên 

thủy 

Cử nhân hệ (hệ 

nghiên cứu) 

Ứng dụng 

(giải quyết 

vấn đề) 

Thạc sĩ hệ nghiên cứu 

Tiến sĩ 

PhD 

Tiến sĩ DBA 

(Doctor of Business 

Administration) 

Lặp lại 

loại I 

Dạng nghiên cứu lập lại 

hoàn toàn giống nghiên 

cứu đã có 

(Nghiê n cứu trong 

ngành tự nhiên) 

Dạng nghiên cứu lập giống  nghiên cứu 

đã có về mặt thiết kế, mô hình nghiên 

cứu…nhƣng có bổ sung để hoàn thiện 

hơn  ở mức độ tổng quát hóa 

(Vd: kiểm định ở nền văn hóa khác, đối 

tƣợng nghiên cứu khác..) 

(Doctor of 

Philosophy) 
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Dự án nghiên cứu và kinh doanh 

 Dự án nghiên cứu: Mục tiêu là nghiên cứu 

 Hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học 

o Thuần túy 

o Hướng vào giải quyết vấn đề  

 Ứng dụng: thu thập thông tin để ra quyết định kinh 

doanh 

 Dự án kinh doanh 

o Mục tiêu: giải quyết vấn đề kinh doanh (xác định và 

giải quyết) 

o Nghiên cứu (ứng dụng): thu thập thông tin để xác 

định, giải quyết vấn đề kinh doanh và đánh giá hiệu 

quả nó 
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Khóa luận cử nhân 

Cơ sở lý luận chưa phải là những gì dùng làm cơ 

sở để phân tích thực trạng và giải quyết vấn đề 

Phân tích thực trạng thường là mô tả thực trạng, 

chưa nhằm mục đích phát hiện vấn đề  tự đăt 

vấn đề 

Chưa phân biệt rõ ràng giữa vấn đề và triệu 

chứng của vấn đề  

Giải pháp chưa liên hệ chặt chẽ với vấn đề đã 

phát hiện với cơ sở lý thuyết và thông tin thu thập 
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KLTN: Phƣơng pháp nghiên cứu 

• Khóa luận sử dụng tổng hợp các phương pháp 

nghiên cứu khoa học kinh tế…  

• Phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu: 

phương pháp duy vật lịch sử, thống kê mô tả  

kết hợp với việc phân tích, tổng hợp, so sánh, 

đối chiếu, phương pháp chuyên gia… để làm 

sáng tỏ và cụ thể hóa nội dung nghiên cứu của 

khóa luận. 
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HỆ NHẬN THỨC TRONG NGHIÊN CỨU KH  

1. Quan điểm luận: Bản chất của thực tế là gì?  

2. Nhận thức luận: Nhà nghiên cứu có mối liên 

hệ như thế nào đến sản phẩm nghiên cứu? 

3. Phƣơng pháp luận: Cách thức nào để tìm ra 

tri thức khoa học? 
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Xây dựng lý thuyết khoa học 

định tính và định lƣợng 

10 12/12/2017 

T 
(Theory) 

R 
(Research) 

? 

? 
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Lý thuyết khoa học & nghiên cứu KH 

• Lý thuyết khoa học?  

• Xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa 

học? 

• Nghiên cứu khoa học? 

• Phương pháp nghiên cứu khoa học? 

12/12/2017 11 
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Xây dựng lý thuyết khoa học 

• Suy diễn (deduction) 

– Xây dựng lý thuyết khoa học dựa vào lý 

thuyết   

• Qui nạp (induction) 

– Xây dựng lý thuyết khoa học dùng phương 

pháp giả thuyết (grounded theory) 

– Xây dựng lý thuyết khoa học dùng phương 

pháp tình huống (case study research) 
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Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

• Định tính: Xây dựng lý thuyết khoa học 

• Định lượng: Kiểm định lý thuyết khoa học  

• Hỗn hợp (Mixed methodology): Phối hợp định 

tính và định lượng – Xây dựng và kiểm định 

lý thuyết khoa học   
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Phƣơng pháp luận NCKH 

 

 

14 12/12/2017 

ĐỊNH TÍNH 

Qui nạp 

Xây dựng 

Quá trình 

(process 

theorizing) 

ĐỊNH LƢỢNG 

Suy diễn 

Kiểm định 

Phương sai 

(variance 

theorizing) 

