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CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI 

Trần Thanh Ái1 

ABSTRACT 

The first challenge students in social sciences face in writing BA. or MA. Theses is 

selecting research topics. Unfortunately, not much literature concerning how to help 

these junior reseachers in choosing the research topic is available. This paper will 

present some principles aiming to support researchers  to identify and then select a topic 

for their research toward BA or MA theses. 

Keywords: variable, specific question, criterion, choosing topic, 

social and human sciences 

Title: Choosing subject of research in social sciences 

TÓM TẮT 

Khó khăn đầu tiên đối với sinh viên trong việc làm luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Cao 

học trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn là việc chọn đề tài nghiên cứu. Thế mà 

rất hiếm có tài liệu nào hướng dẫn rõ ràng cho những người nghiên cứu trẻ biết họ phải 

làm gì để chọn đề tài nghiên cứu. Bài viết này nhằm cung cấp một số nguyên tắc để tìm 

đề tài nghiên cứu. 

Từ khóa: biến số, câu hỏi chuyên biệt, tiêu chí, chọn đề tài, khoa học xã hội và nhân 

văn  

Kinh nghiệm cho thấy việc chọn đề tài nghiên cứu khoa học là trở ngại đầu tiên mà 

sinh viên trong các ngành khoa học xã hội xà nhân văn thường gặp khi bắt tay vào 

làm luận văn. Những khó khăn ấy một phần là do sinh viên chưa quen với việc 

nghiên cứu, một phần là do sinh viên chưa được giới thiệu một cách có hệ thống 

những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng một đề tài nghiên cứu, bằng chứng là 

đa số những tài liệu hướng dẫn làm luận văn Đại học, Cao học hoặc Tiến sĩ, bằng 

tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, mà chúng tôi có trong tay (xem Thư mục của bài viết 

này, đều không đề cập đến những nguyên tắc cơ bản về việc xây dựng đề tài, hoặc 

nếu có thì chỉ rất sơ lược. Những tài liệu này chủ yếu trình bày những khía cạnh kỹ 

thuật để làm một luận văn (như cách trình bày bìa, cỡ chữ, phông chữ...), như thể 

đề tài là cái tự nhiên đến với người nghiên cứu vậy. Mặt khác, để đối phó với sự 

thiếu thốn tư liệu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học này, nhiều giáo viên 

hướng dẫn nước ta thường có cách làm không phát huy được tính tích cực chủ 

động của sinh viên, đó là việc “giao – nhận đề tài”. Chính vì thế, trong bài viết 

này, chúng tôi muốn giới thiệu một số nét cơ bản không thể thiếu được trong việc 

xây dựng đề tài nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

1 MỤC ĐÍCH CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Phương pháp tiến hành nghiên cứu khoa học tùy thuộc rất nhiều vào cách mà 

chúng ta hiểu về nghiên cứu khoa học, nhất là trong các ngành khoa học xã hội và 

                                              
1 Bộ môn Pháp văn Khoa sư phạm 



Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006:5 1-7    Trường Đại học Cần Thơ 

 2 

nhân văn. Thật vậy, “đối với nhiều người, nghiên cứu có nghĩa là tập hợp những 

thông tin về một chủ đề nào đó, và làm một bản tổng hợp. Cách quan niệm như thế 

cản trở họ hiểu được các bước tiến hành nghiên cứu, và nhất là giai đoạn chuyên 

biệt hóa (giới hạn đề tài nghiên cứu” (J. Chevrier, 1984, tr.53. Chính vì thế, trước 

khi đi vào vấn đề chính của bài viết này, thiết tưởng cần phải điểm qua một số 

quan niệm về mục đích của nghiên cứu khoa học để giúp chúng ta định hướng 

được những công đoạn cần làm. 

Theo Best & Kahn (1989, nghiên cứu khoa học là để tìm giải pháp cho một vấn 

đề và phát triển những nguyên lý và lý thuyết có ích cho những trường hợp tương 

tự về sau. 

