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TỔNG QUAN ĐIỂM LUẬN & 
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, 

TRONG TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

TRẦN THÀNH NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

Thiết kế nghiên cứu
TRẦN THÀNH NAM

Nội dung
Tiếp cận nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu

Một số dạng thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, bán thực nghiệm

4

Tiếp cận diễn dịch (deductive)

Điểm luận lí thuyết

Thao tác hoá khái niệm

Giả thuyết Thiết kế, chọn
mẫu

Thu thập & phân tích tư liệu
Xét lại lí thuyết

Khẳng định/bác bỏ giả thuyết
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Tiếp cận qui nạp (inductive)

Vấn đề nghiên cứu chung
Thiết kế nghiên cứu

Thu thập tư liệu

Phân tích tư liệu Câu hỏi nghiên cứu cụ thể

Thu thập & phân tích

Phát triển lí thuyết
6

Nghiên cứu định tính, định lượng
& kết hợp

Định lượng:
• Dữ liệu: số
• Giả đinh: chỉ có một sự

thật duy nhất có thể
được phát hiện qua các
sự việc

• Mục đích: mối quan hệ
nhân quả giữa các biến

• Thiết kế chặt từ đầu
• Khái quát hoá cao

Định tính:
• Dữ liệu: chữ
• Thế giới gồm nhiều sự

thật qua lăng kính của
những con người #

• Tìm hiểu sự kiện, quá
trình từ quan điểm của
chủ thể được nghiên cứu

• Thiết kế linh hoạt
• It khi khái quát

Nh÷ng phª ph¸n chÝnh

• Nghiên cứu định lượng:

• Không phân biệt được sự 
khác nhau giữa con người 
và các thiết chế xã hội với 
thế giới tự nhiên

• Mơ hồ và nhân tạo trong đo 
lường

• Khoảng cách giữa hành vi 
đo được và hành vi thực tế

• Sự phân tích quan hệ giữa
các biến số tạo ra cách nhìn
tĩnh về đời sống xã hội

• Nghiên cứu định tính:

• Chủ quan thông qua 
cách nhìn của nhà
nghiên cứu

• Khó lặp lại để kiểm
tra

• Khó kháI quát hoá

• Thiếu rõ ràng về cách
thức nghiên cứu

Mục đích kết hợp tiếp cận 
định lượng và định tính

- Kiểm tra chéo:  xác nhận các kết quả của 
cùng một câu hỏi nghiên cứu qua việc sử 
dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác 
nhau 

- Tìm kiếm sự bổ sung nhằm:

• Tận dụng các điểm mạnh

• Giảm thiểu các hạn chế
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Các nguyên tắc của thiết kế
kết hợp

• Nguyên lí chung: hợp nhất các điểm mạnh có tính bổ
sung của các PP khác nhau thông qua sự phân chia 
công việc: sử dụng PPĐT và PPĐL  cho các mục đích
khác nhau trong cùng một dự án nghiên cứu

1.  Nguyên tắc ưu tiên:

PP chính và PP bổ sung hoặc 2 PP ngang nhau

2. Nguyên tắc thứ tự: PP bổ sung đi trước hay đi sau 
PP chính hoặc được sử dụng đồng thời.

Các thiết kế kết hợp

• Ưu tiên định lượng:

• 1. ĐỊNH LƯỢNG - định tính nối tiếp

• 2. Định tính sơ bộ - ĐỊNH LƯỢNG

• 3. Định tính sơ bộ - ĐỊNH LƯỢNG - định tính nối tiếp

• Ưu tiên định tính:

• 4.  Định lượng sơ bộ - ĐỊNH TÍNH

• 5.  ĐỊNH TÍNH - định lượng nối tiếp

• 6.  ĐỊNH TÍNH và ĐỊNH LƯỢNG có vai trò như nhau

Thiết kế 1:  ĐỊNH LƯỢNG -
định tính nối tiếp

• HÌNH THỨC: Điều tra chọn mẫu theo bảng hỏi cấu
trúc, sau đó tiến hành phỏng vấn sâu và TLNTT

• MỤC ĐÍCH:
– giúp khẳng định hay bác bỏ kết quả định lượng

– giúp giải thích ý nghĩa của các kết quả định lượng

– làm sáng tỏ những kết quả bất thường...

Thiết kế 2:  định tính sơ bộ -
ĐỊNH LƯỢNG

• HÌNH THỨC: tiến hành PVS và/hoặc TLN trước 
rồi tiến hành điều tra chọn mẫu theo bảng hỏi 
cấu trúc.

