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GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT MÔN HỌC 

Phương pháp nghiên cứu xã hội học là môn học bắt buộc và có 

tầm quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân xã hội học ở nước 

ta. Ở nhiều nước trên thế giới, môn phương pháp nghiên cứu nói 

chung cũng là môn bắt buộc ở nhiều ngành thuộc các bậc học cử nhân 

và trên đại học. 

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản để có khả năng thực hiện các nghiên cứu xã hội. Vì vậy tập sách này 

sẽ trình bày các bước đi, một số phương pháp, kỹ thuật để sinh viên có thể 

bước đầu làm những nghiên cứu ở qui mô nhỏ. 

1.Nội dung  

Tập sách này bao gồm những phần chính như sau: 

 Giới thiệu khái quát các đặc điểm và các loại hình chính yếu của 

nghiên cứu xã hội (chương 1).Các chương kế tiếp trình bày ba giai 

đoạn chính khi thực hiện một nghiên cứu. 

1.1.Giai đoạn chuẩn bị.  

Trình bày ba bước đi cơ bản trong một cuộc nghiên cứu, là: xác 

định vấn đề nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, thiết kế cuộc 

nghiên cứu (chương 2) và các kỹ thuật và loại hình chọn mẫu nghiên 

cứu (chương 3) 

1.2.Giai đoạn thực hiện.  

Cuộc nghiên cứu được thể hiện qua việc trình bày các phương 

pháp và kỹ thuật để thu thập thông tin, như: xây dựng bản hỏi (chương 

4); phỏng vấn (chương 5); phương pháp quan sát (chương 6); nghiên 
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cứu tư liệu và phân tích nội dung (chương 7); thử nghiệm (chương 8). 

1.1.3.Giai đoạn xử lý, phân tích.  

Các thông tin đã được thu thập và trình bày một báo cáo nghiên 

cứu xã hội được trình bày ở chương 9. 

2.Điều kiện. 

Để học tốt môn này sinh viên cần có những kiến thức cơ bản của 

các môn Xã hội học đại cương, Thống kê xã hội và Tin học ứng dụng 

trong khoa học xã hội (SPSS). 

3.Cách học.  

3.1Về thời gian học tập. 

Tuỳ thuộc loại hình đào tạo, tập sách này có thể sử dụng cho thời 

lượng 45-60 tiết học trên lớp. Sau khi đã nắm những khái niệm cơ bản, 

sinh viên có thể kiểm tra kiến thức của mình bằng cách tự trả lời các 

câu hỏi và làm một số bài tập nằm cuối mỗi chương.  

3.2Về kỹ năng thực hiện. 

 Đây là môn học mang tính ứng dụng, do đó đòi hỏi sinh viên kỹ 

năng thực hiện – theo hình thức cá nhân hay nhóm – chẳng hạn với các 

kỹ thuật làm bản hỏi, phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm, sinh viên có thể 

thực tập ngay trong lớp với sự góp ý của bạn bè và giảng viên hướng 

dẫn. Sinh viên cũng có thể học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu của người 

khác, bằng cách đọc, tóm tắt, phê bình các bài nghiên cứu trong các tạp 

chí khoa học, các khoá luận tốt nghiệp. Lý tưởng nhất là sau khi đã nắm 

bắt các kiến thức cơ bản của môn này, mỗi sinh viên tự suy nghĩ chọn 

một đề tài nghiên cứu, thực hiện các bước đi, thiết kế các công cụ để 
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thu thập dữ kiện - nếu có điều kiện, thực hiện cuộc nghiên cứu ở qui mô 

nhỏ và học cách xử lý, phân tích các dữ kiện đã thu thập. 

4.Tài liệu tham khảo. 

Trong mỗi chương, chúng tôi sẽ nêu lên một vài tài liệu tham 

khảo chọn lọc bằng tiếng Việt và sách tham khảo chung - cả  tiếng 

Việt và tiếng n ước ngoài - sẽ được đặt phần cuối tập sách. 

Đây là tập sách về phương pháp nghiên cứu xã hội học mang tính 

nhập môn. Tuy nhiên sinh viên không nên quan niệm phương pháp chỉ 

gắn với các công cụ, kỹ năng, kỹ thuật cụ thể, mà phương pháp xã hội 

học luôn gắn liền với phương pháp luận, với các mô hình lý thuyết 

(paradigm), do đó sinh viên cần đọc kỹ lại chương 1 để nắm vững các 

tiền đề, các giả định trong các loại hình nghiên cứu, hòng nhận ra 

những mặt mạnh cũng như các hạn chế của các loại hình nghiên cứu 

này. 
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CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU XÃ HỘI: ĐẶC ĐIỂM VÀ LOẠI HÌNH 

1.Giới thiệu khái quát. 

Chương 1 trình bày những khái niệm căn bản, như thế nào là 

“nghiên cứu”, “nghiên cứu định lượng”, “nghiên cứu định tính”, 

“nghiên cứu phê phán”, “những khía cạnh đạo đức trong nghiên 

cứu”. 

2.Mục tiêu của chương này.  

Giúp người học hiểu được những đặc điểm của một nghiên 

cứu khoa học, phân biệt được những loại hình chính trong nghiên 

cứu xã hội nhằm nắm bắt những ưu điểm và hạn chế của chúng. 

Đồng thời giúp ý thức những vấn đề thực tiễn và đạo đức khi làm 

nghiên cứu 

3.Tính chất và đặc điểm của nghiên cứu xã hội: 

3.1.Nghiên cứu là gì? 

Nghiên cứu không phải là cái gì cao siêu, nó liên quan đến các 

hoạt động hàng ngày, đến nghề nghiệp của mỗi người chúng ta. Khi 

thu thập thông tin một cách hệ thống để trả lời cho những câu hỏi 

được đặt ra về những hiện tượng xã hội chính là làm nghiên cứu. 

Nghiên cứu không chỉ bao gồm một số kỹ thuật, kỹ năng, mà chủ yếu 

là một lối suy nghĩ, xem xét một cách phê phán những khía cạnh của 

hiện tượng xã hội, của hoạt động xã hội; là hiểu được, đưa ra những 

nguyên tắc hướng dẫn cho một hoạt động cụ thể; là phát triển và kiểm 

định các ý tưởng, lý thuyết mới nhằm phục vụ các hoạt động và nghề 

nghiệp của chúng ta. 
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Trước một hiện tượng xã hội, chúng ta thường nêu lên những câu 

hỏi để xem xét, tìm hiểu. Những câu hỏi này có thể khác biệt nhau tuỳ 

góc độ đứng nhìn vấn đề. Lấy thí dụ, trước vấn đề thanh niên nghiện 

ma tuý, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau, tuỳ thuộc vị 

trí xã hội: là một người chữa trị, là một người quản lý xã hội, là người 

dân trong cộng đồng, là một chuyên viên nghiên cứu, là thân nhân của 

người nghiện hay là chính người nghiện. 

Có nhiều cách để trả lời những câu hỏi được nêu lên, từ kinh 

nghiệm, trực giác, tư biện cho đến những cách trả lời theo những 

nguyên tắc đòi hỏi của khoa học. Như vậy, nghiên cứu chỉ là một 

trong các cách trả lời.  

Nhưng các bộ môn khoa học có những mong đợi khác nhau trước 

những chuẩn mực khoa học. Vật lý học sẽ có những mong đợi khác 

các khoa học xã hội. Mức độ kiểm soát ở một nghiên cứu vật lý phải 

chặt chẽ và gắt gao hơn. Cũng có mức độ đòi hỏi khác nhau giữa các 

khoa học xã hội. Nhưng nói chung các nghiên cứu khoa học đều phải 

tuân theo những đòi hỏi này. 

Nghiên cứu không hoàn toàn là cái gì phức tạp, đòi hỏi nhiều 

phương pháp, kỹ năng mà là một hoạt động được thiết kế nhằm tìm ra 

những câu trả lời – đôi khi rất đơn giản – cho những hoạt động hàng 

ngày. Nhưng mặt khác nghiên cứu cũng có thể tìm ra những khuôn 

mẫu, quy luật chi phối cuộc sống của chúng ta, đi đến việc hình thành 

những lý thuyết. Sự khác biệt giữa hoạt động nghiên cứu và hoạt động 

không có tính nghiên cứu hệ tại cách thức đi tìm câu trả lời. 

3.2.Đặc điểm của nghiên cứu: 

Như vậy, nghiên cứu là một quá trình thu thập, phân tích và lý 
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giải để trả lời cho những câu hỏi được đặt ra. Nhưng để thực sự là 

nghiên cứu khoa học, quá trình này phải có những đặc điểm: 

- Kiểm soát được 

Trong khoa học tự nhiên có thể kiểm soát được các yếu tố tác 

động vào để tìm mối liên hệ nhân quả. Trong khoa học xã hội, nhất là 

trong những nghiên cứu có liên quan đến con người,  rất khó thực hiện 

việc kiểm soát các biến bên ngoài tác động vào, nhưng những nhà 

khoa học xã hội vẫn cố gắng định lượng ảnh hưởng của chúng. 

-Chặt chẽ 

 Phải bảo đảm những tiến trình, kỹ thuật để tìm ra câu trả lời là 

thích hợp, chứng minh được. Dĩ nhiên giữa khoa học tự nhiên và khoa 

học xã hội, mức độ tính chặt chẽ này là khác nhau. 

-Hệ thống 

Quá trình nghiên cứu phải theo một diễn tiến hợp lý, không mang 

tính ngẫu nhiên 

-Có cơ sở và kiểm chứng được 

Những kết luận từ nghiên cứu là chính xác và người khác có thể 

kiểm chứng. 

-Thực nghiệm 

Kết luận được rút ra từ những thông tin do quan sát, do kinh 

nghiệm có thực  từ cuộc sống. 

-Mang tính phê phán 
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Quá trình nghiên cứu là hợp lý và có thể trả lời mọi phê  phán. 

4.Các loại hình nghiên cứu: 

Hiện tượng xã hội là phức tạp, có thể được nghiên cứu dưới 

nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, do đó cũng có nhiều lối tiếp cận để tiến 

hành nghiên cứu xã hội. Nhưng thông thường, dựa trên một số tiêu chí 

nhất định có thể phân ra các loại hình nghiên cứu xã hội chính: nghiên 

cứu định lượng (quantitative research), nghiên cứu định tính 

(qualitative research) và nghiên cứu phê phán (critical research). 

4.1.Nghiên cứu định lượng. 

Nghiên cứu định lượng trong khoa học xã hội khởi đầu với ý 

định áp dụng mô hình nghiên cứu của các khoa học tự nhiên vào lãnh 

vực xã hội như ý định của các nhà khoa học xã hội thế kỷ 18 và 19 ở 

châu Âu, những nhà khoa học được xếp vào hàng các lý thuyết gia của 

lý thuyết duy nghiệm (positivism), như A. Comte, É. Durkheim. Theo 

các tác giả này, có một thực tại xã hội “khách quan” mà ta có thể 

nghiên cứu và tìm ra những quy luật như  khi nghiên cứu thế giới tự 

nhiên. Do vậy những nhà nghiên cứu định lượng đã chủ trương “phải 

xem các sự kiện xã hội như là các đồ vật” (É. Durkheim). Họ muốn 

nghiên cứu sự kiện một cách khách quan, từ bên ngoài. Sự kiện xã hội 

được quan niệm như một chuỗi biến số gắn chặt với nhau do cơ cấu và 

chức năng, được tổ chức như là một hệ thống. Người nghiên cứu lần 

lên đến những biến số để tìm những mối liên hệ nhân quả, và để làm 

điều này họ cắt thực tại ra thành từng mảng để tìm các thành tố và các 

mối dây liên hệ nối các thành phần này. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây 

là lối phân tích nhân quả, nó đã bỏ qua không tìm hiểu tính ý hướng 

(intentionality) tồn tại trong mọi sự kiện xã hội và nhân văn. 
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 Nói cách khác, người nghiên cứu chỉ làm vai trò khoa học thuần 

tuý và ít có (hoặc không có) ảnh hưởng lên hiện tượng xã hội được 

nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu khác nghiên cứu cùng hiện tượng xã 

hội, nếu sử dùng cùng những quy trình, phương pháp, kỹ thuật, sẽ đi 

đến cùng kết quả. 

 Con người – khách thể của nghiên cứu xã hội – cũng chỉ là 

những đối tượng khảo sát, không có chút quyền quyết định gì trong 

quá trình thực hiện nghiên cứu. Có khác chăng những đối tượng vô tri, 

vô giác là ở điểm người ta lưu ý hơn đến tính riêng tư, tính khuyết 

danh, sự an toàn vì đối tượng khảo sát ở đây là con người. 

Nghiên cứu định lượng có mục tiêu là tìm ra những quy luật chi 

phối xã hội bằng cách đi tìm những tương quan giữa các sự kiện xã 

hội, giữa một số biến số nhất định, hạn chế. Nghiên cứu định lượng 

như vậy thường có mục tiêu rõ ràng, nhưng đồng thời đó cũng là một 

nhãn quan hạn hẹp, vì phải cô lập các sự kiện, các biến số ra khỏi bối 

cảnh của chúng. 

Thông thường, nhà nghiên cứu định lượng khởi đầu cuộc nghiên 

cứu với những ý tưởng tổng quát, những lý thuyết rồi đi vào thực tiễn 

xã hội tìm ra những sự kiện xã hội để kiểm định, phát triển những lý 

thuyết đã đưa ra. Phương pháp nghiên cứu như vậy là diễn dịch 

(deductive method). Nghiên cứu định lượng dựa trên các phương pháp, 

kỹ thuật thu thập và phân tích các thông tin chủ yếu dựa vào các số liệu, 

các dữ kiện thống kê mà người nghiên cứu có thể tìm thấy trong tư liệu 

thư tịch, trong các ngân hàng dữ kiện hay là chính các dữ kiện mà 

người nghiên cứu phải tự mình thu thập qua các phương pháp điều tra 

(survey), hay những kỹ thuật thu thập thông tin có tính cơ cấu – như 

quan sát cơ cấu, phỏng vấn cơ cấu... Các dữ kiện trong nghiên cứu định 
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lượng là những dữ kiện ta có thể cân, đong, đo, đếm. Như vậy nghiên 

cứu định lượng cho ta những dữ kiện khách quan, có tính thống kê, dễ 

dàng kiểm chứng và do đó có độ tin cậy cao. Vì muốn đi tìm những 

“quy luật” xã hội, nghiên cứu định lượng chú ý đến tính tiêu biểu của 

đối tượng được nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng thường  được sử 

dụng khi ta có mẫu nghiên cứu lớn, khi muốn tìm hiểu bề rộng của hiện 

tượng và khi muốn khái quát hoá kết quả nghiên cứu cho một dân số 

(tổng thể nghiên cứu), cho một cộng đồng lớn hơn. 

4.2.Nghiên cứu định tính. 

Nghiên cứu định tính trước hết xuất phát từ quan niệm sự kiện 

nhân văn, xã hội là những sự kiện tổng thể, một toàn thể không thể 

phân cắt ra từng bộ phận riêng biệt, như M. Mauss đã đề cập đến tính 

toàn diện của sự kiện xã hội (fait social total). Thứ đến, trong sự kiện 

nhân văn, có một sự đồng cảm (empathy) giữa chủ thể quan sát và đối 

tượng quan sát. Chủ thể quan sát chỉ có thể hiểu được đối tượng nhờ 

những tương đồng giữa chủ thể và đối tượng (như quan điểm của G. 

H. Mead, của lý thuyết tương tác biểu tượng). Sự kiện nhân văn còn 

mang ý nghĩa, những giá trị, định hướng và như J. Monnerot nói, cái ý 

nghĩa, cái giá trị nó không xuất hiện ra bên ngoài. Sự kiện nhân văn 

còn mang dấu ấn của một sự hiện hữu - có nghĩa là có tính chủ quan 

từ cả hai phía: chủ thể cũng như đối tượng. Và cuối cùng là tính phản 

ứng của sự kiện nhân văn. Khác với sự kiện vật lý trong khoa học 

chính xác: đối tượng không thay đổi khi bị quan sát, ngược lại trong 

sự kiện xã hội đối tượng biết mình bị quan sát và có thể thay đổi thái 

độ, và thái độ của đối tượng lại tác động ngược lại lên chủ thể. 

Những luận điểm trên bắt nguồn từ lý thuyết hành động xã hội 

của Max Weber, lý thuyết tương tác xã hội, hiện tượng luận, phương 
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pháp luận tộc người mà nghiên cứu định tính đã chịu ảnh hưởng sâu 

đậm. 

Như vậy nghiên cứu định tính có mục tiêu phức tạp hơn, với ý đồ 

muốn đặt sự kiện xã hội trong bối cảnh của chúng, muốn hiểu được 

con người cá nhân hay tập thể trong bối cảnh sống của họ, nói cách 

khác nhằm tìm kiếm những mô thức tương quan giữa nhiều biến số. 

Sở trường của nghiên cứu định tính là nhằm tìm hiểu những sự kiện 

như động cơ, niềm tin, kinh nghiệm, sự chọn lựa của các cá nhân, của 

các tập thể... Hay nói cách khác, nghiên cứu định tính là "nghiên cứu 

có tính khoa học nhằm tìm hiểu ý nghĩa riêng tư của kinh nghiệm và 

hành động của cá nhân trong bối cảnh môi trường xã hội" (Alex 

Muchielli, 1991). Qua định nghĩa trên, như vậy, nghiên cứu định tính 

là nghiên cứu có hệ thống vì phải theo những yêu cầu, những bước đi 

bắt buộc, là nghiên cứu có tính cách quy nạp, "toàn diện" (con người 

trong bối cảnh) và là cố gắng nhằm hiểu được thực tại như người khác 

đang kinh nghiệm nó. Trái với nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định 

các lý thuyết qua nghiên cứu thực tiễn xã hội, nghiên cứu định tính 

khởi đầu với những kinh nghiệm của các tác nhân trong hoạt động xã 

hội nhằm lý giải ý nghĩa các hiện tượng xã hội từ đó khám phá ra 

những khái niệm, lý thuyết mới. 

Nghiên cứu định tính đặt lại cái gọi là “tính khách quan”, “không 

phán đoán giá trị” của nghiên cứu, bởi lẽ những nhà nghiên cứu định 

tính tin rằng “thực tại” tuỳ thuộc kinh nghiệm và lý giải của con 

người. Như vậy thực tại “được con người cùng nhau thiết kế ra”, do 

đó không thể hiểu được từ bên ngoài, mà muốn hiểu phải bắt đầu từ 

“bên trong” (emic), từ quan điểm của người trong cuộc. 

Điều này cũng chi phối mối tương quan giữa người nghiên cứu và 
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người được nghiên cứu. Khác với quan điểm định lượng buộc người 

nghiên cứu phải có khoảng cách với đối tượng khảo sát và cho rằng 

người nghiên cứu ít có ảnh hưởng với đối tượng khảo sát, nghiên cứu 

định tính cho rằng quá trình nghiên cứu là một quá trình tương tác hai 

chiều, bình đẳng giữa người nghiên cứu và người được nghiên cứu. 

Vấn đề là người nghiên cứu phải biết những khía cạnh chủ quan của 

chính mình và của đối tượng, vì vậy nghiên cứu định tính đòi hỏi người 

nghiên cứu phải ý thức những chọn lựa, giá trị, quan điểm đạo đức của 

chính mình. Do đó, phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin của 

nghiên cứu định tính cũng linh động hơn, mềm dẻo hơn, “ít tính cơ cấu 

hơn”. 

Các dữ kiện định tính không đo đếm được, thường  ở dưới dạng 

các từ (words), lời nói, âm thanh, hình ảnh - chứ không dưới dạng các 

con số - là các dữ kiện chủ yếu được thu thập trong một số ngành khoa 

học xã hội như nhân học (anthropology), dân tộc học (ethnology), sử 

học, chính trị học. Những dữ kiện trong nghiên cứu định tính thường  

« ít chính xác », chủ quan và có thể gây cho đối tượng khó khăn khi 

diễn tả. Có thể thu thập những dữ kiện định tính từ nhiều nguồn gốc 

khác nhau: các cuộc phỏng vấn, thư từ, nhật ký, hồi ký, các tài liệu 

văn bản..., từ các kỹ thuật khác nhau, như: toạ đàm, quan sát tham gia, 

phỏng vấn sâu (in-depth interview), tự truyện (life history), thảo luận 

nhóm... 

Nghiên cứu định tính ít nhấn mạnh hơn tính tiêu biểu và tầm 

quan trọng của thống kê, thay vào đó những nhà nghiên cứu theo 

khuynh hướng này khái quát hoá những kết quả của mình bằng cách 

đồng thời sử dụng các lý thuyết vừa đào sâu, thảo luận những chủ đề 

nổi bật lên với những đối tượng đang được khảo sát. Nghiên cứu định 

tính thường  được áp dụng cho những mẫu nghiên cứu nhỏ, do đó 
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không được tổng quát hoá cho toàn dân số, nhưng có thể là cơ sở cho 

những nghiên cứu định lượng sau này, khi muốn tìm xem có bao 

nhiêu người mang những đặc điểm trên. 

Làm sao đánh giá được một nghiên cứu định tính tốt, có tính cơ 

sở vững chắc (validity), dựa vào những tiêu chí nào? Nghiên cứu định 

tính khác nghiên cứu định lượng chủ yếu ở điểm: nghiên cứu định tính 

phải có tính cách toàn diện (holistic). Để đạt được tính cách toàn diện, 

đòi hỏi phải thu thập những dữ kiện có bề sâu. Điều này thường đòi 

hỏi người nghiên cứu trong công tác thực địa không được dùng mẫu 

nghiên cứu lớn. Do đó người nghiên cứu thường  chọn những cộng 

đồng có qui mô nhỏ để có thể đi vào chiều sâu của dữ kiện thu thập. 

Thứ đến, để có những dữ kiện có bề sâu, người nghiên cứu phải có 

quan hệ tốt, tạo được niềm tin nơi đối tượng khảo sát. Điều này không 

chỉ đòi hỏi sự hiện diện của người nghiên cứu mà còn cần cả thời gian. 

Tóm lại, trong nghiên cứu định tính số lượng các dữ kiện không phải 

là trọng tâm mà là tính toàn diện (tính đa dạng, tính sâu sắc của vấn 

đề). 

Do những tính chất nêu trên, người tiến hành nghiên cứu định 

tính cần phải hội đủ một số đặc điểm như: nhạy cảm, kỹ năng giao 

tiếp tốt, có khả năng quan sát tốt, có khả năng giữ khoảng cách, biết 

"khách quan hoá" để giải thích trung thực những dữ kiện quan sát 

được. 

4.3.Nghiên cứu phê phán. 

Lịch sử đã cho thấy, nghiên cứu và những kết quả do chúng 

mang lại không có tính “trung lập”, thoát khỏi mọi giá trị ràng buộc, 

như có lúc người ta đã suy nghĩ như vậy, đặc biệt là những thế kỷ 18-

19. Việc sử dụng bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai đã chấm dứt 
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ảo tưởng về sự vô tội của nghiên cứu khoa học. Và cũng từ lâu các 

nhà dân tộc học đã thấy những nghiên cứu của họ về các dân tộc ít 

người, các dân tộc ở các nước đang phát triển đã bị đế quốc thực dân 

sử dụng vào các mục tiêu chính trị và quân sự.  

Từ  nhận thức này đã  sản sinh loại hình nghiên cứu phê phán, 

mà có tác giả còn gọi là nghiên cứu đấu tranh, nghiên cứu biện hộ. 

Loại hình nghiên cứu này xuất phát từ lý thuyết mác-xít, lý thuyết nữ 

quyền, thuyết phê phán và xung đột xã hội, hay từ những lý thuyết đề 

cao vai trò của việc nâng cao nhận thức – như của Paulo Freire. Khác 

với nghiên cứu định lượng và định tính, theo những người nghiên cứu 

phê phán, điều cốt lõi của nghiên cứu không chỉ là giải thích thế giới 

mà thay đổi nó. Nghiên cứu từ lâu nằm trong tay những người có 

quyền lực, do đó nghiên cứu phê phán nhằm vạch ra những huyền 

thoại, niềm tin, cấu trúc xã hội đang góp phần duy trì hiện trạng. 

Thông thường các nghiên cứu cũng nhắm đến các tầng lớp dưới 

nhiều hơn: có nhiều nghiên cứu về văn hoá dân bản địa hơn là về văn 

hoá thực dân; về tầng lớp lao động hơn là tầng lớp quý tộc, thống trị. 

Những nghiên cứu về các tầng lớp trên thường gặp nhiều khó khăn khi 

thực hiện. 

Về quan điểm thực tại xã hội, những người chủ trương loại hình 

nghiên cứu này định vị đâu đó giữa quan điểm nghiên cứu định lượng 

và định tính. Một mặt họ nhìn thế giới đầy mâu thuẫn giữa những kẻ 

thống trị và bị trị, giữa những người áp đặt thực tại của mình lên kẻ 

khác và những người bị áp đặt. Trong lối nhìn này, quan điểm của họ 

tương tự những giả định của những nhà nghiên cứu định lượng. 

Nhưng mặt khác, con người cũng nhận thức việc bị thống trị và cố 

gắng chống lại cái lối nhìn về thực tại của những kẻ thống trị. Ở khía 
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cạnh này họ lại có lập trường như những nhà nghiên cứu định tính. 

Với những nhà nghiên cứu phê phán, nghiên cứu không bao giờ 

là “trung tính”, không mang những phán đoán giá trị. Vấn đề là người 

nghiên cứu đứng về phía nào. Họ  thường chọn đứng về phía những 

người bị áp bức, bị thiệt thòi. 

Ngày nay, những người trước đây bị xem là những “đối tượng 

thụ động” của nghiên cứu lên tiếng đòi hỏi những cuộc nghiên cứu 

phải có gì có lợi cho họ, đòi hỏi họ phải kiểm soát phần nào những 

cuộc nghiên cứu, phải được huấn luyện để cùng nghiên cứu. 

Ta có thể so sánh những giả định chính giữa ba loại hình nghiên 

cứu (phỏng theo Sarantakos, 1993; Alston, Bowles, 1998): 

Bảng 1.1: Những giả định của các loại hình nghiên cứu 

 Nghiên cứu 

định lượng 

Nghiên cứu 

định tính 

Nghiên cứu 

phê phán, đấu 

tranh, biện hộ 

Cơ sở lý thuyết Thuyết thực 

nghiệm 

Tương tác biểu 

tượng, thuyết 

hành động, hiện 

tượng luận, dân 

tộc học 

Chủ nghĩa Mác, 

thuyết nữ quyền, 

lý thuyết mâu 

thuẫn, các lý 

thuyết giáo dục 

nâng cao nhận 

thức 

Quan điểm về 

thực tại, về hiện 

tượng xã hội 

Thực tại tồn tại 

một cách khách 

quan, có thể 

nhận thức được 

Thực tại mang 

tính chủ quan 

và lệ thuộc kinh 

nghiệm của con 

Thực tại được 

xác định bởi kẻ 

có quyền lực 

nhằm phục vụ 
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người quyền lợi của 

riêng họ 

Quan điểm về 

khoa học 

Là công cụ kỹ 

thuật không 

mang giá trị, 

đem lại tri thức 

phục vụ xã hội 

Không hoàn 

toàn tuyệt hảo, 

mang giá trị 

Thường là công 

cụ của kẻ áp 

bức. Những tri 

thức được công 

bố bị chi phối 

bởi quyền lợi 

của người có 

quyền lực 

Mục đích của 

nghiên cứu 

Khám phá 

những quy luật 

xã hội, những 

tương quan 

giữa các biến 

số. 

Khám phá, hiểu 

và giải thích 

được những 

thực tại xã hội  

khác nhau 

Thay đổi cơ cấu 

xã hội bất bình 

đẳng hiện tại 

Các phương 

pháp và kỹ 

thuật sử dụng 

Số liệu thống 

kê, bản hỏi, 

phỏng vấn cơ 

cấu, thử 

nghiệm, quan 

sát cơ cấu… 

Thu thập dữ 

kiện thứ cấp, 

quan sát tham 

gia, phỏng vấn 

sâu, phỏng vấn 

tiểu sử, thảo 

luận nhóm… 

Của cả định 

tính và định 

lượng 

Dữ kiện Thống kê, cân, 

đong đo đếm 

Bằng từ, hình 

ảnh mô tả quá 

trình, diễn tiến, 

bối cảnh toàn 

diện, cảm nhận, 

Mang tính định 

lượng và định 

tính nhưng 

mang tính chọn 

lọc, chiến 
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suy nghĩ, động 

cơ… 

đấu… 

Vai trò của 

người nghiên 

cứu 

Trung lập, 

“khoa học 

thuần tuý” 

Tương tác với 

đối tượng được 

nghiên cứu. Ý 

thức những giá 

trị, định kiến 

của người 

nghiên cứu 

Đứng về phía 

người bị thiệt 

hại, nghiên cứu 

nhằm đấu tranh 

Cái nhìn về 

người được 

nghiên cứu 

Là đối tượng 

của cuộc nghiên 

cứu 

Chủ thể cùng 

tham gia với 

người nghiên 

cứu để tìm hiểu 

ý nghĩa của các 

hiện tượng xã 

hội 

Thay đổi: có 

thể là đối tượng 

của đấu tranh 

hoặc là chủ thể 

cùng làm việc 

với người 

nghiên cứu 

 

4.5.Ưu điểm và hạn chế của các loại hình nghiên cứu: 

 - Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định lượng: 

 Nghiên cứu định lượng cho phép khám phá ra những khuôn 

mẫu, những khuynh hướng của vấn đề (ví dụ tương quan giữa tình 

trạng gia đình và hiện tượng trẻ đường phố). Đi xa hơn nó còn giúp 

chúng ta tìm được những tương quan, và cả các mối liên hệ nhân quả 

giữa các biến số. Nghiên cứu định lượng cho ta những dữ kiện có 

nhiều ưu điểm như khách quan, đo lường được... 

Nhưng, như đã đề cập, quan điểm nghiên cứu định lượng rất giản 
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lược bởi lẽ nó chia cắt sự kiện, hiện tượng xã hội ra từng bộ phận, 

nghiên cứu các sự kiện ngoài bối cảnh tự nhiên của chúng, thiếu một 

cái nhìn tổng hợp để liên kết, hội nhập các sự kiện. Suy diễn của 

nghiên cứu định lượng chỉ dựa trên tính xác suất, nhưng đôi lúc người 

ta có khuynh hướng cường điệu xem đó là sự thật, là chân lý. Và trong 

nghiên cứu xã hội, việc đi tìm quan hệ nhân quả không giản đơn chút 

nào vì thật ra một sự kiện xã hội chịu tác động của nhiều yếu tố. 

 - Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định tính: 

Các kỹ thuật nghiên cứu định tính cho phép ta đi sâu nghiên cứu 

quá trình của vấn đề, cho phép nắm bắt được những biến số quan 

trọng nhất, chúng giúp kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến các 

kỹ thuật định lượng. Điều có ý nghĩa nhất, các dữ kiện định tính làm 

sống động, làm cho các con số trở nên cụ thể hơn. Phối hợp với các 

con số vô tri vô giác, các đề nghị của các dữ kiện định tính có sức 

thuyết phục hơn. Tính cơ sở vững chắc của nghiên cứu định tính càng 

cao nếu biết phối hợp cùng một lúc nhiều kỹ thuật định tính. 

Nhưng nghiên cứu định tính cũng có những hạn chế. Về mặt 

phương pháp luận, một phê phán quan trọng là những phương pháp, 

kỹ thuật của nghiên cứu định tính có tính vi mô, do đó đã không đề 

cập đến những lực, cơ cấu xã hội rộng lớn hơn tác động đến thực tại. 

Khía cạnh đạo đức của những kỹ thuật định tính cũng bị đặt thành vấn 

đề. Ngoài ra các kỹ thuật liên cá nhân, như nghiên cứu tiểu sử, phỏng 

vấn sâu... đòi hỏi nhiều thời gian, tốn kém tiền bạc. Tính chất 

"thoáng", "mềm" của các kỹ thuật định tính cũng làm giảm độ tin cậy 

của các dữ kiện... Tính chủ quan và không chính xác trong việc thu 

thập dữ kiện là một trở ngại lớn (làm thế nào biết chắc là ta hiểu được 

thông tín viên, và những điều thông tín viên nói ra là sự thật). Sự hiện 



 

http://www.ebook.edu.vn 23

diện của người nghiên cứu cũng gây phản ứng không tự nhiên nơi đối 

tượng được quan sát và sự tham gia của người nghiên cứu trong cộng 

đồng cũng có thể đưa đến những kết quả thiên lệch, nếu người nghiên 

cứu quá "nhập vai". Mức độ tiêu biểu của nghiên cứu định tính cũng 

là vấn đề cần đặt ra, bởi lẽ mẫu nghiên cứu nhỏ nên rất khó khái quát 

hoá. Qua quá trình nghiên cứu thực địa, đôi lúc người nghiên cứu bị 

tràn ngập bởi các dữ kiện: từ quan sát, ghi chép, tài liệu thâu băng... 

Nhất là khi cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi các nhóm nghiên cứu 

sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Do vậy, việc thu thập và phân tích 

các dữ kiện cần phải tiến hành một cách hệ thống để dễ đối chiếu. Và 

cuối cùng, các dữ kiện định tính không dễ phân tích. Việc liệt kê, phân 

loại các dữ kiện định tính không phải là công việc dễ dàng, chúng đòi 

hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Việc phân tích các dữ kiện định tính 

cũng là một nghệ thuật, vì nó không chỉ tuỳ thuộc quan điểm chủ quan 

của người được nghiên cứu mà còn cả quan điểm của người nghiên 

cứu. Cuối cùng tính toàn diện của nghiên cứu định tính cũng chỉ có 

tính cách tương đối, có tính cách chọn lựa theo chủ quan của người 

nghiên cứu. 

 -Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu phê phán: 

Nghiên cứu phê phán đã xác định được là một loại hình nghiên 

cứu riêng biệt bên cạnh hai loại hình nghiên cứu định lượng và định 

tính, bởi lẽ đã nêu lên được những quan điểm riêng về thực tại xã hội, 

một lối nhìn về con người, về tính chất của khoa học, về mục đích của 

nghiên cứu. 

Nhưng trên bình diện phương pháp luận, nghiên cứu phê phán 

chưa cho thấy những đặc trưng, khác biệt trong việc thu thập và phân 

tích các dữ kiện so với hai loại hình nghiên cứu truyền thống đã nêu 



 

http://www.ebook.edu.vn 24 

trên. 

Thật ra ba loại hình nghiên cứu trên phải được xem như là những 

« loại hình lý tưởng » (ideal types) – theo quan điểm của M. Weber. 

Trong thực tế các nhà nghiên cứu thường phối hợp, liên kết những loại 

hình trên trong nghiên cứu cụ thể, hay một số nhà nghiên cứu khác 

quan niệm chúng chỉ là những giai đoạn của một chu kỳ nghiên cứu 

tổng thể. Ví như, có thể bắt đầu thăm dò bằng nghiên cứu định tính, kế 

tiếp triển khai trên qui mô lớn với nghiên cứu định lượng, rồi trở về 

nghiên cứu định tính để tìm hiểu sâu hơn một số xu hướng mà nghiên 

cứu định lượng đã làm nổi bật lên. 

5.Những khía cạnh thực tế và đạo đức của nghiên cứu xã hội 

Các nghiên cứu xã hội đều có những khía cạnh thực tế và đạo 

đức mà tất cả các nhà nghiên cứu phải quan tâm (Sarantakos, 1993; 

Punch, 1998; Alston, Bowles, 1998)  

5.1.Những khía cạnh thực tế: 

Không có cuộc nghiên cứu nào hoàn toàn mang tính trung lập, 

mà luôn có những hệ luận thực tiễn và đạo đức đi kèm. Trước một 

cuộc nghiên cứu ta phải đặt hai câu hỏi cơ bản: 

-  Nghiên cứu này nhằm vào ai? Phục vụ quyền lợi của ai? 

-  Đâu là mục tiêu của cuộc nghiên cứu này? Kết quả của nó được 

sử dụng như thế nào? 

 Để phần nào làm rõ hai câu hỏi trên ta phải xác định rõ những 

tác nhân chính tham dự vào quá trình hình thành cuộc nghiên cứu: 

-  Những người nghiên cứu 
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-  Đối tượng khảo sát 

-  Người tài trợ nghiên cứu 

-  Người được hưởng lợi từ cuộc nghiên cứu 

-  Những người mà cuộc nghiên cứu nhằm thuyết phục (những 

nhà làm chính sách). 

Trong quá trình thiết kế cuộc nghiên cứu phải nhận rõ thành phần 

xã hội của các bên tham gia, vì quyền lợi của các thành phần này có 

thể khác nhau. Lấy thí dụ một tổ chức xã hội làm việc cho người 

khuyết tật nhờ một nhóm nhà nghiên cứu xác định nhu cầu nhà ở cho 

các thành viên của tổ chức mình. 

Một vấn đề không kém quan trọng khác là quyền sở hữu công 

trình nghiên cứu. Để tránh những phức tạp có thể có, trong hợp đồng 

nghiên cứu cần có quy định rõ về quyền sở hữu công trình nghiên cứu. 

5.2.Những khía cạnh đạo đức: 

Một số tiêu chí sau đây giúp xác định các nguyên tắc đạo đức của 

nghiên cứu xã hội: 

1. Sự độc lập, tự chủ của đối tượng được nghiên cứu: 

-  Đồng ý tham gia: hiểu mục tiêu của cuộc nghiên cứu, những 

nguy hiểm… 

-  Tính riêng tư: quyền rút lui, tính vô danh, tính bảo mật. 

2. Không làm hại cho đối tượng được nghiên cứu: 

-  Nếu làm được điều gì  ích lợi thì tốt. 
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3. Tôn trọng sự công bằng: 

-  Những người được nghiên cứu được lợi gì từ cuộc nghiên cứu? 

-  Họ có muốn tiếp tục tham gia các cuộc nghiên cứu cùng loại? 

4. Đóng góp tích cực cho tri thức của xã hội: những tiêu chuẩn có tính 

nghề nghiệp: 

- Mục tiêu của cuộc nghiên cứu có giá trị? 

-  Tính trung thực trong việc sử dụng tư liệu của người khác. 