M. Dawoud (1994, tr.21 cho rằng nghiên cứu khoa học là nhằm các mục đích sau 

đây: 

 Để kiểm chứng xem cảm nhận của chúng ta về các hiện tượng có chính xác 

không; 

 Để sửa chữa cảm nhận của chúng ta nếu nó sai; 

 Để khám phá những thông tin mới và có ích, góp phần mở rộng tầm tri thức 

của chúng ta; 

 Để sửa chữa những thông tin này nếu các điều kiện xã hội thay đổi. 

Đối với J.P. Gingras (2003, tr.6, “nghiên cứu nhằm giúp ta hiểu rõ hơn thực tiễn, 

hiểu rõ hơn vũ trụ mà chúng ta trực thuộc”. 

Van der Maren (2003, tr.17-18 liệt kê ba mục đích của các hoạt động nghiên cứu 

khoa học : 

 Nghiên cứu khoa học là để hiểu rõ hơn con người và môi trường xã hội và tự 

nhiên, nhằm tiếp cận chân lý, 

 Nghiên cứu khoa học là để phản bác những kiến thức đã lỗi thời, những lối 

mòn tư duy, để xây dựng những tri thức mới, 

 Nghiên cứu khoa học là để kiểm soát môi trường xã hội và tự nhiên. 

Nhưng dù với mục đích gì đi chăng nữa, ta không thể nghiên cứu cái mà mọi 

người đã biết và được công nhận (trừ khi ta phát hiện ra những thiếu sót, nếu 

không, ta sẽ rơi vào trường hợp mà người ta thường gọi là “đấm vào cánh cửa đã 

mở”. Do đó, một nghiên cứu luôn luôn phải được bắt đầu bằng những nghi vấn, 

những “tình huống có vấn đề” mà người nghiên cứu phát hiện được qua quá trình 

quan sát thực tế. Đó chính là thao tác đầu tiên của nghiên cứu khoa học. Không có 

nghi vấn thì không thể có nghiên cứu được. 

2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT 

Việc xác định vấn đề nghiên cứu, hay còn gọi là câu hỏi xuất phát, chính là nêu ra 

câu hỏi tổng quát mà nhà nghiên cứu muốn tìm giải đáp. Không có câu hỏi thì 

không thể tiến hành nghiên cứu. Chính vì nó có tầm quan trọng lớn lao như thế mà 

Van der Maren đã nói một cách khái quát rằng “nghiên cứu khoa học trước hết là 

khởi sự từ một vấn đề, một câu hỏi: nghiên cứu khoa học chính là xây dựng vấn 

đề” (2003, tr.16.  
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Việc nêu ra câu hỏi tổng quát trước hết là nhằm giúp người nghiên cứu giới hạn 

một bước về lãnh vực nghiên cứu, để tránh sa đà vào nguồn tư liệu dàn trãi quá 

rộng, kế đến là để có một cái nhìn bao quát vấn đề cần nghiên cứu. Câu hỏi tổng 

quát được xây dựng dựa trên hai sứ mệnh chính của nghiên cứu khoa học: tìm hiểu 

hiện thực (nghiên cứu cơ bản và cải tạo hiện thực (nghiên cứu ứng dụng.  

Để tìm hiểu hiện thực, đề tài nghiên cứu có thể mô tả hoặc giải thích những hiện 

tượng mới xảy ra trong đời sống. Việc mô tả thường tập trung vào các biểu hiện 

bên ngoài của hiện tượng (như đặc điểm, tính chất, hoàn cảnh xuất hiện của hiện 

tượng vv.), cơ chế vận hành của hiện tượng (như điều kiện phát sinh, các tác động 

của những yếu tố khác v.v…), và những hệ quả do hiện tượng gây ra. Trong những 

lĩnh vực còn mới mẻ, chưa có nhiều người nghiên cứu, người ta thường chọn đề tài 

mô tả.  Câu hỏi tổng quát cho loại đề tài này thường bắt đầu bằng Cái gì? Cái 

nào? Ở đâu? Khi nào? Ai? 