• MỤC ĐÍCH:
– giúp hình thành các giả thuyết nghiên cứu

– giúp hình thành các câu hỏi, các phương án trả lời, 
cách đặt câu hỏi...
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Thiết kế 3: định tính sơ bộ - ĐỊNH 
LƯỢNG - định tính nối tiếp

• HÌNH THỨC:  tiến hành TLNTT trước rồi tiến hành 
điều tra chọn mẫu theo bảng hỏi cấu trúc sau đó tiến 
hành PVS

• MỤC ĐÍCH:
– TLNTT đi trước giúp hình thành giả thuyết, các câu hỏi cho 

bảng hỏi cấu trúc, các phương án trả lời và cách hỏi

– PVS đi sau giúp giải thích các kết quả của điều tra chọn 
mẫu bằng bảng hỏi, giúp giải thích các kết quả bất thường 
của điều tra chọn mẫu

Thiết kế 4: định lượng sơ bộ -
ĐỊNH TÍNH 

• HÌNH THỨC: khảo sát nhỏ bằng bảng hỏi cấu trúc đi 
trước nghiên cứu định tính chính  bằng quan sát, 
PVS, TLNTT, nghiên cứu hình ảnh...

• MỤC ĐÍCH: kết quả định lượng dẫn dắt nghiên cứu 
sâu trong tiếp cận định tính
– Dẫn dắt việc chọn mẫu có mục đích

– Hình thành các kết quả sơ bộ để theo đuổi theo chiều sâu

– Hình thành các hướng dẫn PV bán cấu trúc, TLNTT

Thiết kế 5:  ĐỊNH TÍNH - định 
lượng nối tiếp

• HÌNH THỨC: nghiên cứu trường hợp đi trước rồi đến 
điều tra chọn mẫu theo bảng hỏi cấu trúc

• MỤC ĐÍCH: 
– Giúp khái quát hoá các kết quả định tính

– Giúp kiểm nghiệm mô hình lí thuyết mới hình thành từ kết
quả phân tích định tính

– Xác định mô hình phân bố của một hiện tượng đang khảo 
sát trong một tổng thể nào đó.

Thiết kế 6:  ĐỊNH TÍNH và 
ĐỊNH LƯỢNG đồng thời 

• HÌNH THỨC:  tiến hành PVS/TLN đồng thời và độc
lập với điều tra chọn mẫu
– Về cùng một vấn đề (mẫu chung hay khác)

– Về những vấn đề khác nhau

• MỤC ĐÍCH:
– Bổ sung hiểu biết về cùng một vấn đề

– Cung cấp hiểu biết cho những vấn đề khác nhau trong một
đề án tổng thể

– Khẳng định, kiểm tra chéo các kết quả trong một NC
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Một số dạng thiết kế thực
nghiệm – bán thực nghiệm

28-Dec-17 17

Thiết kế thực nghiệm cổ điển

Thiết kế thử nghiệm cổ điển
Ưu điểm:

Mô hình logic mạnh về tính hiệu lực bên trong

Yếu điểm:

Yếu về tính hiệu lực bên ngoài

Không có khả năng khái quát cho nhóm dân cư không được thử nghiệm.

Thiết kế 4 nhóm Solomon
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Thiết kế chỉ thử sau
Thiết kế NC tác động lâu dài
về thời gian

Thiết kế tích tố
Thiết kế lặp lại theo lát cắt ngang

Thêi ®iÓm 1 Thêi ®iÓm 2 Thêi ®iÓm 3

MÉu 1 X
MÉu 2 X
MÉu 3 X

- Các mẫu độc lập được thu thập ở các thời điểm khác nhau
- Mỗi mẫu đại diện cho tổng thể ở thời điểm X
- Không cho phép nghiên cứu sự thay đổi có tính chất cá

nhân theo thời gian
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Thiết kế điều tra hồi cố theo
panel

Thêi ®iÓm t-2 Thêi ®iÓm t-1 Thêi ®iÓm t
(gèc)

MÉu1     <---- X <---- X         <---- X

Mẫu được phỏng vấn ở Thời điểm t và đo ngược lại theo thời 
gian
Cho phép nghiên cứu sự thay đổi có tính chất cá nhân theo
thời gian
Giới hạn trong một đoàn hệ duy nhất
Mẫu chỉ đại diện cho những người sống sót đến thời điểm
được nghiên cứu