LÝ THUYẾT 

KHOA HỌC 

HỖN HỢP 

Định tính/định lượng 

Xây dựng/kiểm định 

Quá trình/phương sai 
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Lý thuyết khoa học  

và nghiên cứu khoa học  
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Lý thuyết khoa học 

16 12/12/2017 

Là một tập những khái niệm, định nghĩa và giả 

thuyết trình bày có hệ thống thông qua các mối 

quan hệ giữa các khái niệm, nhằm mục đích 

giải thích và dự báo các hiện tượng khoa học 

(Kerlinger 1986: 9) 
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Giả thuyết, khái niệm và đo lƣờng 
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Giả thuyết 

lý thuyết 

Giả thuyết 

kiểm định 

Khái niệm 

nghiên cứu 

Khái niệm 

nghiên cứu 

Biến quan sát Biến quan sát 
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Vai trò của lý thuyết  

trong nghiên cứu khoa học  
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Qui trình suy diễn: Lý thuyết  Nghiên cứu 
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Khe hổng nghiên cứu 

Lý thuyết/mô hình, giả thuyết 

Thiết kế nghiên cứu 

Thực hiện nghiên cứu 

Kết quả: Chấp nhận/từ chối 

? 

P
h

ư
ơ

n
g
 p

h
á
p
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R 

T 

Lý thuyết/thực tế 
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Qui trình qui nạp: Nghiên cứu  Lý thuyết 
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Khe hổng nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Thực hiện nghiên cứu 

Kết quả: Mô hình/giả thuyết 

R 

? 

P
h
ư

ơ
n
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h
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p
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T 

Lý thuyết/thực tế 



Nhóm 4 – TCDN Đêm 4 

Suy diễn và qui nạp: vòng Wallace 
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Giả thuyết Tổng quát hóa 

Lý thuyết 

Quan sát 

Suy diễn 

Quy nạp 

Vấn đề nghiên cứu 
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Lý thuyết:Lý thuyết (T)Nghiên cứu (R)  

• Cơ sở để:  

– Xác định vấn đề nghiên cứu (khe hổng 

trong lý thuyết/vấn đề cần giải quyết 

trong thực tiễn) 

– Xây dựng mô hình và giả thuyết 

– Xây dựng và kiểm định thang đo 

– Chọn phương pháp kiểm định    
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Lý thuyết: Nghiên cứu (R)  Lý thuyết (T) 

 

 

23 12/12/2017 

• Cơ sở để:  

– Xác định vấn đề nghiên cứu (khe hổng 

trong lý thuyết/vấn đề thực tiễn) 

– Chọn phương pháp nghiên cứu 



Nhóm 4 – TCDN Đêm 4 

Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 
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Nghiên cứu định tính 

• Phân tích và diễn giải dữ liệu dạng định tính 

nhằm mục đích khám phá qui luật của hiện 

tượng khoa học 

• Sử dụng chủ yếu để xây dựng lý thuyết khoa 

học 
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Các dạng nghiên cứu định tính 

• Grounded theory 

• Case studies 

• Ethnography/phenomenology/action research 

26 

 Thảo luận nhóm (focus groups) 

 Thảo luận tay đôi (in-depth interviews) 

 Quan sát (observations) 

Phƣơng pháp phổ biến 

Công cụ thông dụng 
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Mô tả 

 Mô tả dùng để diễn giải và thông đạt những gì 

đã/đang diễn ra 

 Chứa đựng các khái niệm nghiên cứu 

 Không phải là lý thuyết nhưng nó làm cơ sở để 

xây dựng các khái niệm và lý thuyết 

27 12/12/2017 
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Xây dựng khái niệm 

─ Conceptual ordering  

 Sắp xếp dữ liệu thành những nhóm/khái niệm 

dựa và tính chất và giới hạn của chúng 

 Sử dụng phương pháp mô tả và so sánh để 

làm rõ ý nghĩa (elucidate) của chúng  

28 12/12/2017 
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Xây dựng lý thuyết─theorizing  

 Xây dựng lý thuyết là quá trình: 

 Xây dựng các khái niệm 

 Kết nối các khái niệm thành một hệ thống có 

logic để giải thích và dự báo các hiện tượng 

khoa học. 
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Xác định vấn đề nghiên cứu 

 Làm sao để chọn vấn đề nghiên cứu? 