Để giải thích hiện thực, người nghiên cứu thường đi tìm những nguyên nhân gây ra 

hiện tượng, nghĩa là tìm mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng đang nghiên cứu 

và những nhân tố khác. Loại đề tài này thường được chọn trong những lãnh vực đã 

có khá nhiều công trình nghiên cứu. Để tiến hành nghiên cứu đề tài loại này, câu 

hỏi tổng quát thường được đặt ra là : Như thế nào? Những nguyên nhân nào? 

Để cải tạo hiện thực, người nghiên cứu có sự chọn lựa giữa hai hướng: nghiên cứu 

để tạo ra sản phẩm mới để giải quyết tình huống có vấn đề, và nghiên cứu để chọn 

ra sản phẩm tối ưu trong số những sản phẩm có sẵn để giải quyết tình huống có 

vấn đề. Cũng cần nói rõ ở đây là “sản phẩm” được hiểu theo nghĩa rộng, có thể đó 

là một biện pháp, một mô hình tổ chức hay một chương trình hoạt động. 

3 CHỌN VẤN ĐỀ CHUYÊN BIỆT 

Khi đã xác định được vấn đề tổng quát, người nghiên cứu sẽ chọn cho mình một 

vấn đề chuyên biệt. Việc xác định vấn đề chuyên biệt nhằm giới hạn đề tài nghiên 

cứu sao cho mỗi công trình nghiên cứu (luận án tiến sĩ chẳng hạn) chỉ nhằm để giải 

quyết một vấn đề mà thôi. Đây là một thao tác tư duy rất quan trọng, đòi hỏi người 

nghiên cứu phải động não để phân tích tình huống, tìm ra tất cả những yếu tố chi 

phối vào quá trình hình thành hiện tượng được nghiên cứu, và sau đó chọn ra một 

yếu tố mà mình quan tâm nhất và chưa có ai nghiên cứu. Đây cũng chính là giai 

đoạn mà người nghiên cứu cần phải hoàn thiện kiến thức của mình về những vấn 

đề đã được liệt kê qua việc tìm kiếm và nghiên cứu tư liệu tham khảo chuyên 

ngành, để biết được vấn đề nào đã được nghiên cứu, vấn đề nào chưa được nghiên 

cứu; hoặc vấn đề nào đã được nghiên cứu nhưng kết quả chưa thoả đáng. Dĩ nhiên 

là sự gợi ý và chỉ dẫn của người hướng dẫn cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm 

thời giờ đáng kể. 

Như mọi người đều biết, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, việc tiến hành thí 

nghiệm trên một con vật trong phòng thí nghiệm gần như luôn luôn cho cùng một 

kết quả, vì người nghiên cứu có thể kiểm soát được dễ dàng tất cả những biến số 
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(variable(1) tham gia vào quá trình mà mình nghiên cứu (có thể lặp lại nhiều lần 

cùng một thí nghiệm). Ngược lại, trong lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 

người nghiên cứu sẽ phải đối đầu với nhiều yếu tố chịu sự chi phối của rất nhiều 

yếu tố khác, mà đôi khi người nghiên cứu không biết hết. Hơn nữa, bản thân 

những yếu tố ấy lại là kết quả của quá trình tương tác xã hội, nghĩa là chúng cũng 

dao động tương ứng với nhiều yếu tố khác. Vì thế, việc xác định được những biến 

số ấy giúp người nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn chọn 

lựa dễ dàng một câu hỏi chuyên biệt để làm đề tài nghiên cứu.  

Chẳng hạn, khi muốn nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả học tập của 

học sinh, ta có thể nêu câu hỏi tổng quát như sau: “Những nguyên nhân nào chi 

phối kết quả học tập của học sinh lớp 12 của Thành phố Cần Thơ?”. Dĩ nhiên câu 

hỏi này không nhằm tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức, vì nó bao hàm quá nhiều 

yếu tố khiến phạm vi một công trình không thể giải quyết được và một người 

nghiên cứu không thể quán xuyến hết, dù anh ta có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. 