Thiết kế panel cố định

Thêi ®iÓm 1 Thêi ®iÓm 2 Thêi ®iÓm 3
(gèc)

MÉu 1 X X X

- Mẫu ban đầu được nghiên cứu tiếp theo thời gian
- Cho phép nghiên cứu sự thay đổi có tính chất cá nhân theo

thời gian
- Bị giới hạn trong đoàn hệ cụ thể
- Theo thời gian Panel trở nên kém đại diện cho tổng thể hơn
- Hạn chế đối với các ước lượng theo lát cắt ngang

Thiết kế panel luân phiên
Thêi ®iÓm 1 Thêi ®iÓm 2 Thêi ®iÓm 3 Thêi ®iÓm 4

MÉu 1 X X
MÉu 2 X X
MÉu 3 X X

- Panel được thường xuyên bổ sung
- Cho phép các ước lượng cả theo lát cắt ngang lẫn 

theo panel 
- Giảm chiều dài panel và như vậy bớt được gánh 

nặng
- Khung thời gian để đo sự thay đổi cá nhân ngắn hơn 

Thiết kế kết hợp nhiều panel
Thêi ®iÓm 1 Thêi ®iÓm 2 Thêi ®iÓm 3 Thêi ®iÓm 4

MÉu 1a X X X X
MÉu1b X
MÉu 1c X
MÉu 1d X

MÉu 2a X X X X
MÉu 2b X X
MÉu 2c X X

- Kết hợp panel cố định và panel theo lát cắt ngang hoặc luân
phiên

- Một tập hợp con các đơn vị mẫu được nghiên cứu tiếp theo thời 
gian

- Hữu ích đối với các ước lượng theo lát cắt ngang và sự thay đổi 
cá nhân
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TÌM TÀI LIỆU

http://scholar.google.com

… CÁI GÌ KHÔNG BIẾT THÌ TRA GOOGLE

http://scholar.google.com

Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu
nghiên cứu và học thuật: Bài báo khoa học, bài báo cáo, 
luận án, sách,…

Ưu điểm:
• Khả năng lọc thông tin từ những nguồn đáng tin cậy: CSDL, NXB

giáo dục, nguồn lưu trữ của các trường đại học, các thư viện,..
• Tìm kiếm thông tin từ nguồn web mở hoặc web thương mại tìm

được toàn văn của tài liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn miễn phí
hoặc thông tin thư mục
Cung cấp công cụ hỗ trợ việc đánh giá chất lượng tài liệu tìm 
được

•

Google Scholar là một công cụ hữu ích đối với sinh viên,
cán bộ nghiên cứu và giảng dạy

CÁCH GÕ TỪ KHÓA

Sử dụng dấu “ ”
Dùng dấu “ ” trước những từ mà kết quả cho chính xác.
Hữu ích khi tìm tên người, tên cơ quan tổ chức, từ chuyên ngành.
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CÁCH GÕ TỪ KHÓA
Sử dụng dấu + -
Dùng dấu + trước những từ muốn nó phải xuất hiện trong kết quả. Dấu
– nếu không muốn xuất hiện trong kết quả

CÁCH GÕ TỪ KHÓA
Sử dụng toán tử OR
Dùng toán tử OR kết quả sẽ là những trang chứa một trong những từ khóa tìm

kiếm
Lưu ý: OR viết hoa

CÁCH GÕ TỪ KHÓA
Sử dụng từ khóa Filetype
Dùng từ khóa filetype để tìm kiếm thông tin theo kiểu tập tin cụ thể. File:

doc, pdf, ppt,...

CÁCH GÕ TỪ KHÓA
Sử dụng từ khóa Site
Dùng từ khóa site để tìm kiếm thông tin trong một trang web hoặc một tên miền.
Ví dụ: site:trang web “nội dung” hoặc “nội dung” site:trang web
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Kho dữ liệu miễn phí về tâm lý học ứng dụng, 
tâm lý học lâm sàng, tâm lý học sức khỏe, sức

khỏe tâm thần nói chung….

http://pubmed.org

•Thuộc thẩm quyền của Thư viện Y Khoa và
Cứu Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ.

Viện Nghiên

•Chứa hơn 28 triệu bài trích dẫn thuộc lĩnh vực Y khoa &
khoa học Sự Sống, và sách điện tử.

•Có thể liên kết trực tiếp đến bài viết toàn văn từ nhiều 
nhà xuất bản và các trang web khác nhau.