 Vấn đề nghiên cứu đã chọn có thể thực hiện 

được không?  
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Vấn đề nghiên cứu   

31 12/12/2017 

Ý tưởng nghiên cứu 

Vấn đề nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu  

Thiết kế 

nghiên cứu  

M
ụ

c
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iê
u

 n
g

h
iê

n
 c

ứ
u

 



Nhóm 4 – TCDN Đêm 4 

Đề cƣơng nghiên cứu 

• Là kế hoạch─mô tả và giải thích quá trình 

nghiên cứu một cách có hệ thống để nhằm hiểu 

biết hiện tượng khoa học cần tìm hiểu (lý thuyết 

khoa học) 
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Đề cương nghiên cứu cần chứng minh …. 

 Nghiên cứu xứng đáng đƣợc thực hiện. 

 Nhà nghiên cứu có đủ khả năng để thực hiện 

nghiên cứu. 

 Nghiên cứu được hoạch định rõ ràng và chặt 

chẽ.   
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Nội dung chính của đề cương nghiên cứu 

 Giới thiệu 

 Thảo luận sơ bộ về cơ sở lý thuyết  

(literature review) 

 Thiết kế nghiên cứu   
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Phần giới thiệu  

 Tổng quan của đề cương 

 Thảo luận về vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, 

câu hỏi nghiên cứu 

 Ý nghĩa và giới hạn của nghiên cứu 
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Cơ sở lý thuyết  

 Cơ sở để xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu  

 Làm cơ sở cho câu hỏi nghiên cứu 

 Điều chỉnh, bổ sung cho câu hỏi nghiên cứu 

 Minh chứng nhà nghiên cứu đã xác định khe 

hổng nghiên cứu 

 Minh chứng cho kiến thức của nhà nghiên cứu về 

vấn đề nghiên cứu 
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Thiết kế nghiên cứu  

 Phương pháp truyền thống trong nghiên cứu khoa 

học là định lƣợng  khi sử dụng định tính cần phải 

lý giải sự phù hợp của nó để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu 

 Thảo luận tổng quát về việc sử dụng phương 

pháp định tính 

 Thảo luận phương pháp và công cụ cụ thể 
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Phƣơng pháp định tính  

phù hợp cho nghiên cứu 

 Tìm hiểu sâu vào các hiện tượng và quá 

trình phức tạp 

 Lĩnh vực chưa được biết đến nhiều 

 Khám phá tại sao và ở đâu xuất hiện những 

ngoại lệ trong kiến thức và thực tiễn  
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39 

Chọn mẫu lý thuyết 

 Tìm hiểu sâu vào các hiện tượng và quá 

trình phức tạp 

 Lãnh vực chưa được biết đến nhiều 

 Khám phá tại sao và ở đâu xuất hiện những 

ngoại lệ trong kiến thức và thực tiễn  
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Chọn mẫu: định tính và định lượng  

40 12/12/2017 

 Định lượng 

 Xác định rõ ràng 

(trước khi thu thập 

dữ liệu) 

 Đòi hỏi mức độ đại 

diện   

 

 Định tính  

 Không thể xác định rõ 

ràng 

 Mẫu chọn theo lý thuyết 

muốn xây dựng 

(theoretical sampling) 

   

 

 Chọn mẫu cho nghiên cứu định tính là chọn mẫu 

theo mục tiêu (purposeful sampling)  
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Phỏng vấn─Interviewing 

41 12/12/2017 

 Công cụ phổ biến nhất để thu thập dữ liệu 

nghiên cứu 

Không cấu trúc 

unstructrured 
Bán cấu trúc 

Semi-structrured 

Cấu trúc 

Structrured 

Định tính Định lượng 

Câu hỏi mở Câu hỏi đóng 

 Định tính: Thảo luận tay đôi (in-depth   

interviews/conversational interviews)/thảo luận 

nhóm (group interviews/focus group discussion) 
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Độ tin cậy, giá trị và tổng quát hóa 

42 12/12/2017 

 Định lượng: Khách quan  

 

 Độ tin cậy: như nhau cho 

các lần lặp lại (điều kiện 

cần) 

 Giá trị : đo lường đúng cái 

cần đo (điều kiện đủ) 

 Tổng quát hóa: cho tổng 

thể  khả năng đại diện 

của mẫu  

 

 Định tính: Lý giải được  

 

 Thông đạt: các khái niệm 

nghiên cứu rõ ràng và có 

nghĩa  

 Gắn kết: các khái niệm 

nghiên cứu gắn kết với nhau 

 tạo thành lý thuyết (câu 

chuyện) 

 Xuyên suốt: nhà NC khác có 

thể nắm bắt được các bước 

để dẫn đến lý thuyết được 

xây dựng  
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ĐƢỜNG HƢỚNG  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

• Định lượng (Quantitative) 

• Định tính (Qualitative) 

• Kết hợp (Mixed methods) 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

• Coi xã hội khác với giới tự nhiên. “Thực tế” mang 

tính chủ quan, chịu ảnh hưởng của quan điểm, 

nhận thức và hành vi của từng cá nhân. 

