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1. Đặt vấn đề 

Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều yếu tố để đánh giá sự thành công của một 

công trình khoa học. Hiện nay, trong lĩnh vực khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu luôn 

cố gắng nâng cao chất lượng của số liệu bằng cách tăng tính ổn định (Reliability) và tính 

chuẩn xác (Validity) của kết quả nghiên cứu (Litwin, 1995). Trong đó, tính ổn định 

(Reliability) ở đây chính là sự ổn định về mặt kết quả của nghiên cứu trong một chu trình 

thời gian nhất định (Robson, 2010). Còn độ chuẩn xác đề cập đến tính chính xác hay sự 

trung thực của các suy luận được thực hiện từ kết quả nghiên cứu (Christensen, Johnson 

và Turner, 2014). Trong khuôn khổ bài viết này, sẽ đi sâu vào giới thiệu về tính chuẩn 

xác của nghiên cứu, các yếu tố cấu thành nên tính chuẩn xác, đồng thời, phân tích chi tiết 

các yếu tố đó nhằm đảm bảo tính chuẩn xác trong nghiên cứu khoa học.  

2. Định nghĩa và phân loại 

Đối với tất cả nghiên cứu, tính chuẩn xác là một yếu tố quan trọng, đây là khái 

niệm liên quan đến tính trung thực của kết luận được làm từ một nghiên cứu 

(Christensen, Johnson và Turner, 2014). Theo Shadish, Cook và Campbell (2002) có bốn 

yếu tố của tính chuẩn xác mà một nghiên cứu cần quan tâm và đảm bảo, bao gồm: chuẩn 

xác về tính thống kê của kết luận (Statistical conslusion validity), chuẩn xác về khái niệm 

nghiên cứu (Construct validity), ngoại hiệu lực (External validity) và nội hiệu lực 

(Internal validity). Tóm tắt ngắn gọn về các yếu tố của tính chuẩn xác theo bảng sau: 

Yếu tố Miêu tả ngắn gọn 

Chuẩn xác về tính 

thống kê của kết luận 

Tính chuẩn xác của việc suy luận liên quan đến các biến độc lập 

và biến phụ thuộc trong nghiên cứu. 

Chuẩn xác về khái 

niệm nghiên cứu 

Đề cập đến tính chuẩn xác của việc suy luận về những khái 

niệm bao quát hơn từ việc triển khai chúng thành những khái 

niệm chi tiết hơn. 

Nội hiệu lực Tính chuẩn xác của việc suy luận rằng các biến độc lập và phụ 

thuộc có mối quan hệ nhân quả. 

Ngoại hiệu lực Tính chuẩn xác của việc suy luận từ mối quan hệ nhân quả đến 

tổng thể, biến độc lập, biến phụ thuộc và yếu tố thời gian. 
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3. Các yếu tố của tính chuẩn xác của nghiên cứu 

3.1. Chuẩn xác về tính thống kê của kết luận (Statistical conclusion validity) 

Vấn đề này đề cập đến việc suy luận về sự tương quan của mối quan hệ giữa biến 

độc lập và biến phụ thuộc. Có nghĩa là ứng với mỗi sự biến đổi liên quan đến biến độc 

lập sẽ dẫn đến sự biến đổi trong biến phụ thuộc. Điều này có nghĩa là biến độc lập và 

biến phụ thuộc có mối quan hệ tương quan có tính thống kê. Đây cũng chính là điều kiện 

đầu tiên để thực hiện việc kết luận quan hệ nhân quả trong nghiên cứu (Christensen, 

Johnson và Turner, 2014). Một mối quan hệ được gọi là được coi là tương quan mang 

tính thống kê khi quá trình chỉ ra được mối quan hệ được quan sát là một mối quan hệ 

thực sự chứ không phải là một mối quan hệ mang tính ngẫu nhiên. Một nghiên cứu chuẩn 

xác về tính thống kê của kết luận khi nhà nghiên cứu suy luận về sự biến thiên giữa các 

biến là đúng. Tuy nhiên, đôi khi những suy luận của các nhà nghiên cứu thực hiện từ các 

phân tích thống kê liên quan đến tổng thể có thể sai. Ví dụ, một trong những yếu tố ảnh 

hướng đến tính thống kê của kết luận chính là số lượng đối tượng tham gia nghiên cứu. 