•PubMed được coi là nguồn tài liệu tham khảo quý báu nhất
để tìm các bài báo y-sinh-tâm lý học đã xuất bản bởi các tạp
chí uy tín, được chọn lọc chặt chẽ

Khoảng 35% số bài cho phép truy cập
MIỄN PHÍ

https://doaj.org/
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https://oatd.org/ https://www.springeropen.com/journals

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all-open-access
http://search.proquest.com/psycinfo/advanced

Cơ sở dữ liệu của các nhà tâm lý học
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https://www.hindawi.com/journals/

VIA

70555

Tìm Tạp chí trong HINARI

Biểu tượng cho biết TC
được phép truy cập toàn 

bộ hoặc không được 
truy cập toàn bộ
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http://www.lic.vnu.edu.vn/
Các nguồn tài liệu trong nước

https://sci-hub.hk/ https://sci-hub.tw/

Tài liệu cho những nhà nghiên cứu “nghèo”

Paste vào thanh tìm
kiếm và ấn Enter

https://sci-hub.hk/ https://sci-hub.tw/
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?

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÀI BÁO/TẠP CHÍ

Tra cứu tạp chí QT thuộc danh
mục ISI

 1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K 

 2. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index 
Expanded)

  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D 

 3. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences 
Citation Index)

  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J 

 4. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts 
and Humanities Citation Index)

  http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H 

 5. Tổng danh mục ISI

  http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php 
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Check tạp chí thuộc danh mục
Scopus 
http://www.scimagojr.com/

VD tạp chí Psychological Studies Check tạp chí thuộc Q mấy?
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Các nhà xuất bản Uy tín
Nhà xuất bản Springer: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Elsevier: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Wiley-Blackwell: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Taylor&Francis: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Sage: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Oxford University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Cambridge University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Chicago University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Liverpool University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Emerald: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Macmillan Publishers: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Inderscience Publishers: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing: truy cập vào đây

Chỉ số tác động
(Impact Factor)

# Số lần trung bình trích dẫn trong
vòng 2 năm

of

Check chỉ số IF của tạp chí Check chỉ số IF của tạp chí
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VIẾT TỔNG QUAN 
ĐIỂM LUẬN

Định nghĩa

(nghĩa hẹp, chủ yếu dùng trong khoa học xã hội):

“Một bài điểm luận tư liệu là một tập hợp có phê phán về những nghiên
cứu đi trước, trong đó nêu lên những phát hiện đã có, những chứng cớ
mâu thuẫn và những khoảng trống trong lĩnh vực học thuật đó”

Phân loại điểm luận:

Theo diện tài liệu

rộng và tập hợp: tổng luận (overview)

hẹp và có chọn lọc một số nhất định tài liệu: điểm luận (review)

một tài liệu: điểm sách (giới thiệu về một quyển sách)

Theo cách thức tổ chức

theo trình tự thời gian

theo vấn đề/chủ đề

(thông thường có thể kết hợp hai cách trên, thoạt đầu chia theo chủ đề, trong mỗi chủ đề lại điểm luận theo trình tự
thời gian

Theo mục đích

(i) cung cấp thông tin: thường có giọng khách quan trung tính; (ii) đánh giá và phát hiện khoảng trống; (iii) phê
phán; 

[đề xuất (tiềm năng) phương án giải quyết] (lưu ý: ba mục đích cuối cùng thường gắn với nhau trong một bài viết
có tính tranh luận

Quy trình viết điểm luận
(đây là cách tôi làm)

Nghiên cứu thư viện

Phân loại, nhận diện, lựa chọn

Đọc và ghi chép

Tóm tắt sơ bộ (tổng hợp dưới dạng bảng)

Làm dàn ý phần điểm luận

Viết và biên tập phần điểm luận
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library research
Tìm ra càng nhiều càng tốt những ấn phẩm (publications, gồm sách, bài
tạp chí, các báo cáo nghiên cứu hoặc luận văn chưa xuất bản, v.v.) có liên
quan đến đề tài dự định nghiên cứu.

Ví dụ: library research

Chúng tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm của MEDline, 
PsycINFO, PsyARTICLES, Eric, Sociofile, Social Science Critation Index
đề tìm các nghiên cứu có liên quan. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn những cơ sở dữ
liệu này vì đây là những cơ sở dữ liệu mang tính học thuật cao, thể hiện sự
phong phú đa dạng của các lĩnh vực có thể liên quan đến vấn đề sexting như y 
học, tâm lý học, giáo dục học, truyền thông và khoa học xã hội nói chung… 
Các bài báo và nghiên cứu được giới hạn tìm kiếm từ năm 2005 trở lại thời
điểm tìm kiếm. Ngôn ngữ sử dụng tìm kiếm là tiếng Anh. Từ khóa được sử
dụng để tìm kiếm là “sexting” được giới hạn hiển thị trong tên bài báo.