-  Thu thập thông tin có cẩn thận, nghiêm túc? 

-  Mô hình phân tích, phương pháp, xử lý thông tin có thích hợp? 

Công bố kết quả có trung thực? 

Tóm lược và một số điểm cần lưu ý, ghi nhớ: 

Trong chương này, chúng ta đã định nghĩa và nêu lên đặc điểm 

của nghiên cứu xã hội. Cũng đã nêu lên sự khác biết giữa ba loại 

hình nghiên cứu: định lượng, định tính và phê phán; đồng thời cho 

thấy ba loại hình này có những lối nhìn khác nhau về thực tại xã hội; 

chính những lối nhìn này chi phối sự khác biệt trong việc sử dụng 

các phương pháp và các kỹ thuật. 

Cần lưu ý, ba loại hình nghiên cứu trên chỉ là những “mô hình 

lý tưởng”, trong thực tế người nghiên cứu có thể phối hợp ba loại 

hình trên ở mức độ đậm nhạt khác nhau. 

Cũng cần lưu ý, nghiên cứu khoa học không hoàn toàn có tính 

“trung lập” mà có những khía cạnh thực tiễn và đạo đức cần quan 
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tâm. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. So sánh các ưu điểm và hạn chế của các loại hình nghiên cứu định 

lượng, định tính và phê phán. 

2. Trong chọn lựa riêng của anh chị, loại hình nào anh chị thích nhất, 

tại sao? 

3. Tại sao có những vấn đề đạo đức và thực tiễn cần quan tâm khi 

thiết kế một cuộc nghiên cứu? 

Bài tập: 

Vào thư viện, tìm một công trình nghiên cứu xã hội (sách, các 

nghiên cứu của các tổ chức xã hội, các luận văn, bài báo…) và trả lời 

các câu hỏi sau: Nghiên cứu này có thể được liệt kê vào một loại hình 

chủ yếu nào không? Có chịu ảnh hưởng của lý thuyết nào? Nghiên 

cứu đó nhằm mục đích gì? Ai tài trợ?  Ai là những người tham gia vào 

công trình nghiên cứu, ai được hưởng lợi từ nghiên cứu.? 

Bài đọc thêm: 

-  Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), NXB 

Chính trị, Hà nội, 1998, tr. 8-127. 

-  Nguyễn Xuân Nghĩa, “Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những 

giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội”, Tập san Khoa học 

ĐHM-BCTPHCM, 2-2005. 

-  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 11-65. 
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CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC ĐI TRONG NGHIÊN CỨU 

XÃ HỘI 

1.Giới thiệu khái quát.  

Chương 2 nêu ra các bước đi để thực hiện một nghiên cứu xã 

hội. Sau đó đi sâu vào các bước trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 

một nghiên cứu.  

2.Mục tiêu của chương này.  

Giúp người học thực hiện ba bước đi trong giai đoạn chuẩn bị 

một nghiên cứu:  

1) xác định vấn đề nghiên cứu  

2) xây dựng khung lý thuyết 

3) thiết kế cuộc nghiên cứu. 

2.1 Tổng Quan: 

Nghiên cứu xã hội dù theo lối tiếp cận nào cũng đều có thể phải 

đi qua các bước:  

1) Xác định vấn đề 

2) Xây dựng mô hình phân tích hay còn gọi xây dựng khung lý 

thuyết,  

3) Thiết kế cuộc nghiên cứu. 

4) Thu thập dữ kiện, thông tin. 

5) Phân tích dữ kiện  
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6) Giải thích các dữ kiện thu thập và đưa ra các kết luận  

7) Công bố kết quả (xem bảng 2.1). 

Bảng 2.1: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU 

XÃ HỘI 

 1.XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

   

 2.XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH 

(xây dựng khung lý thuyết) 

 

   

 3.THIẾT KẾ CUỘC NGHIÊN CỨU  

   

 4.THÂU THẬP DỮ KIỆN, THÔNG TIN  

   

 5.PHÂN TÍCH DỮ KIỆN, THÔNG TIN  

   

 6.GIẢI THÍCH CÁC DỮ KIỆN, ĐƯA RA 

KẾT LUẬN 

 

   

 7.CÔNG BỐ KẾT QUẢ  

 

Số lượng các bước đi có thể khác nhau tuỳ tác giả, tuy nhiên một 

cách tổng quát chúng ta có thể chia các bước đi trong một cuộc nghiên 

cứu thành ba giai đoạn chính yếu: 

- Giai đoạn chuẩn bị cuộc nghiên cứu (bước 1, 2, 3) 



 

http://www.ebook.edu.vn 30 

- Giai đoạn tiến hành nghiên cứu, (bước 4) 

- Giai đoạn xử lý và phân tích thông tin và công bố kết quả (bước 

5, 6, 7) 

Cả ba giai đoạn nghiên cứu trên đều quan trọng, tuy nhiên giai 

đoạn chuẩn bị nghiên cứu đòi hỏi nhiều đầu tư về mặt trí tuệ, công sức 

cũng như thời gian. Đây là giai đoạn khoa học chủ yếu quyết định sự 

thành công hay thất bại của hai giai đoạn sau. 

Trong giai đoạn chuẩn bị này ta phải trả lời các câu hỏi sau đây: 

- Ta tìm hiểu cái gì (vấn đề), dưới góc độ nào, liên quan đến ai 

(đối tượng khảo sát), trong qui mô thế nào? 

- Sẽ tiến hành nghiên cứu bằng những phương pháp, kỹ thuật nào 

để thu thập dữ kiện? 

- Sẽ sử dụng những kỹ thuật nào để phân tích, xử lý những thông 

tin thu thập được. 

Trước hết người nghiên cứu cần xác định nội dung muốn tìm 

hiểu, muốn nghiên cứu gì, hay nói cách khác là xác định vấn đề 

nghiên cứu (problem identification). 

2.2. Xác định vấn đề nghiên cứu: 

Quá trình nghiên cứu bắt đầu khi nhà nghiên cứu chọn một đề tài. 

Điều này thường  đòi hỏi phải xác định vấn đề nghiên cứu (research 

problem). Một vấn đề nghiên cứu có thể là câu hỏi lý thuyết tổng quát 

hay là một vấn đề cụ thể (như sự nghèo đói, tội ác, vô gia cư, AIDS.) 

nhưng chưa được tìm hiểu đầy đủ, còn có lỗ hổng về kiến thức hay 

không có sự thống nhất trong các giải thích về vấn đề được đặt ra. 
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Việc xác định vấn đề và thuyết minh cho việc chọn lựa vấn đề 

nghiên cứu (problem justification) là những bước đi cần thiết mà các 

nhà nghiên cứu đều thừa nhận, bởi lẽ, cần tập trung thời gian, năng lực 

và tiền bạc vào việc giải quyết những vấn đề có thực và cấp bách. Các 

nhà nghiên cứu cũng cần làm rõ việc họ nghiên cứu một vấn đề cụ thể 

sẽ trả lời những vấn đề kỹ thuật nào của nghiên cứu cơ bản. Và cuối 

cùng, đối với các nghiên cứu ứng dụng việc xác định vấn đề càng 

quan trọng hơn, bởi lẽ vấn đề không những phải được thuyết minh 

trên cơ sở khoa học mà, hơn nữa, qua việc giải quyết vấn đề nêu ra, 

các giải pháp thực tiễn (chính sách, chương trình, dự án...) sẽ được 

phác thảo ra. 

2.2.1. Các loại đề tài nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu có thể phân ra nhiều thể loại tuỳ thuộc các tiêu 

chí: tính ứng dụng, mục tiêu nghiên cứu hay loại thông tin mà cuộc 

nghiên cứu nhắm tới. 

Nếu dựa trên tính ứng dụng, có thể phân các vấn đề nghiên cứu 

thành hai loại chính: các đề tài nghiên cứu cơ bản (basic research), 

nghiên cứu lý thuyết (pure research) và các đề tài thực tiễn: nghiên 

cứu ứng dụng, nghiên cứu để làm chính sách, nghiên cứu hành động 

(applied research, policy-oriented research, hay action research). 

Các đề tài nghiên cứu cơ bản thường xuất phát từ động cơ của 

con người muốn tìm hiểu thực tại xã hội, giải thích thực tại, để rồi có 

thể tiên đoán các dữ kiện xảy ra. Nghiên cứu lý thuyết do tính chất 

thuần tuý học thuật có thể chưa được ứng dụng trong tương lai gần. 

Nghiên cứu lý thuyết được đề ra để: 

-  Bổ sung cho kiến thức của con người trên một số lãnh 



 

http://www.ebook.edu.vn 32 

vực còn thiếu sót. Thí dụ: nghiên cứu xem sự cư trú  chật chội có ảnh 

hưởng gì trên hành vi gây hấn của con người không? 

-  Để kiểm chứng các hệ luận suy diễn ra từ các lý thuyết. 

Thí dụ, một lý thuyết của bộ môn tâm lý học xã hội là những người 

cực đoan thường là người mà vị trí xã hội còn bấp bênh. Ta có thể 

kiểm chứng lý thuyết này qua nghiên cứu các ứng xử của các thành 

viên trong các phong trào tranh đấu, các nghiệp đoàn, các đảng phái 

chính trị cực đoan... 

Nhưng phần lớn các đề tài trong khoa học xã hội là các đề tài 

thực tiễn, xuất phát từ những lý do thực tế, chúng có thể mang các 

hình thức: 

-  Một hiện tượng xã hội cần được mô tả thực trạng. Ví dụ 

mô tả các đặc điểm của dân số Việt Nam, mô tả hiện trạng sinh sống 

và học tập của sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu mô tả 

này đôi khi không dừng ở hiện trạng, mà còn có thể đi tìm nguyên 

nhân của vấn đề hoặc dự báo về tương lai. 

-  Hoặc nghiên cứu thực tiễn này liên quan đến việc đánh 

giá các biện pháp, các chính sách đang được áp dụng. Thí dụ, nghiên 

cứu đánh giá các hậu quả của chính sách định cư ở vùng kinh tế mới, 

đánh giá hiệu quả của chương trình xoá đói giảm nghèo, các chương 

trình tín dụng... Cũng có những nghiên cứu để đánh giá các biện pháp, 

các chính sách đang thi hành xem cái nào hữu hiệu hơn. 

Tuy được phân ra hai loại đề tài như trên, nhưng trong thực tế 

giữa chúng vẫn có thể có ảnh hưởng hỗ tương, và có thể là hai giai 

đoạn của một công trình nghiên cứu. 
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Sơ đồ 2.1: Các loại hình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét về mục tiêu, một nghiên cứu có thể nhắm đến một trong 

những mục tiêu sau đây: để tìm hiểu tính khả thi khi thực hiện một 

cuộc nghiên cứu (nghiên cứu thăm dò); để mô tả một tình huống, hiện 

tượng, vấn đề nào đó (nghiên cứu mô tả): mô tả những dịch vụ mà 

một tổ chức xã hội cung cấp, những điều kiện sống của phụ nữ nhập 

cư; để tìm tương quan giữa hai hay nhiều biến (nghiên cứu tương 

quan): ví dụ, chiến dịch quảng cáo đã ảnh hưởng việc bán sản phẩm 

như thế nào, đâu là mối liên hệ giữa việc ứng dụng công nghệ mới và 

việc làm; để giải thích tại sao một vài tình huống đã xảy ra như chúng 

đã xảy ra (nghiên cứu giải thích): ví dụ, môi trường gia đình ảnh 

hưởng kết quả học tập của trẻ em như thế nào, tại sao tử suất giảm kéo 

ÖÙng duïng: Muïc tieâu: Thoâng tin: 

Nghieân cöùu lyù 
thuyeát 

Nghieân cöùu thaêm 
doø 

Nghieân cöùu moâ taû Ñònh löôïng 

Ñònh tính 
Nghieân cöùu öùng 
duïng 

Caùc loaïi hình nghieân cöùu

Nghieân cöùu 
töông quan 

Nghieân cöùu giaûi 
thích 
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theo sinh suất giảm. 

Từ góc độ loại thông tin tìm kiếm, ta có thể phân ra các đề tài 

nghiên cứu định lượng, định tính. Nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu 

những biến đổi của một hiện tượng, một tình huống hay thái độ, trong 

khi nghiên cứu định lượng nhằm định lượng hoá những đặc điểm, biến 

đổi của vấn đề tìm hiểu. 

2.2.2. Các nguyên tắc chọn lựa đề tài: 

Chúng ta không đề cập đến trường hợp các đề tài được người 

khác hay cơ quan khác đặt hàng nghiên cứu. Nhưng khi tự người 

nghiên cứu chọn đề tài - nhất là các đề tài có tính cách thực tiễn - cần 

lưu ý các nguyên tắc, tiêu chuẩn sau đây: 

1/ Trước hết là mối quan tâm (interest).  

Đề tài là mối quan tâm của ai? - của người nghiên cứu, của cơ 

quan đang công tác, của cấp trên, hay của cơ quan tài trợ.  

2/ Tính cấp bách (urgency) của vấn đề:  

Có những vấn đề phù hợp với sở thích của người nghiên cứu, 

nhưng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này đôi khi không hữu ích 

bằng nghiên cứu các vấn đề khác. 

3/ Tính hữu dụng (usefulness) của vấn đề: 

Nghiên cứu tỏ ra hữu ích trên hai mặt: gia tăng, phát triển kiến 

thức và thông tin, hoặc tìm ra các giải đáp cho các vấn đề 

4/ Khả năng của người nghiên cứu:  
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Được hiểu là quá trình đào tạo, các khả năng kỹ thuật, kiến thức 

về phương pháp nghiên cứu cũng như khả năng của người nghiên cứu 

trong việc tham khảo thư tịch và tổng hợp tư liệu. Đồng thời người 

nghiên cứu phải nhận biết những quan điểm, chọn lựa của chính mình 

vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình thu thập và giải thích sự kiện 

xã hội.  

5/ Tính khả thi của đề tài (feasibility):  

Một kinh nghiệm được rút ra là người nghiên cứu trẻ nên chọn 

những đề tài nào nằm ở biên giới của khối kiến thức hiện tại có được 

về lãnh vực này. Làm như vậy người nghiên cứu tránh được những đề 

tài đã được nhiều người đề cập - và trong trường hợp này người 

nghiên cứu cũng khó đóng góp được gì mới mẻ - đồng thời cũng tránh 

được những đề tài chưa ai đề cập đến, đòi hỏi nhiều công phu, kỹ năng 

và đầu tư lớn lao... Tóm lại, nên chọn những đề tài đã có vài cuộc 

nghiên cứu sơ bộ, nhưng kiến thức về đề tài này còn thiếu sót cần bổ 

sung.  

6/ Tính độc đáo:  

Cuộc nghiên cứu phải có đóng góp mới, như vậy là để tránh lập 

lại những kết luận đã có, tránh phí phạm tài nguyên dành cho việc 

nghiên cứu và cũng không làm hại đến uy tín của người nghiên cứu. 

7/ Những giới hạn trong thực tiễn: Việc chọn lựa một vấn đề, hình 

thành nên câu hỏi cụ thể của cuộc nghiên cứu và sau đó phác hoạ kế 

hoạch nghiên cứu, tất cả những điều này đòi hỏi xem xét những hạn 

chế trong thực tế như thời gian, chi phí, sự chấp thuận của người có 

thẩm quyền, những vấn đề đạo đức... Những hạn chế  này có thể ảnh 

hưởng một cách sâu sắc cuộc nghiên cứu. 



 

http://www.ebook.edu.vn 37

2.2.3. Các bước cụ thể để xác định vấn đề nghiên cứu: 

Các bước sau đây dựa trên nguyên tắc thu hẹp dần vấn đề. Nếu 

đã chọn được một lãnh vực nhỏ để nghiên cứu thì không cần đi qua 

bước 1 và 2. 

Bảng 2.2.3: Các bước cụ thể để xác định vấn đề nghiên cứu 

Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5: 

Xác định 

lãnh vực 

quan tâm 

(area) 

Liệt kê các 

lãnh vực 

nhỏ (bằng 

phương 

pháp động 

não, đọc tài 

liệu…) (sub 

area) 

Chọn một 

lãnh vực 

nhỏ làm 

vấn đề 

nghiên 

cứu 

(research 

problem) 

Đưa ra 

những câu 

hỏi nghiên 

cứu 

(research 

questions) 

Hình thành 

mục tiêu tổng 

quát và những 

mục tiêu cụ thể 

của cuộc 

nghiên cứu: 

Ví dụ:     

Nghiện 

ma tuý 

Chân dung 

người 

nghiện  

Nguyên 

nhân 

Quá trình 

trở thành 

người 

nghiện 

Ảnh hưởng 

Ảnh 

hưởng của 

nghiện ma 

tuý đối 

với gia 

đình 

ảnh hưởng 

của việc 

nghiện đ/v 

quan hệ 

trong gia 

đình 

ảnh hưởng 

đối với kinh 

tế gia đình 

- ảnh hưởng 

Mục tiêu tổng 

quát: Nhằm tìm 

hiểu ảnh hưởng 

của nghiện ma 

tuý đối với gia 

đình 

Mục tiêu cụ 

thể:  

tìm hiểu ảnh 

hưởng của việc 



 

http://www.ebook.edu.vn 38 

của nghiện 

ma tuý đối 

với gia đình 

5)Thái độ 

của cộng 

đồng đ/v 

người 

nghiện 

6) Các mô 

hình chữa 

trị...  

trên các khía 

cạnh khác: 

giáo dục con 

cái… 

nghiện đ/v 

quan hệ trong 

gia đình 

xác định ảnh 

hưởng đối với 

kinh tế gia đình

- tìm ra ảnh 

hưởng trên các 

khía cạnh khác: 

giáo dục con 

cái… 

 

2.2.4.Chức năng của tựa đề và nguyên tắc đặt tựa đề đề tài nghiên 

cứu. 

 Tựa đề của đề tài nghiên cứu cần được xác định một cách vắn 

tắt và cho thấy được nội dung của cuộc nghiên cứu. Tựa đề phải được 

hình thành như một khuôn khổ tham chiếu cho toàn công trình nghiên 

cứu, nó cũng phải có tính độc đáo để phân biệt với các công trình 

nghiên cứu khác. 

Như vậy khi đặt tựa đề phải theo một số nguyên tắc sau đây: 

-  Rõ ràng, không dị nghĩa: có thể thực hiện nguyên tắc này bằng 

cách hỏi ý kiến của nhiều người khác nhau trước tựa đề này xem họ có 

cùng suy nghĩ không. 

-  Thích hợp, đi thẳng vào vấn đề. 
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-  Tựa đề có tính cách tìm hiểu hơn là thuyết minh. 

-  Không có tính cách tuyên truyền, quảng cáo. 

-  Chọn đề tài về những sự kiện đang xảy ra. Nguyên tắc này nên 

được những người mới đi vào lãnh vực nghiên cứu quan tâm. 

-  Các khái niệm chính nên được bao gồm trong tựa đề, và cho 

thấy tương quan giữa chúng. 

-  Tựa đề không những cho thấy vấn đề nghiên cứu mà nếu được 

nên cho thấy cả đối tượng khảo sát. 

-  Nếu cần thiết, phải giới hạn mặt không gian và thời gian của 

vấn đề nghiên cứu (có thể trình bày trong phần dẫn nhập) 

2.2.5.Xây dựng mô hình phân tích: 

Sau khi đã xác định đề tài, chọn lựa góc độ nghiên cứu vấn đề, 

đặt ra những câu hỏi nghiên cứu, người nghiên cứu phải xây dựng mô 

hình phân tích hay còn gọi là xây dựng khung khái niệm, khung lý 

thuyết (conceptual framework). Đây là bước bắt buộc trong các 

nghiên cứu định lượng, riêng đối với nghiên cứu định tính có thể linh 

động hơn và là bước trung gian giữa việc xác định đề tài và công tác 

thu thập dữ kiện. Công việc này bao gồm việc thao tác hoá các khái 

niệm và đưa ra các giả thiết nghiên cứu: 

Thao tác hoá các khái niệm chính: 

Định nghĩa các khái niệm, thao tác hoá các khái niệm: Việc xây 

dựng các khái niệm (concept) để triển khai đề tài đã chọn lựa là nhằm 

nắm bắt thực tại muốn nghiên cứu. Nhưng để thực hiện mục tiêu này, 

người nghiên cứu chỉ quan tâm đến những chiều kích (dimensions)  
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của thực tại được cho là quan trọng, chủ yếu. Các chiều kích là các 

khía cạnh đi với nhau, cấu thành nên khái niệm. Kế tiếp, nêu ra các 

chỉ báo (indicators) để đo lường các khía cạnh, các chiều kích trên.  

Như đã đề cập, công việc kế tiếp là đưa ra các chỉ báo nhằm đo 

lường khái niệm. Trong lãnh vực xã hội, các hiện tượng không phải 

bao giờ cũng biểu hiện bằng những chiều kích có thể quan sát, do đó 

cần thao tác hoá thành các chỉ báo. Các chỉ báo - có tác giả sử dụng 

các thuật ngữ khác như "thuộc tính", "đặc tính" - là những biểu hiện 

khách quan có thể nhận thấy, có thể đo lường của các chiều kích khái 

niệm. Ví như, tóc bạc, răng long, da nhăn - và chính xác hơn - ngày 

tháng sinh là những chỉ báo cho phép đo lường tuổi già. 

Có những khái niệm mà chỉ báo ít rõ ràng hơn, đôi lúc chỉ là một 

dấu hiệu, một ý kiến, một hiện tượng. Có những khái niệm chỉ có một 

chiều kích hay một chỉ báo chính xác. Nhưng cũng có các khái niệm 

phức tạp hơn, phải tách thành các thành tố (composants) trước khi đi 

đến các chỉ báo. (Ví dụ về khái niệm "tính tôn giáo", khái niệm "tác 

nhân") (Quivy, Campenhoudt, 1995).(Xem bảng 2.3) 

Có hai phương cách để xây dựng các khái niệm: qui nạp và diễn 

dịch. Phương pháp qui nạp cho ta những khái niệm thao tác (concept 

opératoire), là những khái niệm được xây dựng từ những sự quan sát 

trực tiếp hay từ thông tin do kẻ khác thu thập. Ví như  khái niệm "cố 

kết xã hội " của E. Durkheim, khái niệm "tính tôn giáo", khái niệm 

"hiện trạng sinh viên Việt Nam". Phương pháp diễn dịch cho ta những 

khái niệm hệ thống (concept systématique), được xây dựng trên lý 

luận về mối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống. Đây là 

một lối lý luận có tính trừu tượng hơn, dựa trên sự diễn dịch sự tương 

đồng, tương phản... Lấy thí dụ, khái niệm "tác nhân xã hội" trong lý 
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thuyết xã hội học hành động (sociologie de l’action) của A. Tourraine. 

Khái niệm tác nhân xã hội được diễn dịch từ khái niệm quan hệ xã 

hội, thể hiện qua hai chiều kích: hợp tác hoặc xung đột. Hai chiều kích 

này đến lượt chúng lại phân ra thành các thành tố, rồi các chỉ báo... 

(Quivy, Campenhoudt, 1995). Nhìn chung, nghiên cứu định lượng 

thường đi theo phương pháo diễn dịch, trong khi nghiên cứu định tính 

thường áp dụng phương pháp qui nạp. 

Bảng 2.3: Thao tác hoá các khái niệm 

Định 
nghĩa 
các 
khái 
niệm 

 Cụ thể hoá các 
khái niệm thành 
các chiều kích 

 Cụ thể hoá các chiều kích thành 
các chỉ báo 

Ví dụ:     
Tính 
tôn 
giáo: 

 1) Lễ thức   - nhà có bàn thờ tổ tiên không? 
- có thắp nhan? (tần số) 
- có đi lễ các cơ sở tôn giáo 
không? (chùa, nhà thờ, thánh 
thất, đình miếu…) (tần số) 
- nếu đi vào một tôn giáo cụ thể 
thì có những lễ thức cụ thể khác 
nữa (ví dụ: PG: qui y, ăn chay 
các ngày sóc, vọng…TCG: 
xưng tội, rước lễ, đọc kinh…) 

  2) Chiều kích hệ 
tự tưởng 

 - tin có Trời? 
- tin có kiếp sau? 
- nếu đi vào từng tôn giáo cụ 
thể:… 

  3) Chiều kích tri 
thức 

 - tri thức về tôn giáo tổng quát: 
Tam giáo? 
- tri thức về các tôn giáo cụ 
thể:… 

  4) Chiều kích 
kinh nghiệm 

 - có bao giờ cảm nghiệm về cái 
“siêu vượt”, cái “tuyệt đối”? 

  5) Chiều kích ảnh 
hưởng  xã hội 

 - có bố thí? 
- có tham gia công tác từ thiện? 
- ảnh hưởng của các chuẩn mực 
đạo đức lên đời sống hàng 
ngày? (ví dụ trốn  thuế?, quan 
niệm về phá thai? quan hệ tình 
dục trước hôn nhân…) 
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2.3.2. Xây dựng các giả thiết: 

Giả thiết là một mệnh đề nêu ra tương quan giữa hai khái niệm, 

hay hai hiện tượng. Giả thiết chỉ là một mệnh đề tạm thời, là một câu 

trả lời tạm thời cho vấn đề được nêu ra, còn đòi hỏi phải được kiểm 

tra, chứng minh bằng cách so sánh, đối chiếu với các sự kiện quan sát 

được trong thực tế và đôi lúc người ta cũng có thể dùng các thử 

nghiệm để chứng minh, để kiểm tra giả thiết (ví dụ thí nghiệm của 

Solomon Ash về áp lực dư luận xã hội lên trên quan điểm của cá 

nhân). 

Giả thiết có thể mang nhiều hình thức: là một mệnh đề nêu lên 

một tương quan giữa một hiện tượng xã hội và một khái niệm (tương 

quan giữa phong trào tranh đấu sinh viên 1968 ở Pháp và các phong 

trào xã hội), hay là một mệnh đề nêu lên tương quan giữa hai hiện 

tượng. 

Giả thiết cũng có thể có tính cách miêu tả (trong một trường hợp 

nào phải có một sự kiện nào đó); giả thiết xuất hiện theo tần số (mật độ 

dân cư và nạn thiếu nhi phạm pháp; tương quan giữa tăng lương và tăng 

giá cả sinh hoạt; giả thiết liên hệ nhân quả (tương quan giữa nhân cách 

và kinh nghiệm trong tuổi thơ). Công dụng của giả thiết là giúp người 

nghiên cứu tìm ra những dữ kiện có liên quan đến đề tài, để sau đó thu 

thập và phân tích. 

Giả thiết có thể xuất phát từ trực giác hoặc suy diễn từ một lý 

thuyết tổng quát. Nếu vừa có những sự kiện có ý nghĩa, vừa có thể nối 

kết với một lý thuyết tổng quát thì việc đặt ra các giả thiết sẽ dễ dàng 

hơn và việc lên kế hoạch thu thập các dữ kiện sẽ rõ ràng hơn. 

Thời điểm đưa ra giả thiết tuỳ thuộc tính chất đề tài nghiên cứu 
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và tình trạng kiến thức hiện có về vấn đề. Nhưng thông thường người 

ta phải xác định giả thiết trong giai đoạn nghiên cứu thăm dò. 

2.3.3. Giả thiết và mô hình phân tích. 

Việc xây dựng giả thiết không chỉ đơn giản là hình dung ra một 

mối tương quan giữa hai biến, nhưng là một động tác phức tạp hơn: 

làm thế nào làm bật ra cái lô-gích của những tương quan giữa những 

hiện tượng, những khái niệm được nêu ra trong vấn đề nghiên cứu. 

Trong một đề tài nghiên cứu ít khi chỉ có một giả thiết, mà thường có 

một hệ thống các giả thiết. Các giả thiết này đan cài nhau, vận hành 

một cách lô-gích, do đó khó có thể nói đến giả thiết mà không đề cập 

đến một mô hình phân tích. Mô hình là một hệ thống các giả thiết có 

quan hệ hữu cơ với nhau. Có thể tóm tắt, góc độ của vấn đề đặt ra 

(problématique), các khái niệm, các giả thiết, mô hình phân tích đều 

gắn bó chặt chẽ với nhau. 

Xây dựng một mô hình phân tích cho dù phức tạp hay đơn giản 

đòi hỏi tối thiểu hai điều kiện: phải xây dựng được một hệ thống các 

tương quan và hệ thống này phải hợp lý và lô-gích. Cuối cùng, một giả 

thiết để là đối tượng của kiểm tra thực nghiệm phải mang đặc tính "có 

thể sai" (falsifiable). Điều này có nghĩa là ta luôn luôn có thể kiểm 

định, thử nghiệm chúng.  

2.4 Thiết kế nghiên cứu. 

Sau khi đã xác định vấn đề nghiên cứu, đã phác thảo mô hình 

phân tích, người nghiên cứu phải quyết định thiết kế dự án nghiên cứu 

(research design) như thế nào. Mục tiêu của việc thiết kế nghiên cứu 

là giúp người nghiên cứu tìm ra đầy đủ các dữ kiện chính xác về đề tài 

với một phí tổn tối thiểu về nhân lực, thời gian, tiền bạc. 
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Thiết kế nghiên cứu liên quan đến nhiều quyết định quan trọng, như: 

1. Chiến lược nghiên cứu. 

2. Phải chọn mẫu như thế nào. 

3. Những công cụ để thu thập tài liệu (kê ra các dữ kiện phục vụ 

đề tài: tài liệu thư tịch, tài liệu phỏng vấn thăm dò, tài liệu thực hiện 

trên điền dã...), chọn các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thế nào, 

xây dựng các công cụ để thu thập dữ kiện như làm bản hỏi, bản hướng 

dẫn phỏng vấn ... 

4. Dự kiến xử lý thông tin thu thập được như thế nào. 

2.4.1 Chọn lựa chiến lược nghiên cứu. 

Có nghĩa là nêu lên được cách thức, lý do, lập luận mà nghiên 

cứu định tiến hành nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra. 

Lấy thí dụ trong nghiên cứu định lượng, để hiểu được vấn đề nghiên 

cứu ta có thể chọn những nhóm để so sánh bằng cách sử dụng thí 

nghiệm (thực nghiệm, bán thực nghiệm, phi thực nghiệm), hay đi tìm 

tương quan giữa những vấn đề đặt tra bằng điều tra tương quan 

(correlational survey). Trong nghiên cứu định tính, có thể chọn nghiên 

cứu điển hình, mô tả dân tộc học, mô hình lý thuyết cơ sở (grounded 

theory) như là những chiến lược nghiên cứu. Đôi lúc có thể phối hợp 

nhiều chiến lược. 

2.4.2 Chọn mẫu nghiên cứu: 

Cho dù sử dụng loại hình nghiên cứu nào: định lượng, định tính 

hay phê phán, người nghiên cứu đều dùng các kỹ thuật chọn mẫu mà 

ta sẽ đề cập kỹ trong bài ba. Dĩ nhiên giữa các loại hình nghiên cứu có 
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những xu hướng chọn mẫu khác nhau. 

2.4.3 Chọn lựa phương pháp thu thập thông tin cụ thể: 

Hiện nay các nghiên cứu xã hội thường sử dụng các phương pháp 

thu thập thông tin sau đây: sử dụng tài liệu có sẵn, quan sát, điều tra 

và thử nghiệm (tạo tình huống). Mỗi phương pháp đều có các ưu điểm 

và hạn chế, do đó việc chọn lựa phương pháp nào tuỳ thuộc những 

điều kiện cụ thể. Thông thường trong một cuộc nghiên cứu không nên 

sử dụng một phương pháp duy nhất mà phải phối hợp một vài phương 

pháp. Tuy nhiên nên chọn một phương pháp chủ đạo và chính phương 

pháp này sẽ quyết định cuộc nghiên cứu thiên về khuynh hướng định 

tính hay định lượng. 

Việc chọn lựa phương pháp cụ thể tuỳ thuộc nhiều yếu tố: 

a) Mục đích cuộc nghiên cứu (mức độ khái quát, độ chính xác, sâu 

rộng của nội dung nghiên cứu);  

b) Đối tượng khảo sát;  

c) Nội dung nghiên cứu;  

d) Khả năng của người nghiên cứu; 

e) Và những hoàn cảnh cụ thể, những yếu tố của thực tế. 

2.4.4 Dự kiến xử lý thông tin: 

Đây cũng là khâu quan trọng trong việc lên kế hoạch nghiên cứu. 

Người nghiên cứu phải dự kiến xử lý thông tin bằng các phương tiện, 

kỹ thuật nào? Xử lý bằng máy tính hay xử lý thủ công, chọn kỹ thuật 

phân tích định tính hay định lượng? Người nghiên cứu cần được trang 
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bị ít nhiều những kiến thức các nguyên tắc thống kê, một số công cụ 

toán học. Kiến thức và khả năng xử lý thông tin của người nghiên cứu 

đôi khi ảnh hưởng đến các phương pháp, các kỹ thuật nghiên cứu 

được chọn lựa. Ngày nay các cuộc nghiên cứu thường được tiến hành 

tập thể hay có thể nhờ sự giúp đỡ của các bộ phận chuyên môn, nên 

người nghiên cứu cũng có thể không hoàn toàn cần thiết được đào tạo 

những kỹ thuật quá chuyên môn. Nhưng nắm vững những nguyên tắc 

xử lý dữ kiện sẽ giúp người nghiên cứu đi sâu vào việc phân tích hơn. 

Ví như, trong phân tích định lượng, khi nào thì dùng những kỹ thuật 

thống kê mô tả một biến, khi nào thì tìm tương quan, kiểm định trung 

bình giữa hai hay nhiều biến, khi nào thì dùng hồi qui, khi nào thì áp 

dụng phân tích nhân tố. Trong phân tích định tính cũng vậy, với 

những loại dữ kiện nào thì dùng phân tích nội dung định lượng theo 

chủ đề, khi nào thì dùng phân tích nội dung định tính. 

Tóm lược và một số điểm cần lưu ý và ghi nhớ: 

Chương này, sau khi liệt kê ra bảy bước chính của quá trình thực 

hiện một nghiên cứu, đi sâu vào ba bước của giai đoạn chuẩn bị: xác 

định vấn đề nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết (định nghĩa các 

khái niệm chính, cụ thể hoá bằng các chiều kích, các chỉ báo và đưa 

ra giả thiết), thiết kế cuộc nghiên cứu. Đây là ba bước quan trọng, 

quyết định sự thành công và tính khoa học của một công trình nghiên 

cứu.  

Cần lưu ý, ba bước này kế tiếp nhau, nhưng bước sau có thể bổ 

sung, hoàn chỉnh bước trước. Bước xác định vấn đề nghiên cứu đưa 

ra các bước nhỏ để giúp những người mới đi vào con đường nghiên 

cứu. Bước xây dựng khung lý thuyết hay còn gọi là thao tác hoá vấn 

đề nghiên cứu là cực kỳ quan trọng và khó, tương tự việc ta phác hoạ 
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khung sườn, diện mạo của một công trình kiến trúc. Bước thiết kế 

cuộc nghiên cứu là bước trung gian giữa giai đoạn chuẩn bị và giai 

đoạn thực hiện cuộc nghiên cứu. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Làm thế nào để xác định được vấn đề nghiên cứu ? Một vấn đề 

nghiên cứu để có thể thực hiện được cần có những đặc điểm chính 

nào? 

2. Thao tác hoá một vấn đề nghiên cứu bao gồm những công việc 

chính nào? 

3. Bước thiết kế cuộc nghiên cứu bao gồm những công việc chính 

nào?   

Bài tập: 

1. Người học tự xác định một đề  tài nghiên cứu và thử  thao tác 

hoá đề tài đã chọn. 

2. Hãy thao tác hoá và thiết kế nghiên cứu với các đề tài sau: a) 

« Tìm hiểu quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em TPHCM »;  b) «Tính 

tôn giáo ở các tầng lớp xã hội tại TPHCM »; c) “Tìm hiểu nghèo đói ở 

nông thôn từ lối tiếp cận văn hoá”. 

Bài đọc thêm: 

- Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), NXB 

Chính trị, Hà nội, 1998, tr. 155-240 

- Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 65-84. 
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CHƯƠNG 3: CHỌN MẪU     

1.Giới thiệu khái quát  

Chương 3 chủ yếu trình bày các kỹ thuật chọn mẫu. 

2. Mục tiêu của chương này 

Giúp người học nắm được các đặc điểm của các loại chọn 

mẫu xác suất và không xác suất để ứng dụng trong các nghiên cứu 

định lượng và định tính. 

Do những hạn chế về thời gian, tiền bạc, phương tiện vật chất, và 

cả  những lý do kỹ  thuật, trong rất nhiều trường hợp không thể nghiên 

cứu tất cả các đối tượng mà cuộc nghiên cứu nhắm tới, ví như không 

thể hỏi tất cả ý kiến của cử tri trong một cuộc bầu cử, tất cả những 

người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong các trường hợp trên người 

nghiên cứu phải sử dụng các kỹ thuật chọn mẫu. 

2.1. Một số thuật ngữ liên quan đến chọn mẫu: 

Những đối tượng của cuộc nghiên cứu được gọi là các đơn vị 

phân tích (units of analysis). Các đơn vị phân tích thường là các cá 

nhân, nhưng cũng có thể là những cặp vợ chồng, một câu lạc bộ, một 

xí nghiệp, một quận huyện hay một nhà nước, tuỳ theo tính chất và nội 

dung của cuộc nghiên cứu.  

Tổng số toàn thể các đơn vị nghiên cứu được gọi là dân số 

(population hay universe mà một số tác giả còn sử dụng thuật ngữ 

toàn số, hay tổng thể nghiên cứu). Dân số ở đây được hiểu là tập hợp 

các yếu tố cấu tạo nên một toàn thể, là tập hợp các đối tượng mà 

người nghiên cứu nhắm tới. Tập hợp các phân xưởng của một xí 
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nghiệp, các sách trong một thư viện, học sinh của một trường, các bài 

báo đăng trên một tạp chí, các câu lạc bộ trong một thành phố đều là 

những dân số khác nhau và có thể là đối tượng của các cuộc nghiên 

cứu. 