• Hướng đến dữ liệu chiều sâu hơn là bề rộng. 

• Khảo sát cách thức cá nhân/nhóm hiểu và nhận 

thức XH. 

• Một số phương pháp phổ biến: Nghiên cứu điển 

hình (Case study), Quan sát và thâm nhập 

(Observation & Ethnography), Phỏng vấn 

(Interview), Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis) 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

• Coi xã hội tương tự như giới tự nhiên: xác định 

quan hệ nhân – quả giữa các hiện tượng XH 

• Hướng đến dữ liệu khách quan, có thể phân tích 

bằng các phương pháp thống kê. 

• Mô hình phổ biến: giả thuyết – diễn dịch 

• Một số phương pháp phổ biến: Điều tra/Bảng hỏi 

(Survey/Questionnaire); Nghiên cứu thực nghiệm 

(Experimental Design) 
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QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

• Xác định và giới hạn vấn đề nghiên cứu 

• Tổng hợp và phê bình lịch sử nghiên cứu 

• Đặt câu hỏi nghiên cứu 

• Lựa chọn phương pháp thu dữ liệu 

• Lựa chọn mẫu 

• Lựa chọn phương pháp và phân tích dữ 
liệu 

• Báo cáo kết quả nghiên cứu 
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VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

• Vấn đề nghiên cứu thường bắt nguồn từ 
hoạt động quan sát (tự nhiên, xã hội) của 
người nghiên cứu. 

• Bản chất của quan sát thường đặt ra 
những câu hỏi, từ đó đặt ra vấn đề nghiên 
cứu. 
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VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

• Nguồn gốc của vấn đề nghiên cứu: 

Mối quan tâm của người nghiên cứu 

Sự đòi hỏi của thực tế 

Các vấn đề còn chưa rõ trong lịch sử nghiên 

cứu 

Tranh luận học thuật 

Đặt hàng từ nhà tài trợ 
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GIỚI HẠN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

• Sự rõ ràng 

• Phạm vi phù hợp: không quá rộng, không 
quá hẹp 

• Tính khả thi:  

Kinh phí 

Thời gian 

Nhân lực 

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu 

49 12/12/2017 



Nhóm 4 – TCDN Đêm 4 

TỔNG HỢP & PHÊ BÌNH LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU  

• Thu thập tài liệu sẵn có từ các nguồn  

• Đọc và chú giải các nghiên cứu sẵn có 

• Phát hiện và phê bình các xu hướng hiện 
tại trong lĩnh vực nghiên cứu. 

• Xác định chỗ trống trong nghiên cứu sẵn 
có 

• Tập trung phê bình các tài liệu liên quan 
đến vấn đề nghiên cứu, có tính cập nhật 
(công bố trong khoảng 10 năm trở lại) 
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CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  

• Câu hỏi nghiên cứu liên quan mật thiết với 
lý thuyết/thiết kế nghiên cứu và phương 
pháp nghiên cứu. 

• Đơn giản, cụ thể, rõ ràng 

• Đáp ứng mục tiêu nghiên cứu 

• Có thể trả lời được 

• Không thiên lệch 
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CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

• Nghiên cứu định lượng: Cái gì? Bao 

nhiêu? Có – Không? 

• Nghiên cứu định tính: Tại sao? Như thế 

nào?  

• Kết hợp: Bằng cách nào? 
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LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP THU DỮ LIỆU 

Lựa chọn này chịu ảnh hưởng từ: 

• Đường hướng nghiên cứu: Định lượng? 
Định tính? Kết hợp? 