Phân loại, nhận diện và lựa
chọn

Sau khi đã có một danh mục những ấn phẩm có liên quan, cần dựa trên tiêu
đề hoặc bằng kỹ thuật đọc lướt, phân loại và chia nhóm những ấn phẩm đó
theo từng chủ đề hoặc những khái niệm phân loại phù hợp. Việc xác định
những chủ đề này tuỳ thuộc vào suy nghĩ và lựa chọn của nhà nghiên cứu.

Sau khi đã phân nhóm, nhận diện và lựa chọn một số lượng nhất định những
ấn phẩm người nghiên cứu cho là quan trọng hoặc trọng tâm đối với
nghiên cứu của mình. Chú ý: vì chỉ chủ yếu dựa trên tiêu đề của ấn phẩm, 
nên việc phân nhóm và lựa chọn này chỉ là tương đối. 

Ví dụ

 Quá trình tìm kiếm ban đầu cho 156 kết quả, sau khi kiểm tra tên và loại trừ 
các bài viết lặp lại do tìm bằng các cơ sở dữ liệu khác nhau chúng tôi còn 
125 bài viết. Tiếp theo, chúng tôi đọc lướt nội dung tóm tắt để lựa chọn 
những bài báo thỏa mãn các điều kiện 

 (a) chỉ ra tỉ lệ tần xuất sexting và các yếu tố có liên quan; 

 (b) là nghiên cứu cơ bản, định lượng. 

 (c) loại trừ các nghiên cứu định tính, bài báo giới thiệu, phê phán hoặc tổng 
kết có liên quan đến sexting. 

Cuối cùng, chỉ có 28 bài báo thỏa mãn các điều kiện đã đề ra được sử dụng 
để tổng hợp thông tin cho bài viết này. 



28-Dec-17

19

Đọc và ghi chép
đọc sâu (có phân tích và phê phán) từng tài liệu đã chọn một cách riêng
biệt. Ghi chép tóm tắt, ghi riêng những trích dẫn trong ngoặc kép.

đọc lại tất cả những ấn phẩm đó một cách hệ thống

xác định những chủ đề chung, xuyên suốt, hoặc những nhóm chủ đề
riêng của những ấn phẩm đó. Có thể thao tác tương tự đối với phương
pháp nghiên cứu và trình bày của từng tác giả.

Ví dụ

Tóm tắt sơ bộ
 A, Viết về cái gì? (Chủ đề của bài viết là gì?)

+ Đầu đề và các mục lớn

+ Các từ khóa (được lặp lại trong văn bản)

 B, Viết để làm gì? (Mục đích của bài viết)

+ Đọc phần mở đầu và kết luận (những ý chính)

+ Hệ thống các câu chủ đề (Những câu tóm ý của cả đoạn – hãy tự thể hiện bằng ý của 
mình)

 C, Viết cho ai (Đối tượng của bài viết?)

+ Dấu hiệu xưng gọi (trong bài điểm luận yêu cầu dùng “tôi” chứ không “chúng tôi”)

+ Nội dung thông tin và mục đích

+ Hoàn cảnh giao tiếp: Trong bài viết này, trong chương này...

 D, Viết như thế nào? (hình thức của bài viết?)

+ Thể loại, phong cách

+ Bố cục, cách lập luận (thể hiện qua cấu trúc câu và cách sử dụng từ ngữ)

Tóm tắt sơ bộ (bằng bảng)

Tác giả Số lượng và 

Tỷ lệ %

là nữ

Độ tuổi/ 

tuổi trung bình

Tỷ lệ sexting

Cox Communications (2009) 

[31]
655 (49%) 13-18

Gửi ảnh: 9%

Nhận ảnh 17%

Dake, Price, Mazriaz,

và Ward (2012) [32]

1329 

(48%)
12-18

Gửi ảnh: 17%

Nhận ảnh: 17%

Drouin, Vogel, Surbey, và Stills 

(2013) [35]