Chẳng hạn, nếu một nghiên cứu không đảm bảo về số lượng mẫu quan sát, dẫn đến 

không có đủ thông tin và cơ sở để kết luận về mối quan hệ mối tương quan giữa biến độc 

lập và biến phụ thuộc mang tính thống kê. Điều này dẫn đến kết luận không chính xác. 

Có nghĩa là với kích thước mẫu của nghiên cứu không phù hợp đã dẫn đến kết luận 

không có mối tương quan giữa các biến dù cho mối quan hệ đó tồn tại trong thực tế và 

ngược lại. Hoặc có thể dẫn đến kết luận không chính xác về mức độ của mối quan hệ 

giữa các biến. Để hiểu thêm về vấn đề này, đòi hỏi người nghiên cứu phải có kiến thức về 

thống kê.  

3.2. Chuẩn xác về khái niệm nghiên cứu (Construct validity) 

Việc nghiên cứu và kết luận liên quan đến những khái niệm bao quát từ những 

khái niệm chi tiết có thể đo lường được gọi là các biến quan sát. Đây là công việc rất 

quan trọng, bởi vì việc diễn giải các khái niệm nghiên cứu (construct) hay còn gọi là các 

biến tiềm ẩn (latent variables) đòi hỏi cần phải đầy đủ và chi tiết, đảm bảo việc nghiên 

cứu khái niệm nghiên cứu toàn diện. Đối với từng khái niệm nghiên cứu, tác giả cần phải 

xác định các biến quan sát có thể đại diện cho khái niệm đó một cách chính xác. Ví dụ để 

nghiên cứu về Hành vi mua sắm xanh của sinh viên Đại học ở Hồng Kông (tên tiếng Anh 

là Green purchase behavior of undergraduate students in Hong Kong) khi đề cập đến khái 

niệm về hành vi mua sắm xanh, tác giả đã xây dựng biến quan sát để đo lường cho khái 

niệm này bao gồm 07 biến quan sát cụ thể có thể lượng hóa được biến. Bên cạnh đó, để 

đo lường cho khái niệm sự sẵn lòng của khách hàng về mua sắm xanh, tác giả đã sử dụng 

06 biến quan sát chi tiết khác (Lai và Cheng, 2016). 
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Theo Shadish và cộng sự (2002) đã liệt kê ra một số yếu tố tác động đến độ chuẩn 

xác về khái niệm trong nghiên cứu, bao gồm:  

- Giải thích không chính xác về khái niệm nghiên cứu: việc giải thích và phân 

tích khái niệm nghiên cứu không chính xác sẽ dẫn đến việc xây dựng một hệ thống các 

biến quan sát để diễn đạt cho khái niệm nghiên cứu đó cũng không chính xác. Đây chính 

là mối quan hệ nhân quả giữa khái niệm nghiên cứu và biến quan sát. Điều này chắc chắn 

sẽ tác động đến kết quả nghiên cứu cuối cùng. Ví dụ, hai khái niệm về sự giữ chân nhân 

viên (Employee retention) và sự gắn kết của nhân viên (Employee engagement) là hay 

khái niệm khác nhau trong quản trị nguồn nhân lực. Hai khái niệm này sẽ được giải thích 

bởi những biến quan sát khác nhau. Nhưng một số nghiên cứu có thể đánh đồng hai khái 

niệm này dẫn đến giải thích không chính xác khái niệm.  

- Khái niệm nghiên cứu nhiễu (Construct confounding): đây là việc một biến 

quan sát được sử dụng trong nghiên cứu được dùng để đo lường cho hơn một khái niệm 

nghiên cứu. Điều này sẽ dẫn đến làm giảm tính chính xác của nghiên cứu vì khiến cho 

đối tượng tham gia nghiên cứu lúng túng, khó hiểu về các khái niệm. 