 Mẫu (sample, échantillon): mẫu là một tập hợp được chọn lựa, 

có tính cách tiêu biểu và được rút ra từ toàn thể dân số mà người ta 

muốn nghiên cứu. Yếu tố mẫu (sampling element): là trường hợp hay 

là đối tượng cuối cùng được chọn trong một mẫu, thí dụ, những người 

phụ nữ theo đạo Phật tuổi từ 21 đến 50, một nam giảng viên đại học 

tuổi dưới 40. Đơn vị mẫu (sampling unit): đó có thể là một yếu tố duy 

nhất của mẫu hoặc là một chùm (cluster) của mẫu, nghĩa là một tập 

hợp các yếu tố của mẫu. Khung mẫu (sampling frame) là một danh 

sách đầy đủ tất cả các đơn vị từ đó mẫu sẽ được rút ra. 

2.2. Các loại mẫu: 

Một cách tổng quát có thể phân ra các loại mẫu có tính cách xác suất 

và các loại mẫu không có tính xác suất.  

2.2.1. Các loại mẫu xác suất:   

Chọn mẫu theo phương pháp xác suất (probability sampling) có 

nghĩa là sự chọn lựa hoàn toàn do sự ngẫu nhiên của việc rút thăm 

định đoạt và do đó không có sự thiên lệch do ý định chủ quan của con 

người. Ngẫu nhiên ở đây không có tính cách tình cờ. Một mẫu xác 

suất là mẫu trong đó có thể biết tính xác suất của việc chọn lựa  từng 

trường hợp. 

1/ Mẫu ngẫu nhiên (random sampling):  

Đây là loại mẫu xác suất ta thường biết nhất. Trong loại mẫu 
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ngẫu nhiên, mỗi một đơn vị trong toàn thể  dân số đều có cơ hội ngang 

nhau để được chọn vào mẫu. Trong quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên, 

người ta thường chỉ định mỗi trường hợp bằng một con số để sau đó 

có thể rút thăm một cách ngẫu nhiên, hay người ta còn có thể căn cứ 

trên các bảng số ngẫu nhiên (table of random numbers). 

Bảng 3.1: Ví dụ về bảng số ngẫu nhiên 

Việc chọn mẫu ngẫu nhiên có ưu điểm là tránh được thiên lệch 

và cung cấp cho ta các phương tiện thống kê để đánh giá các sai lệch 

của việc chọn mẫu. Tuy nhiên, với các mẫu lớn, việc chọn mẫu ngẫu 

nhiên là một công việc rất nặng nhọc, đòi hỏi nhiều công sức nếu 

không được máy tính giúp đỡ. 

2/ Mẫu hệ thống (systematic sample):  

Đó là mẫu trong đó các trường hợp được chọn theo một khoảng 

cách nhất định, và thông thường trường hợp đầu tiên được chọn ngẫu 

nhiên. So sánh với mẫu ngẫu nhiên, mẫu hệ thống lệ thuộc nhiều hơn 

vào sự chính xác của khung mẫu. Trong việc chọn mẫu hệ thống, nếu 

duy trì trật tự của khung mẫu có thể đưa đến các mẫu không có tính 

cách tiêu biểu. Babbie đã đưa ra ví dụ về một cuộc nghiên cứu theo 

mẫu hệ thống các binh lính đồng minh trong thế chiến thứ hai dựa trên 

một khoảng cách 1/10, cuối cùng đã cho một mẫu gồm toàn các ông 

trung sĩ, bởi lẽ khung mẫu đã dựa trên việc liệt kê các tiểu đội với 10 

binh lính và một tiểu đội được sắp xếp theo cấp bậc, tiểu đội trưởng 

đứng đầu. Các danh bạ điện thoại thường được sắp xếp theo mẫu chữ 

• …48461 12952 72619 73689 52059  37086  
•     76534 38146 49692 31366 52093  15422 
•     70437 25861 38504 14752 23757  29660 
•     59584 03370 42806 11393 71722  93804 
•     04285 58554 16085 51555 27501  73883… 
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cái, do đó có trường hợp các nhóm thiểu số thường tập trung lại thay 

vì phân tán một cách ngẫu nhiên nên dễ bị loại ra trong việc chọn 

mẫu. Tóm lại, việc chọn mẫu hệ thống đòi hỏi khung mẫu phải có tính 

cách ngẫu nhiên. 

 3/ Mẫu rút thăm tập trung từng chùm, từng nhóm (cluster 

sampling):  

Có nghĩa là thay vì rút thăm từng đơn vị người ta rút thăm từng 

nhóm đơn vị, hay nói cách khác đơn vị mẫu là tập hợp các yếu tố. 

Người nghiên cứu sử dụng loại mẫu này khi chỉ có bản liệt kê từng 

nhóm đơn vị chứ không có bản liệt kê từng đơn vị. Lấy thí dụ, điều tra 

về học sinh mà không có bảng danh sách học sinh nhưng chỉ có danh 

sách các lớp, do đó sẽ chọn một số lớp rồi hỏi tất cả học sinh trong số 

lớp đã chọn. 

Mẫu rút thăm từng chùm đôi khi còn được gọi là mẫu rút thăm 

khu vực (area sampling). Ví dụ, nghiên cứu trình độ văn hoá trung 

bình của phụ nữ quận Phú nhuận, người nghiên cứu có thể chọn mẫu 

qua nhiều giai đoạn: rút mẫu ngẫu nhiên về các khu vực trong quận 

(có thể theo tiêu chí giàu nghèo), rồi rút thăm các phường, khu phố, 

hộ, rồi mới đến những người phụ nữ cần nghiên cứu. 

Phương pháp chọn mẫu này cho phép tiết kiệm thời gian và tiền 

bạc, nhưng vì phải qua nhiều giai đoạn nên sai lệch của mẫu sẽ cao 

lên. Do đó người nghiên cứu phải quan tâm đến qui mô của mẫu và 

tính chính xác của mẫu không chỉ một lần mà qua các giai đoạn của 

việc chọn mẫu từng chùm. 

 4/ Mẫu ngẫu nhiên theo phân lớp (stratified random sampling):  
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Đây là cách chọn mẫu theo đó giai đoạn đầu phải chia các đối 

tượng khảo sát ra thành các phân lớp, ví dụ: phân các sinh viên theo 

các khoa, hay sinh viên một lớp theo giới tính, theo lứa tuổi... Trong 

giai đoạn thứ hai, người ta sẽ dùng phương pháp rút thăm để chọn 

mẫu nghiên cứu. Không nên nhầm lẫn phương pháp này với phương 

pháp phân suất (quota sample) sẽ được trình bày sau. Sự phân chia ra 

các phân lớp là một yếu tố không có tính cách ngẫu nhiên, nhưng 

trong giai đoạn rút thăm các đơn vị nghiên cứu thì sự chọn lựa này 

theo phương pháp ngẫu nhiên chứ không do điều tra viên tự quyết 

định. 

Người ta dùng phương pháp này khi nào sự phân chia thành các 

phân lớp làm cho trong mỗi phân lớp các đơn vị đối tượng thuần nhất 

hơn. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa các đơn vị trong một phân 

lớp thì nhỏ hơn so với sự khác biệt giữa các phân lớp. 

Việc chọn lựa các phân lớp là tuỳ mục tiêu của người nghiên 

cứu, hay cũng có thể dựa trên các phân lớp có sẵn trong các tư liệu 

thống kê (ví dụ qui mô dân số trong một tỉnh), hay dựa trên các phân 

lớp do các cuộc nghiên cứu thăm dò đem lại. 

Với phương pháp chọn mẫu này, ta không chỉ có thể phân lớp 

trên một biến số mà có thể hai hay ba biến số, lấy thí dụ trong việc 

nghiên cứu các cán bộ tại một viện nghiên cứu, ta có thể chọn các 

phân lớp sau: phân lớp thứ nhất: giáo sư, phó giáo sư, nghiên cứu 

viên, trợ lý nghiên cứu, phân lớp thứ  hai theo giới tính: nam nữ... 

Mẫu ngẫu nhiên theo phân lớp này đôi lúc cho phép ta tiết kiệm 

được thời gian và tiền bạc, nếu biến số được phân lớp (ví dụ cấp bậc 

trong quân đội, trong một viện nghiên cứu, hay nghề nghiệp) có tương 

quan với các biến số khác (tuổi, giới tính, lợi tức) mà ta muốn tìm 
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hiểu. 

Tóm lại, như vừa trình bày, các loại chọn mẫu này không loại trừ 

nhau, người nghiên cứu có thể phối hợp, ví như ta có thể phối hợp 

chọn mẫu theo phân lớp và chọn mẫu theo chùm. Trong trường hợp 

này, ta chọn các phân lớp trước rồi sau đó tiến hành chọn mẫu từng 

chùm với từng phân lớp. 

2.2.2. Chọn mẫu không có tính xác suất: 

Bên cạnh những phương pháp chọn mẫu xác suất, ta còn có thể 

sử dụng các phương pháp chọn mẫu không có  xác suất  (no 

probability sampling). Các phương pháp này thường được sử dụng 

trong các cuộc nghiên cứu định tính, có qui mô nhỏ. Điểm hạn chế của 

phương pháp này là người nghiên cứu không thể cho rằng đối tượng 

được chọn là thật sự tiêu biểu cho dân số, do đó không thể tổng quát 

hoá những kết luận nghiên cứu ra khỏi phạm vi đã chọn lựa. Người 

nghiên cứu cũng không thể tính được chính xác độ sai lệch của mẫu. 

Bên cạnh những hạn chế này, phương pháp chọn mẫu không xác suất 

cũng có các ưu điểm: ít phức tạp, ít tốn kém, tiện lợi, nhanh gọn và có 

thể lập lại, bổ sung cuộc nghiên cứu dễ dàng hơn phương pháp chọn 

mẫu xác suất. 

 1/ Chọn mẫu tình cờ, tiện lợi (convenience, accidental sampling):  

Người nghiên cứu có thể chọn những người gần gũi, thích hợp để 

hỏi. Mẫu sẽ không có tính cách chính xác, nhưng ngược lại ta tiết 

kiệm được thời gian và tiền bạc. Cách chọn mẫu này thường gặp ở 

những trường hợp thực tập của sinh viên với những "đối tượng bị bắt 

cóc" để phỏng vấn, hay trường hợp điều tra tiếp thị trên đường phố... 
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 2/ Chọn mẫu phân suất, chọn mẫu định ngạch (quota sampling):  

Trong kỹ thuật này, trước tiên người nghiên cứu phải xác định 

đâu là những phân lớp quan trọng, thích hợp cho việc nghiên cứu, ví 

như các bang trong người Hoa, dân cư theo tôn giáo, tuổi tác và giới 

tính của một nhóm đối tượng... Sau đó người nghiên cứu chọn một 

phân suất cho các phân lớp này, tỷ lệ tương ứng với thực tế của toàn 

dân số. Sau khi phân suất đã được ấn định vấn đề kế tiếp là tìm ra 

những đối tượng, những người mang những đặc tính trên. Điều này 

hoàn toàn do người điều tra quyết định. 

Mặc dù kỹ thuật chọn mẫu phân suất không có tính cách ngẫu 

nhiên, nhưng người nghiên cứu cố gắng tránh định kiến trong việc 

chọn lựa các đối tượng và bảo đảm cho mẫu càng có tính cách tượng 

trưng và tổng quát càng tốt. Một yếu tố  thường làm lệch mẫu là người 

phỏng vấn có xu hướng chọn những đối tượng ít trở ngại, chọn những 

người quen biết và đôi lúc có thành kiến với một tầng lớp xã hội nào 

đó. 

 3/ Chọn mẫu dựa trên sự phán đoán (purposive hay judgmental 

sampling):  

Khác với mẫu phân suất, trong kỹ thuật chọn mẫu này người 

nghiên cứu không cần thiết phải chọn các tỉ lệ theo các phân lớp, cũng 

không phải chọn theo sự tiện lợi như trong việc chọn mẫu tình cờ, mà 

dựa theo sự phán đoán của người nghiên cứu để tìm những người trả 

lời nào đáp ứng nhất những mục tiêu của cuộc nghiên cứu, những 

người nào có thể cung cấp nhiều thông tin nhất cho vấn đề cần tìm 

hiểu. 

Ưu điểm của kỹ thuật này là người nghiên cứu có thể chọn những 
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người trả lời dựa trên những kỹ năng nghiên cứu và trên hiểu biết của 

mình. Ví như người nghiên cứu có thể biết thế nào là một người phụ 

nữ Việt nam điển hình, một người trí thức Việt nam tiêu biểu. Kỹ 

thuật này thường được áp dụng trong việc tiên đoán kết quả các cuộc 

bầu cử, có những địa phương thường chọn đúng các ứng viên tổng 

thống được bầu. Một đặc trưng khác của kỹ thuật này là tìm ra những 

trường hợp đặc biệt (những trường hợp lệch lạc) hơn là tìm ra những 

mẫu người trả lời bình thường và để tìm xem cái gì đã làm cho họ tách 

khỏi những chuẩn mực đã qui định. 

 4/ Chọn mẫu tích luỹ (snowball sampling):  

Các năm gần đây, kỹ thuật này càng ngày càng được sử dụng 

rộng rãi, đặc biệt đối với các nhà nghiên cứu dùng phương pháp quan 

sát, hay nghiên cứu các cộng đồng. Mặc dù kỹ thuật này thường được 

xem là cách chọn mẫu không có tính xác suất, nhưng cũng có những 

nhà nghiên cứu  sử dụng thêm cách rút thăm để tăng cường độ tin cậy 

của mẫu. 

Kỹ thuật này thường được tiến hành qua các giai đoạn sau: Trong 

giai đoạn đầu người nghiên cứu cố tìm ra và phỏng vấn một số người 

có những đặc tính theo yêu cầu. Những người này được sử dụng như 

những thông tín viên (informants) để tìm ra những người khác sẽ được 

đưa vào mẫu. Những người này đến lượt họ sẽ được phỏng vấn và họ 

gợi ý phỏng vấn những người khác nữa. Như vậy mẫu càng lúc càng 

lớn dần như một "tảng tuyết lăn". 

Nếu muốn có một mẫu có tính cách xác suất, phải rút thăm ở mỗi 

giai đoạn hay cũng có thể sử dụng thêm kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên 

ở mỗi giai đoạn. 
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3.3. Qui mô của mẫu: 

Qui mô của mẫu tuỳ thuộc tính chất của dân số, mục tiêu và qui 

mô của việc nghiên cứu. Có nhiều cuộc nghiên cứu có dân số rất nhỏ 

nên ta có thể nghiên cứu luôn toàn thể dân số. Thông thường qui mô 

của mẫu tuỳ thuộc qui mô của dân số để chọn mẫu. 

Để xác định qui mô của mẫu rút ra từ dân số có rất nhiều công 

thức của nhiều tác giả khác nhau. Công thức sau chỉ có tính tham 

khảo. Slovin (1960) đã đưa ra công thức như sau: 

n = N/ (1+ N.e2) 

 Theo đó,  n = qui mô của mẫu 

       N = qui mô của dân số 

      e = mức sai lệch mong muốn (tỷ lệ phần trăm sai lệch do việc 

sử dụng mẫu chứ không phải nghiên cứu toàn mẫu). 

Lấy thí dụ, trong một cuộc nghiên cứu ta có dân số là 9000 đơn vị và 

chúng ta muốn có một mức sai lệch là 2%, thì mẫu được chọn lựa sẽ 

là: 

   n = 9.000/ 1+ 9.000(.02)2 

   n = 9.000/ 1+ 9.000(.0004) 

   n = 9.000/ 1+ 3.6 

   n = 1.957 

Với công thức tính trên ta giả định có một dân số phân bố bình 

thường. Khi  mà dân số ước tính nhỏ quá thì không được ứng dụng 
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công thức này. 

Các tác giả Pagoso, Garcia và Guerrero de Leon (1978) cho ta 

một bảng để tính qui mô của mẫu trong tương quan với dân số và các 

mức độ sai lệch: 

Bảng 3.2: Qui mô của mẫu với dân số và mức độ sai lệch 

MỨC ĐỘ SAI LỆCH 

Dân số: + 1% + 2% + 3% + 4 % + 5% +10% 

500 * * * * 222 83 

1.500 * * 638 441 316 94 

2.500 * 1250 769 500 345 96 

3.000 * 1364 811 517 353 97 

4.000 * 1538 870 541 364 98 

5.000 * 1667 909 556 370 98 

6.000 * 1765 938 566 375 98 

7.000 * 1842 959 574 378 99 

8.000 * 1905 976 580 381 99 

9.000 * 1957 989 584 383 99 

10.000 5.000 2000 1000 588 385 99 

50.000 ... 8.333 2381 1087 617 387 100 

(Dấu * cho thấy là giả định về phân bố bình thường (normal 

distribution) thấp, do đó không thể ứng dụng công thức tính qui mô 

của mẫu). 

Nếu không biết được dân số cụ thể thì rất khó chọn mẫu, tuy 

nhiên để có thể thực hiện các phân tích thống kê, tối thiểu phải có 30 

trường hợp (Alston Bowles, 1998, tr. 95). Nhưng cũng có các kỹ thuật 
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có thể sử dụng với mẫu ít hơn 30 trường hợp. Cũng có nhà nghiên cứu 

đòi tối thiểu là phải 100 trường hợp, bởi lẽ có nhiều phân tổ mà người 

nghiên cứu muốn nghiên cứu riêng biệt, hoặc có nhiều biến số phải 

kiểm soát. Ví dụ với một cuộc nghiên cứu 30 trường hợp với hai biến 

lợi tức và học vấn, ta sẽ gặp khó khăn nếu muốn tìm thêm ảnh hưởng 

của các biến khác, như giới tính, dân tộc... Vì vậy khi chọn qui mô 

mẫu, phải tính trước mẫu này sẽ được phân tổ bao nhiêu lần nữa trong 

khi phân tích các dữ kiện. 

Gay cũng đưa ra những qui mô tối thiểu có thể chấp nhận được 

tuỳ theo những loại hình nghiên cứu: 

-  Đối với nghiên cứu mô tả: 10% dân số. Với những dân số nhỏ 

hơn, tối thiểu phải 20% dân số. 

-  Đối với nghiên cứu tương quan: tối thiểu 30% đối tượng khảo 

sát 

-  Đối với những nghiên cứu thực nghiệm: tối thiểu mỗi nhóm 

phải 15 đối tượng. Một vài tác giả khác cho rằng phải 30 đối tượng. 

Thật ra việc chọn qui mô mẫu còn tuỳ thuộc tính đồng nhất hay 

đa dạng của dân số nghiên cứu. 

Người nghiên cứu, ngoài việc tính toán qui mô lý thuyết của 

mẫu, còn phải dự kiến trong thực tế số trường hợp thu thập lại được và 

có thể sử dụng, do nhiều lý do, sẽ không như dự định. 

3.4. Nghiên cứu định lượng và định tính với việc chọn mẫu: 

Cần lưu ý, nói chung những nhà nghiên cứu định lượng, do đề 

cao tính khách quan trong nghiên cứu, có xu hướng sử dụng mẫu xác 
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suất, trong khi nhà nghiên cứu định tính, do tính chất của nghiên cứu 

có tính thăm dò và không loại trừ sự chọn lựa của người nghiên cứu 

về các đối tượng khảo sát thường chọn mẫu không xác suất. 

Nhà nghiên cứu định tính cũng chọn nghiên cứu những trường 

hợp điển hình, nhưng còn chọn cả những trường hợp ngoại lệ, “lệch 

chuẩn” để hiểu rõ hơn cái điển hình hay để hiểu rõ hơn các thái cực. 

Thông thường việc chọn mẫu trong nghiên cứu định tính ít bị chi phối 

bởi những nguyên tắc chặt chẽ của thống kê, mà bị chi phối bởi những 

ý đồ lý thuyết, hay nói cách khác việc chọn mẫu nhằm hiểu rõ hơn 

hiện tượng khảo sát và nhằm làm rõ những quan điểm, những lý 

thuyết đang hình thành của người nghiên cứu. Vì tính chất của hai loại 

nghiên cứu khác nhau, ta không thể nói loại chọn mẫu nào – xác suất 

hay không xác suất – có ưu điểm hơn hay hiệu quả hơn (xem bảng 

3.3) 

Bảng 3.3: So sánh chọn mẫu trong nghiên cứu 

định lượng và định tính 

Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định tính: 

- chọn mẫu xác suất - chọn mẫu không xác suất 

- tính khách quan - tính chủ quan 

- tính đại diện - tính không đại diện 

- kết quả có thể tổng quát hoá - kết quả không thể tổng quát 

hoá 

- tính chặt chẽ thống kê - không tính chặt chẽ thống kê 

- mẫu ngẫu nhiên - mẫu bị chi phối bởi lý thuyết 

- người nghiên cứu không can thiệp 

vào việc chọn mẫu   

- người nghiên cứu tham dự 

vào việc chọn mẫu 

- các đơn vị của khung mẫu đều có - các đơn vị không có cơ hội 
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cơ hội được chọn lựa ngang nhau được chọn lựa ngang nhau. 

Tóm lược và một số điểm cần ghi nhớ, lưu ý: 

Việc chọn mẫu được đặt ra khi người nghiên cứu không thể 

nghiên cứu toàn thể dân số. Phải phân biệt các loại chọn mẫu xác 

suất và không xác suất. Mẫu xác suất bao gồm 4 loại hình chính: mẫu 

ngẫu nhiên, mẫu hệ thống, mẫu rút thăm theo chùm, mẫu ngẫu nhiên 

theo phân lớp. Mẫu không ngẫu nhiên bao gồm 4 loại hình: mẫu tình 

cờ, mẫu định ngạch, mẫu phán đoán, mẫu tích luỹ. Qui mô của mẫu 

tuỳ thuộc loại hình nghiên cứu, mức độ chính xác mong muốn và tính 

thuần nhất của tổng thể nghiên cứu. 

Cần lưu ý, cách chọn mẫu tuỳ thuộc loại hình nghiên cứu định 

lượng hay định tính. Và các loại mẫu có thể được phối hợp với nhau. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Trình bày các ưu điểm và hạn chế của các loại chọn mẫu xác suất 

và không xác suất. 

2. Qui mô của mẫu tuỳ thuộc những yếu tố nào? 

Bài tập: 

1. Chọn mẫu 200 sinh viên khoa Xã Hội Học để nghiên cứu đề tài “Hệ 

thống giá trị của sinh viên Khoa Xã hội học, ĐHM-BC” 

2. Chọn mẫu 600 nữ công nhân ngành may để thực hiện đề tài: “Điều 

kiện làm việc và sinh hoạt của nữ công nhân may TPHCM”. 

3. Tìm hiểu cách nuôi chim cảnh bằng cách phỏng vấn sâu 10 nghệ 

nhân nuôi chim. Nên chọn mẫu như thế nào? 
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CHƯƠNG 4 KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢN CÂU HỎI 

1.Giới thiệu khái quát. 

Chương 4 trình bày những nét cơ bản để thiết kế bản hỏi 

(questionnaire). 

2.Mục tiêu của chương này.  

Giúp người học phân biệt các loại bản hỏi, các hình thức câu 

hỏi, câu trả lời và bố cục mà một bản hỏi cần tuân thủ. 

Khi đã xây dựng khung lý thuyết, hình thành các giả thiết, bước 

kế tiếp là xây dựng những công cụ để thu thập các dữ kiện như bản 

câu hỏi (hay đơn giản bản hỏi), bản hướng dẫn phỏng vấn, bản các đề 

mục để quan sát... Bản hỏi là danh sách các câu hỏi mà người được 

điều tra được đề nghị trả lời. Thuật ngữ "bản hỏi" trong một ý nghĩa 

khác thường dùng để chỉ bản hỏi mà đối tượng tự trả lời, để phân biệt 

với hình thức đối tượng được người phỏng vấn trực tiếp hỏi. Nhưng ở 

đây chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để chỉ các loại danh sách các câu 

hỏi để điều tra, cho dù là chính đối tượng tự trả lời hay chính người 

phỏng vấn sẽ trực tiếp hỏi. 

4.1. Chọn loại hình bản hỏi thích hợp: 

Việc xây dựng bản hỏi tuỳ thuộc việc chọn lựa kỹ thuật nào để 

thu thập dữ kiện: điều tra bằng thư tín, bằng điện thoại, điều tra ở cấp 

độ cá nhân hay nhóm. 

Chọn loại hình bản hỏi nào tuỳ thuộc mục tiêu, tài nguyên, đối 

tượng khảo sát của cuộc nghiên cứu. 
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Trong trường hợp điều tra bằng thư tín, các câu hỏi phải dễ đọc, 

dễ hiểu vì người trả lời sẽ không có được sự giải thích nào thêm. Với 

điều tra bằng điện thoại, không thể có các câu hỏi với quá nhiều biến 

thể trả lời, bởi lẽ người trả lời không thể nhớ được tất cả. Các câu hỏi 

cho nhóm phải rõ ràng và dễ hiểu cho người trả lời. Trong bản hỏi áp 

dụng cho các cá nhân, người phỏng vấn phải quan tâm đến những câu 

hỏi nhạy cảm và có tính riêng tư vì sự hiện diện của người điều tra sẽ 

làm cho người trả lời e ngại. Ta có thể tóm tắt một số khác biệt, ưu 

điểm, khuyết điểm giữa các loại hình điều tra bằng bản hỏi (Alston, 

Bowles,1998, tr. 112) (bảng 4.1). 

Bảng 4.1: So sánh ba loại hình điều tra bằng bản hỏi 

 Bản hỏi gởi 

bằng thư 

Điều tra qua 

điện thoại 

Điều tra trực 

tiếp 

* Chi phí: - thấp - trung bình - cao 

* Tỷ lệ trả 

lời: 

- thấp - trung bình - cao nhất 

* tầm bao 

quát đối 

tượng khảo 

sát: 

- lớn, những 

người có khả 

năng đọc, viết 

và động cơ trả 

lời cao 

- lớn, có thể với 

những người có 

trình độ học 

vấn thấp, 

nhưng phải có 

điện thoại 

- nhỏ, nhưng đa 

dạng  với cả 

người không 

biết chữ, 

nghèo, không 

có điện thoại 

* thuận 

lợi/bất lợi: 

- người trả lời 

có thời gian và 

địa điểm thuận 

lợi 

- có thể kết 

thúc nhanh 

 

- tốn thời gian 

cho người 

phỏng vấn và 

người trả lời. 
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- kết quả 

nhanh, dễ nhập 

máy tính 

 

 

- có thể nhập 

trực tiếp kết 

quả vào máy 

tính 

 

- đòi thời gian 

mã hoá và nhập 

dữ kiện 

* tính chính 

xác và loại 

dữ kiện: 

- các hình minh 

hoạ  giúp dễ 

hiểu hơn 

- không thể gợi 

chuyện, làm rõ 

những điều mơ 

hồ 

- không kiểm 

tra được có 

đúng đối tượng 

khảo sát 

 

 

- không kiểm 

tra các câu trả 

lời có theo thứ 

tự 

- có thể làm rõ 

câu hỏi 

 

- ít cơ hội gợi 

chuyện 

 

 

- không ghi 

nhận được 

những ứng xử 

không lời 

 

 

- có thể bảo 

đảm thứ tự của 

câu trả lời 

- có thể sử dụng 

các công cụ hỗ 

trợ 

- có thể làm rõ 

câu hỏi, gợi 

chuyện 

 

- có thể ghi 

nhận ứng xử 

không lời và 

các phản ứng 

khác, đúng đối 

tượng 

- trả lời theo thứ 

tự 
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- có thể chỉ trả 

lời một phần 

 

- cần ngắn gọn 

để bảo đảm tỷ 

lệ trả lời cao 

- ít “tính phản 

ứng” với người 

trả lời 

- có thể không 

tiếp tục trả lời 

- cần dùng câu 

hỏi đơn giản

 

- “tính phản 

ứng” ở mức 

trung bình 

- được trả lời 

đầy đủ 

 

- có thể dùng 

câu hỏi mở, trả 

lời dài 

- “tính phản 

ứng” ở mức độ 

cao 

* tính khuyết 

danh: 

- cao - ít - ít 

Sau đây chúng tôi trình bày các nguyên tắc tổng quát áp dụng 

cho việc xây dựng các loại bản hỏi. 

4.2. Những sai lầm thường mắc phải khi xây dựng bản hỏi: 

* Câu hỏi kép:  

Không nên bao gồm hai hay nhiều câu hỏi trong một câu. Lấy thí 

dụ làm thế nào có thể trả lời câu hỏi: "Trong quận, huyện của anh 

(chị) có những chương trình đào tạo tay nghề cho phụ nữ và thanh 

niên không?", nếu ở quận huyện đó chỉ có chương trình đào tạo tay 

nghề cho phụ nữ nhưng không có chương trình đào tạo cho thanh 

niên. 

* Các câu hỏi gợi ý:  
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Các câu hỏi phải được hỏi dưới dạng trung lập nhất. Lấy thí dụ 

thay vì hỏi: "anh không hút thuốc phải không?" thì nên hỏi: "anh có 

hút thuốc hay không hút thuốc?". Một cách làm lệch câu trả lời là dựa 

vào một quyền lực nào đó, ví dụ: "các nhà bác học đều cho rằng hút 

thuốc là có hại, anh/chị có đồng ý không?".  

* Các câu hỏi dị nghĩa, mơ hồ:  

Ví như: “Trong tháng qua anh chị có bao nhiêu bạn tình?” Hay 

“Anh chị có bằng lòng không với căng tin của nhà trường?” 

* Các câu hỏi đòi hỏi quá nhiều chi tiết:  

Ví như “Trong 30 ngày qua anh/chị đã dành bao nhiêu tiếng đồng 

hồ để xem tivi?” Thực tế hơn có lẽ chúng ta chỉ cần hỏi thời gian dành 

cho việc xem tivi trong một hai ngày trước. 

* Các câu hỏi dựa trên những giả định: 

 “Trung bình mỗi ngày anh hút khoảng bao nhiêu điếu thuốc?”, 

hay “Chị dùng phương pháp ngừa thai nào?”. Trong trường hợp này 

phải dùng các câu hỏi lọc (filter question) để xem người trả lời có 

thuộc nhóm người mà câu hỏi đặt ra không. 

4.3. Các điểm cần lưu ý khi đặt các câu hỏi: 

 Cấp độ dùng chữ: 

Một nguyên tắc tổng quát trong việc xây dựng bản hỏi là một câu 

hỏi tốt là một câu hỏi ngắn gọn nhưng diễn tả đầy đủ ý mong muốn. 

Các bản hỏi gởi bằng thư hay các bản hỏi chính đối tượng tự trả lời 

(self-administered) càng cần ngắn gọn, rõ ràng vì chính người trả lời 

sẽ tự đọc và trả lời các câu hỏi này mà không có người giải thích. 
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Việc dùng chữ trong các bản hỏi không được vượt quá trình độ 

của các đối tượng được nghiên cứu, không nên dùng các từ lóng, hay 

các từ mang ý nghĩa phê phán không tốt. Ví như tránh dùng từ “thu 

nhập” đối với nông dân, “hội nhập xã hội” với người bình dân. 

Câu hỏi sự kiện và câu hỏi trừu tượng: 

Đối với các câu hỏi về sự kiện như tuổi tác, giới tính và ngay cả 

các câu hỏi về sự kiện lịch sử, người trả lời cảm thấy quen thuộc và dễ 

trả lời. Trong khi các câu hỏi về các khái niệm trừu tượng như hạnh 

phúc, tình yêu hay công bằng là những khái niệm khó trả lời hơn. Cho 

dù đối tượng có thể quen thuộc với các khái niệm như hạnh phúc, thoả 

mãn... nhưng họ sẽ khó trả lời với những câu hỏi về "mức độ hạnh 

phúc" (rất hạnh phúc, hạnh phúc, không hạnh phúc) hay về “mức độ 

thoả mãn” (trong công việc chẳng hạn). 

Các câu hỏi về ý kiến rất khó trả lời. Đối tượng thường không có 

ý kiến bởi lẽ hoặc là họ không bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, hoặc là 

sợ tỏ ra ngây ngô, không am hiểu vấn đề. Với loại câu hỏi này, người 

ta thường dùng hình thức trả lời đồng ý hay không đồng ý với những ý 

kiến, với những nhận định nào đó. 

Các câu hỏi nhạy cảm: 

Các chủ đề nhạy cảm như vấn đề tình dục hay các vấn đề lệch lạc 

xã hội như ý kiến về tự tử, mại dâm thường làm người trả lời do dự. 

Họ cảm thấy một áp lực rất lớn để không thừa nhận các hành vi bị 

cấm đoán (ví dụ, hỏi về việc quay cóp của sinh viên, quan hệ tình dục 

trước hôn nhân…). 

Trước những câu hỏi nhạy cảm, cần làm cho người trả lời không 
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phải mặc cảm khi thừa nhận hành vi của mình bằng cách dùng từ ngữ 

như thế nào để người ta hiểu rằng không có sự đồng quan điểm hoàn 

toàn về chuẩn mực này ("Một vài bác sĩ cho rằng việc uống rượu là có 

hại trong khi một vài bác sĩ khác cho là không hại, anh nghĩ gì về điều 

này?"). Trong những vấn đề nhạy cảm ta cũng có thể dùng các mỹ từ: 

"công nhân vệ sinh" thay cho "công nhân hốt rác", "người thu gom 

phế liệu" thay cho "người làm nghề ve chai". Về những câu hỏi đòi 

hỏi người trả lời phải phê phán người khác, hay một chính sách nào đó 

thì đồng thời cũng để người ta nhận định thêm những ưu điểm. Trong 

hình thức trả lời, người ta dùng các ký tự A, B,C thay cho các con số 

định lượng 

Cũng có trường hợp người trả lời không biết gì về nội dung câu 

hỏi, hay không có ý kiến. Họ sẽ cảm thấy không thoải mái vì không 

trả lời được, và sợ bị đánh giá tiêu cực. Trong trường hợp trên, người 

phỏng vấn nên nêu thêm khả năng trả lời: "Tôi không biết". 

Có những nhà xã hội học nghiên cứu vai trò của cơ cấu câu hỏi 

(đóng hay mở), độ dài của câu hỏi, vị trí của câu hỏi trong bản hỏi... 

đối với những câu hỏi nhạy cảm. Đối với những câu hỏi không có tính 

cách nhạy cảm thì không có sự khác biệt giữa những yếu tố này. 

Nhưng đối với những câu hỏi nhạy cảm, các yếu tố này có ảnh hưởng. 

Sudman và Bradburn rút ra kết luận những câu hỏi ngắn từ 12 từ trở 

xuống làm người ta sợ hơn những câu hỏi từ 33 từ trở lên. Câu hỏi 

càng khó càng ít có được câu trả lời, và nếu được đặt vào đầu bản hỏi 

thì dễ có những câu trả lời không trung thực. 

4.4.Câu hỏi mở và câu hỏi đóng: 

Ngoài việc dùng từ ngữ trong các câu hỏi, người nghiên cứu phải 

cẩn thận, chú trọng đến các loại hình câu trả lời. Người ta thường phân 
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biệt câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là câu hỏi mà người trả 

lời sẽ chọn một hay nhiều biến thể được người nghiên cứu đưa ra, 

trong khi câu hỏi mở là câu hỏi mà câu trả lời không được xác định 

trước. 

Câu hỏi đóng có các ưu điểm sau đây: 

1/ Các câu trả lời được chuẩn hoá và có thể so sánh với nhau. 

2/ Các câu trả lời thường dễ được mã hoá và phân tích. 

3/ Người trả lời thường dễ dàng hiểu được ý nghĩa câu hỏi, bởi lẽ 

nếu không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi họ cũng đoán được qua các 

phương án mà câu trả lời đưa ra. 

4/ Các câu trả lời thường khá đầy đủ và do đó người nghiên cứu 

ít nhận được các câu trả lời không thích hợp. Ví dụ: nếu ta dùng một 

câu hỏi mở như sau để hỏi một người nông dân:"anh thường đi về 

thành phố hay không?" ta có thể nhận được những câu trả lời không 

thích hợp như:" Bất cứ khi nào tôi muốn " hay "khi nào có dịp thuận 

tiện" nhưng ý người hỏi là muốn biết bao nhiêu lần, mức độ thường 

xuyên hay không. Trong trường hợp này một câu hỏi đóng với các khả 

năng như:" mỗi ngày/ vài lần mỗi tuần/ mỗi tuần một lần..." sẽ cho ta 

những dữ kiện thích hợp hơn. 

5/ Đôi lúc câu hỏi đóng dễ được trả lời hơn các câu hỏi mở khi 

các biến có liên quan đến một vài chủ đề nhạy cảm như lợi tức, số 

năm học đã hoàn thành, hay tuổi tác, vấn đề tình dục... 

6/ Câu hỏi đóng thường dễ được trả lời bởi lẽ người trả lời chỉ 

việc chọn một hay nhiều khả năng đã được đưa ra.  
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Một vài hạn chế của câu hỏi đóng: 

1/ Đối với một người trả lời không có ý kiến hay không biết trả 

lời thế nào thì cũng dễ có trường hợp họ chọn một phương án trả lời 

đã có sẵn nào đó. 

2/ Đôi lúc người trả lời cảm thấy gò bó vì không có câu trả lời 

thích hợp. 

3/ Có thể có quá nhiều khả năng trả lời do đó người trả lời không 

thể nhớ được mặc dầu người phỏng vấn đã đọc to. Một phương cách 

để giải quyết vấn đề này là người phỏng vấn đưa ra một bản kê ra các 

câu trả lời (showcard). 

4/ Không dễ khám phá ra các lối giải thích khác nhau về câu hỏi, 

trong khi với một câu hỏi mở có thể biết người trả lời có hiểu câu hỏi 

hay không. 

5/ Những dị biệt trong các câu trả lời của những người trả lời 

khác nhau đôi lúc được che giấu một cách giả tạo bởi lẽ họ phải chọn 

một phương án trả lời nào đó. 

6/ Cũng có trường hợp người trả lời khoanh số hay đánh dấu sai.  

Câu hỏi mở có thể có các ưu điểm  sau đây: 

1/ Người ta sử dụng câu hỏi mở khi không biết tất cả các khả 

năng của câu trả lời. Ví dụ câu hỏi mở: "Đâu là những vấn đề quan 

trọng nhất mà thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối phó?" Câu hỏi 

này sẽ cho ta một số khám phá mới mà người nghiên cứu đã không 

tiên liệu được. 

2/ Loại câu hỏi này cho phép trả lời một cách thích đáng với 
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những tình tiết  mong muốn và có thể giải thích rõ câu trả lời. 

