
Xã hội và

Nghiên cứu hành vi

Nghiên cứu xã hội và hành vi 
là gì?

Nghiên cứu xã hội và hành vi để tìm hiểu 
làm thế nào và tại sao con người ta hành 
xử theo cách của họ trong các tình huống 
nhất định và điều đó ảnh hưởng như thế 
nào đến sức khỏe con người. Các nhà 
nghiên cứu nhìn vào cá nhân hoặc nhóm 
đông người, như gia đình, cộng đồng và xã 
hội để tìm ra cách giải quyết các vấn đề xã 
hội và cải thiện sức khỏe.  

Các nhà nghiên cứu có thể tìm câu trả 
lời cho các câu hỏi như sau:
•   Tại sao có người không muốn uống thuốc 

theo toa của bác sĩ?
•   Cộng đồng phản ứng ra sao với băng 

đảng bạo lực ?
•   Cái gì giúp cho trẻ chọn thức ăn lành 

mạnh?
•   Tại sao nhiều thanh thiếu niên lại dính 

vào các hành vi liều lĩnh?
•   Cái gì giúp những người lớn tuổi sống tự 

lập?
•   Tại sao người ở nước này sống lâu hơn 

người ở nước khác? 

Ai tham gia vào nghiên cứu xã hội và 
hành vi?
•   Người lớn và trẻ con 
•   Gia đình
•   Cộng đồng 
•   Theo khu vực, tôn giáo, văn hóa hoặc các 

nhóm xã hội
•   Người có bệnh hoặc có tình trạng đang 

được nghiên cứu
Có các câu hỏi khác? 
Gọi điện: 

Những câu hỏi nên hỏi: 

1. Mục tiêu của nghiên cứu là gì?
2. Chuyện gì xảy ra nếu tôi tham gia?
3. Tôi sẽ được hỏi những câu hỏi gì?
4. Nghiên cứu kéo dài bao lâu?
5. Rủi ro gì có thể xảy đến với tôi?
6. Liệu tham gia vào nghiên cứu có lợi ích 

cho tôi không?
7. Tôi có phải trả chi phí gì không?
8. Bạn sẽ làm gì với các thông tin nghiên 

cứu của tôi?
9. Sự riêng tư của tôi được bảo vệ ra sao?
10. Chuyện gì xảy ra nếu tôi quyết định 

dừng nghiên cứu sớm hơn dự định?

Tài liệu này có các thông tin chung dành cho mục tiêu 
giáo dục chứ không đưa ra lời khuyên về y khoa. Hãy 
nói chuyện với bác sĩ của bạn hoặc đội ngũ nghiên 
cứu về hoàn cảnh riêng của bạn trước khi thực hiện 
bất cứ thông tin nào trong tài liệu này.
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Khi tham gia nghiên cứu xã hội và hành vi, 
bạn được yêu cầu điền câu trả lời  trong bảng 
khảo sát (bảng câu hỏi) hoặc có thể trả lời 
một số câu hỏi qua điện thoại bởi các nhà 
nghiên cứu. Trong một vài nghiên cứu, các 
nhà nghiên cứu sẽ phỏng vấn bạn, và hỏi bạn 
một số câu hỏi liên quan đến cảm nhận của 
bạn về một chủ điểm nào đó. Trong một vài 
nghiên cứu, các nhà nghiên cứu có thể quan 
sát bạn khi bạn thực hiện một hoạt động nào 
đó. Một vài nghiên cứu có thể liên quan đến 
việc xem hồ sơ y khoa của bạn. 
Một vài nghiên cứu sẽ không có lợi cho cá 
nhân, nhưng tham gia nghiên cứu có thể giúp 
nhiều người khác trong tương lai. Các nhà 
nghiên cứu có thể giúp cải thiện sức khỏe 
của cộng đồng hoặc giúp một nhóm người có 
một loại bệnh hoặc tình trạng đặc biệt.

Tham gia vào nghiên cứu là lựa chọn của bạn. 
Hiểu rõ thông tin. Đặt câu hỏi. Tìm câu trả lời.

Trước khi tham gia vào một nghiên cứu nào 
đó, bạn nên hiểu rõ mục tiêu nghiên cứu. 
Bạn nên biết bạn phải làm gì, mất bao nhiêu 
thời gian cho nghiên cứu và bạn có được trả 
tiền khi tham gia nghiên cứu. 

Tham gia nghiên cứu là lựa 
chọn
Có bảo vệ để đảm bảo mức độ an toàn của 
những người tình nguyện tham gia nghiên 
cứu (còn gọi là “đối tượng nghiên cứu”) và 
đảm bảo những người tình nguyện được đối 
xử tôn trọng. Đội ngũ nghiên cứu sẽ nói về 
Đơn Đồng Ý làm nghiên cứu với bạn. Họ sẽ 
giải thích mục tiêu nghiên cứu, rủi ro có thể 
xảy ra cũng như lợi ích. Nên yêu cầu giúp 

đỡ nếu bạn không hiểu điều gì. Bạn không 
nên cảm thấy quá gấp rút hoặc quá áp lực. 
Tham gia vào nghiên cứu là hoàn toàn tự 
nguyện - Đây là lựa chọn của bạn.  

Có những rủi ro gì khi tham 
gia nghiên cứu xã hội và 
hành vi?
Một rủi ro chung khi tham gia nghiên cứu 
xã hội và hành vi là thông tin riêng mà bạn 
cung cấp  với các nhà nghiên cứu có thể 
được vô tình chia sẻ với người khác. Các 
nhà nghiên cứu sẽ giải thích cách họ bảo vệ 
thông tin để chuyện này không xảy ra. Nói 
chung là tên của bạn sẽ không xuất hiện ở 
đâu ngay cả khi nhà nghiên cứu viết báo. 

Bạn có thể cảm thấy không thoải mái khi trả 
lời một số câu hỏi mà các nhà nghiên cứu 
hỏi bạn. Bạn có thể quyết định không trả lời 
bất cứ câu hỏi nào làm cho bạn cảm thấy 
không thoải mái và dừng cuộc phỏng vấn 
bất cứ lúc nào. 

Các rủi ro đặc biệt được mô tả chi tiết trong 
Đơn Đồng Ý làm nghiên cứu. Phải chắc 
chắn là bạn hiểu được rủi ro trước khi đồng 
ý tham gia vào nghiên cứu.

Tham gia vào nghiên cứu xã hội và hành vi có ý nghĩa gì? 