- Thiên lệch đơn biến (Mono-operation bias): nghiên cứu chỉ sử dụng một biến 

quan sát để đo một khái niệm nghiên cứu. Thông thường, việc này sẽ dẫn đến việc khái 

niệm nghiên cứ không được diễn đạt rõ ràng, đầy đủ và làm giảm tính chuẩn xác của 

nghiên cứu. Đây là lỗi thường mắc của một số nghiên cứu của sinh viên hiện nay trong 

việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Ví dụ, trong nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ngân 

hàng trực tuyến (Internet banking) của các Ngân hàng Thương mại của sinh viên K. vào 

năm 2013, để đo lường khái niệm sự hài lòng của khách hàng, tác giả chỉ sử dụng một 

khái niệm duy nhất đó là: Bạn hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến mà 

mình đang sử dụng? Việc này sẽ dẫn đến việc thiên lệch đơn biến trong nghiên cứu đối 

với khái niệm Sự hài lòng của Khách hàng. 

- Thiên lệch đơn phương pháp (Mono-metho bias): nghiên cứu chỉ sử dụng một 

phương pháp nghiên cứu duy nhất để phát triển một khái niệm nghiên cứu. Để nghiên 

cứu một khái niệm cần phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau đảm bảo tính toàn 

diện và đầy đủ khi diễn đạt khái niệm. Nên áp dụng kết hợp phương pháp định tính và 

định lượng để phân tích và tìm hiểu rõ ràng về khái niệm. 

- Đánh đồng khái niệm nghiên cứu với các mức độ của khái niệm nghiên cứu: 

nghiên cứu chỉ thực hiện ở một vài khía cạnh, mức độ của khái niệm nhưng suy luận, kết 

luận cho toàn bộ khái niệm. Ví dụ, khi nghiên cứu về hành vi chiến lược của doanh 

nghiệp có ba cấp độ chiến lược bao gồm: chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị 

kinh doanh và chiến lược tác nghiệp. Sau khi nghiên cứu chiến lược tác nghiệp, tác giả đã 

vội vã kết luận về chiến lược của doanh nghiệp.  
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- Thay đổi trong báo cáo phản hồi (Reactive self-report changes): việc này xảy 

ra khi người tham gia nghiên cứu muốn tự thực hiện báo cáo phản hồi về các biến quan 

sát. Những động cơ riêng của đối tượng nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến báo cáo nghiên 

cứu. Do đó thông tin thu thập là không chính xác. 

- Phản ứng của đối tượng tham gia nghiên cứu với điều kiện nghiên cứu thực 

nghiệm: quan điểm và động cơ của đối tượng tham gia nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến 

phản hồi của họ về biến phụ thuộc, và những câu trả lời này có thể được sử dụng như một 

phần giải thích các khái niệm nghiên cứu.  

- Ảnh hưởng của người nghiên cứu (Experimenter effects): những đặc điểm và 

kỳ vọng của người nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến câu trả lời, phản ứng của đối tượng 

tham gia và nghiên cứu. Chẳng hạn như đặc điểm về tuổi tác, giới tính, tôn giáo. Điều 

này có thể gây ảnh hưởng đến câu trả lời nhận được.  

- Hiệu ứng về tính mới mẻ: đối tượng tham gia nghiên cứu thường thích có phản 

ứng tốt với những cái mới và phản ứng không tốt với những điều làm gián đoạn cuộc 

sống thông thường của họ. 

3.3. Nội hiệu lực (Internal validity) 

Giá trị nội hiệu lực (Internal validity) giúp chúng ta có thể nói rằng ngoài những 

biến chúng ta đang nghiên cứu thì không có biến khác làm ảnh hưởng đến kết quả hay 

có tác động lên biến phụ thuộc. Ba vấn đề quan trọng trong nội hiệu lực (Internal 

validity) cần được quan tâm: Hiệu lực về nội dung (Content validity), hiệu lực bề ngoài 

(Face validity), hiệu lực về cấu trúc (Construct validity) (Litwin, 1995).  

3.3.1. Hiệu lực nội dung (Content validity): Carmines và Zeller (1991) cho rằng 

hiệu lực nội dung (Content validity) có thể được hiểu là nhà nghiên cứu có đo lường đầy 

đủ những vấn đề trong nội dung cần nghiên cứu hay không? Có những vấn đề nào quan 

trọng trong nội dung nghiên cứu mà nhà nghiên cứu chưa đề cập hay không? Ví dụ: Khi 

tiến hành nghiên cứu về việc kỹ năng mềm của sinh viên, người nghiên cứu chỉ tiến 

hành một cuộc kiểm tra về mức độ hiểu biết về kỹ năng thuyết trình hay kỹ năng quản lý 

thời gian sau đó đưa ra kết luận của nghiên cứu đó. Litwin (1995) cho rằng với nghiên 

cứu như thế thì không có được hiệu lực về nội dung. Ngoài hai kỹ năng đã đề cập còn 

nhiều kỹ năng khác và yếu tố thực hành tạo nên tổng thể kỹ năng mềm của sinh viên. 