3/ Chúng cũng thích hợp với các vấn đề phức tạp không thể gói 

gọn vào một số trả lời nhất định. 

4/ Chúng cho phép người trả lời có thể tự biểu lộ một cách sáng 

tạo. 

Những hạn chế của câu hỏi mở: 

1/ Câu hỏi mở có thể đưa đến việc tập hợp một số thông tin 

không thích hợp. 

2/ Các dữ kiện thu thập được thường khó chuẩn hoá, làm cho 

việc so sánh và phân tích thống kê rất khó. 

3/ Việc mã hoá thường khó và chủ quan. 

4/ Câu hỏi mở đòi hỏi người trả lời có khả năng diễn đạt bằng lời 

nói hay bằng văn viết, và một cách tổng quát đòi hỏi một trình độ học 

vấn cao. 

5/ Câu hỏi mở thường có tính cách tổng quát nhằm khám phá các 

khía cạnh của vấn đề, do đó có thể mơ hồ với người trả lời.  

6/ Câu hỏi mở có thể đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực của người 

trả lời do đó có thể có tỉ lệ bị từ chối cao. 

7/ Câu hỏi mở chiếm nhiều giấy và do đó có thể làm cho bản hỏi 

dài ra hơn, làm thối chí một số người không muốn trả lời bản hỏi. 

 Nhiều bản hỏi bao gồm cả hai loại câu hỏi trên hoặc thêm vào 

một loại câu hỏi hỗn hợp. Một bản hỏi chủ yếu dựa trên các câu hỏi 
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đóng cũng nên bao gồm tối thiểu một vài câu hỏi mở để thay đổi dạng 

câu hỏi, hoặc thường được bố trí vào cuối bản hỏi, để xác định xem có 

cái gì quan trọng đối với người trả lời nhưng đã bị bỏ quên. 

4.5. Thứ tự các câu hỏi: 

Để hoàn thành bản hỏi, người nghiên cứu phải quyết định phối 

hợp các câu hỏi như thế nào, xếp đặt các câu hỏi này theo trật tự nào. 

Sau đây là một vài nguyên tắc: 

1/ Đặt các câu hỏi nhạy cảm và các câu hỏi mở (dài) vào phần 

cuối bản hỏi.  

2/ Hỏi các câu dễ trả lời trước: Những câu hỏi đầu tiên trong bản 

hỏi phải là những câu dễ trả lời, rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên thường là 

những câu hỏi sự kiện hơn là những câu hỏi về thái độ hay một đánh 

giá nào đó 

3/ Các câu hỏi về một loạt thông tin nào đó cần phải liên tục 

nhau, theo một thứ tự  để dễ gợi lại trí nhớ của người trả lời. Ví như 

việc hỏi về các loại hình phương pháp ngừa thai đã sử dụng qua thời 

gian, với các lần đã sinh con; hỏi lần lượt các năm học và các tín chỉ 

đã học... 

4/ Đặt các câu hỏi trong một thứ tự hợp lý: thông thường người 

trả lời dễ trả lời theo thứ tự thời gian, ví như người ta có thể bắt đầu 

trả lời về công việc hiện tại và lần trở lên những công việc đã làm. 

Ngoài diễn tiến theo thời gian, hầu hết các bản hỏi nên được sắp 

xếp theo từng cụm vấn đề: ví như trong một bản hỏi về kế hoạch hoá 

gia đình, các câu hỏi có thể sắp xếp theo từng cụm về nghề nghiệp, về 

gia đình, về năm sinh của con, về các phương pháp sử dụng; một 
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nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo có thể có các câu hỏi bố trí theo 

vấn đề thực hành các lễ nghi, các tín điều, các ảnh hưởng của tôn giáo 

đối với đời sống xã hội... Trong từng cụm vấn đề, đối tượng không bị 

cắt đứt dòng tư tưởng của mình. 

Trình tự hợp lý còn được hiểu là trình tự về mặt tâm lý. Chỉ khi 

người phỏng vấn đã đặt được mối quan hệ tốt và tự nhiên với đối 

tượng thì những câu hỏi tế nhị, những câu hỏi nhạy cảm mới nên được 

đặt ra. 

5/ Tránh việc trả lời một cách tương tự nhau. Xây dựng các câu 

hỏi theo một trình tự lô gích về một chủ đề có thể làm cho đối tượng 

trả lời theo một quán tính nào đó. Loại quán tính khác thường gặp là 

xu hướng trả lời theo điều mà xã hội mong muốn, hay nói cách khác 

theo các chuẩn mực của xã hội. Một loại quán tính khác nữa là xu 

hướng trả lời có hơn là không, trả lời đồng ý hơn là không đồng ý. 

Một xu hướng khác là thích những lập luận khẳng định một cách 

mạnh mẽ hơn là những khẳng định ôn hoà hay còn ngập ngừng. 

Những câu hỏi liên tục nhau với một hình thức tương tự nhau có thể 

đưa đến những câu trả lời rập khuôn. 

6/Để tránh quán tính  trong các câu trả lời có thể xáo trộn trật tự 

các câu hỏi hay đổi các hình thức trả lời từ câu hỏi này đến câu hỏi 

khác. Điều này làm cho bản hỏi ít nhàm chán. 

7/ Thay đổi độ dài và loại hình của câu hỏi.  

8/ Xác định nguyên tắc "hình phễu": đi từ tổng quát đến cụ thể. 

Chẳng hạn, trước khi hỏi người phụ nữ về các phương pháp kế hoạch 

hoá gia đình đang sử dụng, phải hỏi số năm từ khi kết hôn, số con, con 

trai con gái… 
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4.6. Hình thức của câu trả lời: 

 - Hoàn toàn đồng ý Đối với các câu hỏi mở, thường chỉ cần 

dành một số hàng trống, hay chỉ một khoảng trống phù hợp để người 

trả lời điền vào hay viết vào. 

Các khả năng trả lời dành cho câu hỏi đóng phức tạp hơn. Các 

câu trả lời có thể mang dạng đối nghịch (có/không), chọn lựa một khả 

năng hay nhiều khả năng (đa tuyển - à choix multiple) hay trả lời thứ 

bậc (ordinal), hay chọn lựa các thang khoảng cách (interval scales). 

Loại câu trả lời có/không thường được dùng để nghiên cứu các 

sự kiện, các quan điểm đã rõ ràng. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng 

thêm vào khả năng thứ ba có tính cách trung lập:"không nhất thiết", 

"cả hai". Với khả năng thứ ba này, có nguy cơ người trả lời lẩn tránh 

không đưa ra một chọn lựa dứt khoát Đối với các câu trả lời với một 

phương án chọn lựa, thì các phương án chọn lựa phải đầy đủ và loại 

trừ  lẫn nhau. 

Về các câu trả lời theo thứ bậc, hay theo thang điểm (rating 

scales), có thể được trình bày theo hàng ngang hay hàng dọc, ví dụ: 

“Xin anh/chị cho biết có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến cho 

rằng có quá nhiều chương trình quảng cáo trên kênh 7 đài truyền hình 

TPHCM? 

 - Đồng ý 

 - Chưa chắc 

 - Không đồng ý 

 - Hoàn toàn không đồng ý 
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Trong trường hợp trên ta có thể cho thang điểm từ 5 đến 1 (5 = hoàn 

toàn đồng ý; 1 = hoàn toàn không đồng ý). 

Hay, “Anh/chị nghĩ thế nào về chương trình thời sự quốc tế trên kênh 

7 TPHCM”: 

Rất 

hứng 

thú   

------ 

(5)     

------ 

(4) 

------ 

(3) 

------ 

(2) 

------ 

(1) 

Rất 

nhàm 

chán 

      

Trong loại trả lời theo thang điểm còn phải kể đến thang điểm sai 

biệt về ngữ nghĩa (semantic differential scales), thường được sử dụng 

để cho điểm về một người, về một khái niệm hay về một đồ vật. Các 

thang điểm này thường sử dụng các tính từ có hai cực với 5,7 bậc, ví 

dụ: 

“Nền kinh tế thị trường đem lại cho bạn những cảm nghĩ thế 

nào?” 

Tốt (7) 

… 

(6) 

… 

(5) 

… 

(4)

…

(3)

…

(2)

…

(1)

…

Xấu

 

 

 

 

Trong nhiều trường hợp người nghiên cứu muốn tìm hiểu nhận 

thức, đánh giá của đối tượng về một số khái niệm hay một số vấn đề, 

Công bằng (7) 

… 

(6) 

… 

(5)

…

(4)

…

(3)

…

(2)

…

(1)

…

Bất công 

         

Đáng tin cậy (7) 

… 

(6) 

… 

(5)

…

(4)

…

(3)

…

(2)

…

(1)

…

Không đáng tin 
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sử dụng kỹ thuật sắp hạng theo thứ tự (rank ordering) có thể thích hợp, 

thí dụ: 

“Sau đây là một số nghề nghiệp trong xã hội. Xin anh/chị sắp xếp 

chúng theo mức độ uy tín của nghề nghiệp này đối với xã hội. (1) cho 

nghề nghiệp mà theo anh chị có uy tín xã hội nhất, (2) cho nghề 

nghiệp có uy tín thứ hai... 

…………….  Phóng viên   ………… Nha sĩ 

…………….  Luật sư   ………… Đại biểu quốc hội 

……………. Bác sĩ   ………… Làm ngân hàng 

……………. Giảng viên đại học ………… Sĩ quan quân đội 

……………. Quản lý xí nghiệp  ………… Kỹ sư 

Cách thức trả lời có thể là điền vào, đánh dấu vào ô, vào khoảng 

trắng hay khoanh số chọn lựa thích hợp. Có thể bố trí các khả năng trả 

lời theo hàng ngang hay hàng dọc hay phối hợp ngang/dọc. Vấn đề là 

đừng tạo cho bản trả lời cảm giác dài quá. Cũng có thể xây dựng các 

câu trả lời theo kiểu trả lời hàng loạt, hay xây dựng các bảng, các hộp  

trả lời (grid). 

Bảng biểu, đồ thị và hình ảnh cũng được sử dụng để diễn tả các 

hình thức trả lời. Ví như Trung tâm nghiên cứu điều tra Đại học 

Michigan dùng thang điểm kiểu nhiệt kế để đo việc cảm nhận đánh 

giá một sự kiện nào đó. Hai nhà xã hội học Zillmann và Bryant dùng 

hình khuôn mặt (tươi cười, dửng dưng và mếu máo) để tìm hiểu sự 

đánh giá của trẻ em về một vấn đề, một tình huống. 
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4.7. Bố cục của bản hỏi: 

Bản hỏi thường bao gồm các phần chính như sau: 

* Phần thứ nhất:  

Bao gồm phần giới thiệu (hay thư giới thiệu) với nội dung như 

trình bày sau đây. Trong phần này có thể đưa ra hướng dẫn cách ghi 

các câu trả lời. 

Với các bản hỏi gởi bằng thư, thường bắt buộc phải có thư giới 

thiệu, trong khi với các bản hỏi được hỏi trực tiếp, chỉ cần một phần 

giới thiệu ngắn mà người phỏng vấn sẽ đọc cho đối tượng nghe. Phần 

giới thiệu có các thông tin sau đây: 

a) xác định rõ người hay cơ quan đang tiến hành cuộc nghiên cứu 

b) nói lên tầm quan trọng của cuộc nghiên cứu bằng cách mô tả 

một cách vắn tắt các mục đích, mục tiêu của cuộc nghiên cứu. 

c) nói lên tầm quan trọng cần đối tượng phải trả lời. Cho đối 

tượng được chọn thấy rằng họ là người tiêu biểu vì vậy ý kiến của họ 

rất quan trọng. 

d) bảo đảm với người trả lời rằng không có câu trả lời đúng hay 

sai, nguyên tắc khuyết danh sẽ được tôn trọng và các thông tin cung 

cấp sẽ không được sử dụng vào mục đích nào khác ngoài mục đích 

khoa học của cuộc nghiên cứu. 

Trong phần giới thiệu đôi lúc cũng kèm luôn phần hướng dẫn 

người trả lời cách ghi các câu trả lời như thế nào. Thí dụ, phải đánh 

dấu, phải khoanh các câu trả lời được chọn lựa, hay phải điền khuyết 

vào các khoảng trống, dòng trống như thế nào... 
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* Phần thứ hai  

Là nội dung chính yếu của bản hỏi. Phần này bao gồm hai bộ 

phận chính yếu: 

(i) một bộ phận liên quan đến các câu hỏi - nội dung trực tiếp, 

chính yếu của cuộc nghiên cứu. Các câu hỏi này thường được bố trí 

theo cụm vấn đề. 

(ii) và một bộ phận liên quan đến những chỉ báo tác động 

(déterminants sociaux) liên quan đến đối tượng khảo sát. Đó là những 

biến liên quan đến giới tính, tuổi tác, vị thế xã hội, nghề nghiệp của cá 

nhân và gia đình, các biến liên quan đến trình độ học vấn của cá nhân 

và những người có liên quan, liên quan đến thu nhập hay tài sản cá 

nhân hay gia đình, các biến về tình trạng gia đình, về điều kiện hoạt 

động của những thành viên trong gia đình; các chỉ báo liên quan đến 

quan điểm về xã hội: tôn giáo, khuynh hướng chính trị, và những biến 

khác liên quan đến những bối cảnh xã hội cụ thể của những tầng lớp 

được nghiên cứu... Tuỳ nội dung cuộc nghiên cứu, các yếu tố cơ bản 

liên quan đến đối tượng được đưa vào bản hỏi một cách đầy đủ, không 

thừa mà cũng không thiếu. 

Tóm lại, khi thiết kế bản hỏi phải lưu ý các câu hỏi liên quan bốn 

khía cạnh sau: 

các biến độc lập, 

các biến phụ thuộc 

các biến trung gian, kiểm định 

các biến thuộc bối cảnh 
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4.8. Phỏng vấn thử và tập huấn điều tra viên: 

Trước khi sử dụng bản hỏi một cách chính thức, phải đem hỏi thử 

để xem có phải thay đổi gì không về phương diện cách đặt câu, dùng 

từ, thứ tự các câu hỏi, bỏ những câu thừa, thêm những câu hỏi mới... 

Trong giai đoạn hỏi thử, cũng phải nắm bắt những sự kiện liên quan 

đến việc tiếp cận đối tượng, phản ứng của đối tượng được hỏi đối với 

từng câu hỏi. Cũng nên hỏi xem đối tượng có muốn góp ý thêm cho 

bản hỏi ở những điểm nào, còn có những vấn đề gì chưa được đề cập 

đến. 

Các điều tra viên phải qua một buổi tập huấn, qua đó họ sẽ được 

trình bày các mục tiêu của cuộc nghiên cứu, việc chọn mẫu như thế 

nào, những tỷ lệ các đối tượng mà các điều tra viên phải đạt được. 

Trong buổi tập huấn này, đối với các cuộc nghiên cứu phức tạp, điều 

tra viên sẽ nhận các bản hướng dẫn điều tra. Bản hỏi sẽ được đọc 

chậm rãi và giải thích cặn kẽ, và nếu cần thiết các điều tra viên sẽ thực 

tập, nhất là đối với các câu hỏi có tính quyết định, các câu hỏi khó. 

Tóm lược và một số điểm cần lưu ý, ghi nhớ: 

Sau khi nêu lên một số đặc điểm ba loại bản hỏi: bản hỏi gởi 

bằng thư, bản hỏi điều tra bằng điện thoại, và bản hỏi điều tra trực 

tiếp, chương này đã nêu lên các ưu điểm và hạn chế của câu hỏi đóng 

và câu hỏi mở, các dạng và thứ tự các câu hỏi, các dạng câu trả lời và 

cuối cùng bố cục bản hỏi. 

Cần lưu ý, bản hỏi phải theo sát khung lý thuyết của đ ề tài. 

Những người mới học hỏi xây dựng bản hỏi cần quan tâm bố trí các 

câu hỏi theo trình tự hợp lý, sử dụng các hình thức đa dạng của câu 

hỏi và câu trả lời để tránh tạo ra nhàm chán cho người trả lời. 
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Câu hỏi ôn tập: 

1. Trình bày các ưu điểm và hạn chế của câu hỏi đóng và câu hỏi mở. 

2. So sánh ưu điểm và hạn chế của ba loại bản hỏi: gởi bằng thư, hỏi 

qua điện thoại và hỏi trực tiếp. 

Bài tập: 

1. Làm bản hỏi để thực hiện điều tra kiến thái hành tin (KAPB survey) 

về việc hút thuốc lá trong sinh viên. (Điều tra kiến thái hành tin là điều 

tra về kiến thức (knowledge), thái độ (attitude), thực hành (practice) 

và sự tin tưởng (beliefs)). 

2. Làm bản hỏi để thực hiện các đề tài nghiên cứu ở phần bài tập 

chương 2 (câu 2) 

Bài đọc thêm: 

-  Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), NXB 

Chính trị, Hà nội, 1998, 280-345. 

-  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 302-307. 
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CHƯƠNG 5 KỸ THUẬT PHỎNG VẤN 

Giới thiệu khái quát:  

Chương 5 trình bày các loại hình phỏng vấn chính yếu và 

các giai đoạn tiến hành cuộc phỏng vấn. 

Mục tiêu của chương này:  

Giúp người học biết được những ưu điểm, hạn chế của phỏng 

vấn, các đặc điểm và cách tiến hành các loại hình phỏng vấn rất đa 

dạng. 

Phỏng vấn thường được xem là một sự đối thoại với một hay 

nhiều đối tượng để thu thập một số dữ kiện. Một cách tổng quát hơn, 

phỏng vấn là một loại hình tương tác giữa hai hay nhiều người và mối 

tương tác này phải tuân thủ một số chuẩn mực. Có nhiều nhà xã hội 

học phê phán gay gắt tính chính xác của những thông tin thu thập từ 

phỏng vấn hay từ điều tra xã hội học nói chung. Nhưng thật ra, kết quả 

của phỏng vấn hay của loại hình tương tác này đều tuỳ thuộc đặc tính 

và thái độ của những người tham gia. 

So với kỹ thuật điều tra bằng bản hỏi, kỹ thuật phỏng vấn có 

nhiều ưu điểm đồng thời cũng có các hạn chế. 

5.1. Ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật phỏng vấn: 

5.1.1. Ưu điểm của phỏng vấn: 

1/ Tính linh động, mềm dẻo: vì có thể dùng các kỹ thuật thăm dò, 

gợi chuyện để tìm ra các câu trả lời cụ thể hoặc có thể lập lại câu hỏi 

khi thấy đối tượng hiểu sai ý.  
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2/ Tỷ suất được trả lời cao: So với kỹ thuật gởi bản hỏi bằng thư, 

phỏng vấn sẽ có tỷ lệ trả lời cao hơn. Người không biết đọc hay viết 

vẫn có thể trả lời phỏng vấn.  

3/ Quan sát ứng xử không bằng lời: để đánh giá độ đáng tin cậy 

của câu trả lời. 

4/ Có thể kiểm soát bối cảnh phỏng vấn: người phỏng vấn có thể 

chọn lựa thời gian, địa điểm thích hợp, có tính riêng tư, tránh ồn ào để 

tiến hành phỏng vấn. 

5/ Tuân thủ thứ tự câu hỏi: theo mục đích đã đưa ra và trả lời đầy 

đủ. 

6/ Tính bộc phát tự nhiên: có thể ghi nhận những câu trả lời bộc 

phát, cho nhiều thông tin và ít tính nguyên tắc vì người trả lời không 

có nhiều thời gian để suy nghĩ. 

7/ Tính riêng tư của câu trả lời: biết chắc chỉ mình đối tượng trả 

lời. 

8/ Người phỏng vấn có thể ghi lại chính xác thời gian, địa điểm 

phỏng vấn do đó có thể kiểm tra những yếu tố có thể ảnh hưởng đến 

việc trả lời.  

9/ Với phỏng vấn, người ta có thể thực hiện các bản hỏi phức tạp 

và kết hợp với những phương pháp khác, ví như quan sát. 

5.1.2. Những hạn chế của kỹ thuật phỏng vấn: 

1/ Những cuộc nghiên cứu lớn sử dụng phương pháp phỏng vấn 

đôi khi rất tốn kém: phải có một bộ phận hành chính, phải có những 

người kiểm tra, điều tra viên, bộ phận giao tế... 
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2/ Việc phỏng vấn đôi lúc đòi hỏi nhiều thời gian di chuyển, tiếp 

xúc với đối tượng.  

3/ Cũng có thể có những sai  lệch trong cuộc phỏng vấn do chính 

điều tra viên gây nên như hiểu lầm câu trả lời của đối tượng, ghi sai. 

4/ Do thời gian hạn chế, đôi lúc đối tượng không thể tham khảo 

tài liệu, những người có liên quan để có thể trả lời chính xác. 

5/ Đôi lúc do bị hoàn cảnh thúc ép, đối tượng phải trả lời trong 

một bối cảnh không thích hợp và điều này có thể ảnh hưởng đến nội 

dung cuộc phỏng vấn. 

6/ Ít tính vô danh, bởi lẽ điều tra viên phải trực tiếp tiếp xúc với 

đối tượng.  

7/ Đôi lúc người phỏng vấn phải giải thích, gợi chuyện, do đó 

làm mất đi tính cách chuẩn hoá của câu hỏi và làm cho việc so sánh 

các câu trả lời trở nên khó khăn. 8/ So sánh với lối điều tra bằng 

bản hỏi gởi thư, kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp không thể tiếp cận 

nhanh, nhất là trong trường hợp mẫu có qui mô lớn (trừ trường hợp 

phỏng vấn qua điện thoại bởi nhiều điều tra viên thực hiện cùng một 

lúc). 

5.2. Các đặc tính của điều tra viên có thể ảnh hưởng đến cuộc 

phỏng vấn: 

1) Yếu tố chủng tộc:  trong trường hợp người phỏng vấn thuộc 

sắc tộc khác.  

2) Giới tính: do đó trong các cuộc điều tra nên sử dụng các điều 

tra viên thuộc cả hai giới để tránh những cách biệt trong các câu trả lời 
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do vấn đề giới tính gây ra. 

3) Vị trí xã hội. 

4) Tuổi tác 

5) Ăn mặc, dáng dấp: giữa người phỏng vấn và người trả lời càng 

gần gũi thì quan hệ càng dễ dàng. Người phỏng vấn phải ăn mặc đúng 

theo vị trí xã hội, theo như sự chờ đợi của người được phỏng vấn. 

Không nên để lộ ra những nét cho thấy người phỏng vấn thuộc một 

phân lớp văn hoá nào đó. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng, đơn giản, không 

nên gây cho đối tượng một ấn tượng đặc biệt. 

5.3. Chuẩn bị phỏng vấn: soạn thảo bản hướng dẫn phỏng vấn. 

- Là gì?: Bản hướng dẫn phỏng vấn là danh sách của các chủ đề 

(topics), các chiều kích, hay các lãnh vực của vấn đề nghiên cứu sẽ 

được nêu ra trong nhóm phỏng vấn, hay với đối tượng phỏng vấn. Nếu 

bản hướng dẫn được suy nghĩ, soạn thảo kỹ lưỡng thì cuộc nghiên cứu 

sẽ có kết quả, có chất lượng. 

Bản hướng dẫn phỏng vấn được sử dụng như là những mệnh đề 

tóm tắt các vấn đề và các mục tiêu muốn đề cập trong cuộc phỏng vấn. 

Soạn thảo bản hướng dẫn là một cuộc thực tập ép buộc người phỏng 

vấn và bộ phận quản lý cuộc nghiên cứu sắp xếp tư tưởng của họ và rà 

soát lại các mục tiêu của cuộc nghiên cứu.  

Bản hướng dẫn cũng được sử dụng như một lộ trình, "bộ nhớ", 

“cẩm nang” nhắc nhở người phỏng vấn.  

- Làm thế nào để soạn thảo bản hướng dẫn phỏng vấn: Bản 

hướng dẫn có thể bao gồm những câu hỏi cụ thể, nhưng thông thường 
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và tốt hơn hết là vạch ra những chủ đề, rồi thêm vào những câu hỏi 

gợi chuyện, đào sâu chủ đề.  

Bản phỏng vấn cần được soạn thảo tập thể bởi người phỏng vấn, 

điều hoà viên và người chủ trì cuộc nghiên cứu. Người phỏng vấn phải 

nắm thực vững vấn đề, đặc điểm chính yếu của các đối tượng và mục 

tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của cuộc nghiên cứu. 

Để có một bản hướng dẫn tốt, phải có thời gian. Người phỏng 

vấn hay điều hoà viên và bộ phận nghiên cứu phải soạn đi soạn lại 

nhiều lần bản hướng dẫn câu hỏi. Khi đã tiến hành và sau mỗi cuộc 

phỏng vấn cũng cần hoàn chỉnh lại. 

- Bản hướng dẫn phỏng vấn phải bao gồm những gì? Bản hướng 

dẫn phỏng vấn không nên bao gồm quá nhiều vấn đề, bởi lẽ những 

người được phỏng vấn sẽ dễ chán hay mệt mỏi. 

- Diễn tiến của bản hướng dẫn phỏng vấn: Các chủ đề trong bản 

hướng dẫn thường đi từ những chủ đề tổng quát đến những chủ đề cụ 

thể. Ta chọn hướng diễn tiến như vậy là do nhiều lý do: 

+ Điều này làm cho diễn tiến cuộc phỏng vấn (đặc biệt là 

phỏng vấn nhóm tiêu điểm) được diễn ra một cách tự nhiên, ví như khi 

phỏng vấn về các kỹ thuật kế hoạch hoá gia đình thì trước hết nên hỏi 

về gia đình, về số con... 

+ Cho người phân tích một khung khổ để hiểu được các lối 

lập luận của người phỏng vấn. Ví như một bà mẹ cho biết bà ta có ít 

thời gian để chăm sóc con cái thì ta cũng sẽ dễ hiểu hơn phản ứng tiêu 

cực của bà ta đối với các sản phẩm y tế đòi hỏi nhiều thời gian để nắm 

bắt. 
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+ Nó cho phép những vấn đề chủ yếu nổi lên một cách tự 

nhiên. Như khi ta hỏi cảm tưởng của một người phỏng vấn về nhận 

xét tổng quát trước hết về một sản phẩm quảng cáo sau đó mới đề nghị 

họ cho ta biết những lý do cụ thể đã làm cho họ có nhận xét tổng quát 

trên. 

Một điểm cần lưu ý, trừ trường hợp các cuộc phỏng vấn có tính 

cơ cấu cao, trong các cuộc phỏng vấn nhóm tiêu điểm, người ta 

thường  sử dụng nhiều bản hướng dẫn khác nhau đối với các nhóm 

khác nhau. Ví như phỏng vấn về kế hoạch hoá gia đình đối với người 

phụ nữ có chồng khác với phụ nữ chưa lập gia đình. 

5.4. Các loại hình phỏng vấn: 

Dựa trên tiêu chuẩn về tính chặt chẽ của các câu hỏi và của thứ tự 

các câu hỏi, ta có thể phân biệt phỏng vấn cơ cấu, phỏng vấn bán cơ 

cấu, phỏng vấn không cơ cấu... Dựa trên số lượng đối tượng phỏng 

vấn ta có thể phân ra phỏng vấn cá nhân hay phỏng vấn nhóm. 

5.4.1. Phỏng vấn cơ cấu:  

Ở đây chúng ta đề cập đến những trường hợp phỏng vấn theo kế 

hoạch định sẵn, có cơ cấu (structured interview), với những câu hỏi đã 

soạn sẵn, bao gồm một số câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Loại hình 

phỏng vấn này được tiến hành theo các nguyên tắc sau: 

1/ Hỏi tất cả các câu hỏi đã được soạn thảo: phải đọc nguyên 

văn các câu hỏi cùng giọng nói và âm điệu với bất kỳ đối tượng nào, 

có thể lập lại các câu hỏi khi có yêu cầu của người trả lời hoặc khi có 

dấu hiệu người trả lời hiểu sai câu hỏi.  

2/ Hỏi các câu hỏi theo thứ tự đã soạn: vì trình tự đã đặt ra có 
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một ý đồ nào đó.  

3/ Không gợi ý cho người trả lời: Việc đọc câu hỏi theo nguyên 

văn sẽ giúp tránh được những thiên lệch. Tuy nhiên cũng có những 

đối tượng muốn biết quan điểm của người phỏng vấn. Người phỏng 

vấn phải cẩn thận và phải tỏ ra trung lập trước bất cứ câu trả lời nào và 

cũng đừng biểu lộ một phản ứng nào sau mỗi câu trả lời vì đối tượng 

có thể dựa vào đó để trả lời các câu hỏi tiếp theo. 

5.4.2. Các loại phỏng vấn bán cơ cấu: 

Đây là loại phỏng vấn khá thông dụng, qua đó vấn đề muốn tìm 

hiểu được triển khai bằng một số câu hỏi mở. Với các câu hỏi mở này 

đôi lúc người được phỏng vấn phải mô tả lập luận, ý kiến của mình 

một cách dài dòng. Loại phỏng vấn này đòi hỏi đối tượng trả lời ngay, 

ứng khẩu về một vấn đề mà có thể chưa suy nghĩ trước. Do đó cần có 

các kỹ thuật để đào sâu câu trả lời. 

Các cách thăm dò, gợi chuyện (probe): Chức năng chính của các 

câu gợi chuyện là hướng dẫn đối tượng trả lời đầy đủ hơn, chính xác 

hơn hay tối thiểu cũng có một câu trả lời có thể chấp nhận được. Chức 

năng thứ hai của các câu gợi chuyện là để bảo đảm những vấn đề mà 

người điều tra quan tâm đã được trả lời và những thông tin còn ít 

nhiều nghi ngờ đã được giảm thiểu. Các loại câu gợi chuyện này cũng 

có thể soạn trước ở những điểm người điều tra nghi ngờ đối tượng sẽ 

gặp những khó khăn. 

Với chức năng đầu của các câu gợi chuyện - có được những câu 

trả lời rõ ràng và đầy đủ - các câu gợi chuyện chỉ cần có tính cách 

tổng quát và trung lập. Các loại câu gợi chuyện tổng quát này có thể 

sử dụng khi người trả lời ngập ngừng, hay trả lời không rõ, không đầy 
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đủ. Các câu gợi chuyện, thăm dò tổng quát này không cần in trên bản 

phỏng vấn, chỉ cần hướng dẫn cho điều tra viên trong buổi tập huấn. 

Có các loại câu thăm dò, gợi chuyện, như sau: 

1) Lập lại câu hỏi: Kỹ thuật này được sử dụng khi đối tượng 

ngập ngừng hay xem ra không hiểu câu trả lời. Với những câu hỏi dài 

đôi khi cần phải lập lại vài lần để đối tượng hiểu rõ, hình dung rõ rồi 

mới có thể tập trung trả lời. 

2) Lập lại câu trả lời, phản hồi và phát triển: Loại câu này được 

sử dụng khi người phỏng vấn không chắc hiểu được câu trả lời của đối 

tượng một cách chính xác. Việc lập lại câu trả lời có thể sửa lại những 

sai sót và bảo đảm câu trả lời đã được ghi đúng. Việc lập lại cũng cho 

phép người trả lời có cơ hội đào sâu hơn ý của mình. 

3) Cho thấy là đã hiểu và cảm thấy thích thú: Điều tra viên nên 

cho thấy đã nghe câu trả lời và đã hiểu. Việc này sẽ khuyến khích 

người trả lời tiếp tục. 

4) Dừng một lát: Đôi khi người phỏng vấn nên dừng và không 

nói gì cả nếu biết chắc câu trả lời chưa đầy đủ. Điều này cho thấy điều 

tra viên biết rằng người trả lời sẽ tiếp tục và đang chờ đợi người trả 

lời, nói tiếp. 

5) Dùng những câu hỏi làm rõ như: "anh chị muốn nói gì, ám chỉ 

điều gì khi nói..." hay "anh chị có thể nói thêm về điều này...". Những 

câu như vậy cho đối tượng cảm thấy đang trả lời vào vấn đề nhưng 

cần thêm nhiều chi tiết hơn nữa. 

6) Dùng câu giả thiết: đặt người trả lời vào một vị trí giả định để 

hỏi ý kiến. 
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7) Áp dụng kỹ thuật song hành: “Nhiều người cũng có ý kiến như 

vậy…” 

8) Áp dụng kỹ thuật thay thế: “Anh A có ý kiến như vậy, còn chị 

B thì sao?” 

 Các câu hỏi thăm dò đôi khi mang dạng cụ thể hơn, cho từng 

trường hợp nghiên cứu riêng biệt, ở những điểm người phỏng vấn thấy 

cần có nhiều thông tin chi tiết hơn. 

 

Một loại hình phỏng vấn bán cơ cấu: Phỏng vấn nhóm tiêu điểm 

Phỏng vấn nhóm tiêu điểm (focused group interview) – một số 

tác giả gọi là phỏng vấn chuyên đề, phỏng vấn nhóm tập trung - là loại 

phỏng vấn bán cơ cấu được tiến hành với một nhóm có một số kinh 

nghiệm chung về một hay nhiều vấn đề nhất định mà cuộc nghiên cứu 

muốn tìm hiểu. Như vậy, trong phỏng vấn nhóm tiêu điểm: 

a) các người được phỏng vấn phải liên quan đến một tình huống 

cụ thể: xem một phim, đọc một tạp chí, tham gia một sinh hoạt xã hội, 

mua một mặt hàng, hay đã trải qua một kinh nghiệm sống nào đó... 

b) cuộc phỏng vấn có tiêu điểm nhằm tìm hiểu kinh nghiệm chủ 

quan, nhận thức của họ như thế nào trước tình huống trên 

Phỏng vấn tiêu điểm đi xa hơn việc sử dụng câu hỏi mở thường 

được dùng trong phỏng vấn cơ cấu. Trong phỏng vấn tiêu điểm, câu 

hỏi mở nhằm đem lại một sự linh động và có thể thu thập những 

thông tin không tiên liệu trước... Nhưng thêm vào đó phỏng vấn tiêu 

điểm cho phép ta linh động hơn vì hình thức các câu hỏi không được 
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viết ra trước một cách cố định. Các câu hỏi cụ thể này hình thành ra 

tuỳ sự nhanh nhạy của người điều tra khi cảm thấy lãnh vực nào có 

thể cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho việc kiểm tra các giả thiết 

của vấn đề được nghiên cứu. Qua một loạt các câu hỏi gợi ý, thăm 

dò, người ta có thể tìm hiểu sâu những lãnh vực chủ quan trong ý 

thức của người trả lời nhằm khám phá những động cơ, những cảm 

nhận riêng tư (như cảm nhận về sự không thích hợp, về những thành 

kiến chủng tộc, ảo tưởng tự mãn...) 

Các giai đoạn trong việc tiến hành một cuộc thảo luận nhóm tiêu 

điểm: 

- Giai đoạn chuẩn bị: người nghiên cứu phải chuẩn bị bản hướng 

dẫn phỏng vấn. Bản phỏng vấn này phải có trọng tâm và sử dụng các 

câu hỏi mở nhằm tìm hiểu nhận thức của nhóm hơn là của một cá 

nhân. (Ví như "Người ta nghĩ gì về các bảng tuyên truyền phòng 

chống AIDS tại thành phố HCM" thay vì "Anh chị nghĩ gì về..."). Và 

cần phải thử nghiệm bản hướng dẫn trước khi đem ra ứng dụng. 

- Chọn và mời những người tham dự thảo luận nhóm tiêu điểm: 

Để cho thảo luận nhóm tiêu điểm có kết quả, các thành viên của nhóm 

phải được chọn trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng trên các khía 

cạnh giới tính, tuổi tác, tình trạng gia đình, trình độ học vấn, dân tộc, 

bối cảnh kinh tế- xã hội... Khi mời các thành viên tham dự chỉ nên nói 

đến nội dung tổng quát chứ không đi vào chi tiết để các thành viên 

không bàn cãi và chuẩn bị trước. 

- Giai đoạn thực hiện buổi thảo luận: trong thảo luận nhóm tiêu 

điểm, điều quan trọng nhất để thu thập dữ kiện chính là vai trò của 

điều hoà viên (facilitator). Ta có thể nêu một số đặc điểm của điều hoà 

viên: 



 

http://www.ebook.edu.vn 92 

* Là người nói được ngôn ngữ của các đối tượng khảo sát (trong 

trường hợp cuộc nghiên cứu được tiến hành ở những tập thể dân tộc ít 

người.), nếu không phải có người phiên dịch. 

* Phải là người nghiên cứu xã hội chuyên nghiệp, có thể không 

phải là chuyên viên trong vấn đề đang nghiên cứu, tuy nhiên, phải 

nắm vấn đề đang nghiên cứu để có thể đặt ra những câu hỏi thích hợp. 

*  Không nên tỏ ra là chuyên viên và thống trị sự thảo luận 

của nhóm. Nhưng phải tỏ ra nhạy cảm và niềm nở làm cho các tham 

dự viên cảm thấy thoải mái. 

*  Không chi phối nhóm thảo luận, nhưng cũng không  để 

cho nhóm chi phối. 

*  Phải linh động khi sử dụng bản hướng dẫn thảo luận và 

có khả năng tổ chức tư tưởng của mình một cách lô gích để giữ được 

nhịp độ, diễn tiến thảo luận. 

*  Phải cẩn thận khi đưa ra những câu hỏi và phải tỏ ra 

trung lập trước các câu trả lời, các phản ứng của các tham dự viên. 

* Phải làm thế nào để mọi người tham dự đều có thể nói, đừng để 

một số người độc quyền việc thảo luận. Tạo được điều này sẽ gây 

niềm tin nơi những người thảo luận, để từ đó có thể đào sâu vấn đề. 

*  Phải biết phân bố thời gian cho từng câu hỏi, cũng như 

phải biết điều hoà nhịp điệu cuộc thảo luận. 

Ngoài điều hoà viên, trong thảo luận nhóm tiêu điểm còn cần có 

một người ghi chép (note-taker)- người thư ký - và dụng cụ ghi âm. 