• Mục đích nghiên cứu 

• Câu hỏi nghiên cứu 

• Sự sẵn có và khả năng tiếp cận đối tượng 
và/hoặc nhóm mẫu 

• Kinh phí, thời gian, kinh nghiệm và sự 
thành thạo của người nghiên cứu 
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LỰA CHỌN MẪU 

• Mẫu không xác suất: việc chọn mẫu không 
có xác suất đồng đều, hay các cá thể 
trong quần thể không có cơ hội được chọn 
như nhau. 

• Mẫu xác suất: mỗi cá thể có một xác suất 
đặc trưng của mẫu. Việc lấy mẫu xác suất 
sử dụng cách lấy mẫu ngẫu nhiên. 
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LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP  

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

• Phương pháp phân tích dữ liệu phụ thuộc 

vào kiểu dữ liệu thu được. 

• Phân tích cần cẩn trọng, nhất quán, có hệ 

thống. 

• Có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ.  
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BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

• Báo cáo kết quả dưới dạng: bài báo KH, luận 
văn, luận án, tham luận hội thảo, v.v. 

• Cấu trúc có thể thay đổi tuỳ lĩnh vực và hình 
thức báo cáo. Tuy nhiên, các phần thường 
có bao gồm: 

Giới thiệu 

Lịch sử nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô tả kết quả thu được 

Thảo luận 

Ý nghĩa, khuyến cáo, kết luận 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

• Báo cáo cần: rõ ràng, trung thực, súc tích, 

đủ thông tin. 

• Các lựa chọn cần được giải thích và mô tả 

rõ ràng. 

• Báo cáo cần đặt nghiên cứu trong bối 

cảnh chung của lĩnh vực, so sánh với các 

nghiên cứu trước đó, nêu bật điểm mới và 

đóng góp của nghiên cứu cho hiểu biết 

chung. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

ĐIỀU TRA / BẢNG HỎI 

• Là phương pháp thu dữ liệu bằng cách yêu 
cầu người trả lời điền vào bảng hỏi và gửi lại 
cho người nghiên cứu. 

• Có thể thu dữ liệu trên phạm vi rộng, với cỡ 
mẫu lớn. 

• Dữ liệu thu được dễ thống kê, có khả năng 
khái quát hoá. 

• Kết quả dễ trình bày dưới dạng trực quan. 
Độ chính xác và khách quan của kết quả cao. 

• Dễ tái thực hiện nghiên cứu. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

ĐIỀU TRA / BẢNG HỎI 

59 12/12/2017 

ƢU 

ĐIỂM 

Dữ liệu thu được dễ thống kê, có khả 

năng khái quát hoá. 

Dữ liệu thu được dễ thống kê, có khả 

năng khái quát hoá. 

Kết quả dễ trình bày dưới dạng trực 

quan. Độ chính xác và khách quan của 

kết quả cao. 

Dễ tái thực hiện nghiên cứu. 

Có thể thu dữ liệu trên phạm vi rộng, 

với cỡ mẫu lớn. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

ĐIỀU TRA / BẢNG HỎI 
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NHƢỢC 

ĐIỂM Thiết kế câu hỏi đòi hỏi sự huấn luyện 

và kinh nghiệm của người nghiên cứu. 

Khó khai thác sâu hơn các lựa chọn 

ngoài các câu hỏi trong bảng hỏi và lý 

do phía sau lựa chọn của người trả lời. 

Tỉ lệ trả lời có thể thấp. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

ĐIỀU TRA / BẢNG HỎI 

• Câu hỏi mở 

• Câu hỏi kín 

 Câu hỏi trắc nghiệm 

 Câu hỏi bậc thang 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

ĐIỀU TRA / BẢNG HỎI 
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 Là phương pháp 

dùng thí nghiệm so 

sánh tác động của một 

nhân tố (biến độc lập) 

lên một hoặc vài nhân 

tố khác (biến phụ 

thuộc) 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

Là phương pháp theo dõi, 

phân tích đặc điểm, tính 

chất, quá trình thay đổi và 

phát triển của một hoặc 

một số ít trường hợp điển 

hình; từ đó rút ra quy luật 

hoặc mô hình phát 

triển/hoạt động của cá 

nhân, tổ chức, cộng đồng. 

NGHIÊN CỨU 
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63 

Kết quả thường rõ ràng, trực quan, dễ 

báo cáo. 

Hữu ích cho những tình huống cần 

đánh giá tác động của một nhân tố lên 

tình hình chung. 

Có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực. 

