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Nghieân cöùu

• Ñònh tính

• Ñònh löôïng
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Tại sao nghiên cứu định tính?

• Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các
tri thức được khái quát hóa để có thể áp
dụng vào việc giải thích cho một loạt các
hiện tượng

• Người NC phải có “nguồn” để thu thập
số liệu



Nghiên cứu định tính là gì?

• Nghiên cứu định tính là một phương pháp tiếp cận nhằm
tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành
vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của
nhà nghiên cứu

• Nghiên cứu định tính cung cấp thông tin toàn diện về
các đặc điểm của môi trường xã hội nơi nghiên cứu
được tiến hành

• Trong nghiên cứu định tính, một số câu hỏi nghiên cứu
và phương pháp thu thập thông tin được chuẩn bị trước, 
nhưng chúng có thể được điều chỉnh cho phù hợp khi
những thông tin mới xuất hiện trong quá trình thu thập. 



Vai trò của nghiên cứu định tính
trong chương trình sức khỏe

• Khám phá, thăm dò những vấn đề khó và còn
ít được biết đến, ví dụ như mãi dâm, ma túy, 
HIV/ AIDS

• Tìm hiểu nhận thức của cộng đồng về AIDS

• Đề ra những biện pháp can thiệp phù hợp và
phát hiện những quần thể cần được chú trọng
trước hết

• Thăm dò tính khả thi, chấp nhận và sự phù
hợp của những chương trình mới



Vai trò của nghiên cứu định tính
trong chương trình sức khỏe (tt)

• Phát triển những hoạt động về thông tin, giáo dục và
truyền thông và tài liệu phù hợp

• Nhận biết những tồn tại trong những can thiệp đang
triển khai và đưa ra những giải pháp thích hợp đối với
những tồn tại đó

• Hoàn chỉnh những thông tin định lượng thu được
trong các giám sát thường xuyên và các nghiên cứu
đánh giá bằng cách giúp giải thích những kết quả thu
được từ nghiên cứu định lượng. 

• Thiết kế các công cụ điều tra chính xác hơn bằng
cách phát hiện các chủ đề thích hợp nhất cho nghiên
cứu điều tra bằng cách xác định các câu hỏi thích hợp
và cách diễn đạt chúng cho phù hợp.



Ai có thể thực hiện nghiên
cứu định tính

• Người nắm rõ thực địa

• Người nắm rõ đối tượng nghiên cứu

• Người được huấn luyện tốt



Các phương pháp nghiên cứu
định tính chủ yếu

• Phỏng vấn sâu

• Thảo luận nhóm

• Phương pháp quan sát



Chọn mẫu trong NCĐT

• Lựa chọn thực địa nghiên cứu

• Lựa chọn đối tượng nghiên cứu



Ñònh löôïng

Phaân tích caùc hôïp chaát baèng saéc kyù khí.



Ñònh löôïng

Ñònh löôïng gene baèng phöông phaùp ñieän di



So saùnh nghieân cöùu ñònh tính vaø
ñinh löôïng

• NCĐT có thể hỗ trợ cho NCĐL bằng cách xác
định các chủ đề phù hợp với phương pháp điều
tra.

• NCĐL có thể hỗ trợ cho NCĐT bằng cách khái
quát hóa các phát hiện ra một mẫu lớn hơn
hay nhận biết các nhóm cần nghiên cứu sâu

• NCĐT có thể giúp giải thích các mối quan hệ
giữa các biến số được phát hiện trong các 
NCĐL



Caùc phöông phaùp thu thaäp soá lieäu

Baøi kieåm tra

Phoûng vaán

Ñaùnh giaù toång quaùt

Quan saùt

Ño ñaït sinh hoïc



Laøm theá naøo ñeå vieát moät ñeà cöông
nghieân cöùu

• Moâ taû vaán ñeà nghieân cöùu

• Taàm quan troïng cuûa vaán ñeà

• Tham khaûo taøi lieäu lieân quan ñeán vaán ñeà

• Moâ taû phöông phaùp luaän ñeà xuaát

• Laøm caùch naøo ñeå öùng duïng keát quaû tìm ñöôïc



Vieát ñeà cöông nghieân cöùu

• Vieát moät ñeà cöông chuyeân nghieäp

• Haáp daãn vaø ñaày ñuû thoâng tin

• Vieát theá naøo cho deã ñoïc

• Bao goàm moät trang noäi dung

• Söû duïng tieâu ñeà vaø phuï ñeà roõ raøng

• Roõ raøng vaø giaù trò

• Kieåm tra loãi chính taû vaø ngöõ phaùp

• Vieát ñuùng maãu chuaån

Vieäc caàn laøm



Vieát ñeà cöông nghieân cöùu

• Söû duïng nhöõng töø maø khoâng bieát nghóa cuûa noù

• Söû duïng nhöõng töø khoù hieåu

• Söû duïng ngoân ngöõ quaù ñôn giaûn

• Laëp laïi nhieàu laàn

• Khoâng taäp trung vaøo vaán ñeà chính

Vieäc khoâng neân laøm