Người ghi chép vừa đóng vai người quan sát, vừa đóng vai người thư 
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ký buổi họp. Ngoài việc ghi thời gian, địa điểm số lượng và đặc tính 

những người tham dự còn cần ghi chép bầu không khí cuộc phỏng vấn 

(những lúc ngừng lại, khôi hài...), động thái của nhóm (mức độ tham 

gia, mối quan tâm, những tham dự viên tích cực, tiêu cực...) và quan 

trọng nhất là ghi lại ngôn ngữ chính xác của những người thảo luận. 

Người ghi chép không tham gia hướng dẫn cuộc thảo luận trừ khi có 

yêu cầu của điều hoà viên (ví như nhắc nhở điều hoà viên...). Và khi 

cần thiết thì có thêm một người trợ lý để giúp những công việc vòng 

ngoài, công việc hậu cần.  

-  Khi mở đầu cuộc thảo luận điều hoà viên nên giới thiệu 

vai trò của mỗi người, yêu cầu và mục đích của cuộc thảo luận, tầm 

quan trọng của mỗi thành viên trong việc đóng góp và tham gia ý 

kiến. Cũng nên nhắc nhở các thành viên chỉ nói đến, thảo luận vấn đề 

đang được đề cập. Để tạo không khí thoải mái, có thể dùng những câu 

hỏi để "làm nóng" bầu không khí, để khởi động vấn đề. 

-  Khi cuộc thảo luận đã bắt đầu có thể dùng một số kỹ 

thuật để điều hành buổi thảo luận nhóm tiêu điểm. Điều hoà viên cần 

nắm thật kỹ những kỹ thuật thăm dò, gợi chuyện  như đã trình bày ở 

trên. 

 Cũng có thể khuyến khích sự thảo luận trong nhóm bằng cách 

bổ túc thêm những dụng cụ hình ảnh, tư liệu... Sau cuộc thảo luận nên 

có một món quà không đắt tiền nhưng hữu ích cho những người tham 

gia. 

- Giai đoạn sau khi thảo luận: Sau khi thảo luận phải ghi lại nội 

dung bằng cách phối hợp các băng nghe với ghi chép của người thư ký. 

Khi nghe băng những đoạn ngập ngừng, hứng thú, hay im lặng đều phải 

được ghi chép lại để tránh những giải thích sai lạc sau này của người 
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nghiên cứu. Việc ghi lại hoàn toàn hay chỉ tóm tắt tuỳ thuộc chủ đề và ý 

đồ của người nghiên cứu. Ghi lại 100% nếu người nghiên cứu sau đó 

muốn trích dẫn, 80% nếu người nghiên cứu muốn loại bỏ những gì đi ra 

khỏi vấn đề, 50% nếu người nghiên cứu chỉ muốn chọn lựa những vấn 

đề đi vào trọng tâm, những yếu tố thích hợp, 30% hay đôi lúc chỉ là tóm 

tắt - thường  được sử dụng trong việc lượng giá. 

Khi viết báo cáo, nên phối hợp các dữ kiện định lượng và các dữ 

kiện của thảo luận nhóm. Không nên dùng thảo luận nhóm như một kỹ 

thuật riêng lẻ mà nên dùng như một kỹ thuật bổ sung. 

Phỏng vấn sâu cá nhân: 

Phỏng vấn sâu cá nhân (personal in-depth interview) được sử 

dụng để tìm hiểu thật sâu một chủ đề cụ thể, nhằm phục vụ vấn đề 

đang nghiên cứu. 

* Đối chiếu phỏng vấn sâu cá nhân và phỏng vấn nhóm tiêu 

điểm. 

Khi nào thì sử dụng phỏng vấn sâu cá nhân, khi nào thì sử dụng 

phỏng vấn nhóm tiêu điểm? (M. Debus, 1990) 

Phỏng vấn sâu cá nhân được sử dụng trong các trường hợp sau 

đây: 

* Khi vấn đề phỏng vấn phức tạp và với những đối tượng có kiến 

thức sâu. Ví như khi phỏng vấn bác sĩ về thái độ và thực hành của họ 

trong việc điều trị một bệnh đặc biệt, ví như đối với các bệnh nhân 

bệnh AIDS. 

* Khi phỏng vấn một vấn đề rất nhạy cảm, ví như khi phỏng vấn 
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những người thiếu nữ đã phá thai, suy nghĩ của họ về vấn đề tình dục 

hay về kế hoạch hoá gia đình. 

* Khi những người trả lời ở rất xa nhau, ví dụ phỏng vấn các chủ 

tịch tỉnh về việc thi hành một chính sách nào đó. 

Hạn chế của phỏng vấn sâu: 

Bối cảnh phỏng vấn rất khác biệt nhau, nên người phỏng vấn 

không kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến các thông tin và cũng 

khó so sánh các kết quả. 

Có một khoảng cách lớn giữa kiến thức của người phỏng vấn và 

đối tượng được phỏng vấn. Ví như khoảng cách giữa kiến thức chuyên 

môn của một bác sĩ và người phỏng vấn. Do đó có những thông tin mà 

người phỏng vấn không hiểu chính xác và không tường thuật lại. 

Sự phản hồi và xử lý kết quả một cuộc phỏng vấn sâu rất giới hạn 

vì những người điều hành cuộc nghiên cứu không trực tiếp quan sát 

được cuộc phỏng vấn 

Đặc tính của người phỏng vấn: phỏng vấn cá nhân đòi hỏi người 

phỏng vấn phải có một số đặc tính, như: 

* Có khả năng ghi nhận thông tin một cách chính xác (tránh 

những lúc mệt mỏi, tránh thiên kiến, hay quá bận ghi chép...) 

* Có khả năng nhớ lại các thông tin (không nhầm lẫn giữa nội 

dung các cuộc phỏng vấn, hay chọn lọc khi ghi nhận các dữ kiện...) 

* Có khả năng đánh giá các thông tin ngay khi phỏng vấn để có 

thể hướng dẫn cuộc phỏng vấn thu đạt kết quả tốt 
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* Có khả năng điều hoà và thay đổi diễn tiến các cuộc phỏng vấn 

nếu cần để đi đến mục tiêu của cuộc nghiên cứu. 

Phỏng vấn nhóm tiêu điểm được sử dụng khi: 

* Cần có sự tương tác trong nhóm. Sự tương tác trên làm cho các 

câu trả lời phong phú hơn và có thể làm nảy sinh những tư tưởng mới 

có giá trị. 

* Cần sự quan sát, để gợi ý cho những giai đoạn sau: người điều 

hành chương trình có thể quan sát sự thảo luận, quan sát thái độ, hành 

vi của những người trả lời để có thể có những gợi ý cho nghiên cứu. 

* Cần tiết kiệm thời gian và chi phí, bởi lẽ thảo luận nhóm nhanh 

hơn và ít tốn kém hơn là một loạt các cuộc phỏng vấn sâu. 

 Do những đặc điểm trên, phỏng vấn nhóm thường được áp dụng 

trong các trường hợp: 

-  Tìm những ý kiến mới. 

-  Tuyển lựa các mẫu mã thích hợp, 

-  Lượng giá các khái niệm của thông điệp muốn truyền 

thông, 

-  Tìm ra và xác định vấn đề. Đi tìm những giải pháp. 

-  Xem một mặt hàng nào đó khi du nhập vào một thị 

trường tại sao thất bại... 
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    Bảng 6.1: So sánh việc sử dụng thảo luận nhóm tiêu điểm 

và phỏng vấn sâu cá nhân 

Vấn đề 

quan tâm: 

Sử dụng thảo 

luận nhóm tiêu 

điểm khi... 

Sử dụng phỏng 

vấn sâu cá nhân 

khi... 

- Tương tác 

trong nhóm 

Làm câu trả lời 

phong phú hơn 

và những ý kiến 

mới có giá trị 

Có thể bị hạn chế 

hay không có tác 

dụng 

- Áp lực 

nhóm 

Có giá trị vì nó 

thách thức suy 

nghĩ của những 

người thảo luận 

và làm sáng tỏ 

những quan 

điểm trái ngược 

Có thể cản trở 

những câu trả lời 

trung thực và che 

lấp ý nghĩa của kết 

quả 

- Tính nhạy 

cảm của 

vấn đề 

Vấn đề không 

quá nhạy cảm 

đến nỗi cản trở 

sự thảo luận 

hoặc che giấu 

thông tin 

Vấn đề nhạy cảm 

đến nỗi những 

người được phỏng 

vấn không muốn 

nói công khai 

- Chiều sâu 

của câu trả 

lời 

Chủ đề khá thân 

thuộc nên những 

người thảo luận 

đều có thể nói và 

nói sâu những 

điều mình biết 

Chủ đề khá sâu, khá 

chuyên môn, phức 

tạp nên cần phỏng 

vấn sâu những cá 

nhân có kiến thức 

về chủ đề này 
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- Có thể có 

một hay 

nhiều 

người 

phỏng vấn; 

sự mệt mỏi 

của người 

phỏng vấn 

Cần một người 

phỏng vấn 

hướng dẫn nhóm 

thảo luận; nhiều 

nhóm thảo luận 

sẽ không làm 

người phỏng vấn 

mệt, chán. 

Khi cần có nhiều 

cuộc phỏng vấn cho 

chương trình nghiên 

cứu. Và một người 

phỏng vấn sẽ cảm 

thấy mệt và chán 

khi thực hiện các 

cuộc phỏng vấn. 

- Tư liệu 

cần đánh 

giá, giúp 

thảo luận 

Không nhiều về 

mặt số lượng 

Số lượng nhiều 

- Tính liên 

tục của 

thông tin 

cần thâu 

lượm 

Chỉ có một lãnh 

vực vấn đề cần 

được khảo sát 

Cần lãnh hội các 

thái độ và hành vi 

đã liên kết với nhau 

như thế nào trên cơ 

sở khuôn mẫu ứng 

xử của cá nhân 

- Về việc 

thử nghiệm 

bản hướng 

dẫn phỏng 

vấn 

Lập một bản 

hướng dẫn tạm 

đầy đủ là chấp 

nhận được 

Cần phát triển bản 

hướng dẫn phỏng 

vấn sau mỗi lần 

phỏng vấn. 
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- Tầm quan 

trọng của 

quan sát 

Những người 

đưa ra quyết 

định có thể quan 

sát những thông 

tin đầu tay từ 

người tiêu thụ 

Những thông tin sơ 

cấp không "quan 

trọng". Việc quan sát 

trực tiếp không thực 

hiện được với người 

lãnh đạo chương 

trình. 

- Hậu cần 

(khả năng 

tiếp xúc đối 

tượng) 

Một số lượng 

đối tượng có thể 

tập trung tại một 

địa điểm. 

Những người trả lời 

xa cách về mặt địa 

lý hay không thể tập 

trung vì một lý do 

nào đó. 

- Chi phí và 

thời gian 

Cần kết quả 

nhanh gọn và ít 

tốn kém 

Không thực hiện 

nhanh được và có 

ngân sách lớn để 

thực hiện 

Loại phỏng vấn tự truyện, phỏng vấn tiểu sử cá nhân: 

Loại phỏng vấn tự truyện là loại phỏng vấn tìm hiểu về lịch sử cá 

nhân, tìm hiểu những kinh nghiệm sống của cá nhân thông qua những 

biến cố, những suy nghĩ của cá nhân, do đó loại phỏng vấn này cũng 

có những điểm tương tự phỏng vấn tiêu điểm. Nhưng phỏng vấn tiểu 

sử cá nhân khác các loại hình phỏng vấn sâu khác ở chỗ nó có tính 

toàn diện hơn, bởi lẽ tìm hiểu cá nhân dưới nhiều góc độ, nhiều khía 

cạnh (suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận, ước vọng, chọn lựa, quyết định...), 

đặt cá nhân trong bối cảnh gia đình và cộng đồng (qui mô, thành phần 

của gia đình, các mục tiêu kinh tế theo đuổi, vị trí, vai trò...) trong bối 

cảnh vật chất (những điều kiện sinh lý, thể lý...), trong bối cảnh lịch sử 

(những yếu tố bên ngoài tác động vào cá nhân, gia đình và cộng 
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đồng...). Nói cách khác, qua phỏng vấn tiểu sử cá nhân, đối tượng 

được tìm hiểu qua: (1) chính hình ảnh, qua chính nhận thức về mình, 

(2) qua chính văn hoá của đối tượng đã hình thành nên vị trí, vai trò, 

nhân cách của cá nhân đối tượng, (3) qua bối cảnh xã hội đã chi phối 

tính cách của đối tượng và (4) qua những ảnh hưởng của môi trường 

đã điều tiết những mục tiêu của cá nhân, của gia đình, của cộng 

đồng... 

Việc sử dụng tiểu sử của cá nhân: 

S. Freud là người nổi tiếng nhất vì đã sử dụng kỹ thuật tìm tiểu 

sử cá nhân như là một kỹ thuật phân tâm học để tìm hiểu những nhu 

cầu cũng như những thiếu thốn về mặt tâm lý của các bệnh nhân qua 

quá trình phát triển tâm sinh lý của họ. 

Ngày nay, phỏng vấn tiểu sử cá nhân thường được sử dụng bởi 

những nhà chuyên nghiệp như những người làm công tác xã hội dịch 

vụ cá nhân, các nhà tư vấn, hoặc những nhân viên làm việc trong các 

nhà tù, những nhà phân tâm học và ngay những nhà dân tộc học, những 

nhà xã hội học cũng đã sử dụng kỹ thuật này để tìm hiểu các nền văn 

hoá qua việc tìm hiểu những cá nhân của cộng đồng văn hoá. Những 

nhà nhân học sử dụng kỹ thuật này để am hiểu đầy đủ về văn hoá của 

con người, bởi lẽ: 

-  Các tiểu sử cá nhân chuyển tải một nền văn hoá, do đó 

tìm hiểu các tiểu sử cá nhân là để so sánh tìm hiểu những nét tương 

đồng trong văn hoá, những mô thức văn hoá, ví như nghiên cứu của 

Oscar Lewis về "văn hoá nghèo đói" của các gia đình ở Mêhico. 

-  Do tính lịch đại, tiểu sử cá nhân cũng cho phép tìm hiểu 

biến chuyển của văn hoá. 
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-  Nghiên cứu tiểu sử cá nhân cũng cho phép làm rõ những 

nét văn hoá tiềm ẩn, ví như việc nghiên cứu về vai trò của người phụ 

nữ ở nhiều xã hội khác nhau. 

-  Với việc nghiên cứu tiểu sử cá nhân, nhà dân tộc học có 

được những thông tin đối chiếu, những thông tin của lịch sử, cũng như 

những thông tin giữa nhiều thế hệ. 

-  Tiểu sử cá nhân cũng cho những thông tin về những 

trường hợp không bình thường, ngoại lệ, những trường hợp lệch lạc xã 

hội. 

-  Ngoài ra, tiểu sử cá nhân còn cho phép đối chiếu tìm hiểu 

sự phát triển, biến chuyển trong việc phát triển tính cách của các cá 

nhân thuộc một nền văn hoá nào đó (so sánh tài liệu tiểu sử cá nhân 

với tài liệu lịch sử, tiểu thuyết...) 

-  Kỹ thuật tiểu sử cá nhân được sử dụng để thu thập những 

thông tin cơ sở trước khi tiến hành các cuộc điều tra, hoặc những 

thông tin ít ai biết đến (ví như các nhà dinh dưỡng học dùng kỹ thuật 

này để nghiên cứu sự phân phối thực phẩm, thức ăn trong gia đình...) 

5.4.3. Loại phỏng vấn không cơ cấu: 

Phỏng vấn không cơ cấu hay còn gọi là phỏng vấn tự do, phỏng 

vấn không hướng dẫn, lại càng ít có tính cơ cấu hơn các loại phỏng 

vấn tự truyện hay phỏng vấn tiêu điểm. Nét đặc trưng chính yếu của 

loại phỏng vấn này là nó dựa chủ yếu trên các câu gợi chuyện. Các 

câu này thường ngắn như "Tại sao?", "Hứ hư", "rất hay", "thế à"...Loại 

phỏng vấn này khởi đầu trong tâm lý trị liệu (psychotherapy), có mục 

đích nhằm thăm dò những cảm thức, những cảm nhận, suy nghĩ sâu xa 
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nhất và chủ quan nhất của đối tượng. Nếu biết đào sâu, kỹ thuật này 

có thể giúp ta làm rõ những cảm thức bị dồn nén mà chính ngay người 

trả lời cũng không biết hoặc là không muốn nhìn nhận điều này với 

chính mình. 

5.4.4. Một số loại hình phỏng vấn khác: 

Các kỹ thuật phóng chiếu (projective techniques): 

Có nhiều kỹ thuật phóng chiếu để tìm hiểu thái độ, quan niệm 

của các đối tượng, nhất là đối với trẻ em, những người chưa biết diễn 

tả một cách rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Có thể kể ra một vài loại 

hình: 

- Chơi búp bê: dùng búp bê để tìm hiểu suy nghĩ của trẻ em là 

một kỹ thuật được nhiều nhà tâm lý xã hội sử dụng. Ví như để nghiên 

cứu tính hay ghen của trẻ, người ta dàn cảnh một búp bê đang đứng 

nhìn búp bê mẹ đang cho búp bê em bé bú và hỏi trẻ con búp bê đang 

đứng nhìn nghĩ gì và sẽ nói gì khi gặp cảnh này. Cũng có thể dùng búp 

bê để quan sát, nghiên cứu thành kiến về vấn đề chủng tộc... 

- Dùng hình ảnh: cũng có thể dùng hình ảnh thay thế búp bê 

- Phỏng vấn trẻ em bằng các con thú nhỏ 

- Kể một câu chuyện hay một đoạn văn mà kết luận được bỏ dở 

để đứa bé thêm vào, điền vào (bằng lời hay viết vào...) 

- Phương pháp của Rorschach: các tấm hình với các vệt mực 

- Hay phương thức đề nghị đối tượng mô tả động cơ và thái độ 

của người khác (ví dụ mô tả động cơ của một người sinh viên "quây" 

bài...) 
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Các kỹ thuật trên thường được sử dụng trong lãnh vực tâm lý, để 

tìm hiểu những cảm nhận sâu xa của đối tượng, hoặc vì người nghiên 

cứu không trực tiếp hỏi được, hoặc không muốn nói lên mục tiêu của 

cuộc nghiên cứu (ví dụ nghiên cứu về vấn đề tình dục...) 

Điều tra nhóm cố định (panel study): 

Đây là loại hình điều tra trong đó những đối tượng được phỏng 

vấn lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau (panel study). Phỏng 

vấn cùng những đối tượng qua thời gian có một số hạn chế: một số 

người không muốn được phỏng vấn nhiều lần, thứ đến số lượng người 

được phỏng vấn trong các đợt sau càng ngày càng giảm do nhiều 

nguyên nhân. 

Tóm lược và một số điều lưu ý, ghi nhớ: 

- Trong chương này, chúng ta đã so sánh những ưu điểm và hạn 

chế của phỏng vấn đối với việc sử  dụng bản hỏi. Đồng thời cũng nêu 

lên đặc điểm và các bước đi để thực hiện 3 loại hình phỏng vấn: cơ 

cấu, bán cơ cấu (trong đó có phỏng vấn sâu cá nhân, phỏng vấn nhóm 

tiêu điểm, phỏng vấn tiểu sử) và không cơ cấu. 

- Cũng cần lưu ý, có thể phối hợp các hình thức phỏng vấn với 

nhau, ví như sau khi đã phỏng vấn nhóm, có thể phỏng vấn sâu cá 

nhân để thu thập các thông tin có tính riêng tư. Sinh viên xã hội học 

cần chú trọng các loại hình phỏng vấn bán cơ cấu và các kỹ thuật gợi 

chuyện (probes). 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Những tiêu chí nào chi phối việc ưu tiên sử dụng phỏng vấn 

sâu cá nhân hay phỏng vấn nhóm tiêu điểm. 
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2. So sánh phỏng vấn sâu cá nhân và phỏng vấn tiểu sử. 

3. Liệt kê tất cả các kỹ thuật gợi chuyện mà anh chị có thể sử 

dụng  

Bài tập: 

1- Trong lớp, từng cặp hai sinh viên phỏng vấn nhau với chủ đề: 

“Bạn nghĩ thế nào về cơ hội kiếm được việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp Khoa Xã hội học, ĐHM-BCTPHCM? Cơ hội kiếm được việc 

làm tuỳ thuộc những yếu tố nào?”. 

2- Cùng chủ đề trên, hai sinh viên lên trên bục giảng phỏng vấn 

nhau. Các bạn sinh viên ngồi dưới viết ra nhận định của mình người 

phỏng vấn có ưu điểm, khuyết điểm gì, đã sử dụng các kỹ thuật gợi 

chuyện chưa? 

3- Thực tập, phỏng vấn nhóm tiêu điểm: mỗi nhóm sinh viên 

khoảng từ 8-10 người, thực hiện phỏng vấn nhóm tiêu điểm với chủ 

đề: “Những mặt được và chưa được trong việc giảng dạy và học tập 

tại khoa Xã hội học, ĐHM-BCTPHCM” 

Tài liệu đọc thêm: 

1) Marina Lukina, Công nghệ phỏng vấn, NXB Thông tin, Hà 

Nội, 2004 (người dịch Hoàng Anh) 
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CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT 

Giới thiệu khái quát:  

Chương 6 trình bày phương pháp quan sát, là một trong 

các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp. 

Mục tiêu của chương này:  

Giúp người học nắm được những ưu điểm, hạn chế của 

phương pháp quan sát, các loại hình quan sát và đặc biệt các bước 

để thực hiện quan sát tham gia là phương pháp  được nhiều nhà 

dân tộc học và xã hội học sử dụng. 

Trong nghiên cứu xã hội, quan sát là phương pháp thu thập các 

dữ kiện sơ cấp bằng cách ghi lại có kiểm soát các sự kiện, hành vi có 

liên quan đến đối tượng khảo sát. 

6.1. Ưu điểm và hạn chế của quan sát: 

6.1.1. Ưu điểm: 

So với những phương pháp khác, quan sát có ưu điểm trong việc 

thu thập các dữ kiện, các ứng xử không lời. Khác với phương pháp 

nghiên cứu như phỏng vấn, bản câu hỏi, sử dụng tư liệu...- các phương 

pháp này chỉ thu thập được các dữ kiện về các hành vi thứ cấp - quan 

sát cho phép ta ghi nhận những ứng xử đang xảy ra một cách trực tiếp. 

Trong khi kỹ thuật phỏng vấn bằng bản câu hỏi chỉ cho ta một công cụ 

hạn chế và ít nhiều có tính cách giả tạo, thì kỹ thuật quan sát cho phép 

nghiên cứu đối tượng một cách toàn diện hơn, sâu xa hơn. Quan sát 

đôi lúc là phương pháp duy nhất thích hợp với một số đối tượng như 

trẻ em, chẳng hạn như quan sát các em đang chơi tốt hơn là phỏng vấn 
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thái độ, hành vi của các em. Quan sát còn giúp chúng ta trong những 

cuộc nghiên cứu thăm dò, bởi lẽ quan sát có thể gợi ý cho người 

nghiên cứu những ý tưởng thích hợp. Kỹ thuật quan sát không tổ 

chức, không cơ cấu (unstructured observation) cũng rất linh động cho 

phép người nghiên cứu chú tâm vào những vấn đề, những biến số nào 

mà người nghiên cứu cho là thích hợp. Thông thường quan sát đòi 

nhiều thời gian và do đó mối quan hệ giữa người nghiên cứu và đối 

tượng khảo sát thân mật hơn, trở thành quan hệ sơ cấp hơn là các quan 

hệ trong những cuộc điều tra (bằng bản hỏi, phỏng vấn). Mối quan hệ 

sơ cấp này có thể cho ta thu thập những dữ kiện trung thực hơn, nhưng 

cũng có thể có nguy cơ làm giảm tính khách quan trong lý giải của 

người nghiên cứu. 

Một ưu điểm khác của quan sát là kỹ thuật này thường được tiến 

hành trong một khung cảnh tự nhiên, do đó ít gây những phản ứng về 

phía đối tượng so với các phương pháp khác. 

Quan sát trên thực địa cũng không gò bó đối tượng về mặt thời 

gian, để cho đối tượng có thời gian thoải mái và người nghiên cứu 

cũng có nhiều thời gian để ghi nhận diễn tiến các sự kiện. Cuối cùng, 

nói chung quan sát thường ít tốn kém, trừ trường hợp các cuộc nghiên 

cứu cần nhiều người quan sát, phải di chuyển xa và sử dụng những 

công cụ đặc biệt (như máy quay vidéo). 

6.1.2. Hạn chế của quan sát: 

Trong một bối cảnh tự nhiên, người nghiên cứu có thể có rất ít 

kiểm soát trên các biến có thể ảnh hưởng đến những dữ kiện quan sát. 

 Nói chung, những dữ kiện do quan sát đem lại cũng khó định 

lượng hoá. Tuy nhiên trong một vài ngoại lệ - hay trong quan sát cơ 
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cấu - ta cũng có thể đưa ra các tần số, các tỷ lệ phần trăm về một ứng 

xử nào đó. 

Với phương pháp quan sát người ta cũng chú trọng nhiều hơn 

đến việc mô tả những dữ kiện chủ quan. Nhiều nhà nghiên cứu nhận 

thấy thay vì đo đếm các cảm xúc nên đưa ra các đánh giá chủ quan về 

các ứng xử trong các trường hợp này, vì vậy người ta thường dùng các 

trích dẫn, ghi lại các dữ kiện trên bằng cách viết ra.   

Quan sát cũng thường được thực hiện trên những qui mô nhỏ, với 

các mẫu nghiên cứu nhỏ. Trên nguyên tắc, có thể tiến hành quan sát 

một số lượng đối tượng lớn nếu có đủ quan sát viên, nhưng trên thực 

tế do tính chiều sâu của quan sát và các dữ kiện thu thập được do quan 

sát thường có tính chủ quan và khó có thể định lượng nên những dữ 

kiện do nhiều người thu thập sẽ rất khó đối chiếu với nhau. Và mặt 

khác những nghiên cứu quan sát có chiều sâu thường đòi hỏi nhiều 

thời gian, do đó cũng khó sử dụng nhiều quan sát viên và công việc 

này sẽ rất khó kiểm soát và tốn kém. 

Nhiều cuộc nghiên cứu dựa trên quan sát thường được tiến hành 

trong một bối cảnh tự nhiên. Ví như quan sát hoạt động của một cơ 

quan chính quyền, của một dây chuyền sản xuất, hay quan sát tổ chức 

và hoạt động của một giáo phái, một hội kín... Trong nhiều trường 

hợp, người quan sát không được sự chấp nhận của các đối tượng quan 

sát, và đôi lúc việc quan sát được tiến hành một cách không chính 

thức, kể cả bí mật. Trong những trường hợp này người quan sát không 

được sử dụng các phương tiện để ghi nhận sự kiện một cách công 

khai. Cũng có nhiều trường hợp, người quan sát được sự chấp thuận 

của các người lãnh đạo cộng đồng mình muốn nghiên cứu, nhưng lại 

có thể gây nghi ngờ cho những người cấp dưới. 
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Phương pháp quan sát cũng làm giảm bớt tính vô danh của đối 

tượng khảo sát. Đối với nhiều vấn đề nhạy cảm, đôi lúc đối tượng 

khảo sát dễ chấp nhận hình thức trả lời các bản hỏi vô danh hơn là tiếp 

xúc với người quan sát. 

6.2. Các loại hình quan sát: 

Khi thực hiện nghiên cứu bằng phương pháp quan sát, người 

nghiên cứu phải xác định chọn lựa và phối hợp các loại hình quan sát 

nào cho phù hợp với vấn đề nghiên cứu. Tuỳ theo tiêu chí phân loại, ta 

có thể đưa ra sự phân loại các kiểu quan sát sau đây: 

* Quan sát công khai hay không công khai. Công khai khi người 

quan sát được phép thâm nhập để ghi nhận những dữ kiện của cộng 

đồng hay của đối tượng muốn nghiên cứu. Trong trường hợp này, đối 

tượng biết mình đang được quan sát và điều này có thể làm cho đối 

tượng có phản ứng không tự nhiên, không bình thường. Và ngược lại, 

quan sát không công khai khi đối tượng không biết mình đang bị quan 

sát hay khi người quan sát không muốn bộc lộ mục tiêu quan sát của 

mình. 

* Quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp: Quan sát trực tiếp là 

quan sát được thực hiện ngay khi hành vi đang xảy ra, ví như nhà xã 

hội học quan sát những động tác của công nhân trong dây chuyền 

công nghiệp. Nhưng có nhiều hành vi không thể quan sát trực tiếp, 

xảy ra trước khi có điều kiện quan sát hay người nghiên cứu không 

muốn xuất hiện, trong những trường hợp này có thể dùng những 

phương pháp quan sát gián tiếp, không can thiệp (unobtrusive 

observation) như: nghiên cứu tư liệu, ghi nhận bằng máy ảnh, vidéo, 

quan sát những vết tích còn lại, quan sát sự hao mòn…để hình dung 

sự kiện đã xảy ra như thế nào. 
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* Quan sát cơ cấu hay không cơ cấu: quan sát cơ cấu dựa trên 

việc quan sát những hành vi hay các đề mục đã được xác định trước, 

ví như giám thị trường học quan sát hành vi học sinh trên sân chơi và 

xác định đâu là những hành vi gây hấn (thể chất hay bằng ngôn ngữ). 

Loại quan sát này thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng. 

Trong khi quan sát không cơ cấu thường được sử dụng trong nghiên 

cứu định tính, với một đề cương linh động hơn, có tính thăm dò và mô 

tả, các hành vi và các đề mục hình thành dần dần trong quá trình quan 

sát. Như trường hợp sinh viên lần đầu tiên tới một cơ sở xã hội để 

thực tập, sẽ quan sát các mối quan hệ, tổ chức, hoạt động, biện 

pháp…để dần dần hình dung ra các khuôn mẫu ứng xử. 

* Quan sát do con người hay quan sát bằng thiết bị: trong nhiều 

trường hợp, quan sát được thực hiện bằng giác quan của con người. 

Nhưng hiện nay có nhiều thiết bị điện tử được sử dụng để quan sát 

như máy quay vidéo, các máy đọc quét, các dụng cụ đo, đếm. Ví như 

các dụng cụ đo đếm gắn với vô tuyến truyền hình để xác định các 

khán giả đã xem những chương trình gì, thuộc kênh nào… 

* Tuỳ theo mức độ nhà quan sát tham gia tình huống muốn 

nghiên cứu, ta có thể phân ra sự quan sát có tham gia và sự quan sát 

không tham gia. 

Khi quan sát không tham gia, người nghiên cứu hay các quan sát 

viên đóng vai trò người bên ngoài cộng đồng đối tượng khảo sát, chỉ 

quan sát và ghi lại những quá trình xảy ra chứ không can thiệp vào. 

Trong trường hợp này, người nghiên cứu chỉ quan sát được những 

hành động, những thái độ công khai, không biết được một cách chính 

xác cái gì ẩn giấu đàng sau những sự kiện này. Loại quan sát này 

thường được sử dụng trong giai đoạn đầu tiên của việc thăm dò nghiên 
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cứu, trong những nghiên cứu có tính mô tả. Ngoài ra quan sát không 

tham gia cũng có thể được sử dụng trong các thí nghiệm, trong việc 

kiểm tra giả thiết. 

Quan sát tham gia là hình thức quan sát trong đó người quan sát 

trực tiếp tham gia vào quá trình được nghiên cứu, tiếp xúc trực tiếp 

các đối tượng và tham gia vào hoạt động của họ ở một mức độ nhất 

định. Tuỳ theo mức độ có thể phân ra bốn loại quan sát tham gia: 

-  Tham gia hoàn toàn: hình thức quan sát này được sử 

dụng khi người quan sát muốn hiểu thật sâu sắc đối tượng mình muốn 

nghiên cứu bằng cách trở thành một thành viên của cộng đồng đối 

tượng. Trong trường hợp này người quan sát thường che giấu "căn 

cước" của mình mới có thể trở thành thành viên của cộng đồng mình 

muốn nghiên cứu, mới có thể biết được một số thông tin của riêng 

cộng đồng này. Kỹ thuật quan sát này thường được áp dụng với những 

cộng đồng "khép kín", không thể quan sát từ bên ngoài. Sự hiện diện 

của người quan sát để khỏi phải gây xáo trộn cho các đối tượng cần 

tuân thủ theo các đề nghị sau đây:1) người quan sát cần đóng vai trò 

của một thành viên bình thường 2) không quá nổi  bật, không tỏ ra tò 

mò, không tỏ ra chú ý nhiều thứ 3) nên nghe và quan sát nhiều hơn là 

đặt câu hỏi 4) những lời phát biểu cần thể hiện một thái độ trung lập... 

Loại hình quan sát này cũng có những hạn chế: do sống lâu trong cộng 

đồng nên người quan sát có xu hướng xem mọi việc là hiển nhiên, 

người quan sát cũng có thể đứng về một phía nào đó, không còn khách 

quan. Để tránh tính chủ quan trên, người quan sát được khuyến cáo sử 

dụng thêm một số kỹ thuật khác khách quan hơn - như phỏng vấn, bản 

hỏi...- hay tạm thời ngưng quan sát cộng đồng đối tượng một thời 

gian, giữ một khoảng cách để có thể giải thích các sự kiện một cách 

khách quan hơn. 
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Một vấn đề đạo đức được đặt ra trong hình thức quan sát này: 

không ai có quyền quan sát những hiện tượng, những biến cố, hành vi 

– không vi phạm pháp luật - mà người khác cố ý dấu những người bên 

ngoài. Chỉ có thể quan sát những gì mà những thành viên của tập thể 

không dấu lẫn nhau, những gì mà trong thái độ của họ được coi là 

tương đối hiển nhiên. 

-  Người tham gia quan sát (participant as observer): với 

hình thức này người quan sát không giấu giếm tông tích của mình, và 

với sự đồng ý của cộng đồng, người quan sát có thể tham gia các sinh 

hoạt của tập thể, thảo luận những vấn đề của tập thể mình muốn 

nghiên cứu. Nhưng người quan sát cũng có thể không tham gia những 

sinh hoạt của cộng đồng mà mình cảm thấy không thích hay không 

nằm trong mục tiêu nghiên cứu. Đây thường là trường hợp quan sát 

của các nhà xã hội học, dân tộc học khi tiếp cận nghiên cứu một cộng 

đồng trong một thời gian ngắn. 

-  Người quan sát tham gia (observer as participant): trong 

hình thức quan sát này, hoạt động của người nghiên cứu được nhận 

biết một cách công khai. Tuy nhiên sự tiếp xúc giữa người quan sát và 

thành viên của tập thể được quan sát rất ít, và người quan sát cố gắng 

không tác động vào tình huống muốn quan sát, như trong trường hợp 

một người phỏng vấn (chỉ một vài lần) quan sát thái độ của đối tượng 

trả lời. 

-  Người quan sát hoàn toàn: ở đây người quan sát ở bên 

ngoài cộng đồng nghiên cứu, không có tương quan nào giữa người 

quan sát và các thành viên của cộng đồng và thông thường các đối 

tượng không biết mình đang bị quan sát. 

* Một sự phân loại quan sát khác phối hợp nhiều tiêu chí, như 
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quan sát dựa trên bối cảnh và trên tính tổ chức của quan sát. Ta có thể 

lấy cấp độ của bối cảnh quan sát (bối cảnh quan sát tự nhiên hay bối 

cảnh giả tạo - của phòng thí nghiệm chẳng hạn) và cấp độ tính tổ chức 

trong cuộc quan sát (cơ cấu hay không cơ cấu) để phân loại các nghiên 

cứu dựa trên quan sát: 

-  Loại hình 1: quan sát thực địa (trong bối cảnh tự nhiên) 

hoàn toàn không có tính cơ cấu, ví như trong loại quan sát thăm dò 

thực địa để gợi lên những vấn đề nghiên cứu. 

-  Loại hình 2: quan sát trong phòng thí nghiệm nhưng 

không có tính cơ cấu. Ví như loại hình quan sát được thực hiện trong 

trị liệu bằng trò chơi (playtherapy): người ta cho trẻ chơi trong các 

phòng có nhiều đồ chơi, có gắn máy ghi hình và ghi âm, qua đó xem 

trẻ có những biểu hiện gì về tâm lý. 

-  Loại hình 3: quan sát thực địa có tính cơ cấu. Chẳng hạn 

quan sát tinh thần kỷ luật lao động của công nhân trong xí nghiệp 

bằng một đề cương quan sát chi tiết. 

-  Loại hình 4: quan sát trong phòng thí nghiệm hoàn toàn 

có tính cơ cấu. 

Trên lý thuyết cả bốn loại hình trên đều có thể ứng dụng với loại 

hình quan sát tham gia hay không tham gia. Nhưng trong thực tế do 

chịu nhiều yếu tố, nên bốn loại hình trên, mỗi loại đều chủ yếu có tính 

cách tham gia hoặc không tham gia. 

Trong một bối cảnh tự nhiên, người nghiên cứu thường đóng vai 

người tham gia trong cộng đồng, vì nếu không tham gia rất khó biện 

minh cho sự hiện diện của mình. Trong một cuộc nghiên cứu quan sát 
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có tổ chức, người nghiên cứu thường phải sử dụng một bảng kiểm tra 

để ghi nhận tần số hành vi xảy ra. Việc ghi nhận này có thể gây nên 

những nghi ngờ. Do đó, các cuộc nghiên cứu quan sát có tổ chức trong 

bối cảnh tự nhiên thường có xu hướng trở thành những cuộc nghiên 

cứu không có sự tham gia trực tiếp của người nghiên cứu. 

 Tóm lại, một cách tổng quát, hầu hết những cuộc nghiên cứu 

trong bối cảnh tự nhiên không có tính cơ cấu là những cuộc nghiên 

cứu quan sát tham gia (loại 1) và những cuộc nghiên cứu có cơ cấu 

trong bối cảnh tự nhiên thường có xu hướng trở thành những cuộc 

nghiên cứu không tham gia (loại 3). Và ngược lại trong một bối cảnh 

giả tạo, theo một ý nghĩa nào đó, những người được nghiên cứu không 

thực sự là những thành viên của cộng đồng do đó họ dễ chấp nhận 

những người quan sát không tham gia. Hơn nữa trong các phòng thí 

nghiệm thường có những dụng cụ để người nghiên cứu không tham 

gia có thể quan sát các đối tượng. Như vậy hầu hết các nghiên cứu 

trong các bối cảnh giả tạo của phòng thí nghiệm thường có tính cơ cấu 

và là những nghiên cứu quan sát không tham gia (loại 4) và ta cũng đã 

đề cập loại nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhưng không có tính 

cơ cấu  (trị liệu bằng trò chơi)(loại 2). 