Litwin (1998) sau đó lại lập luận rằng trong nghiên cứu văn hóa xã hội, hiệu lực về nội 

dung giúp cho nhà nghiên cứu xác định rất rõ phạm vi và giới hạn trong nội dung mà họ 

nghiên cứu. 

3.3.2.Hiệu lực bề ngoài (Face validity): Theo Robson (2010), hiệu lực bề ngoài 

liên quan đến việc đo lường được thực hiện như thế nào. Cách thức thu thập thông tin có 

hợp lý và chính xác không. Các nội dung nghiên cứu được sắp xếp, bố cục tốt hay có độ 

ổn định không. Khác với hiệu lực về nội dung (Content validity), hiệu lực bề ngoài 
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(Face validity) không liên quan nhiều đến nội dung nghiên cứu mà liên quan nhiều đến 

yếu tố hình thức trình bày (Robson, 2010). 

Hiệu lực về tiêu chuẩn (Criterion validity): Robson (2010) cho rằng hiệu lực về 

tiêu chuẩn (Criterion validity) là kỹ thuật đo lường để kiểm tra sự đồng thuận giữa kết 

quả nghiên cứu thu được từ bộ công cụ đang xây dựng, hoàn thiện với những kết quả 

nghiên cứu mẫu (Objective results) (trong trường hợp cùng một mẫu nghiên cứu). Kết 

quả nghiên cứu mẫu (Objective results) phải đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng (the gold 

standard). Hiệu lực về tiêu chuẩn được tính bằng hệ số tương quan (Correlation 

coefficient) giữa hai kết quả nghiên cứu của 2 kỹ thuật đo lường. Litwin (1998) cho rằng 

hiệu lực về tiêu chuẩn được chia thành: hiệu lực đồng quy (Concurent validity) và hiệu 

lực dự đoán (Predictive validity). 

Hiệu lực đồng quy (Concurent validity): tương đối giống về mặt lý thuyết với 

hiệu lực về tiêu chuẩn (Criterion validity). Cụ thể là, nhà nghiên cứu tìm sự đồng thuận 

giữa một bộ công cụ đo lường với một công cụ đo lường chuẩn. Hệ số tương quan giữa 

hai kết quả nghiên cứu của hai bộ công cụ càng cao thì hiệu lực đồng quy càng cao. Ví 

dụ: một một nhà nghiên cứu muốn tiến hành một bài kiểu tra IQ mới, yêu cầu chỉ 5 phút 

cho một nội dung, so sánh với 90 phút một nội dung trong bài kiểm tra IQ như thường lệ. 

Nhà nghiên cứu sắp xếp các bài kiểm tra cho mọi người trong nhóm 50 người. Kết quả 

đầu ra là 50 cặp điểm IQ. Điểm từ lần kiểm tra mới (5 phút/1 nội dung) và điểm từ lần 

kiểm tra tiêu chuẩn (90 phút/1 nội dung). Giá trị tương quan về điểm số giữa kết quả của 

hai lần kiểm tra thể hiện độ hiệu lực đồng quy (Concurent validity). 

Hiệu lực dự đoán (Predictive validity): cũng giống như hiệu lực đồng quy 

(Concurent validity), hiệu lực dự đoán được hiểu như là tìm sự trùng khớp giữa một bộ 

công cụ nghiên cứu và một bộ công cụ nghiên cứu chuẩn với cùng một mẫu nghiên cứu. 