Ƣu 

điểm 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 
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64 

Dễ rơi vào trường hợp thiên lệch, cố 

gắng chứng minh giả thuyết là đúng 

nên bỏ qua những kết quả trái chiều. 

Có khả năng khó tìm được nhóm đối 

chứng và nhóm thực nghiệm tương 

đồng về tính chất, đặc điểm. 

Khó kiểm soát tất cả các nhân tố có thể 

ảnh hưởng lên các nhóm, bên cạnh tác 

động của biến độc lập. 

Nhƣợc 

điểm 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 
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65 

Dữ liệu thu được có độ sâu lớn, cung 

cấp cái nhìn thấu đáo về trường hợp 

điển hình và vấn đề nghiên cứu. 

Thích hợp cho người mới nghiên cứu. 

Ƣu 

điểm 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
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66 

Tính khái quát kém. 

Trường hợp được chọn có thể không là điển 

hình cho vấn đề cần nghiên cứu. Cần cẩn trọng 

trong việc xây dựng tiêu chí lựa chọn.. 

Nhƣợc 

điểm 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG –  

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

QUAN SÁT VÀ THÂM NHẬP 

• Là phương pháp thu dữ liệu bằng cách quan sát 

sự kiện, hoạt động… của một hoặc một nhóm đối 

tượng trong tình huống cần nghiên cứu. Người 

nghiên cứu ghi nhận những gì xảy ra, cùng với 

cảm nhận và kiến giải của mình đối với các sự 

kiện, hoạt động đó. 

• Người nghiên cứu có thể quan sát hoàn toàn độc 

lập (nonparticipant observation) cho tới tham gia 

như một thành viên trong các sự kiện, hoạt động 

đang xảy ra (participant observation). 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

QUAN SÁT VÀ THÂM NHẬP 

• Dữ liệu thu được có tính trực quan, thích 
hợp để nghiên cứu hành vi, sự tương tác 
giữa các đối tượng, để đối chiếu với thông 
tin đối tượng cung cấp qua các phương 
pháp khác (bảng hỏi, phỏng vấn…) 

• Nhiều loại dữ liệu có thể được ghi nhận 
cùng lúc: ngôn ngữ, ngôn ngữ cử chỉ, 
phân bố không gian… 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

QUAN SÁT VÀ THÂM NHẬP 

• Quan sát viên chỉ ghi nhận hiện tượng mà 
không hiểu thấu đáo nguyên do của hiện 
tượng đó. 

• Nhiều quan sát viên khác nhau có thể ghi 
nhận dữ liệu khác nhau, hoặc chỉ ghi nhận 
dữ liệu phù hợp giả thuyết/ý kiến chủ 
quan. 

• Tính khái quát kém, khó mô tả kết quả. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

QUAN SÁT VÀ THÂM NHẬP 

• Nên có tập huấn và thống nhất giữa các 
quan sát viên trước khi tiến hành quan 
sát. 

• Có khung quan sát với các tiêu chí và 
hướng dẫn cụ thể, chi tiết. 

• Bên cạnh ghi chép của quan sát viên, nên 
có ghi âm hoặc ghi hình nếu có thể và 
được phép. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

PHỎNG VẤN 

• Là phương pháp thu dữ liệu thông qua câu hỏi – 

trả lời giữa phỏng vấn viên và người trả lời. 

• Phỏng vấn có thể có cấu trúc xác định trước, với 

các lựa chọn cho sẵn (giống bảng hỏi) hoặc xác 

định một phần, với các câu hỏi về một số chủ đề 

cốt lõi, và phỏng vấn viên có thể linh hoạt đặt 

thêm câu hỏi gợi mở/đào sâu. 

• Có thể tiến hành phỏng vấn một-một hoặc với 

nhóm trung tâm (focus group). 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

PHỎNG VẤN 

• Tỉ lệ trả lời thường cao. 

• Có thể cho độ sâu dữ liệu rất lớn. Phỏng 
vấn viên có cơ hội mở rộng/đào sâu các 
câu trả lời đáng lưu ý. 

• Thích hợp cho việc nghiên cứu ý nghĩa, lý 
do…của các lựac chọn của người trả lời. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

PHỎNG VẤN 

• Tốn nhiều thời gian và kinh phí, dẫn đến 
số người tham gia phỏng vấn ít. 

• Có thể có sai biệt giữa các phỏng vấn viên 
(đối với phỏng vấn xác định cấu trúc một 
phần). 