6.3. Những bước đi chính trong quan sát tham gia: 

Ở đây chúng ta trình bày những bước đi chính khi thực hiện một 

cuộc nghiên cứu dựa trên phương pháp quan sát tham gia trong bối 

cảnh tự nhiên: 

* Bước thứ nhất: quyết định mục tiêu của cuộc nghiên cứu - là 

bước đi tương tự trong hầu hết các cuộc nghiên cứu thực địa. Đó là 

làm thế nào hiểu được và mô tả kết cấu xã hội và văn hoá của cộng 

đồng mình muốn nghiên cứu một cách đầy đủ nhất, mặc dù những 
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người quan sát đều có thể có những mục tiêu riêng biệt. 

* Bước thứ hai: quyết định nghiên cứu ai, nghiên cứu nhóm nào, 

cộng đồng nào cũng là một quyết định thuần tuý của người nghiên 

cứu. 

* Bước thứ ba: thâm nhập cộng đồng. Đôi lúc thâm nhập được 

vào một cộng đồng là nhờ những mối quan hệ quen biết, nhưng thông 

thường người nghiên  cứu phải tiếp xúc với một môi trường xa lạ, do 

đó phải cần  có sự giới thiệu chính thức. 

Một vài tổ chức hay một vài tiểu văn hoá (phân lớp văn hoá) có 

thái độ cởi mở hơn những tổ chức khác, ví như việc thâm nhập, 

nghiên cứu cộng đồng các trẻ đường phố tương đối dễ hơn nghiên cứu 

các nhóm nghiện xì ke, ma tuý, nhóm đồng tính luyến ái... 

Trong nghiên cứu, đôi lúc phải sử dụng thông tín viên 

(informants) hay những người thuộc cộng đồng nghiên cứu, những 

người trong cuộc (insiders).  Thông tín viên có chức năng làm người 

đầu cầu trong việc nghiên cứu, có thể giải thích, giới thiệu người 

nghiên cứu với các đối  tượng, giúp tìm hiểu về văn hoá...  

* Bước thứ tư: đặt mối quan hệ với đối tượng khảo sát lại càng 

khó và tốn  nhiều thời gian. Người nghiên cứu cần am hiểu ngôn ngữ, 

phong tục tập quán của người được nghiên cứu để tránh phạm các sai 

lầm, vi phạm các chuẩn mực của cộng đồng đang tìm hiểu. 

* Bước thứ năm: Quan sát và ghi nhận. Sau khi đã tạo được quan 

hệ, bước thứ năm là quan sát và ghi nhận sự kiện. Nếu muốn đóng vai 

trò quan sát và không ghi chép một cách công khai thì phải chủ yếu 

dựa vào trí nhớ. Theo nguyên tắc, ban ngày nên ghi lại một cách vắn 
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tắt và tối đến mới viết chi tiết hơn. Để việc ghi chép được đầy đủ, 

Lofland có mấy đề nghị như sau (dẫn lại trong Bailey, 1982, tr. 259): 

-  Khi quan sát, phải ghi chép thật nhanh, bởi lẽ lượng tin 

tức lúc đầu rất ít nhưng càng lúc càng gia tăng, rất dễ bị quên. 

-  Phải tập thói quen ghi chép và ghi càng dài càng tốt. Các 

nhà nghiên cứu khuyên rằng thời gian dành cho việc ghi chép bằng 

thời gian dùng cho việc quan sát. 

-  Đôi lúc có thể nói rồi ghi âm lại, thay vì viết, nhưng việc 

viết ra có ích lợi vì kích thích và đào sâu tư tưởng, suy nghĩ. 

-  Nếu đánh máy được thì tốt vì có thể lưu lại và nhân bản 

nhanh. 

Về nội dung các ghi chép, Lofland cũng đề nghị việc ghi chép 

trên thực địa cần chú trọng những vấn đề sau: 

-  Ghi lại những cái đang xảy ra một cách cụ thể, một cách 

khách quan, có nghĩa là chưa vội đưa ra những nhận định chủ quan 

của người quan sát.  

-  Ghi lại những gì trước đây đã quên (khi ghi nhanh lần 

đầu), bây giờ bổng nhớ lại, có thể chi tiết này sẽ có ý nghĩa sau này. 

-  Ghi lại những tư tưởng phân tích, những suy diễn của 

người quan sát, những điều đánh giá quan trọng nhất, về việc sắp xếp, 

phân loại các dữ kiện, các đối tượng quan sát. Cần ghi nhớ, những ghi 

nhận chủ quan này phải tách biệt với phần ghi nhận khách quan nói 

trên (có thể dùng các ngoặc hoặc một hình thức phân biệt nào đó, hay 

ghi chép riêng rồi lưu lại ở một hồ sơ dành riêng.) 
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-  Thông thường quan sát kéo dài trong một khoảng thời 

gian. Điều này cho phép người nghiên cứu thiết lập các mối quan hệ 

sơ cấp với các đối tượng khảo sát. Do đó người nghiên cứu không chỉ 

ghi nhận những cảm xúc, tình cảm của đối tượng mà ngay cả của 

chính mình. Các ghi nhận về cảm xúc của người nghiên cứu cũng là 

những dữ kiện cho việc nghiên cứu, để xem có làm lệch lạc không sự 

đánh giá của người nghiên cứu về những hành vi của các đối tượng. 

-  Ghi lại những cái cần phải làm, phải quan sát, cần gặp ai, 

hỏi điều gì... 

* Bước thứ  sáu: xử lý những trường hợp khó khăn. 

Khi gặp khó khăn ta có thể sử dụng một trong ba cách đối phó 

sau đây: 

-  Tỏ ra khiêm nhường và không có chút quyền hành nào để 

người trong tổ chức được quan sát không xem người nghiên cứu là 

một đe doạ. 

-  Hoặc ngược lại, tỏ ra là có quyền lực và có uy tín để 

người khác không thể ngăn cản. Trong trường hợp này ta phải có sự 

giúp đỡ của người có quyền hành. 

-  Đi vào cuộc nghiên cứu và chọn đứng về phía có quyền 

lực nhất. 

* Bước thứ bảy: hoàn thành việc quan sát. Chỉ trong những cuộc 

nghiên cứu không công khai, người nghiên cứu mới khó rời môi 

trường mình nghiên cứu. Nhưng trong những trường hợp khác, khi rời 

cộng đồng nghiên cứu, người quan sát không được để lại những tổn 

hại về mặt vật chất và tinh thần cho đối tượng khảo sát. 
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* Bước thứ tám: Phân tích các dữ kiện quan sát. 

Với các tư liệu quan sát ta có thể sử dụng hai phương pháp để xử 

lý: sắp xếp theo hồ sơ (filing) và phân tích nội dung, mà ta sẽ trình bày 

ở phần phân tích các dữ kiện định tính. 

Quan sát sẽ dẫn đến việc sắp xếp, phân loại các dữ kiện xã hội 

thành những loại hình (types). Đôi khi chính các đối tượng quan sát 

cũng có những sự phân loại của họ. Quần chúng cũng có thể có sự phân 

loại về các đối tượng quan sát và dĩ nhiên người nghiên cứu cũng đưa 

ra sự phân loại mà họ cho là hợp lý, có ý nghĩa nhất. Như vậy có thể có 

nhiều sự phân loại khác nhau, dựa trên những chiều kích khác nhau, các 

biến số khác nhau. 

 Bên cạnh các sự phân loại, với các dữ kiện quan sát người 

nghiên cứu có thể phác hoạ lên những biểu đồ cho thấy quá trình phát 

triển, diễn biến của các sự kiện quan sát. 

* Bước thứ chín: viết báo cáo trình bày những kết quả thu thập 

được. 

Ngày nay với việc phổ biến các công cụ nghe nhìn, phương pháp 

quan sát thực sự trở thành một phương pháp quan trọng và lợi hại 

trong nghiên cứu xã hội. 

Tóm lược và một số điều lưu ý, ghi nhớ: 

-  Trong chương này, chúng ta đã so sánh những ưu điểm 

và hạn chế của quan sát đối với các phương pháp khác như điều tra 

xã hội học. Đồng thời cũng đưa ra sự phân loại các loại hình quan 

sát: trực tiếp/gián tiếp, công khai/không công khai, trong bối cảnh tự 

nhiên/giả tạo, cơ cấu/không cơ cấu, do con người/do thiết bị, tham 
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gia/không tham gia. Các bước đi để thực hiện quan sát tham gia được 

chú trọng hơn. 

-  Cũng lưu ý, có thể phối hợp nhiều loại hình quan sát, hay 

phương pháp quan sát và các phương pháp khác trong một cuộc 

nghiên cứu. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Trong các loại hình quan sát nêu trên những loại hình nào có 

thể sử dụng trong các nghiên cứu định lượng. 

2. Các mức đo và các bước đi của quan sát tham gia. 

3. Ðưa ra sự phân loại về quan sát dựa trên hai tiêu chí: bối 

cảnh (tự nhiên hay giả tạo) và tính tổ chức (cơ cấu/không cơ cấu). 

Bài tập: 

1- Làm bản hướng dẫn quan sát để thực hiện đề tài:“Tinh thần kỷ 

luật của công nhân trong xí nghiệp” 

2- Dùng phương pháp quan sát tham gia để thực hiện đề tài: 

“Tìm hiểu lối sống và điều kiện làm việc của thanh niên nhập cư”. 

Tài liệu đọc thêm: 

-  Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), NXB 

Chính trị, Hà nội, 1998, tr.401-446. 

-  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp 

nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 254-

271. 
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CHƯƠNG 7: NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU & PHÂN TÍCH NỘI DUNG 

Giới thiệu khái quát :  

Chương 7 trình bày phương pháp nghiên cứu tư liệu là phương 

pháp thu thập những thông tin thứ cấp. 

Mục tiêu của chương này:  

Giúp người học nắm được những ưu điểm, hạn chế của phương 

pháp nghiên cứu tư liệu, các loại hình và việc sử dụng nghiên cứu tư 

liệu. Đồng thời bước đầu giới thiệu phương pháp phân tích nội dung 

định lượng và theo chủ đề. 

Là gì: Phân tích tư liệu có nghĩa là sử dụng bất cứ tài liệu đã 

được thu thập do những mục đích khác nhưng có những thông tin liên 

quan đến hiện tượng mà người nghiên cứu đang muốn tìm hiểu. Các 

tư liệu này bao gồm rất nhiều loại. Có những tư liệu sơ cấp là những 

tư liệu do những người đã kinh qua kinh nghiệm, hay đã chứng kiến 

biến cố mô tả. Có những tư liệu thứ cấp là những tư liệu mà người viết 

không trực tiếp hiện diện khi sự kiện xảy ra nhưng họ tiếp nhận những 

thông tin cần thiết bằng cách phỏng vấn những người đã trực tiếp mắt 

thấy tai nghe hay đọc những tư liệu sơ cấp rồi biên soạn lại tư liệu. 

7.1. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu tư liệu: 

7.1.1. Ưu điểm của nghiên cứu tư liệu: 

1. Nghiên cứu tư liệu được sử dụng đối với những đối tượng mà 

ta không tiếp xúc được: Ví như muốn nghiên cứu lại các loại hình gia 

đình, hôn nhân của người Việt vào thế kỷ thứ 18 thì hiện nay không 

còn ai còn sống để có thể phỏng vấn, do đó một nguồn tài liệu duy 
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nhất là các sách báo, các loại tư liệu về thời kỳ này. 

2. Sử dụng tư liệu cũng không gây phản ứng nơi đối tượng khảo 

sát, vì thông thường tư liệu chỉ được sử dụng sau khi đã qua giai đoạn 

thu thập. 

3. Có thể phân tích diễn tiến, tính lịch sử của sự kiện muốn 

nghiên cứu.  

4. Quy mô của mẫu nghiên cứu có thể lớn: như khi nghiên cứu 

một đề mục trong một tạp chí ta có thể lùi rất xa về mặt thời gian. 

5. Tính tự phát, tự nhiên của tư liệu: thông thường tư liệu được 

ghi lại trong bối cảnh không bị bó buộc, ví như một tác giả có thể ghi 

lại nhật ký những khi mình cảm thấy hứng thú. 

6. Tính chân thật: một nhân vật chính trị có thể ghi lại hồi ký một 

cách chân thật hơn khi còn đương nhiệm. 

7. Ít tốn kém: Trong rất nhiều trường hợp, việc nghiên cứu các tài 

liệu tại các thư viện, các trung tâm tư liệu cho ta những dữ kiện rất 

quý báu nhưng không tốn kém bao nhiêu. 

8. Chất lượng cao: Mặc dù giá trị của tư liệu viết rất khác nhau, 

nhưng có nhiều tư liệu viết có chất lượng rất cao, rất độc đáo của 

những nhà chuyên môn mà đôi lúc các bản trả lời, các bài phỏng vấn 

tầm thường không thể so sánh. 

7.1.2. Hạn chế của nghiên cứu tư liệu: 

1. Tính thiên lệch: nhiều tư liệu không có mục tiêu nghiên cứu 

khoa học mà nhằm biện luận hay đơn giản chỉ nhằm kinh doanh.  
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2. Tính tuyển chọn: tư liệu của những tầng lớp xã hội nào đó dễ  

tồn tại hơn những tầng lớp khác. 

3. Không đầy đủ: các tài liệu như thư từ, nhật ký đòi hỏi người 

nghiên cứu phải được đặt trong bối cảnh mới hiểu được. 

4. Không sử dụng được: không tiếp cận được hay vì tư liệu chưa 

được công khai hoá. 

5. Thiên lệch của việc chọn mẫu: cuộc sống của những thành 

phần thuộc tầng lớp dưới thường ít được thể hiện trong các tư liệu. 

6. Chỉ giới hạn trong các ứng xử về lời, về ngôn từ (đối với tư 

liệu viết): người nghiên cứu không có cơ hội để quan sát những ứng 

xử không bằng lời của đối tượng. 

7. Thiếu sót về hình thức chuẩn mực để có thể so sánh: vì các đề 

mục của các tư liệu thường thay đổi qua thời gian.  

8. Khó mã hoá: tư liệu thường có những mục tiêu khác nhau, với 

những nội dung, hình thức khác nhau, nên rất khó mã hoá 

9. Dữ kiện phải được chỉnh lý mới có thể so sánh qua thời gian: 

lấy thí dụ những tư liệu về hối suất đồng bạc, về mãi lực...  

Nguồn tư liệu và việc sử dụng tư liệu trong nghiên cứu: 

Các nguồn tư liệu: Thông thường các tư liệu viết có thể nhằm 

những mục tiêu khác hơn là chỉ nhằm phục vụ nghiên cứu, nhưng 

người nghiên cứu có thể sử dụng cho công trình nghiên cứu của mình. 

Có những tư liệu có tính cách cá nhân riêng tư, có những tư liệu 

không có tính cách cá nhân. Các tài liệu có nguồn gốc từ cá nhân như 

thư từ, nhật ký. Có những tài liệu phổ biến công khai như sách, báo, 
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niên giám thống kê. Có những hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan như bệnh 

viện, trường học, toà án, các cơ sở xã hội. Một số tài liệu khác thuộc 

lãnh vực pháp luật, hành chính – như các bộ luật, pháp chế, nghị định, 

thông tư, thông báo…Cũng phải kể đến các tài liệu thuộc dạng nghiên 

cứu như các báo cáo nghiên cứu của cơ quan, tổ chức xã hội trong 

nước và quốc tế, các luận án, luận văn, công trình nghiên cứu của các 

cơ quan nghiên cứu, các trường đại học…Ngoài ra còn một nguồn tư 

liệu khác là tư liệu của phương tiện truyền thông đại chúng, như tạp 

chí, bản tin, báo viết và ngày nay, chúng ta cũng phải kể đến báo ảnh, 

báo điện tử. 

Sử dụng nghiên cứu tư liệu:  Có thể sử dụng nghiên cứu tư liệu 

trong các nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải 

thích. Có thể thăm dò một vấn đề bằng cách tham khảo tư liệu. Hồ sơ 

sinh viên các ngành khoa học xã hội cho thấy trên 60% là nữ sinh 

viên, điều này gợi lên giả thiết về việc phân bố, xu hướng nghề nghiệp 

trong tương lai. Tư liệu cũng là nguồn vô cùng phong phú phục vụ 

những nghiên cứu mô tả. Ngoài ra tư liệu cũng có thể giúp giải thích 

về tương quan, về mối liên hệ nhân quả giữa các biến, các hiện tượng 

xã hội.   

Vài loại hình nghiên cứu tư liệu: 

Về nghiên cứu tư liệu ta có thể thấy có một số lối tiếp cận sau: lối 

tiếp cận nghiên cứu điển hình - cách tương đối không có tính cơ cấu, 

không có tính định lượng và một lối tiếp cận phân tích nội dung (định 

lượng) có tính cơ cấu. 

 Như vậy, với sự phân loại vừa nêu ra, ta phân chia các phương 

pháp tư liệu chỉ trên cơ sở kết cấu phương pháp phân tích chứ không 

phải trên kết cấu của chính tư liệu. Một cách tổng quát các phương 



 

http://www.ebook.edu.vn 123

pháp không cơ cấu thường sử dụng các tư liệu có tính cách cá thể, 

riêng lẻ và các phương pháp có tính cơ cấu sử dụng các tư liệu phi cá 

thể, hệ thống. 

Nghiên cứu tư liệu có tính cách điển hình: 

 Trong một ý nghĩa nào đó nghiên cứu tư liệu điển hình (hay 

nghiên cứu tư liệu cá thể) cũng tương tự phương pháp quan sát tham 

dự, và nghiên cứu tư liệu phi cá thể cũng tương tự một cuộc nghiên 

cứu điều tra. Những người nghiên cứu các tư liệu cá thể, cũng giống 

như những nhà dân tộc học khi nghiên cứu các văn hoá khác nhau, 

thường chọn một mẫu nhỏ hay một trường hợp nghiên cứu điển hình 

để nghiên cứu sâu hơn là chọn lựa một mẫu nghiên cứu lớn nhưng chỉ 

nghiên cứu bề mặt. Và những trường hợp nghiên cứu điển hình này 

cũng được nhà nghiên cứu chọn một cách chủ quan chứ không theo 

phương pháp ngẫu nhiên. 

Bằng lối tiếp cận trường hợp điển hình, người nghiên cứu chọn 

lựa những minh hoạ cho những luận điểm mình đưa ra, do đó lối tiếp 

cận này là định tính hơn là định lượng. Phân tích tư liệu cá thể, riêng 

lẻ thường bao gồm việc xây dựng các loại hình và sau đó các ví dụ của 

tư liệu cá thể sẽ được dùng để minh hoạ các loại hình hay minh hoạ 

một điểm lý thuyết nào đó. Như trường hợp thay vì đặt giả thiết về cơ 

cấu gia đình và kiểm chứng bằng các tài liệu thu thập qua cuộc điều 

tra, người phân tích tư liệu cá thể thường đưa ra những nhận định tổng 

quát về cơ cấu gia đình và sau đó minh hoạ bằng các tư liệu. Phương 

pháp này gây nhiều tranh luận, bị phê bình có tính cách chủ quan vì 

người nghiên cứu chỉ chọn lựa những tư liệu nào phù hợp với luận 

điểm của mình. 
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Phân tích nội dung 

Định nghĩa và đối tượng của phân tích nội dung: 

* Định nghĩa: Có nhiều quan điểm về phân tích nội dung. Một 

quan điểm có từ lâu của  B. Berelson quan niệm phân tích nội dung là 

phương pháp phân tích khách quan, hệ thống và nếu có thể - mang tính 

định lượng - về một tập hợp thông tin (có thể là văn bản) để  từ đó rút 

ra cái ý nghĩa mà mục tiêu nghiên cứu nhắm tới (Bailey, 1982). R. 

Weber quan niệm phân tích nội dung là một phương pháp nghiên cứu 

sử dụng một số kỹ thuật để đưa ra những suy diễn có giá trị từ các văn 

bản (1990, tr.9). Còn Alston, Bowles lại định nghĩa “phân tích nội dung 

là việc phân tích một số hình thức truyền thông – văn bản viết, âm 

thanh hay trực quan – nhằm tìm ra các khuynh hướng hay khuôn mẫu 

và nhằm phân tích phong cách và các kỹ thuật sử dụng” (1998, 

tr.177).Trong lãnh vực nghiên cứu xã hội, công lao phát triển phân tích 

nội dung phải kể đến các tác giả R. Barthes, C. Lévi-Strauss, A. J. 

Greimas, C. Peirce và F. de Saussure. 

* Đối tượng của phân tích nội dung có thể là sách, báo, tạp chí, 

những bài phát biểu, các tư liệu văn bản, thư từ, nhật ký, các tư liệu 

phỏng vấn không hướng dẫn, các câu trả lời các câu hỏi mở trong các 

bản hỏi, các tư liệu thính thị...Trong phân tích nội dung người nghiên 

cứu tìm hiểu các thuật ngữ được sử dụng, tần số xuất hiện của chúng, 

hình thức liên kết của chúng, cơ cấu và sự phát triển của các ngôn từ 

(discours) này. 

Phân loại và ứng dụng của phân tích nội dung: 

Phân loại: 
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Thông thường người ta phân ra hai loại phân tích nội dung chính: 

định lượng và định tính. Phân tích nội dung định lượng thường được 

áp dụng cho một khối lượng thông tin khá lớn nhưng chỉ phân tích 

khái quát với những kỹ thuật định lượng. Trong khi phân tích nội 

dung định tính có tính cách tập trung hơn, phân tích khối lượng thông 

tin ít hơn nhưng đi vào chi tiết của dữ kiện. Thật ra ranh giới giữa hai 

loại hình này trong nhiều trường hợp cũng không rõ ràng. 

Ứng dụng: 

 Các phương pháp phân tích nội dung có phạm vi ứng dụng rất 

rộng rãi. Chúng có thể được sử dụng để: 

- Phân tích các hệ tư tưởng, các hệ thống giá trị, các biểu hiện, 

các mong đợi của một cá nhân, một nhóm, một đoàn thể hay của cả 

một xã hội nói chung. 

- Nghiên cứu các lô gích trong quan điểm, trong vận hành của 

một tổ chức qua các tư  liệu mà các tổ chức này sản xuất ra. 

- Nghiên cứu ý nghĩa, biểu hiện của các sản phẩm văn hoá, nghệ 

thuật. 

- Nghiên cứu các quá trình thông tin, truyền bá, quá trình xã hội 

hoá... 

- Nghiên cứu các sách lược, các yếu tố tương quan lực lượng 

trước một tình huống, những giải thích khác nhau trước một biến cố, 

các phản ứng tiềm ẩn đối với một quyết định, các ảnh hưởng của một 

biện pháp... 

Trong lãnh vực truyền thông đại chúng, phân tích nội dung được 
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sử dụng để: a) mô tả nội dung truyền thông, b) trắc nghiệm các giả 

thiết về những đặc điểm của thông điệp, c) so sánh nội dung của 

truyền thông đại chúng và thế giới thực, d) xác định hình ảnh về một 

nhóm xã hội nào đó, e) nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông… 

Như đã trình bày có nhiều phương pháp phân tích nội dung, 

nhưng trong giáo trình có tính cách nhập môn này chúng tôi chỉ giới 

thiệu phương pháp phân tích nội dung định lượng theo chủ đề, còn gọi 

là phân tích phạm trù là một phương pháp đã có từ lâu và rất phổ biến. 

Phân tích nội dung định lượng theo chủ đề: 

Mục tiêu của phân tích nội dung định lượng theo chủ đề là sử 

dụng tư liệu không định lượng (bằng lời, bằng từ, hình ảnh…) và 

chuyển hoá chúng thành những dữ kiện định lượng. Kết quả của phân 

tích nội dung có thể được trình bày trong những bảng biểu với các tỷ 

lệ, các tần suất như các bảng số liệu trong trường hợp các cuộc điều 

tra. 

Trong việc nghiên cứu tư liệu, kỹ thuật phân tích nội dung định 

lượng thường được so sánh với nghiên cứu điều tra. Cũng có các giả 

thiết, có việc chọn mẫu, trình bày bằng các dữ kiện định lượng.  

Phân tích nội dung định lượng cũng phải theo một tiến trình như 

khi thực hiện việc quan sát có cơ cấu. Người phân tích cũng phải lập 

ra một danh sách các phạm trù, hạng mục (categories - còn được gọi là 

những loại mục, đề mục) để liệt kê và phân tích tư liệu. Các hạng mục 

này phải đầy đủ (exhaustive) - có nghĩa là mọi ứng xử có liên quan 

đều phải được liệt kê và chúng phải loại trừ nhau (exclusive) - mỗi 

ứng xử chỉ được liệt kê trong một hạng mục. Tuy nhiên trong phân 

tích nội dung việc liệt kê các phạm trù khó thực hiện hơn so với quan 
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sát, vì các đơn vị phân tích thường không rõ rệt. 

Sau khi đã xác định vấn đề nghiên cứu và đã thao tác hoá thành 

những câu hỏi nghiên cứu cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện bằng 

phương pháp phân tích nội dung định lượng thường phải thực hiện 

qua các bước sau đây: 

1. Chọn lựa mẫu nghiên cứu. 

2. Xác định nội dung các phạm trù, hạng mục 

3. Xác định các đơn vị thống kê (recording unit) 

4. Xác định hệ thống thống kê. 

Chọn mẫu: 

Các kỹ thuật chọn mẫu đều có thể áp dụng trong phân tích nội 

dung. Bước đầu tiên là phải tập hợp một khung mẫu, hay nói cách 

khác là danh sách toàn thể các đơn vị để từ đó rút ra mẫu.  

Kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên thường được sử dụng rộng rãi vì 

nó cũng ít phức tạp. Trường hợp các đơn vị trong khung mẫu được tập 

hợp ngẫu nhiên thì ta có thể sử dụng kỹ thuật chọn mẫu hệ thống.  

Xác định các phạm trù, hạng mục: 

 Phạm trù phải phản ánh những mục tiêu của cuộc nghiên cứu và 

phải mang đặc tính: đầy đủ, loại trừ nhau, và độc lập. Độc lập có 

nghĩa là một phạm trù không xác định, không bao gồm một giá trị của 

phạm trù khác. 

Sau khi người nghiên cứu xác định các mục tiêu của việc nghiên 
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cứu, phải xây dựng một loạt các phạm trù thích hợp. Tuy nhiên trong 

phân tích nội dung, phạm trù không xuất phát từ lý thuyết mà được 

xây dựng từ tư liệu, từ những điểm chung trong tư liệu. Có như vậy 

các phạm trù mới đầy đủ và không dư thừa một cách không cần thiết. 

Như trong trường hợp để nghiên cứu khuynh hướng nội dung của 

một tờ báo, có thể liệt kê ra những phạm trù như tin quốc tế, tin địa 

phương, mục về kinh tế tài chính, mục dành cho thể thao, văn nghệ... 

Hay phân tích nội dung các tiểu thuyết, các truyện cổ... người ta có thể 

liệt kê những chủ đề các tác phẩm này nêu lên, hay phân ra các phạm 

trù dựa theo cái kết của câu chuyện (kết có hậu, kết bi thảm, kết mơ 

hồ...). 

Chọn lựa đơn vị phân tích: 

Thông thường việc chọn lựa phạm trù không xác định ngay các 

đơn vị phân tích (unit of analysis, recording unit) thích hợp cần phải 

có. Với một số tư liệu hay với các phạm trù nào đó, không nhất thiết 

phải sử dụng một đơn vị phân tích duy nhất. Holsti đã liệt kê năm loại 

đơn vị phân tích chính:1)dựa trên một từ riêng lẻ hay một biểu tượng 

(hoặc một số từ) 2) theo chủ đề 3) theo tính cách (trong tiểu thuyết, 

kịch, phim ảnh hay các vở diễn trên đài hay trên tivi) 4) theo đề mục 

(item), ví như của các chương trình trên vô tuyến truyền hình. 

1. Dựa trên từ: 

Đây là đơn vị nhỏ nhất thường được sử dụng trong phân tích nội 

dung. Tuy nhiên khi sử dụng đơn vị từ với khối lượng tư liệu lớn, người 

nghiên cứu có thể bị tràn ngập bởi các dữ kiện. 

Đơn vị từ thường được dùng rộng rãi trong các nghiên cứu liên 
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quan đến khả năng đọc, phong cách, tâm lý trị liệu và việc tìm ra tác 

giả các văn bản. Ưu thế của đơn vị phân tích này là nó riêng lẻ, dễ 

nhận diện, so với các đơn vị phân tích khác như đơn vị theo chủ đề 

chẳng hạn. 

Năm 1967, Paisley đã thực hiện một nghiên cứu so sánh các từ 

mà hai ứng viên tổng thống Mỹ Kennedy và Nixon sử dụng trong bốn 

cuộc tranh luận trên vô tuyến truyền hình nhân cuộc bầu cử 1960. Ông 

đã nghiên cứu tần suất của các từ sau: 

Bảng 8.1: Ví dụ về phân tích nội dung định lượng 

theo tần suất các từ 

Từ: Kennedy Nixon 

1) Hiệp ước: 14 4 

2) Tấn công: 8 11 

3)Chiến tranh: 12 18 

4) Đất nước: 19 16 

5) Đô la 23 10 

6) Cuba 9 13 

Nguồn: Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, 

Armand Colin, 1991, tr.129. 

2. Theo chủ đề: 

Chủ đề có thể là một mục đích tinh thần, một mục tiêu của tư liệu 

hay một phần của tư liệu, một ý tưởng hay quan niệm. Lấy thí dụ, một 

chủ đề có thể là mối quan tâm bảo vệ môi trường, mối tương quan 

giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, kinh tế thị trường đi đôi 

với các tệ nạn xã hội, muốn phát triển kinh tế thì phải có ổn định chính 
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trị... 

Một chủ đề có thể thể hiện rõ ràng trong vài dòng chữ, một câu, 

một đoạn, một chương hay cả cuốn sách. Việc xác định chủ đề khó 

khăn và có tính chủ quan hơn nếu so với việc sử dụng các đơn vị khác 

như một từ, một câu, một đoạn - các đơn vị này đều có các ranh giới 

khách quan. Vì chủ đề không có một ranh giới, không gian khách 

quan rõ rệt, nên không có nhất trí cao về việc chủ đề bắt đầu từ đâu và 

chấm dứt ở đâu và tính đáng tin cậy (reliability) cũng thấp khi mã hoá. 

Funkhauser đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về các chủ đề 

thông tin lớn trong những năm 1960-1970 trên ba tuần báo: Time, 

Newsweek và U.S News và so sánh tầm quan trọng của chủ đề trong 

việc đưa tin của báo và tầm quan trọng theo dư luận quần chúng: 

Bảng 8.2: Ví dụ về phân tích nội dung định lượng theo chủ đề 

 

Vấn đề: 

Số 

lượng 

bài 

báo: 

Tầm 

quan 

trọng 

của việc 

đưa tin: 

Tầm quan 

trọng theo 

dư luận 

quần 

chúng: 

- Chiến tranh Việt Nam: 861 1 1 

- Vấn đề chủng tộc 687 2 2 

- Nổi loạn của sinh viên: 267 3 4 

- Lạm phát: 234 4 5 

- TV và truyền thông đại chúng: 218 5 12 

- Tội ác: 208 6 3 

- Ma tuý 173 7 9 

- Môi trường 109 8 6 
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- Sử dụng thuốc lá: 99 9 12 

- Nghèo đói: 74 10 7 

- Tình dục: 62 11 8 

- Quyền phụ nữ 47 12 12 

- Khoa học và xã hội: 37 13 12 

- Dân số: 36 14 12 

Nguồn: Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, 

Armand Colin, 1991, tr.152. 

3. Theo tính cách: 

Tính cách thường được sử dụng làm đơn vị phân tích cho các tư 

liệu như các tiểu thuyết, kịch trên tivi, phim ảnh hay bất cứ tư liệu nào 

có liên quan đến việc phân vai. Hệ thống phạm trù được dùng cho tính 

cách thường liên quan đến vị trí xã hội (thượng lưu, trung lưu...), vị trí 

chủng tộc. 

Ưu điểm của đơn vị phân tích này là từng cá nhân, do đó thường 

rõ ràng. Hơn nữa dùng tính cách như một đơn vị phân tích sẽ không bị 

tràn ngập bởi số liệu. Nhưng hạn chế của đơn vị này là tính cách chỉ 

được áp dụng cho một số loại tư liệu nhất định. 

4. Câu, đoạn: 

Các đơn vị này có ưu điểm dễ nhận ra. Nhưng khác một từ, một câu, 

một đoạn đôi lúc có thể có nhiều chủ đề. Do đó chúng không loại trừ 

nhau và cũng không phải là một đơn vị phân tích thích hợp. 

5. Đề mục (item): 

Khi phải so sánh một số tư liệu khá lớn, đề mục là một đơn vị 
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thích hợp. Đề mục liên quan đến cả bài báo, một cuộn phim, một cuốn 

sách hay một chương trình tivi. Nhưng đôi lúc cũng có thể gây khó 

khăn, ví như một cuốn sách, một cuốn phim có thể có nhiều đề mục, 

vừa là phim chiến tranh vừa là phim tình cảm...Ngoài ra việc phân biệt 

một đề mục với một chủ đề cũng không rõ ràng: thường người ta dùng 

"đề mục" cho cả tư liệu và "chủ đề" cho những phần nhỏ trong tư liệu. 

Xác định hệ thống liệt kê: 

Sau khi đã chọn các phạm trù, các đơn vị phân tích, người nghiên 

cứu phải quyết định làm thế nào để định lượng hoá dữ kiện. Trong 

phân tích nội dung có bốn phương thức để liệt kê hay định lượng hoá: 

1- Chỉ liệt kê phạm trù có xuất hiện hay không trong tư liệu. 

2- Tần số phạm trù xuất hiện 

3- Không gian, thời gian dành cho phạm trù 

4- Cường độ phạm trù được tiêu biểu. 

 1) Phạm trù có xuất hiện hay không? 

Chọn lựa loại hình liệt kê nào tuỳ thuộc mục đích của cuộc 

nghiên cứu. Ví dụ nếu muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu về sự 

phân biệt giới tính trên một số báo chí, trong một khoảng thời gian 

nào đó, ta có thể đưa ra một số phạm trù về quan niệm và thái độ đối 

với phụ nữ. Những phạm trù này phải đầy đủ và loại trừ nhau, ví như: 

- Vị trí phụ nữ là phải ở trong gia đình, 

- Phụ nữ có vị trí thấp kém hơn người đàn ông 
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- Phụ nữ quá tình cảm 

- Đáng lẽ ra người phụ nữ không có quyền bầu cử... 

Trong trường hợp muốn xem tờ báo nào có đầu óc phân biệt giới 

tính nhiều nhất, chỉ cần xem các phạm trù đã nêu có xuất hiện trên các 

tờ báo này hay không. 

 2) Liệt kê theo tần số: 

Lấy thí dụ, có hai tờ báo đều có đầu óc phân biệt giới tính, người 

ta thấy các phạm trù trên đều xuất hiện trong các bài bình luận của cả 

hai tờ báo. Trong trường hợp này, việc so sánh các tần số sẽ cho phép 

biết báo nào có đầu óc phân biệt giới tính nhiều hơn. 

Liệt kê theo tần số là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất và đôi 

khi là kỹ thuật chính của một số loại hình phân tích nội dung. 

Tần số cao của một phạm trù nào đó cho thấy tư liệu nhấn mạnh 

một khía cạnh đặc biệt nào. Ví dụ, tư liệu A đề cập 50 lần đến bốn 

phạm trù về giới tính đã nêu trên, trong khi tư liệu B chỉ có 10 lần, ta 

có thể rút ra kết luận tư liệu A mang tính phân biệt giới tính nhiều 

hơn. Một khuyết điểm của lối suy luận này là đã giả định mọi phạm 

trù đều có giá trị ngang nhau và mọi ghi nhận về một phạm trù đặc 

biệt hoặc một đơn vị liệt kê (từ, chủ đề...) đều có giá trị như nhau. 

Trong một số trường hợp giả định này là đúng, trong một số trường 

hợp khác là không đúng. 

Giả định rằng mỗi ghi nhận đều có giá trị tương tự nhau không 

có cơ sở, ngay cả đối với một từ. Một số từ dị nghĩa và có những ý 

nghĩa khác nhau tuỳ người sử dụng. Có nhiều từ có nhiều ý nghĩa khác 

nhau tuỳ theo ngữ cảnh. Ngay cho dù nếu ta giả định rằng ý nghĩa của 
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một từ là đồng nhất, cũng không thể giả định mỗi khi từ này xuất hiện 

đều có tầm quan trọng như nhau. Trong một số trường hợp các tác giả 

dùng các tính từ hay trạng từ để thay đổi ý nghĩa, hoặc dùng dấu chấm 

than để nhấn mạnh. Chúng ta hãy so sánh các câu sau đây (Bailey, 

1982): 

(1)- "Tôi cho rằng chúng ta có thể nói nữ giới thấp kém hơn 

người nam giới. Thông thường một người phụ nữ trung bình cũng 

thấp kém hơn một người đàn ông trung bình". 

(2)- "Phụ nữ là cực kỳ thấp kém. Họ thấp kém!" 

(3)- "Phụ nữ là "thấp kém" so với nam giới cũng như trái chanh 

"thấp kém" hơn so với trái cam. Thật ra đó chỉ là sự khác biệt về tính 

chất". 

Trong mỗi câu trên, tần số "thấp kém" đều xuất hiện hai lần. 

Nhưng câu 3 ít có tính cách phân biệt giới tính nhất, câu 2 có tinh thần 

phân biệt nhiều nhất. 

Mặc dù có vấn đề tầm quan trọng không đồng đều của các đơn vị, 

việc liệt kê theo tần số rõ ràng có ưu điểm là đơn giản và tiện lợi, như 

trường hợp khi xem phần chỉ dẫn ở cuối sách, hay ở một thư mục nào 

đó, ta biết tầm quan trọng của một đề mục. 