Tuy nhiên, câu hỏi tổng quát này tạo thành một câu hỏi động não cho người nghiên 

cứu, để từ đó ta có thể xác định tất cả những biến số, tức là những yếu tố tham gia 

vào việc tác động đến kết quả học tập của học sinh, để từ đó chọn ra một khía cạnh 

nào mà ta quan tâm, mà ta cảm thấy có đủ điều kiện nghiên cứu, và nhất là chưa có 

ai nghiên cứu. Về kết quả học tập của học sinh, ta có thể có những biến số sau đây: 

 Những biến số liên quan đến học sinh (động cơ học tập, tính chuyên cần (số 

buổi vắng mặt, số giờ tự học ở nhà...), hoạt động ngoại khoá, chỉ số thông 

minh, hoàn cảnh gia đình (số anh em, trình độ văn hoá, hoàn cảnh kinh tế...); 

 Những biến số liên quan đến người dạy (sự nỗ lực của thầy, tuổi tác, thâm niên, 

thái độ...); 

 Những biến số liên quan đến môi trường lớp học (tập thể lớp có đoàn kết 

không, có học sinh cá biệt không; lớp học có đủ ánh sáng không, bàn ghế có 

phù hợp với lứa tuổi không...); 

 Những biến số liên quan đến tài liệu học tập như giáo trình, sự ổn định của 

chương trình học và thi  

 V.v... 

4 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỐI VỚI VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU 

Thông thường, để đi đến quyết định chọn một đề tài nghiên cứu, cần phải có một 

số những điều kiện sau đây: 

4.1 Những điều kiện khách quan 

 Chưa có ai nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm, nghĩa là xã hội còn thiếu tri 

thức về vấn đề đó; 

                                              
(1) Khái niệm biến số được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội mượn từ thuật ngữ toán học, dùng để chỉ 

« mọi yếu tố có thể mang một hoặc nhiều đặc điểm và giá trị khác nhau » (A. Ouellet, 1981, Processus de 

recherche, Presses de l’Université du Québec, như là tuổi tác của học sinh (chẳng hạn 15, 16 hay 17 tuổi, 

giới tính (nam hay nữ, hoàn cảnh gia đình (nghèo, trung bình, khá giả... trong nghiên cứu khoa học giáo 

dục. 
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 Đã có người nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm, nhưng kết quả không thoả 

đáng, hoặc mình không tin tưởng vào kết quả đó vì thiếu kiểm chứng, hoặc 

phương pháp nghiên cứu của người đi trước tỏ ra không đáng tin cậy; 

 Đã có nhiều người nghiên cứu, nhưng các kết quả trái ngược nhau; 

 Đã có người nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm, nhưng kết quả không áp 

dụng được vào tình huống mà mình gặp, do có nhiều yếu tố văn hóa xã hội 

khác biệt hoặc mới nảy sinh; 

 Vấn đề mình nghiên cứu có được giới chuyên môn quan tâm không? Liệu họ 

có chấp nhận áp dụng kết quả nghiên cứu không (nếu là nghiên cứu ứng dụng? 

 Vấn đề mình định nghiên cứu có góp phần làm cho kiến thức phát triển không? 

(nghiên cứu cơ bản hoặc góp phần cải thiện tình hình không? (nghiên cứu ứng 

dụng 

 Người nghiên cứu có thể tiếp cận dễ dàng thực địa để lấy mẫu phân tích 

không?  

4.2 Những điều kiện chủ quan 

 Người nghiên cứu có thực sự quan tâm đến đề tài nghiên cứu không? (câu hỏi 

này cần phải đặt ra đối với trường hợp đề tài được áp đặt từ bên ngoài, như 

trường hợp đặt hàng nghiên cứu, hoặc người hướng dẫn giao đề tài cho nghiên 

cứu sinh) 

 Người nghiên cứu có ít nhiều vốn sống liên quan đến lãnh vực nghiên cứu 

không? Hiển nhiên là nếu người nghiên cứu, nhất là sinh viên, bị buộc phải tiến 

hành một đề tài mà anh ta không có hứng thú, chẳng những anh ta sẽ không có 

đủ động cơ làm việc mà anh ta còn không có đủ kiến thức thực tế về lĩnh vực 

ấy, vì nghiên cứu không chỉ dựa vào kiến thức sách vở, mà còn cần rất nhiều ở 

quan sát thực tế, được tích lũy dần dần trong cuộc sống. 