• Với nhóm trung tâm, cần đảm bảo thảo 
luận tập trung và sự đóng góp đồng đều 
giữa các thành viên trong thảo luận. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

PHỎNG VẤN 

• Nên có tập huấn và thống nhất giữa các 
phỏng vấn viên, đặc biệt là hướng và cách 
khuyến khích người trả lời cho câu trả lời 
chi tiết, đồng thời cách hỏi câu hỏi mở 
rộng/đào sâu. 

• Nên có ghi âm/ghi hình bên cạnh ghi chép 
của phỏng vấn viên nếu có thể. Lưu ý 
chọn thời gian và địa điểm phỏng vấn 
thích hợp. 
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NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH –  

NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 
Là phương pháp thu dữ liệu thông qua phân tích 

tài liệu sẵn có: sổ sách, số liệu thống kê, văn bản, 

nhật ký, thư tín…  

• Không phải tiếp cận trực tiếp nhiều đối tượng 

nghiên cứu. 

• Có thể thực hiện thu thập và phân tích dữ liệu 

gần như đồng thời, với sự trợ giúp của các phần 

mềm phân tích.  

• Có những tài liệu khó tiếp cận. 

• Tài liệu có thể không phản ánh hết thực tế tình 

huống cần nghiên cứu. 

• Độ tin cậy của tài liệu cần được đảm bảo. 
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NGHIÊN CỨU KẾT HỢP –  

ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN 

• Phương pháp thu dữ liệu định lượng và định 

tính có thể được sử dụng lần lượt hoặc song 

song. 

• Dữ liệu thu được bằng phương pháp này sẽ 

được đối chiếu và xác nhận bằng dữ liệu thu 

được bằng phương pháp khác (triangulation). 

• Thích hợp cho những vấn đề nghiên cứu phức 

tạp, nhiều mặt, khó có kết luận thuyết phục nếu 

chỉ dùng một phương pháp/đường hướng. 
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MỘT SỐ LƢU Ý –  

QUY MÔ ĐỀ TÀI 

• Đề tài nên xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu 

của bản thân: động lực nghiên cứu sẽ cao 

hơn. 

• Đề tài nên thiết thực, nhắm vào vấn đề cụ 

thể, không quá rộng. 

• Tính đến sự sẵn có của tài liệu tham khảo, 

thời gian, và kinh phí khi chọn đề tài. 

• Thực hiện đề tài theo nhóm: gợi ý tốt cho 

sinh viên mới bắt đầu nghiên cứu. 
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MỘT SỐ LƢU Ý –  

TÌM TÀI LIỆU VÀ TRÍCH DẪN 

• Tài liệu tham khảo có thể từ các nguồn: 

thư viện, cơ sở dữ liệu, người hướng dẫn, 

sách vở trên thị trường, Google Scholar. 

• Luyện tập sử dụng từ khoá khi tìm kiếm tài 

liệu. 

• Trích dẫn: chọn quy tắc trích dẫn 

(referencing style) phù hợp yêu cầu của 

lĩnh vực. Bảo đảm nhất quán trong quy tắc 

trích dẫn. 
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MỘT SỐ LƢU Ý –  

ĐẠO VĂN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

• Đạo văn: sử dụng ý tưởng, câu chữ, kết 

quả nghiên cứu… của người khác mà 

không dẫn nguồn, gây hiểu nhầm là của 

mình. 

• Lưu ý: diễn đạt lại (paraphrasing) vẫn cần 

dẫn nguồn (referencing). 

• Nguyên tắc: nếu nghi ngờ, hãy dẫn nguồn. 
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MỘT SỐ LƢU Ý –  

ĐẠO ĐỨC TRONG NCKH 

• Bảo đảm người tham gia (cung cấp dữ liệu) được 

thông tin đầy đủ, chính xác về mục đích nghiên cứu, 

mục đích sử dụng dữ liệu, cách thức báo cáo kết quả, 

và quy trình bảo mật nhân thân người tham gia. 

• Bảo đảm sự tham gia là tự nguyện, người tham gia có 

quyền rút lui khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào. 

• Có biện pháp bảo đảm tính riêng tư và ẩn danh của 

người tham gia trong báo cáo kết quả nghiên cứu. 

• Mô tả, báo cáo kết quả nghiên cứu trung thực, khách 

quan. Không nguỵ tạo, bóp méo, cắt xén… dữ liệu và 

kết quả. 
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