3) Tính khoảng không gian hay thời gian: 

Thay vì tìm hiểu phạm trù có xuất hiện hay không, một cách đo 

lường tốt hơn là đo khoảng không gian hay thời gian dành cho phạm 

trù này. Thí dụ, trước một cuộc bầu cử, để tìm hiểu sự ủng hộ của một 

tờ báo nào đó đối với một số ứng cử viên, thay vì chỉ xem tên của các 

ứng cử viên này có xuất hiện trên báo hay không, ta có thể đo khoảng 
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cột báo dành để nói về các ứng cử viên này và cũng có thể suy luận 

khuynh hướng tờ báo muốn ủng hộ ai. Cũng vậy, có thể áp dụng kỹ 

thuật đo lường thời gian cho các chương trình, nội dung trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng như vô tuyến truyền thanh, vô 

tuyến truyền hình. Ngoài khoảng không gian ra, vị trí dành cho bài 

báo, dành cho chương trình cũng cho biết tầm quan trọng. 

Tuy nhiên đo lường về mặt không gian hay thời gian của một tư 

liệu không cho ta biết nội dung tích cực hay tiêu cực của tư liệu. Việc 

đo lường về mặt không gian hay thời gian của một tư liệu chỉ có hiệu 

quả trong việc mô tả, nhưng không cho ta biết về thái độ, về giá trị, về 

phong cách của một tư liệu. 

4) Đo lường tầm quan trọng hay cường độ của lập luận: 

Ngoài việc liệt kê các tần số xuất hiện, chỉ có các phương pháp 

đo lường cường độ hay tầm quan trọng của một lập luận mới cung cấp 

những thông tin về nội dung của tư liệu. 

Trong một tư liệu, giá trị đích thực của một biến số hay của một 

loạt phạm trù không được định lượng ngay, mà người nghiên cứu cần 

phải đề ra một bậc thang để đánh giá. Lấy thí dụ ta có những lập luận 

sau đây: 

1. Việc lao động (ngoài gia đình) của một người phụ nữ chưa lập 

gia đình là điều hợp lý. 

2. Việc lao động của một người phụ nữ chưa có con là điều hợp 

lý. 

3. Việc lao động của một người phụ nữ, mà con đã lớn cả rồi, là 

điều hợp lý. 
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4. Việc lao động của một người phụ nữ là điều hợp lý cho dù con 

họ ở tuổi nào. 

Một người chấp nhận lập luận thứ  4 thì chấp nhận tất cả các lập 

luận khác... 

Thật ra kỹ thuật phân tích nội dung vừa được trình bày trên chỉ là 

một trong các kỹ thuật phân tích nội dung theo chủ đề có tính thực 

nghiệm (analyse de contenu empirique) và định lượng đơn giản nhất. 

Bên cạnh đó còn một khuynh hướng phân tích nội dung ký hiệu học 

(analyse de contenu sémiologique) có tính cách định tính do ảnh hưởng 

của nhà triết học Mỹ C. Peirce, của nhà ngôn ngữ học Thuỵ sĩ 

Ferdinand de Saussure hay của R. Barthes hoặc phân tích cơ cấu của C. 

Lévi- Strauss hay của A. J. Greimas mà ta sẽ trình bày trong một giáo 

trình khác. 

7.4.4 Ưu điểm và hạn chế của phân tích nội dung: 

Phân tích nội dung có nhiều ưu điểm, với các phương pháp phân 

tích cơ cấu, phân tích ngữ nghĩa, ta có thể hiểu được hàm ngôn, những 

cái không được phát biểu ra một cách công khai. Phân tích nội dung 

còn buộc người nghiên cứu phải khách quan, không được dùng hệ 

thống giá trị của mình để giải thích mà phải chú trọng đến tổ chức nội 

tại của chính ngôn từ. Các phương pháp phân tích nội dung thường 

dựa trên một số tư liệu cụ thể cho phép có thể kiểm tra công trình 

nghiên cứu. Nhiều phương pháp phân tích nội dung rất khoa học, hệ 

thống và chặt chẽ nhưng chúng vẫn không cản trở sự phân tích sâu sắc 

và sáng tạo của người nghiên cứu. 

Khó có thể nói đến một cách tổng quát những mặt hạn chế của 

phân tích nội dung, bởi lẽ có rất nhiều phương pháp phân tích nội 
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dung. Tuy nhiên đi vào từng phương pháp một người ta có thể phê 

bình, ví như phân tích phạm trù có tính quá giản đơn. Một vài phương 

pháp phân tích nội dung quá nặng nề, tốn kém thời gian, cũng có 

phương pháp phạm vi áp dụng rất hạn chế. 

Phân tích nội dung định lượng đòi hỏi người nghiên cứu có 

những kiến thức về thống kê mô tả, những kiến thức cơ bản về ngôn 

ngữ học (để phân câu, phân đoạn khi đưa dữ kiện vào máy tính). Phân 

tích nội dung định tính còn đòi hỏi người nghiên cứu phải được trang 

bị các kiến thức lý thuyết (thuyết cơ cấu, phân tâm học, lô gích học...). 

Tóm lược và một số điều lưu ý, ghi nhớ: 

-  Nghiên cứu tư  liệu có những ưu điểm cũng như những 

hạn chế nhất định so với các phương pháp thu thập thông tin khác. 

Các loại hình tư liệu rất đa dạng phong phú có thể được sử dụng 

trong các nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải 

thích. Chương này cũng trình bày các bước để thực hiện phân tích nội 

dung định lượng theo chủ đề. 

-  Cần lưu ý, phương pháp nghiên cứu tư liệu, trước đây là 

phương pháp được xem là “cổ điển”, nhưng trong thời đại thông tin 

ngày nay phương pháp này ngày càng “đắt giá” và được áp dụng 

rộng rãi với cả các tư liệu nghe nhìn (audio-visual). 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Liệt kê các loại hình nguồn tư liệu viết. 

2. Trình bày các bước chính yếu trong việc thực hiện kỹ thuật 

phân tích nội dung định lượng, theo chủ đề. 
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3. Phân tích nội dung định lượng, theo chủ đề có thể áp dụng vào 

những loại dữ kiện nào. 

Bài tập: 

1. Với đề tài “Trẻ em đường phố tại Việt Nam”, hãy vạch ra các 

nguồn tư liệu viết có thể sử dụng để thực hiện đề tài này. 

2. Hãy liệt kê các trang web có những tài liệu quan trọng để 

nghiên cứu đề tài “Vấn đề nghèo đói tại Việt Nam hiện nay”. 

3. Sử dụng phương pháp phân tích nội dung định lượng, theo chủ 

đề để phân tích mục “Tâm sự nhỏ to” trên báo Phụ nữ TPHCM từ 

ngày… đến ngày, tháng, năm… 

Tài liệu đọc thêm: 

-  Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), 

NXB Chính trị, Hà nội, 1998, tr.447-497. 

-  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp 

nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 315-

332. 
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CHƯƠNG 8  PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 

Giới thiệu khái quát :  

Chương 8 đề cập đến phương pháp thử nghiệm là phương 

pháp can thiệp có dụng ý vào quá trình diễn biến của sự việc để 

giúp người nghiên cứu quan sát một cái gì chưa xảy ra. 

Mục tiêu của chương này:  

Giúp người học nắm được những đặc điểm của thử nghiệm, 

các loại hình và các mô hình thử nghiệm chính yếu. 

Một ví dụ về thử nghiệm trong lãnh vực xã hội: Nhà nghiên cứu 

A. Tan quan tâm đến vấn đề người ta sẽ làm gì nếu trong một tuần lễ 

họ không xem vô tuyến truyền hình. Để trả lời thắc mắc trên, năm 

1977 ông làm một cuộc thử nghiệm. Tan chọn một mẫu nghiên cứu 

gồm 51 người thành niên và ông trả thù lao mỗi người mỗi ngày 4 đô 

la Mỹ cho việc họ không xem tivi trong suốt một tuần lễ. Trước thử 

nghiệm, ông đề nghị họ cứ xem tivi như bình thường và ghi lại nhật 

ký thật chi tiết những hoạt động của họ trong suốt tuần lễ. Khi cuộc 

thử nghiệm bắt đầu, các phụ tá của ông thăm gia đình các đối tượng 

dự cuộc thử nghiệm và niêm phong tivi của họ. Trong suốt tuần thử  

nghiệm, các đối tượng cũng được đề nghị ghi lại nhật ký về những 

hoạt động của họ. Để kiểm soát, các phụ tá của Tan thỉnh thoảng cũng 

ghé thăm nhà các đối tượng. Một tuần lễ sau, các sổ nhật ký được thu 

lại và đối chiếu với các hoạt động của các đối tượng trong tuần lễ 

trước khi cuộc thử nghiệm xảy ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi 

thiếu tivi, các đối tượng thường giải trí và tìm đọc tin tức từ nhật báo 

và radio. Họ cũng có khuynh hướng dấn thân vào các hoạt động xã hội 

nhiều hơn (Isaac, Michael,1995). Thử nghiệm trên cho thấy những 
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điểm mạnh cũng như những hạn chế của thử nghiệm. 

8.1. Đặc điểm của thử nghiệm: 

Tác giả Travers cho rằng phương pháp thử nghiệm là phương 

pháp có uy tín nhất trong việc phát triển tri thức khoa học. Gay cũng 

có suy nghĩ tương tự khi khẳng định rằng thử nghiệm là phương pháp 

duy nhất cho ta kiểm tra các mối tương quan nhân quả (Sevilla, 1984). 

Tóm tắt về khái niệm thử nghiệm, các nhà xã hội học đã đưa ra 

ba đặc điểm của phương pháp này: 

*  Có một biến số độc lập được sử dụng, 

*  Tất cả các biến số khác ngoại trừ biến số phụ thuộc được 

giữ  nguyên 

*  Người nghiên cứu sẽ quan sát hoặc đo lường tác động 

của biến số độc lập lên biến số phụ thuộc 

8.2. Phân loại các loại hình thử nghiệm: 

Chúng ta có thể phân biệt các loại thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm và những thử nghiệm trên thực địa, các loại thử nghiệm thật 

và thử nghiệm giả. 

8.2.1 Thử nghiệm thật và thử nghiệm giả (bán thử nghiệm): 

Thử nghiệm thật có mục tiêu nhằm khám phá quan hệ nhân quả 

có thể có bằng cách để cho một hay nhiều nhóm thử nghiệm chịu sự 

tác động của một hay nhiều yếu tố, rồi sau đó so sánh kết quả có được 

với một hay nhiều nhóm kiểm soát (hay nhóm đối chứng) - là nhóm đã 

không chịu sự tác động của các yếu tố nói trên. 
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 Thử nghiệm thật có những đặc điểm: 

1- Xử lý chặt chẽ các điều kiện và các biến số thử nghiệm bằng 

cách kiểm soát hoặc bằng ngẫu nhiên hoá đối tượng khảo sát, công cụ 

thí nghiệm. 

2- Sử dụng nhóm đối chứng như là cơ sở để so sánh với các kết 

quả của nhóm thử nghiệm. 

3- Tính cơ sở nội tại là một điều kiện không thể thiếu của thiết kế 

thử nghiệm thật. Tính cơ sở nội tại gắn liền với việc chứng minh rằng, 

đã đo được một tính chất đã cho trước và hoàn toàn xác định của một 

đối tượng chứ không phải một tính chất nào khác ít nhiều tương tự với 

tính chất trên. Nói cách khác tính cơ sở nội tại nhằm trả lời câu hỏi: 

cuộc nghiên cứu đang được tiến hành có thực sự đo lường hay tìm 

hiểu vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra hay không? 

4- Thử nghiệm thật phải có tính cơ sở ngoại tại. Có nghĩa là các 

kết quả nghiên cứu phải có tính tiêu biểu và kết quả thâu lượm được 

phải có thể vận dụng phổ biến, tổng quát hoá cho các trường hợp và 

các đối tượng tương tự. 

5- Tuy nhiên thử nghiệm thật có tính cách gò bó và giả tạo nhất. 

Đây là điểm yếu của loại hình này khi được ứng dụng cho những con 

người trong thế giới thực, bởi lẽ như chúng ta đã nói hành vi con 

người có tính phản ứng. 

 Thử nghiệm giả (hay bán thực nghiệm): Thuật ngữ này lần đầu 

tiên được sử dụng bởi D. T. Campbell vào năm 1957. Thử nghiệm giả 

có mục tiêu phỏng theo thử nghiệm thật trong một bối cảnh mà các 

điều kiện thực tế không cho phép hay không thể tác động lên những 



 

http://www.ebook.edu.vn 142 

yếu tố mong muốn. Người nghiên cứu phải hiểu rõ những thoả hiệp và 

do đó những hạn chế về tính cơ sở nội tại và ngoại tại trong việc thiết 

kế thử nghiệm giả. 

 Thử nghiệm giả có những đặc điểm: 

1- Thử nghiệm giả thường liên quan đến những bối cảnh thực 

trong đó không thể kiểm soát tất cả các biến số mà chỉ một số có liên 

quan. 

2- Thật ra sự phân biệt thử nghiệm thật và thử nghiệm giả trong 

bối cảnh thực - nhất là đối với con người - không có tính cách chặt 

chẽ. 

3- Hầu hết những nghiên cứu về những vấn đề xã hội như thiếu 

niên phạm pháp, bạo động, hút thuốc lá...là những nghiên cứu mà 

trong đó việc kiểm soát và tác động các biến số - do một số ràng buộc 

đạo đức - không phải bao giờ cũng là điều có thể làm được. 

8.2.2. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên thực địa: 

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 

Ưu điểm của thử nghiệm trong phòng thí nghiệm là cho phép ta 

kiểm soát được 3 yếu tố: môi trường xảy ra sự kiện, các biến số liên 

hệ và các đối tượng cần nghiên cứu. 

1. Kiểm soát môi trường: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho 

phép người nghiên cứu cô lập một tình huống muốn nghiên cứu khỏi 

những ảnh hưởng khác của đời sống thường ngày, bởi lẽ người nghiên 

cứu được tự do hơn trong việc thiết kế môi trường thử nghiệm (các 

điều kiện vật chất như ánh sáng, nhiệt độ...) 
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 Tuy nhiên có nhiều tác giả phê phán môi trường giả tạo của thí 

nghiệm đã sản sinh ra những kết quả có ít liên hệ, ít được ứng dụng 

vào bối cảnh của đời sống thực - nơi mà các đối tượng luôn bị chi phối 

bởi nhiều yếu tố khác hơn. 

 Thật ra, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có thể có giá trị như 

là giai đoạn khởi đầu của cuộc nghiên cứu. Thử nghiệm có thể giúp ta 

xác định vấn đề, có thể trắc nghiệm các phương pháp và có thể đánh 

giá các kết quả. Ngoài ra thử nghiệm không phải là không có cơ sở 

hay không có tác dụng gì. Hơn nữa ngày nay các nhà nghiên cứu có 

thể thiết kế những khung cảnh thử nghiệm tự  nhiên hơn, gần với bối 

cảnh thực hơn. 

2. Kiểm soát các biến số liên hệ: thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm cho phép kiểm soát số lượng, loại hình các biến số độc lập và 

các biến số phụ thuộc và phương cách mà các biến số này được vận 

dụng. Kiểm soát các biến số làm tăng cường tính cơ sở nội tại và giúp 

loại bỏ các ảnh hưởng gây nhiễu. 

3. Kiểm soát việc chọn lựa các đối tượng: Trong thử nghiệm, 

người nghiên cứu có thể chỉ định hay chọn các đối tượng trong nhóm 

thử nghiệm, trong nhóm kiểm soát (hay nhóm đối chứng), có thể hạn 

chế số đối tượng, chọn lựa những đối tượng có những đặc điểm mong 

muốn. Lấy thí dụ trong nghiên cứu truyền thông, người nghiên cứu 

chọn những đối tượng theo cách họ sử dụng các phương tiện truyền 

thông và theo cách các đối tượng tiếp cận các chương trình quảng cáo 

khác nhau. 

Thiết kế thử nghiệm: 

 Thiết kế thử  nghiệm có thể theo sơ đồ đơn giản như sau: 
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Đo lường trước       Thử nghiệm                Đo lường sau 

 Theo cách mà Campbell và Stanley đã đưa ra, chúng ta sử dụng 

một vài từ viết tắt để mô tả các phần khác nhau của việc thiết kế các 

mô hình  thử nghiệm: R = việc ngẫu nhiên hoá (randomization), X = 

thử nghiệm hay là sự tác động của biến số độc lập để có thể đo lường 

ảnh hưởng của biến số này lên biến số phụ thuộc, O = quan sát hay đo 

lường thường được thực hiện trước hay sau thử nghiệm. (vd: O1= 

quan sát hay đo lường lần thứ nhất, O2 = đo lường lần thứ hai…). 

Các mô hình thiết kế thử nghiệm căn bản:  

 Các nhà nghiên cứu đã hình dung ra các mô hình thiết kế thử 

nghiệm khác nhau nhằm thu thập các loại thông tin khác nhau theo 

yêu cầu của họ. Nếu cần những thông tin về ảnh hưởng của thời gian 

thì sẽ theo thiết kế có đo lường lập đi lập lại (trên cùng một số đối 

tượng khảo sát) và một thiết kế nhóm cố định (panel) có thể là thích 

hợp. Nếu cần tìm hiểu tác động của trật tự thì có thể thiết kế Latinh 

bình phương (Latin square) là thích hợp bởi lẽ trật tự trình bày các 

biến số độc lập được thay đổi để kiểm soát sai lệch nếu có (Bailey, 

1982, tr. 235). 

 Mỗi loại hình thiết kế đều có các giả định về loại dữ kiện mà 

người nghiên cứu muốn thu thập. Và các loại nghiên cứu khác nhau 

đòi hỏi những phương pháp nghiên cứu khác nhau. Phải trả lời các câu 

hỏi sau trước khi chọn kiểu thiết kế nào: Đâu là mục tiêu của cuộc 

nghiên cứu? Ta muốn đo lường cái gì? Có bao nhiêu yếu tố có liên 

quan (biến số độc lập)? Các yếu tố có bao nhiêu cấp độ? Ta muốn loại 

dữ kiện nào? Đâu là cách dễ và hữu hiệu nhất để thu thập dữ kiện? 

Loại phân tích thống kê nào là thích hợp với các dữ kiện? Cuộc 

nghiên cứu sẽ tốn kém bao nhiêu? Làm thế nào giải quyết những tốn 
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kém này? Có những phương tiện khả dụng nào để tiến hành nghiên 

cứu? Trong lãnh vực này đã có những loại hình nghiên cứu nào đã 

được tiến hành? Lợi ích nào sẽ được rút ra từ những kết quả của cuộc 

nghiên cứu? Trả lời những câu hỏi trên sẽ làm sáng tỏ tiến trình các 

bước mà cuộc nghiên cứu phải theo. Lấy thí dụ nếu chỉ có một ngân 

sách giới hạn thì nên tránh một thiết kế nghiên cứu gồm bốn nhóm. 

Hoặc là những cuộc nghiên cứu khác cho thấy chỉ thiết kế hậu nghiệm 

(đo lường sau) là thích hợp thì không nên dùng các kiểu thiết kế khác. 

 Sau đây chúng tôi chỉ trình bày một vài kiểu thiết kế thông dụng 

nhất (Isaac, Michael, 1995; Bailey, 1982): 

Không có nhóm đối chứng, nhóm thử nghiệm chỉ có đo lường 

sau: 

- Nhóm thử nghiệm:  (R) X  O 

Chỉ có nhóm thử nghiệm, có đo lường trước và sau: 

- Nhóm thử nghiệm:  (R) O1 X O2 

Có nhóm đối chứng đo lường trước và sau: Đây là loại thiết kế cơ 

bản và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lãnh vực nghiên cứu. Loại 

thiết kế này kiểm tra những giả thiết đối nghịch nhau, phát sinh từ 

những điều kiện giả tạo (artifacts)..., bởi lẽ trong loại thiết kế này mỗi 

nhóm đều đứng trước cùng những hoàn cảnh, tình huống. Hình 1 mô 

tả loại thiết kế này, theo đó các đối tượng trong các nhóm đều được 

chọn một cách ngẫu nhiên và mỗi nhóm đều chịu việc đo lường trước. 

Nhưng chỉ có nhóm thử  nghiệm là chịu một sự tác động, một thử  

nghiệm thật sự. Sự khác biệt giữa hai lần đo lường (hay quan sát) O1 

và O2 của nhóm đối chứng sẽ được so sánh với sự khác biệt của O1 và 
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O2 của nhóm thử nghiệm. Và nếu sự khác biệt (O2) giữa hai nhóm có 

ý nghĩa thống kê, có thể kết luận thử nghiệm X là nguyên nhân của sự 

khác biệt này. 

 

Hình 1: 

- Nhóm đối chứng:  (R) O1  O2 

- Nhóm thí nghiệm: (R) O1 X O2 

Có nhóm đối chứng chỉ đo lường sau: Khi nhà nghiên  cứu nghi ngờ 

việc đo lường trước sẽ làm cho các đối tượng nhạy cảm với cuộc thử 

nghiệm được tiến hành sau đó, thì thiết kế  theo hình 1 có thể sửa đổi 

lại theo hình 2 sau: 

Hình 2: 

- Nhóm đối chứng: (R)   O 

- Nhóm thử nghiệm: (R)  X O 

Trong mô hình thiết kế này không có nhóm nào được đo lường 

trước, nhưng nhóm thử nghiệm chịu một tác động X và sau đó sẽ được 

đo lường. Kết quả sẽ được so sánh để xác định có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa hai nhóm không. Người ta thường dùng kiểm 

định t để xem có sự khác biệt này. 

Thiết kế 4 nhóm theo mô hình Solomon: 

Loại thiết kế này phối hợp hai mô hình thiết kế đã nêu trên và 

được sử dụng trong trường hợp nghi ngờ việc đo lường trước có thể có 
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tác dụng tiêu cực đối với việc nghiên cứu. Tuy nhiên loại thiết kế này 

quá tốn kém, “quá sang” nên nhiều người nghiên cứu không đủ khả 

năng thực hiện. 

Hình 3: 

- Nhóm 1: (R) O1  X O2 

- Nhóm 2: (R) O3   O4 

- Nhóm 3: (R)   X O5 

- Nhóm 4: (R)    O6 

Thiết kế  theo kiểu 4 nhóm Solomon, ngoài việc cho kiểm soát 

các yếu tố ngoại sinh, còn chú trọng đến các khía cạnh của tính cơ sở 

bên ngoài, bởi lẽ ảnh hưởng và sự tương tác của thử nghiệm có thể 

xác định được (hai nhóm được đo lường trước, hai nhóm không). Điều 

này cho phép khái quát hoá rộng hơn hai loại hình thiết kế đã trình bày 

ở trên. 

Ngoài ra còn có các mô hình thiết kế thử nghiệm phức tạp – như 

thiết kế nhân tố (factorial design) liên quan đến việc phân tích hai hay 

nhiều hơn các biến độc lập – mà ta không đề cập trong tài liệu nhập 

môn này. 

Thử nghiệm trên thực địa: 

 Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể có nhiều khuyết 

điểm: bối cảnh, môi trường thực hiện thử nghiệm không được tự 

nhiên, có tính cách giả tạo. Các loại thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm thiếu tính cơ sở ngoại tại và các đối tượng thường biết mình 
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đang bị thử nghiệm. 

 Hiện nay vẫn còn nhiều tranh luận về sự khác biệt giữa thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên thực địa. Thật ra 

sự khác biệt chính giữa hai loại hình thử nghiệm này là bối cảnh thử 

nghiệm, là tồn tại hay không tồn tại các quy tắc và thủ tục kiểm soát 

các điều kiện thử nghiệm và các đối tượng có biết hay không mình 

đang là đối tượng của việc nghiên cứu. Nếu người nghiên cứu muốn 

kiểm soát chặt chẽ hành vi của đối tượng và các đối tượng được đặt 

vào một bối cảnh mà họ cảm thấy hoàn toàn khác với đời sống hàng 

ngày thì tình huống này có thể xem như là thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm. Ngược lại, nếu đối tượng vẫn chủ yếu sinh hoạt như thường 

ngày và người nghiên cứu ít can thiệp vào hay không thiết kế lại bối 

cảnh thì thử nghiệm này có thể xem là thử nghiệm trên hiện trường. 

Thật ra khác biệt giữa hai loại hình thử nghiệm trên chỉ là khác biệt về 

mức độ. 

Ưu điểm của thử nghiệm trên thực địa: 

 Ưu điểm chính yếu của thử nghiệm trên thực địa là tính cơ sở 

ngoại tại của nó: bởi lẽ điều kiện nghiên cứu thường tương tự với bối 

cảnh tự nhiên, các đối tượng thường ứng xử một cách tự nhiên và 

không bị ảnh hưởng bởi tình huống thử nghiệm. Nghiên cứu về tác 

dụng của mẫu mã của các sản phẩm trên hiện trường tránh được 

những khuyết điểm của cùng loại nghiên cứu nhưng được thực hiện 

trong phòng thí nghiệm (đối tượng biết mình đang được nghiên cứu, 

và những câu trả lời trong phòng thí nghiệm chưa chắc được thực hiện 

trong thực tế). Như vậy là tránh được tính phản ứng của đối tượng. 

 Thử nghiệm trên thực địa còn tỏ ra hữu ích trong việc nghiên 

cứu những tình huống và những quá trình xã hội phức tạp. Ví như các 
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tác giả Oppenheim, Himelweit và Vince đã sử dụng loại thử nghiệm 

này để nghiên cứu tác động của vô tuyến truyền hình lên một cộng 

đồng ở Anh vào năm 1958 (các tác giả đã sử dụng nhiều kỹ thuật phân 

tích, dùng nhật ký cá nhân, phỏng vấn cá nhân, quan sát trực tiếp, bản 

hỏi, bảng điểm của học sinh...). 

 Thử nghiệm trên thực địa với quy mô nhỏ thường ít tốn kém, ít 

đòi hỏi trang bị. Và cuối cùng đôi lúc thử nghiệm trên thực địa là chọn 

lựa duy nhất trong một số trường hợp cụ thể, như khi muốn nghiên 

cứu về sự thay đổi các khuôn mẫu truyền thông tại một cơ quan trước 

và sau khi du nhập một yếu tố kỹ thuật nào đó, hay thay đổi một lối 

quản trị nào đó. 

Hạn chế của nghiên cứu thử nghiệm trên thực địa: 

 Những hạn chế của thử nghiệm trên thực địa là những hạn chế 

xuất phát từ  thực tế, ví như những hạn chế vì những lý do đạo đức. 

Lấy thí dụ, muốn nghiên cứu ảnh hưởng của những phim ảnh bạo lực 

trên Tivi đối với hành vi của các nhóm thanh thiếu niên, việc thử 

nghiệm với hai nhóm trẻ: một nhóm được đề nghị xem những phim 

bạo lực, còn một nhóm không, rồi sau đó so sánh hành vi của hai 

nhóm này qua một thời gian quan sát dài sẽ cho ta rút ra được một số 

nhận định. Nhưng nếu thử nghiệm trên được tiến hành sẽ bị phê phán 

về khía cạnh đạo đức. Cho nên đối với vấn đề nghiên cứu trên, các 

nhà khoa học thường sử dụng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 

hay phương pháp điều tra để tìm hiểu vấn đề. Ngoài ra các thử nghiệm 

trên thực địa thường gặp những khó khăn trong việc tổ chức thử 

nghiệm, việc đặt các quan hệ, xin phép tiến hành thử nghiệm và 

thường phải được sự hợp tác từ nhiều phía. Những điều này đều đòi 

hỏi thời gian. Và cuối cùng, hạn chế quan trọng nhất là người nghiên 
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cứu không thể kiểm soát tất cả các biến số từ bên ngoài tác động vào, 

cho nên tính chính xác, độ tin cậy của kết quả đạt được thường bị đặt 

thành vấn đề. 

Phân loại các thử nghiệm trên thực địa: 

 Một cách tổng quát, ta có thể phân ra hai loại thử nghiệm trên 

thực địa chính như sau: Loại thứ nhất, theo đó người nghiên cứu có 

thể tác động lên các biến số độc lập, ví như người nghiên cứu có thể tổ 

chức thử nghiệm để tìm hiểu tác động của việc không đọc báo, hay 

không xem tivi lên một số người. Trong loại thử nghiệm thứ hai, biến 

số độc lập xảy ra một cách tự nhiên, ví như  trường hợp nghiên cứu 

ảnh hưởng của việc xem tivi trên một cộng đồng trước khi cộng đồng 

này tiếp nhận một trạm truyền sóng...Hay sự thay đổi về lối sống ở 

một xã trước và sau việc điện khí hoá xã này. 

 Tóm lại, trong một số tình huống, thử nghiệm trên thực địa xem 

ra thích hợp hơn các phương pháp, các kỹ thuật khác, tuy nhiên vấn đề 

lớn nhất đặt ra cho thử nghiệm trên thực địa là vấn đề kiểm soát các 

biến số can thiệp và cả những vấn đề đạo đức đặt ra cho các đối tượng 

khảo sát. 

Tóm lược và một số điều lưu ý, ghi nhớ: 

-  Thử nghiệm là một phương pháp nghiên cứu nhằm tìm 

hiểu mối liên hệ nhân quả trong những điều kiện được kiểm soát chặt 

chẽ. Nhưng trong thực tiễn của các hiện tượng nhân văn và xã hội, 

khó kiểm soát hoàn toàn được các yếu tố tác động vào, do đó đã đưa 

ra phân loại: thử nghiệm thật và thử nghiệm giả (trong bối cảnh tự 

nhiên); thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên thực 

địa. Các mô hình thử nghiệm được hình thành do sự tồn tại hay không 
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của nhóm đối chứng, của đo lường trước và đo lường sau. 

-  Cần lưu ý, với thử nghiệm trên thực địa rất khó kiểm soát 

các biến số can thiệp. Việc chọn lựa các mô hình thử  nghiệm tuỳ 

thuộc điều kiện thực tế và nguồn lực của người nghiên cứu. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. So sánh những đặc điểm của thử nghiệm thật và thử nghiệm 

giả (bán thử nghiệm). 

2. Trình bày ưu điểm và hạn chế của thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm và thử nghiệm trên thực địa. 

3. Trong lãnh vực xã hội, trong một số trường hợp nhất định, 

những yếu tố nào không cho phép tiến hành các thử nghiệm thật. 

Bài tập: 

1. Thử nghiệm của A. Tan được nêu ở phần dẫn nhập chương 

này, thuộc mô hình thử nghiệm nào? 

2. Việc tìm hiểu các khía cạnh tâm lý của trẻ em bị lạm dụng tình 

dục trong nghiên cứu: “Trẻ em bị lạm dụng tình dục” (Nguyễn Xuân 

Nghĩa, ĐHM-BCTPHCM, 1998), được thiết kế theo mô hình thử 

nghiệm nào? 

3. Thử thiết kế một mô hình thử nghiệm để đánh giá kết quả của 

một khoá tập huấn về một chuyên đề nhất định. 

Tài liệu đọc thêm: 

-  Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), 
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NXB Chính trị, Hà nội, 1998, tr.346-400. 

-  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp 

nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 333-

345. 
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CHƯƠNG 9 XỬ LÝ, PHÂN TÍCH CÁC DỮ KIỆN THU THẬP  & 

TRÌNH BÀY MỘT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 

Giới thiệu khái quát :  

Sau giai đoạn thu thập thông tin, giai đoạn cuối cùng của việc 

thực hiện một nghiên cứu xã hội là xử lý, phân tích các dữ kiện và 

viết báo cáo nghiên cứu. 

Mục tiêu của chương này:  

Giúp người học nắm các bước đi để xử lý, phân tích các dữ 

kiện định lượng và định tính; đồng thời cũng giúp trình bày kết 

quả nghiên cứu theo một đề cương tuân thủ những chuẩn mực 

khoa học. 

Sau khi thu thập các dữ kiện, người nghiên cứu không thể đem 

toàn bộ những dữ kiện thu thập được vào báo cáo tổng kết. Những dữ 

kiện thu thập được là những dữ kiện thô, do đó cần phải cô đọng lại 

(data reduction) để từ đó có thể đưa ra những phân tích, nhận xét. 

Trong khi xử lý, cần phân biệt các dữ kiện định tính và các dữ kiện 

định lượng. Trước hết chúng ta đề cập đến việc xử lý các dữ kiện định 

lượng. 

9.1. Xử lý và phân tích các dữ kiện định lượng: 

9.1.1. Quá trình mã hoá: 

Để cô đọng các dữ kiện cần phải tiến hành công việc mã hoá 

(coding). Mã hoá có nghĩa là gán cho các phương án trả lời một ký 

hiệu, một con số nào đó (nhất là đối với trường hợp sử dụng các bản 

hỏi). Quá trình mã hoá có thể được thực hiện trước hay sau khi thu 
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thập dữ kiện. Việc mã hoá trước (precoding) có thể được sử dụng với 

các câu hỏi đóng. Hay nói cách khác với các câu hỏi đóng ta biết các 

biến thể của câu trả lời nên có thể cho mỗi biến thể một ký hiệu quy 

ước trước. Và ngược lại, với các câu hỏi mở thường người ta phải sử 

dụng việc mã hoá sau (post coding), với lý do dễ hiểu là người nghiên 

cứu không biết có bao nhiêu biến thể cho câu trả lời. Riêng với các 

câu trả lời đa tuyển (à choix multiple, multiple response), cần phải cẩn 

thận hơn, bởi lẽ mỗi biến thể trả lời có thể trở thành một biến. 

Hiện nay có các phần mềm chuyên dụng xử lý các bản hỏi và xử 

lý thống kê như SPSS, SPAD, SAS, Stata, Statgraphics... 

Việc xử lý các dữ kiện định lượng bao gồm ba công việc chính:1) 

sắp xếp, mô tả các dữ kiện, 2) tìm tương quan giữa các biến số và 3) 

giải thích khoảng cách giữa các kết quả đạt được và những kết quả 

chờ đợi. 

Trong việc mô tả, sắp xếp các dữ kiện ta có thể trình bày chúng 

với các dạng thống kê mô tả. 

9.1.2. Mô tả, tìm tương quan giữa các dữ kiện: 

Bảng trình bày một biến số: 

Thông thường trong nghiên cứu định lượng có tính cách mô tả, 

người nghiên cứu chỉ đưa ra các số liệu thống kê có liên quan đến việc 

phân tích một biến số, ví như:- bảng tần số, tần suất (frequency) của 

nhiều biến riêng lẻ, - phần trăm (percent); - số trung bình số học 

(mean);- mode (mode); trung vị (median);  phương sai (variance); độ 

lệch tiêu chuẩn (standard deviation)… 

Trong việc thiết lập các bảng với một biến, điểm cần lưu ý, để 
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vấn đề dễ nổi bật lên, cần rút gọn những biến thể có ít người trả lời. 

Lấy thí dụ, với câu hỏi: "Anh chị có thích đọc sách không?", ta có thể 

có các biến thể trả lời và số lượng người trả lời như sau: 

Biến thể cũ:         Biến thể mới: (Mức độ thích đọc) 

* Rất thích:  353    ------------------------>    Mạnh 

* Thích:  468    ------------------------>    Trung bình 

* Ít thích:  207    ------------------------>  )    

* Không thích:  33     ------------------------>  )  Yếu 

* Không biết     5     ------------------------>  )   

Để rút gọn các dữ kiện đôi lúc ta có thể phối hợp nhiều câu hỏi 

để làm thành một biến số. Ví dụ ta có thể phối hợp hai câu hỏi này để 

hình thành một biến số tổng hợp: "Trong năm học, em có chơi một 

môn thể thao nào không?" và "Trong kỳ nghỉ hè em có chơi một môn 

thể thao nào đó không?” Từ đó ta có thể phân loại ra những người 

chơi thể thao thường xuyên, chỉ chơi trong năm học hay trong kỳ nghỉ 

hè hay không bao giờ chơi. 

Một chỉ báo, một câu hỏi riêng lẻ đôi lúc ít có ý nghĩa mà phải 

phối hợp lại mới có thể nhận thức được hành vi, thái độ của người trả 

lời...Do đó, có thể sử dụng việc cho điểm đối với từng biến số rồi phối 

hợp lại. Cũng tương tự như khi ta xét một học sinh giỏi bằng cách 

tổng hợp điểm của các môn học. 

Đôi lúc không thể cho cùng điểm hai biến số có tính chất khác 

nhau, ví như để tìm hiểu việc thích đọc sách của học sinh trung học thì 

hai yếu tố giỏi tiếng Việt hay giỏi toán không có cùng mức tác động 
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như nhau. 

Khi lập các bảng biểu cho một biến, cần lưu ý những điểm sau 

(de Vaus, 1995, tr. 138):1) bảng, biểu số và nhan đề, 2) nhãn các giá 

trị của biến, 3) tên cột để biết các chữ số trong đó tiêu biểu, 4) tổng số 

trường hợp 5) số lượng trường hợp khuyết 6) nguồn của dữ kiện (nếu 

cần) 7) chú thích (nếu cần). 

Tìm ra các số thống kê thôi không đủ, ta còn phải sử dụng các 

phép thử thống kê để xem các số liệu, các dị biệt tìm được có ý nghĩa 

thống kê hay không. 

Phân tích thống kê với hai biến hay nhiều biến: 

Khi phân tích hai hay nhiều biến, cần phân biệt mục tiêu tìm 

tương quan hay để kiểm định ý nghĩa của sự khác biệt, hòng có thể sử 

dụng những kỹ thuật thống kê phù hợp. 

Với các nghiên cứu giải thích, đi tìm tương quan giữa hai hay 

nhiều biến người nghiên cứu có thể trình bày với các bảng chéo 

(tableau croisé, crosstab), thông thường giữa một biến độc lập và 

một biến phụ thuộc (nhưng cũng có thể là giữa hai biến số phụ 

thuộc hay hai biến số độc lập). Theo "tập quán", trong một bản hỏi 

các biến số độc lập là những yếu tố có liên quan đến những đặc 

điểm cụ thể, khách quan, rõ ràng của đối tượng trả lời như giới tính, 

nghề nghiệp, trình độ học vấn... Các bảng tương quan này nhằm tìm 

xem tác động của các biến độc lập trên các biến phụ thuộc. Các tần 

số xuất hiện trên các ô của bảng tương quan cho phép khẳng định 

hay bác bỏ tương quan giữa hai biến. Lấy thí dụ, người ta thường 

xem giới tính là một trong các yếu tố ảnh hưởng lên việc thường 

xuyên đi chùa, do đó người nghiên cứu có thể thu thập dữ kiện và 
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lên một bảng tương quan giữa hai biến này và nếu ta có được hai 

kết quả như sau: với bảng (A) người nghiên cứu bác bỏ tương quan, 

còn nếu được kết quả như bản (B) thì giả thiết có thể chấp nhận 

được. 