253 

(58.5%)
18-26

Gửi tin nhắn cho người yêu: 78%

Gửi tin nhắn cho bạn bình thường: 63%

Gửi tin nhắn cho bạn xấu: 55%

Gửi ảnh cho người yêu: 49%

Gửi ảnh cho bạn bình thường: 37%

Gửi ảnh cho bạn xấu: 45%

Englander (2012) [36] 617 18
Gửi ảnh: 30%

Nhận ảnh: 45%

Gordon-Messer, Bauermeister,

Grodzinski, và

Zimmerman (2012) [40]

760 (50.4) 18-24
Gửi: 30.1%

Nhận: 40.8%
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Các 
biến số

Kết quả đối với nhóm trẻ
vị thành niên

Kết quả đối với
người trưởng thành

Tuổi Tuổi càng cao thì càng có xu hướng sexting (Cox
Communications,2009 [31]; Dake và cộng sự, 2012
[32]; Kopecký, 2011[44]; Mitchell và cộng sự, 2012
[47]; Rice và cộng sự, 2012 [52]; Strassberg và cộng
sự, 2013 [55]; Temple và cộng sự, 2012 [56]

Tỷ lệ gửi ảnh khỏa thân giảm ở
nhóm tuổi trưởng thành lớn tuổi.
(Wysocki&Childers,2011) [59].

Giới - Nữ có nhiều khả năng gửi tin/ảnh/phim nhậy
cảm hơn nam giới. (AP- TV, 2009 [26]; Cox
Communications,2009 [31]; Mitchell và cộng
sự.,2012 [47]).

- Nam giới có nhiều khả năng nhận tin/ảnh/phim
nhậy cảm hơn nữ giới(Hinduja và Patchin, 2010
[42]; Strassberg và cộng sự, 2013 [55])

Nữ có nhiều khả năng gửi
tin/ảnh/phim nhậy cảm hơn nam giới
(AP-TV, 2009 [26]; Englander, 2012
[36]; Wysocki và Childers, 2010
[59])
Nam giới có khả năng tham gia vào
các hành vi sexting hơn nữ (Hudson,
2011[43])

Chủng 
tộc

Người da đen có nhiều khả năng gử tin/ảnh/phim
nhậy cảm hơn so với người gốc Tây Ban
Nha(FleschlerPeskin và cộng sự, 2013[38])

Người châu Á /dân trên đảo ít có khả
năng gửi tin/ảnh/phim nhậy cảm hơn
người da trắng (Gordon-Messer và
cộng sự, 2012 [40]).

Các 
biến số

Kết quả đối với nhóm trẻ
vị thành niên

Kết quả đối với
người trưởng thành

Xu 

hướn

g giới 

tính

Đồng tính có xu hướng tin/ảnh/phim

nhậy cảm nhiều hơn (Rice và cộng

sự, 2012[52])

Nữ đồng tính có xu hướng gửi và nhận ảnh bất

nhã nhiều hơn nữ dị tính (Wysocki & Childers,

2011 [59])

Người có xu hướng tình dục đồng giới và với cả

2 giới thường xuyên gửi hình ảnh nhạy cảm hơn

(Dir,Coskunpinar, và cộng sự, 2013 [33])

Tình 

trạng 

mối 

quan 

hệ

Không có thông tin Cá nhân đang có nhiều mối quan hệ lãng mạn có

nhiều khả năng gửitin/ảnh/phim nhạy cảm(Dir,

Coskunpinar, và cộng sự, 2013 [33]; Dir, Cyders,

và cộng sự, 2013 [33]; Drouin và cộng sự, 2013

[34]; Hudson, 2011[43]; Weisskirch và Delevi,

2012 [58])

Viết và biên tập điểm luận
(yêu cầu)

 Xác định hiện trạng, bản chất của vấn đề

 Xác định phương pháp họ đã làm để giải quyết vấn đề

 Phát hiện những mâu thuẫn giữa các lập luận

 Phát hiện những khoảng trống (về tư liệu, về công cụ lý thuyết, về 
phương pháp)

 Từ đó hình thành nên khung lý thuyết và phương pháp tối ưu để giải 
quyết vấn đề đang được quan tâm.

 

Viết và biên tập điểm luận
(yêu cầu)
Không được:  đơn thuần liệt kê; đơn thuần kể lể

Phải:

+ Tổ chức thông tin theo những trật tự nhất định (xâu chuỗi được các lập
luận muốn tranh luận)

+ Gắn thông tin với chủ đề nghiên cứu

+ Tổng hợp được các kết quả nghiên cứu đi trước

+ Phát hiện ra những quan điểm và tranh luận (từ đó đề xuất được hướng
nghiên cứu tiếp theo)
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Ví dụ

Trân trọng cảm ơn!