 Người nghiên cứu có đủ khả năng, thời gian và cả tài chánh để thực hiện đề tài 

định nghiên cứu không? 

4.3 Những điều kiện liên quan đến tính chất đề tài 

Việc chọn lựa đề tài nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

4.3.1 Tiêu chí thích đáng 

Đây là tiêu chí trung tâm của đề tài nghiên cứu, nó nhằm đánh giá tính chất khoa 

học và lô-gích của đề tài: không phải cái gì cũng có thể trở thành đề tài nghiên 

cứu, mà phải tuân thủ các nguyên lý khoa học. Chẳng hạn, ta không thể nghiên cứu 

mối quan hệ giữa “Thứ sáu ngày 13 và việc không thuộc bài của học sinh”; 

4.3.2 Tiêu chí “có thể đo lường được” 

Lãnh vực xã hội bao gồm những khái niệm trừu tượng không thể quan sát trực tiếp 

được. Do đó, để có thể áp thực tế vào các khái niệm ấy, cần phải cụ thể hóa những 

khái niệm trừu tượng, nghĩa là biến những khái niệm trừu tượng thành những công 

thức có thể làm thước đo để đo thực tế. Chẳng hạn khi nghiên cứu những nguyên 

nhân khiến nhiều học sinh nông thôn học kém (vấn đề tổng quát), việc đầu tiên là 

phải cụ thể hóa khái niệm học kém, bởi vì đó là một khái niệm mang đậm tính chủ 

quan (đối với người này, học sinh X là học sinh kém, nhưng có thể đối với người 
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khác lại là học sinh khá, thậm chí giỏi, như đối với người thân của em). Do đó, cần 

phải xác định ngay từ đầu thế nào là học sinh kém, sao cho người đọc ai ai cũng 

hiểu giống như ta, chẳng hạn như lấy điểm thi tuyển vào đại học của học sinh so 

với điểm sàn mà Bộ quy định cho mỗi năm (dưới điểm sàn là học kém, dù cho có 

đậu vào Đại học).  

4.3.3 Tiêu chí đạo đức 

Vì sứ mệnh của khoa học là phục vụ nhân loại, nên các công trình khoa học chỉ 

nghiên cứu những gì có thể phục vụ nhân loại, giúp nhân loại tiến bộ. Ngoài ra, đề 

tài nghiên cứu không thể gây tổn hại về vật chất cũng như tinh thần đến những 

người tham gia với tư cách là đối tượng nghiên cứu (học sinh, sinh viên...); không 

được phép phổ biến những khía cạnh tiêu cực mà anh ta đã thu lượm được từ đối 

tượng nghiên cứu, cũng như không được phép phê phán về đối tượng nghiên cứu; 

4.3.4 Tiêu chí khả thi 

Tiêu chí này qui định các khía cạnh sau đây: 

 Quy mô của đề tài, mà bắt đầu là qui mô của câu hỏi chuyên biệt có phù hợp 

với một công trình nghiên cứu không? 

 Quỹ  thời gian có tương ứng với đề tài không? 

 Kinh phí có cho phép thực hiện đề tài không? 

 Địa bàn khảo sát của đề tài có dễ tiếp cận không? 

 Phương tiện kiểm chứng có dễ tìm không? 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học xã hội và nhân văn, là một công việc đòi 

hỏi người nghiên cứu phải tiến hành các bước một cách chặt chẽ, có phương pháp 

và phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản, ngay từ giai đoạn xây dựng đề tài cho 

đến những giai đoạn kế tiếp. Mặc dù mỗi chuyên ngành nhỏ trong lãnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn đều có những phương pháp nghiên cứu đặc thù riêng, 

nhưng nhìn chung, chúng vẫn chịu sự chi phối bởi những nguyên tắc phổ quát 

chung cho nhiều ngành khoa học. Hy vọng rằng bài viết này sẽ góp phần giúp 

những người nghiên cứu trẻ gặp nhiều thuận lợi ngay từ bước đầu tiên con đường 

không ít gian lao của khoa học. 
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