Bảng 9.1: Ví dụ tìm tương quan giữa hai biến 

 Bảng (A) 

Đi chùa 

Bảng (B) 

Đi chùa 

Giới tính Có Không  Có Không  

Nam: 40 60 100 40 60 100 

Nữ: 40 60 100 60 40 100 

  

Với các bảng thống kê, để tránh sai lầm - cũng như khi thiết kế 

một bản hỏi - cần phải tuân thủ một số quy tắc kỹ thuật nhất định. Để 

có thể phân tích sơ bộ một cách thích hợp, các quy tắc sau đây đã 

được đề ra (Francois de Singly, 1992): 

-  Biến số độc lập nên được bố trí theo hàng và biến số phụ thuộc 

theo cột (có thể linh động vì lý do trình bày) 

-  Các tỷ lệ phần trăm trước hết nên được tính theo biến số độc lập 

- Tác động của biến độc lập đối với biến phụ thuộc được so sánh 

qua từng tỷ lệ phần trăm theo từng biến thể của biến phụ thuộc. Trong 

mỗi cột phải chú trọng tỷ lệ phần trăm lớn nhất. 

-  Để tránh phải làm nhiều phép kiểm định thống kê về ý nghĩa 

tương quan, một quy tắc (không tuyệt đối) đã được đặt ra: được xem 
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là tương đồng hai số hạng có cách biệt dưới 5 điểm. Lấy thí dụ (Bảng 

9.2): 

Bảng 9.2: Ví dụ về trình bày và “đọc” bảng hai biến 

                Biến độc lập: 

                Nghề nghiệp 

          Biến phụ thuộc: 

           Chơi thể thao 

      Có:    

Không: 

 % 

Viên chức cao cấp:      27,6      72,4 100 

Viên chức trung cấp:      27,7      72,3 100 

Nhân viên hành chính:      20,8      79,2 100 

Công nhân có chuyên môn:      10,3      89,7 100 

Công nhân không chuyên 

môn: 

       5,1      94,9 100 

Như vậy trong biến thể "có chơi thể thao" không có sự khác biệt 

giữa viên chức cao cấp và viên chức trung cấp (27,6 và 27,7 xem như 

tương đồng). Trong khi với biến thể "không chơi thể thao" có sự khác 

biệt giữa công nhân có chuyên môn và công nhân không có chuyên 

môn (94,9% và 89,7% cách nhau 5 điểm). 

Quy tắc này cho thấy hoàn toàn khác biệt với cách lập luận dựa 

trên nguyên tắc đa số thường thấy trong các cuộc thăm dò dư luận trên 

báo chí. 

-  Các cột có thể cho thấy tác động của biến số độc lập. Có thể 

đưa ra vài nhận định với các cụm từ như "nhiều hơn", "ít hơn" để tóm 

tắt những khác biệt. Trong ví dụ trên có thể đưa ra nhận xét: "Các viên 

chức trung cấp và cao cấp thường chơi thể thao nhiều hơn tầng lớp 
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nhân viên và công nhân", và "So sánh với các tầng lớp khác, công 

nhân không chuyên môn ít chơi thể thao hơn". 

- Chỉ sau khi nhấn mạnh ảnh hưởng của biến số độc lập bằng 

cách đối chiếu hai cột, khi đó mới đề cập đến những sự khác biệt giữa 

các biến thể của biến phụ thuộc bằng cách đọc ngang từng hàng. Điều 

này cho thấy rằng, qua thí dụ trên, việc chơi thể thao chỉ là của một 

thiểu số. 

- Từ việc mô tả tương quan có thể có giữa biến độc lập và biến 

phụ thuộc trong mẫu nghiên cứu, không nên vội vã tổng quát hoá về 

tác động của biến độc lập, nếu không kiểm tra kỹ. Cần quan tâm đến 

kết cấu xã hội của dân số trong đó mẫu đã được rút ra. 

Thật ra những nguyên tắc F. de Singly đưa ra chỉ giúp ta khi 

phân tích sơ bộ, trong thực tế vẫn cần đến các kiểm định thống kê để 

tránh các kết luận lầm lẫn. Giáo trình này không có mục tiêu đi vào 

chi tiết các phép thống kê trên chỉ xin nêu ra một ví dụ: 

Bảng 9.3: Ví dụ tầm quan trọng của kiểm định thống kê 

 Mẫu 1 Mẫu 2 

 Trẻ Già Trẻ Già 

Tin Thượng 

đế: 

 TS  %  TS   %  TS  %  TS   % 

Có 288   

(72) 

274 

(78,3) 

108  

(72) 

59  (78,7) 

Không 112    

(28) 

76   

(21,7) 

42    

(28) 

16  (21,3) 

T.Cộng 400 350  150 75 
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         X2 = 3.92; P <.05     X2 = 1.16; P <.30 

Qua hai mẫu trên, ta nhận thấy tỷ lệ phần trăm hầu như tương tự 

nhau, nhưng với mẫu thứ 2 ta không thể kết luận giới trẻ ít tin hơn 

người già, bởi lẽ sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại 

với mẫu 1, ta chỉ có 5 trên 100 cơ hội là sai lầm khi khẳng định rằng 

giới trẻ ít tin hơn người già. 

Khi phân tích tương quan giữa các biến số, ta phải lưu ý đến một 

sự kiện có trường hợp hai biến A và B cùng biến đổi với nhau, nhưng 

giữa chúng không có sợi dây liên hệ nào và chúng lại phụ thuộc một 

yếu tố C, nếu C thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi song song của hai 

biến số A, B. Nhưng nếu ta không tìm ra được sự tồn tại của C, sự 

cùng biến đổi giữa A và B sẽ được giải thích như là biểu hiện của một 

tương quan trực tiếp giữa chúng, trong khi sự kiện này chỉ là phản ánh 

sự lệ thuộc của chúng đối với C. Do vậy nên đưa thêm các biến kiểm 

định (test variable) để kiểm tra các tương quan. 

Ta lấy một thí dụ khác, từ nghiên cứu của K. Dobbelaere “Tôn 

giáo tại Bỉ”: 

Theo bảng 9.4, kiểm định thống kê khẳng định niềm tin có 

Thượng đế của nữ giới mạnh hơn nam giới. Và ta cũng đi đến nhận 

định trên khi so sánh tần suất và tỷ lệ tổng cộng của nam giới và nữ 

giới. Nhưng khi ta đưa thêm vào một biến kiểm định, “hoạt động nghề 

nghiệp” (phân ra có lao động hay không lao động) thì lối giải thích 

trên sẽ không còn đứng vững. Ta thấy rằng nữ giới đang làm việc (có 

thu nhập) có tỷ lệ tương tự với nam giới và khác với những phụ nữ chỉ 

ở trong gia đình. Biến kiểm định cho thấy niềm tin không có quan hệ 

với giới tính mà có tương quan với việc có lao động hay không. 
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Bảng 9.4: Ví dụ về biến kiểm định 

 Nam 

giới 

Nữ giới 

Tin  

Thượng 

Đế 

T.cộng T.cộng Không 

lao động

Lao 

động 

Có:  TS 397 488 348 140 

% 72 82 86 75 

Không:  

TS 

154 104 57 47 

% 28 18 14 25 

T. Cộng 551 592 405 187 

Thống kê tương quan với các phép tính chi bình phương, phép 

tính tương quan Gamma, Pearson, Cramer, tương quan hồi quy...cho 

phép tính tương quan giữa một vài biến số. Ngày nay với sự phát triển 

của máy vi tính với các phần mềm ứng dụng, những phép thống kê 

phức tạp như phân tích phân tố (analyse factorielle), loại hình hoá 

(typologie), phân tích biến số phân biệt (analyse discriminante) cho 

phép ta tính toán được cường độ tương quan giữa nhiều biến. 

9.1.3. Giải thích kết quả thu thập được và kết quả chờ đợi 

Cuối cùng chính việc so sánh những kết quả phân tích được với 

những kết quả mà ta mong đợi rút ra từ các giả thiết cho phép ta đi 

đến những kết luận. Nếu có khoảng cách giữa hai loại kết quả trên, 

chúng ta phải xét xem sự so lệch này xuất phát từ đâu và phải xem tại 

sao thực tiễn xảy ra khác với điều ta suy đoán. Từ đó phải xem lại các 

giả thiết hay đặt ra các giả thiết mới và cũng phải tiến hành hoặc xem 



 

http://www.ebook.edu.vn 162 

lại việc thu thập dữ kiện. Như vậy ta thấy có mối tương tác giữa ba 

bước nghiên cứu: phân tích, đặt giả thiết và thu thập dữ kiện. 

9.2. Xử lý và phân tích các dữ kiện định tính: 

Khi các dữ kiện định tính đã được thu thập, qua các kỹ thuật như 

quan sát tham gia, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tiêu điểm, nghiên 

cứu tư liệu, bước tiếp theo là làm thế nào để phân tích các dữ kiện 

trên. Mục tiêu của phân tích các dữ kiện định tính là làm thế nào tìm 

ra những mô thức, những lô gích nằm bên dưới các sự kiện. Chính 

những mô thức, những lô gích này giải thích một cách nhất quán 

những sự kiện rời rạc đã được thu thập. 

Thật ra mỗi nhà nghiên cứu định tính có thể có cách xử lý dữ kiện 

riêng, tuy nhiên vẫn có thể đưa ra một số bước tổng quát. 

Nhưng trước hết, chúng ta cần nhắc lại một cách hệ thống các 

nguyên tắc của phân tích định tính đã đề cập phần nào trong chương 

một (P. Ulin, 2002) 

9.2.1. Các nguyên tắc của phân tích định tính: 

1. Trước cùng một thực tại, các cá nhân nhận thức và lý giải khác 

nhau tuỳ kinh nghiệm riêng tư.  

2. Hiện tượng xã hội không thể được lãnh hội ngoài bối cảnh 

riêng biệt của nó.  

3.Trong nghiên cứu định tính, lý thuyết có thể định hướng cho 

cuộc nghiên cứu, nhưng cũng có thể là kết quả của nghiên cứu 

4. Trong nghiên cứu định tính, các trường hợp ngoại lệ có thể 

cho ta khám phá vấn đề sâu sắc hơn hay là cơ sở cho những nghiên 
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cứu sau này.  

5.Ứng xử của con người rất phức tạp, chỉ được lãnh hội dần dần 

và trong thế “ma trận”, do đó người nghiên cứu định tính phải rất linh 

động, nhạy cảm.  

9.2.2. Một số bước căn bản khi phân tích dữ kiện định tính: 

Đặc điểm của nghiên cứu định tính là các bước đi trong phân tích 

không đi theo đường thẳng, trái lại chúng kết dệt, xen kẽ, tác động lẫn 

nhau (xem Sơ đồ 9.1). 

Đọc tư liệu thu thập: 

Để phân tích dữ kiện định tính có hiệu quả phải hoà nhập vào dữ 

kiện đã thu thập bằng cách đọc đi đọc lại, như sống lại các kinh 

nghiệm của đối tượng khảo sát, và phải “nhập vai” dần dần ngay khi 

khởi đầu cuộc nghiên cứu. 

Trước hết phải đọc để xem nội dung có phù hợp với ý định đã 

đưa ra, thông tin có đầy đủ, chi tiết hay chỉ ở bề mặt, các người phỏng 

vấn có sử dụng các kỹ thuật định tính một cách thích hợp? 

Sơ đồ 9.1:  Các bước cơ bản trong nghiên cứu định tính 

 

 

 

 

 

   
                          
                I. Treân thöïc ñòa 
 
          Ñaët vaán ñeà       Kieåm chöùng 
 
 
 
   II. Trong vaên phoøng 

• Ñoïc, nghieàn 
ngaãm thoâng tin 

Maõ hoùa thoâng 
tin 

Coâ ñoïng 
thoâng tin 

Trình baøy 
thoâng tin 

Lyù giaûi 
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Đọc kỹ tư liệu thu thập để xác định được những chủ đề nổi bật và 

phát triển những giải thích tạm thời. Phải xem những chủ đề nào bị bỏ 

sót và những chủ đề nào mới xuất hiện. Ghi những nhận định, những 

“ghi nhớ” (memo) ngay vào tư liệu đang đọc (với những quy ước đặc 

biệt). 

Phải chú ý chất lượng của dữ kiện thu thập bằng cách xem lại các 

phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin của những người cộng tác có 

phù hợp không. 

Từ những nguồn thông tin khác nhau, với những kỹ thuật thu 

thập khác nhau, phải xem những chủ đề xuất hiện có theo một khuôn 

mẫu nào không. Những khuôn mẫu ở đây bao gồm cả những gì hay 

lập đi lập lại, tương quan có thể có giữa những chủ đề, những đáp ứng 

mâu thuẫn hoặc những lỗ hổng… Những lỗ hổng này có thể nêu lên 

những vấn đề mới hoặc đòi hỏi phải nghiên cứu bổ sung, hoặc phải 

điều chỉnh thiết kế nghiên cứu, các công cụ nghiên cứu. 

Mã hoá dữ kiện, lập bản chỉ dẫn các dữ kiện (indexing): 

Khi người nghiên cứu sắp xếp các dữ kiện, đọc các dữ kiện, bước 

tiếp theo là mã hoá, làm bản chỉ dẫn về các dữ kiện theo những đề 

mục, phạm trù nhất định. Đây là cách tổ chức và phân loại các dữ kiện 

để sau này có thể so sánh các trường hợp, tìm ra các khuôn mẫu chung 

lý giải các ứng xử. 
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Bảng 9.5: Một ví dụ về mã hoá, làm bản chỉ dẫn 

       Đề mục chỉ dẫn:    Nội dung ghi chép: 

- chỗ ở trước đây 

- số lượng anh 

em/qui mô gia đình, 

- những công việc 

trước khi lấy chồng, 

- tuổi bắt đầu công 

việc đồng áng 

- tuổi hiện nay 

- tuổi khi lấy 

chồng... 

- cư trú sau hôn 

nhân 

- an sinh tuổi già 

 

- thời gian đã sử 

dụng phương pháp 

khh 

- những yếu tố quyết 

định việc sử dụng 

- những yếu tố quyết 

định việc ngưng sử 

dụng... 

Cô X đến định cư ở SG từ năm 1970. Cô 

quê ở huyện Điện bàn tỉnh QN. Gia đình có 

sáu anh chị em, cô X có 2 anh chị và 3 em 

(2 trai, 1 gái). Cô X là đứa con thứ ba trong 

gia đình. Cô cho biết  từ nhỏ - khoảng 14 

tuổi có đã giúp đỡ gia đình trong việc đồng 

áng, trước đó cô chỉ phụ mẹ trong những 

công việc nội trợ. Năm nay cô được 20 tuổi 

và vừa làm đám cưới được một năm. Cô và 

chồng cô quen biết nhau 5 tháng trước khi 

quyết định đám cưới...Sau khi lấy chồng, 

cô X về ở với gia đình chồng vì chồng cô là 

con duy nhất trong gia đình, không còn ai 

săn sóc cha mẹ ngoài anh ta...Sau đám 

cưới, cô X kế hoạch hoá gia đình bằng cách 

uống thuốc viên, theo lời khuyên của mẹ và 

chị chồng, bởi lẽ chồng cô chỉ có việc làm 

tạm thời và không có thu nhập đều. Tuy 

nhiên chín tháng sau khi đám cưới, chồng 

cô đã có một công việc thường xuyên ổn 

định. Bây giờ cả hai vợ chồng đều muốn có 

con, cô X đã ngưng uống thuốc được hai 

tháng... 
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Mã hoá dữ kiện định tính là một quá trình gán tên cho một một 

đoạn văn bản có những thông tin giống nhau hay có tương quan với 

nhau, để có thể tập hợp lại hay so sánh với nhau. Chúng ta có thể mã 

hoá các chủ đề (là những loại ý tưởng chính xuất hiện từ việc tập hợp 

các dữ kiện cơ sở). Việc mã hoá tương tự việc cắm những ký hiệu 

giao thông, giúp cho biết được ta đang ở đâu, thấy gì, và cho phép 

phân tích một lượng thông tin lớn dễ dàng và chính xác hơn. Mã hoá 

như vậy cho phép lọc ra các thông tin có cùng nội dung, tập hợp thành 

những tập tin riêng, từ đó có thể tìm ra những chủ đề chi tiết hơn. 

Mỗi nhà nghiên cứu định tính đều có cách mã hoá riêng. Như 

Strauss phân biệt các loại mã hoá mở, mã theo trục, mã chọn lọc 

(1990, tr. 61-116). Do đó nếu có nhiều người cùng xử lý thông tin thì 

phải thảo luận đi đến những kết luận chung về việc mã hoá. 

Các đề mục chỉ dẫn có thể phân ra nhiều loại từ cụ thể đến tổng 

quát và sẽ hình thành nên đề cương cho báo cáo. 

Hiện nay, có những phần mềm có chức năng sắp xếp, phân loại 

các dữ kiện định tính - như phần mềm Aquad, Hyperresearch, Nudist, 

Nvivo (Úc), Ethnograth, Qualpro, Meca... (Xin xem ví dụ, bảng 9.6). 

Nhưng việc phân ra các đề mục, mã hoá vẫn là công việc của người 

nghiên cứu. Máy tính chỉ giúp lọc ra các sự kiện, sắp xếp sự kiện còn 

việc dựa trên các sự kiện này để lý luận vẫn là công việc của người 

nghiên cứu. 
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Bảng 9.6: Ví dụ về mã hoá với chương trình Nvivo 

 

 

 

 

 

Khi mã hoá, người nghiên cứu có thể ghi chú thêm những nhận 

định của mình (memos), với những quy ước riêng. Trong quá trình mã 

hoá cũng có thay đổi tên gọi các mã cho phù hợp với thông tin được 

xử lý. Đồng thời, người nghiên cứu sẽ nhận thấy có một số mã tập hợp 

lại với nhau, tập trung nhiều thông tin, nhưng cũng có mã trở thành rời 

rạc. Nhưng nguyên tắc của nhà nghiên cứu định tính là luôn nhạy bén 

với những ý tưởng mới xuất hiện, do đó bộ khung các mã không cố 

định mà thay đổi qua quá trình mã hoá. Vì vậy, người nghiên cứu nên 

có sổ theo dõi hay có tập tin ghi nhận những thay đổi các mã. 

Việc mã hoá liên tục ngay từ khi thu thập thông tin có nhiều ưu 

điểm. Nó cho phép người nghiên cứu có thể bổ sung các câu hỏi cho 

những lần thu thập kế tiếp. Với những thông tin mới được thu thập, 

việc liên tục xem lại cơ cấu mã hoá cho phép phát hiện sớm các định 

kiến. 

Mặc dù việc mã hoá từ đầu có những lợi điểm như vậy, nhưng 

trong thực tế nhiều người nghiên cứu vẫn chờ đợi thông tin được thu 

thập xong, được viết ra hoặc đánh máy hoàn chỉnh rời mới bắt đầu quá 

trình mã hoá. Điều này làm mất đi cơ hội bổ sung các câu hỏi để có 



 

http://www.ebook.edu.vn 168 

được những thông tin phong phú hơn, sát thực tế hơn. 

Sắp xếp, truy xuất các mã, hình thành các tập tin theo chủ đề: 

Sau khi đã đọc đi, đọc lại các thông tin và mã hoá, có thể bắt đầu một 

bước mới bằng cách sắp xếp và truy xuất các mã (coding sort). Đây là 

việc tập hợp các văn bản của những mã giống nhau thành các tập tin 

mới. Bước này có thể làm thủ công hay bằng các phần mềm ứng dụng 

xử lý nghiên cứu định tính. 

Bảng 9.7 cho ta một ví dụ về bước này. Lưu ý mỗi đoạn văn bản đều 

có ghi chú nguồn gốc và vị trí trên văn bản. 

(xem bảng trang 158) 

Trình bày các dữ kiện: 

Trình bày các dữ kiện là làm một bản liệt kê tóm tắt những điều 

liên quan đến chủ đề phân tích. Trước hết phải quan tâm nắm bắt 

những sắc thái, khác biệt trong chủ đề, phân biệt các khía cạnh định 

lượng và định tính, những khác biệt giữa những cá nhân, các nhóm 

nhỏ. Phải phân biệt những chủ đề chính và những chủ đề phụ xuất 

hiện từ các dữ kiện. Sau khi đã phân biệt, hãy quay trở lại dữ kiện và 

tìm xem những thông tin hỗ trợ những chủ đề chính, chủ đề phụ đã 

nêu ra, cả khía cạnh định lượng và định tính. 

Cô đọng thông tin: 

Cô đọng thông tin là tinh lọc thông tin để có thấy rõ những khái 

niệm chủ yếu và tương quan giữa chúng. Thực hiện bước này khi việc 

thu thập thông tin kết thúc và người nghiên cứu đã mã hoá, nghiền 

ngẫm tư liệu. Mục tiêu của giai đoạn này là để có một cái nhìn, nắm ý 

nghĩa tổng quát của tư liệu và phân biệt được các chủ đề trung tâm với 
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các chủ đề phụ, phân biệt cái chủ yếu và không chủ yếu. Để có cái 

nhìn tổng quát như vậy về tư liệu đôi lúc cần những sơ đồ dễ nhìn 

bằng cách sử dụng các bản tóm tắt, bản ma trận, sơ đồ, đồ thị… 

Bảng 9.7: Ví dụ về truy xuất một mã cụ thể thành tập tin riêng. 

Node: /Noi di - Nong thon/cam nghi dep ve que huong 

Treenode address: (1 5) 

Created: 3/31/00 - 10:20:02 PM 

Modified: 5/1/00 - 5:27:15 PM 

Documents in Set: All Documents 

Document 1 of 6 PVS_Ha1 

Passage 1 of 2 Section 0, Para 17, 438 chars. 

17: Nó chan hoà lắm chị, hổng có phân biệt như thành phố nầy, ở 

thành phố nầy thì phần ai nấy sống vậy đó, cho nên lúc nào em cũng 

nghĩ ở quê sống tình cảm hơn. Còn ở thành phố không phải không tình 

cảm nhưng mà sống ở thành phố người nào việc đó vậy đó, hỏng có 

qua lại với nhau nhiều. Như kiểu ở dưới quê, sống theo kiểu nhiều 

chuyện vậy đó nhưng mà mình cảm thấy nó vui hơn. 

Passage 2 of 2 Section 0, Para 21, 31 chars. 

21: Thích là nó yên tịnh đó chị 

 

Document 2 of 6 PVS_N1 
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Passage 1 of 2 Section 0, Para 29, 462 chars. 

 

29: Có, ngoài Bắc tuy đói khổ nhưng tình cảm lại dạt dào nên lúc nào 

cũng nghĩ, ngày tết ở trong này buồn hơn ngoài Bắc. Ngoài Bắc vui 

lắm, bố mẹ tình cảm, con cái tình cảm, đi tết đi nhất, ở trong này tết 

cũng bình thường. Kể cả dù ăn rau ăn cháo, đầm ấm . Ngày tết ở đây, 

mùng 2, mùng 3 tết là lo đi chợ rồi, nước mắt lúc nào cũng chảy, lúc 

nào cũng ước có tiền về thăm con để có tình cảm gia đình 

Passage 2 of 2 Section 0, Para 170, 166 chars. 

…  

 

Giải thích: 

Làm thế nào để đi đến được các ý nghĩa cơ bản của các thông tin 

định tính? Giải thích có nghĩa là tìm ra được ý nghĩa chủ yếu của 

thông tin. Mục tiêu của giải thích không phải là liệt kê ra các chủ đề 

hấp dẫn với các minh hoạ, mà là cho thấy mô hình phân tích là thích 

hợp và nó nói lên cái gì. Ý nghĩa của việc phân tích không chỉ phản 

ánh quan điểm của những đối tượng tham gia nghiên cứu mà còn phải 

thích hợp với một tổng thể lớn hơn và trả lời được những câu hỏi vừa 

mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn. 

Trong khi lý giải sự kiện phải bảo đảm tính xác thực của lý giải 

được đưa ra. Một trong các phương pháp được sử dụng là phản hồi 

lại các kết quả với các đối tượng đã tham gia nghiên cứu.  
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Khi nghiên cứu bao gồm cả hai phương pháp định lượng và định 

tính, việc giải thích cũng phải phối hợp cả hai loại dữ kiện này. Các 

nhà nghiên cứu định lượng và định tính phải làm việc với nhau xác 

định ở đâu thì hai loại dữ kiện này đi đối với nhau, bổ túc cho nhau, ở 

đâu thì chúng ngược nhau, mâu thuẫn nhau. Nếu có mâu thuẫn, các 

nhà nghiên cứu phải quyết định dung hoà hay ưu tiên như thế nào để 

đi đến một lý giải toàn diện những kết quả đã tìm được. 

Tổng hợp kết quả: khoảng cách và liên kết 

Sau bước hoàn chỉnh các mã, ghi nhận các chi tiết đối với từng 

chủ đề và làm nổi bật lên những ý tưởng chính, những người nghiên 

cứu trẻ mới vào nghề thường cố gắng kết thúc nghiên cứu định tính ở 

giai đoạn này, bằng cách liệt kê ra các chủ đề với các ví dụ minh hoạ 

và đưa ra một vài suy nghĩ lý giải các khác biệt giữa các thành tố của 

cuộc nghiên cứu. Nhưng đối với những người nghiên cứu lâu năm, 

nhiệm vụ chính yếu bây giờ là làm sao nối kết các chủ đề hay những 

khái niệm đã được tìm thấy trong nghiên cứu lại với nhau và đặt vào 

bối cảnh của chúng. Điều này thực hiện không dễ dàng bởi lẽ trong 

nghiên cứu định tính hàng loạt chủ đề chính và phụ xuất hiện lên. Như 

đã đề cập, một trong các cách để hoàn thành bước này là xây dựng và 

phát triển các sơ đồ, các công cụ minh hoạ trực quan để phác hoạ mối 

liên hệ giữa những dữ kiện. 

9.3. Trình bày một báo cáo nghiên cứu xã hội: 

Sau đây là tóm tắt các phần chính của một báo cáo nghiên cứu: 

*  Tựa đề: ngắn gọn, có tính cách mô tả, chính xác. 

*  Mục lục: có thể sử dụng số La mã, chữ cái, số Árập và 
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chữ thường 

 Đối với những công trình lớn (trên 30 trang) có thể có một tóm 

tắt nội dung của cuộc nghiên cứu (abstract - Executive Summary). 

Phần dẫn nhập: 

1. Bối cảnh vấn đề nghiên cứu: 

2. Vấn đề nghiên cứu và lý do chọn đề tài:  

 - tính khoa học của đề tài 

 - tính thiết thực của đề tài 

3. Mục tiêu 

3.1. Mục tiêu tổng quát (có thể gọi là mục đích): là nhằm trả lời 

câu hỏi chính yếu mà cuộc nghiên cứu nêu lên.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: Còn những mục tiêu cụ thể là những mệnh 

đề cụ thể nói lên một cách chính xác điều mà cuộc nghiên cứu nhằm 

hoàn thành.  

4. Cơ sở lý luận, phương pháp luận và phương pháp: Nếu công 

trình nghiên cứu được thực hiện có quy chiếu vào một lý thuyết hay 

một khuôn khổ lý thuyết nào đó thì trong phần phương pháp luận cũng 

phải đề cập đến. 

Phần phương pháp luận phải đề cập đến các khía cạnh sau: 

-  Các lối tiếp cận chính yếu sử dụng trong nghiên cứu 

-  Thiết kế cuộc nghiên cứu: loại hình của cuộc nghiên cứu 
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(định tính hay định lượng; tự truyện, nghiên cứu điển hình hay đánh 

giá nhanh, quan sát, thử nghiệm...) 

-  Xác định tổng thể nghiên cứu, mẫu nghiên cứu (bối cảnh, 

môi trường của các đối tượng khảo sát). 

-  Xác định và đưa ra nội dung các phương pháp cụ thể, các 

công cụ (bản hỏi, phỏng vấn sâu…) 

-  Các phương pháp xử lý dữ kiện thu thập 

- Những hạn chế nào đã ảnh hưởng đến việc thu thập và phân tích 

dữ kiện 

Kết quả nghiên cứu và nhận xét: 

 Đây là phần chính yếu và dài nhất của báo cáo nghiên cứu. Có 

thể có ba cách trình bày kết quả và nhận xét: 

-  Trình bày kết quả và nhận xét một cách riêng lẻ. 

-  Có thể giải thích kết quả một phần, nhưng vẫn có một 

phần nhận xét chi tiết. 

-  Phối hợp việc trình bày kết quả nghiên cứu và nhận xét ở 

từng điểm.  

Phần kết luận và đề nghị: 

 Phần này phải nối kết lại những điểm chính của công trình 

nghiên cứu lại thành một thể thống nhất. Cũng cần có những gợi ý cho 

những công trình nghiên cứu sau để củng cố và phát triển hơn những 

kết quả đã nghiên cứu được. Các đề nghị cho việc thực hiện chính 



 

http://www.ebook.edu.vn 174 

sách hay cho chương trình, dự án cũng cần được đưa ra nhưng những 

đề nghị này cần phải thực tế, xuất phát từ những thông tin của cuộc 

nghiên cứu. 

Tóm lược và một số điều lưu ý, ghi nhớ: 

-  Việc xử lý và phân tích các dữ kiện định lượng đi qua các 

bước: mã hoá dữ kiện, mô tả các dữ kiện (trình bày một biến), tìm 

tương quan giữa các dữ kiện (trình bày hai biến hay nhiều biến) và so 

sánh kết quả thu thập được với kết quả chờ đợi để khẳng định hay bác 

bỏ các giả thiết nghiên cứu. Với các dữ kiện định tính, các bước đi khi 

xử lý linh hoạt hơn tuỳ lối tiếp cận và khuynh hướng của người nghiên 

cứu, nhưng nhìn chung cũng đi qua các bước: đọc, nghiền ngẫm các 

dữ kiện đã thu thập, mã hoá dữ kiện để tóm tắt, phân loại đi tìm các 

khuôn mẫu, trình bày dữ kiện, cô đọng các dữ kiện và lý giải. 

-  Cần lưu ý, xử lý và phân tích các dữ kiện định lượng đi 

theo một tiến trình nhất định, trong khi xử lý và phân tích dữ kiện định 

tính linh động hơn, các bước đi tương tác nhau. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Đâu là những khác biệt chính yếu trong việc phân tích dữ kiện 

định lượng và định tính. 

2. Xử lý và phân tích dữ kiện định tính thường bao gồm những 

bước chính yếu nào. 

Bài tập: 

1. Vào thư viện, tìm một số nghiên cứu xã hội và cho biết nghiên 

cứu nào chủ yếu là nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính, 
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nghiên cứu nào phối hợp cả hai loại hình nghiên cứu và đã xử lý thông 

tin như thế nào? 

2. Đọc nghiên cứu “Việt Nam: Tấn công nghèo đói” (Ngân Hàng 

Thế giới, Hà nội, 2000) và nhận xét về việc phối hợp hai loại hình 

nghiên cứu định tính và định lượng. 

Tài liệu đọc thêm: 

- Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội (Bản dịch), NXB 

Chính trị, Hà nội, 1998, tr.544-695. 

- Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên 

cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 359-424. 

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Nâng cao chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu xã hội học, Hà Nội, 2001: có nhiều bài viết về phương 

pháp luận, về nghiên cứu định lượng và định tính. 



 

http://www.ebook.edu.vn 176 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP BÀI TẬP 

Đáp án cho nhiều câu hỏi, bài tập trong các chương trên đều nằm 

trong nội dung đã trình bày trong tập sách này. Tuy nhiên một số bài 

tập cần những hướng dẫn cụ thể hơn: 

CHƯƠNG 1: Người học nên chọn nghiên cứu nào đúng chuẩn 

mực khoa học. 

CHƯƠNG 2: Bài tập 2 a) xin xem khung lý thuyết và phần thiết 

kế nghiên cứu ở tài liệu: Nguyễn Xuân Nghĩa, Quá trình xã hội hoá về 

giới ở trẻ em (tìm hiểu ở nội thành TPHCM), ĐHM-BCTPHCM, 

2000. Trong nghiên cứu này, quá trình xã hội hoá về giới được cụ thể 

hoá trên các khía cạnh: các kiêng cữ khi mang thai, việc đặt tên con, 

cách ăn mặc, đồ chơi, trò chơi, công việc lao động trong gia đình, 

quan hệ bạn bè, sự mong đợi về tính cách… Bài tập 2 b) Xin xem 

Nguyễn Xuân Nghĩa, “Các chiều kích của tính tôn giáo”, Tạp chí 

nghiên cứu tôn giáo, 1-2005, tr.8-13. Trong nghiên cứu này, khái 

niệm tính tôn giáo được thao tác hoá trên 5 chiều kích: lễ thức, hệ tư 

tưởng, kinh nghiệm, ảnh hưởng xã hội, tri thức. Và bốn chiều kích 

kép: cộng đồng, văn hoá, cảm xúc, đạo đức. Bài tập 2 c) Có th ể tham 

khảo: Hà Thị Tuyết Hương, Tìm hiểu nghèo đói ở nông thôn từ lối tiếp 

cận văn hoá” (trường hợp điển cứu:Xã Hoà Bình, Chợ Mới, An 

Giang), Luận văn tốt nghiệp cử nhân xã hội học, Khoa Phụ Nữ Học, 

ĐHMBCTPHCM, 2002. 

CHƯƠNG 3: Bài tập 1) Có khung mẫu (danh sách tất cả sinh 

viên), nên có thể chọn 1 trong 4 loại mẫu xác suất, tuỳ theo mục đích 

và điều kiện cụ thể. Bài tập 2) Khó có thể có danh sách tất cả nữ công 

nhân ngành may ở thành phố. Có thể chọn mẫu hạn ngạch trong đó 

phân bổ theo a) công nhân làm trong xí nghiệp nhà nước, liên doanh, 
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xí nghiệp tư nhân… b) theo tình trạng gia đình, c) theo tình trạng nhập 

cư hay người địa phương… Bài tập 3): Có thể chọn mẫu tích luỹ. 

CHƯƠNG 4: Bài tập 1: Bản hỏi điều tra kiến thái hành tin 

(KAPB) về thuốc lá: a) Các câu hỏi về kiến thức (Knowledge): - có 

hại cho sức khoẻ không? gây bệnh gì? ảnh hưởng đối với tuổi thọ? 

ảnh hưởng của việc hít hơi thuốc, ảnh hưởng đối với quan hệ tình dục, 

về việc cho phép quảng cáo thuốc lá trên TV… b) c ác câu hỏi về thái 

độ (Attitude):có thể sử dụng thuốc lá trong khi tiếp khách?, trong công 

sở, nơi làm việc? trong  lễ lạt? trong quan hệ? đối với một số nước 

cấm hút thuốc lá nơi làm việc? thể hiện nam tính (?)…c) c ác câu hỏi 

về thực hành (Practice) :- thời điểm hút lần đầu,  loại hình hút thuốc 

lá, mức độ hút, loại thuốc hút,  nguồn cung cấp, cách đi mua, chi phí, 

có cai? Bao nhiêu lần?, có đọc các bài báo, sách về tác hại của thuốc. 

lá (có thể bố trí ở sau)?,  có đọc các bài báo, sách về việc cai nghiện? 

d) các câu hỏi về sự tin tưởng (Beliefs): có tin làm phiền người khác? 

Có tin về tác hại của thuốc lá? về việc cai có dễ? có tin cai được 

không?... 

CHƯƠNG 5: Bài tập 3: Lưu ý cần có ba vai trò chính: người 

điều hoà viên (phải soạn trước và nắm vững bản hướng dẫn phỏng 

vấn), một người làm thư ký, một người làm quan sát viên. Các sinh 

viên khác đứng ngoài quan sát, ghi chép, nêu lên ưu điểm và hạn chế 

của điều hoà viên. 

CHƯƠNG 6: Bài tập 1: Đây là quan sát cơ cấu,nên người học 

phải soạn những đề mục để quan sát, thể hiện tính kỷ luật ở công nhân 

(như giờ giấc, tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ lao động…). Bài tập 2: 

Đây là quan sát tham gia, nên người quan sát cần đóng vai trò người 

thanh niên lao động nhập cư, cùng sống với họ để mô tả, quan sát 
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chính xác. 

CHƯƠNG 7: Bài tập 2: Không thể bỏ sót các trang web của 

Ngân Hàng Thế Giới (WB), UNDP, của Chính phủ…. Bài tập 3: Có 

thể tham khảo Đặng Trung Hậu, Vấn đề giới và bình đẳng giới trong 

mục “Nhỏ to tâm sự”, Báo Phụ nữ TPHCM, Luận văn tốt nghiệp cử 

nhân XHH, Khoa Phụ nữ học, ĐHMBCTPHCM, 2002. Trong nghiên 

cứu này, tác giả đã dùng phương pháp phân tích nội dung tìm hiểu vấn 

đề nhận thức giới và bình đẳng giới qua các loại mục:a) quan niệm 

chọn người yêu b) quan hệ trước hôn nhân c) hành vi đối xử trong hôn 

nhân d) quyết định kết hôn e) hành vi đối xử của vợ chồng f) quan hệ 

ngoài hôn nhân g) ly hôn h) tái hôn… 

CHƯƠNG 8: Bài tập 1: Đây là thử nghiệm trên thực địa: chỉ có 

nhóm thử nghiệm, có đo lường trước và đo lường sau. Bài tập 2: Có 

nhóm đối chứng. Cả hai nhóm chỉ có đo lường sau. Bài tập 3: Tuỳ 

điều kiện và nguồn lực, tất cả các mô hình thiết kế thử nghiệm được 

trình bày trong chương này đều có thể ứng dụng. 

CHƯƠNG 9: Bước đầu người học có thể chọn những khoá luận 

tốt nghiệp của sinh viên xã hội học để dễ thực tập. 
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