Hệ số tương quan giữa 2 lần kiểm tra với cùng một mẫu nghiên cứu. Ví dụ: Một nghiên 

cứu về nghề nghiệp, nhà nghiên cứu có nhiệm vụ đánh giá khả năng của mỗi nhân viên 

mới có phù hợp hay không với những nội dung đặc thù trong công việc. Việc kiểm tra 

này với mục đích tuyển thêm nhân viên mới. Một nhóm gồm 50 người được chọn vào 

làm sau vòng kiểm tra, phỏng vấn. Ba tháng sau, trình độ làm việc của 50 nhân viên đó 

mới được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng sử dụng thang đo định lượng. Sau đó, khi có 

50 cặp điểm số, một cặp điểm số là của một nhân viên. Điểm số thu được từ lần kiểm tra 

trước khi bắt đầu công việc và điểm số kiểm tra kỹ năng được đánh giá bằng nhà tuyển 

dụng sau 3 tháng làm việc. Hệ số tương quan giữa hai lần kiểm tra thể hiện hiệu lực dự 

đoán (Predictive validity) của lần kiểm tra mới (Seale, 2004). 

3.3.3.Hiệu lực cấu trúc (Construct validity) 

Trong tâm lý học, cấu trúc tâm lý (Psychological construct) được hiểu như là thái 

độ, tài năng, khả năng hay kỹ năng của con người xuất hiện trong não bộ. Ví dụ: khả 
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năng thành thạo ngôn ngữ tiếng anh (overal English language proficiency) là cấu trúc (a 

construct). Hiệu lực cấu trúc tồn tại trong lý thuyết và sẽ được cân nhắc để đo lường 

trong thực tế (AlevOnder và Gulay, 2009). Litwin và cộng sự (1998) cho rằng hiệu lực về 

cấu trúc liên quan đến công cụ đo lường có phản ánh đúng rằng những kỹ thuật, cách 

thức đo lường có phù hợp với vấn đề nghiên cứu hay là không. Ví dụ: nếu chúng ta muốn 

biết độ tuổi của người nghiên cứu thì chúng ta dùng thang đo theo số năm (số tuổi) chứ 

không dùng thang đo theo thu nhập bởi vì thang đo theo thu nhập tính bằng đồng hay 

triệu đồng. Để đo lường hiệu lực cấu trúc (Construct validity), nhà nghiên cứu có thể sử 

dụng các phương pháp như: phân tích nội dung, hệ số tương quan, phân tích nhân tố hay 

ANOVA để chứng minh sự khác biệt giữa các nhóm khác nhau (Robson, 2010). 

Có nhiều yếu tố tác động đến nội hiệu lực như: lịch sử (History), sự thay đổi 

(Maturation), kiểm định (Testing), sự phối hợp các công cụ khảo sát (Instrumentation), sự 

chọn lựa (Selection), thống kê hồi quy (Statistical regression) và sự chuẩn xác trong kiểm 

định/ thí nghiệm (Experiment mortality) (Donald và Pamela, 2014). 

 Lịch sử (History): Trong thời gian thử nghiệm đang diễn ra, một số sự kiện có 

thể xảy ra làm sai lệch các mối quan hệđang được nghiên cứu. Trong nhiều thiết kế thử 

nghiệm, thường chúng ta có một đại lượng đo lường điều tiết (O1) củabiến phụ thuộc 

trước khi thực hiện các thao tác (X). Sau khi thao tác, chúng ta có một đại lượng được đo 

lại (O2) của biến phụ thuộc. Sau đó, sự khác biệt giữa O1 và O2 là do thay đổicác thao 

tác gây ra. 

 Ví dụ: Người quản lý của công ty muốn tìm cách tốt nhất để giúp người lao động 

hiểu về tình hình tài chính của công ty trước khi đàm phán lương thưởng cho năm nay. 

Để làm công việc này, nhà quản lý cung cấp cho nhân viên một bài kiểm tra về kiến thức 

của họ về tài chính của công ty (O1). Sau đó, họ đưa ra các chiến dịch phổ biến, đào tạo 

(X) để các nhân viên hiểu về tình hình tài chính của công ty, sau đó họ đánh giá lại mức 

độ kiến thức của họ (O2). Thiết kế nàyđược xem là một tiền thí nghiệm có thể được mô 

phỏng như sau: 

O1 X O2 

Trước kiểm định Thao tác thí nghiệm Sau kiểm định 

 Giữa O 1 và O 2 có thể có nhiều sự kiện có thể xảy ra làm xáo trộn hiệu quả của 

các nỗ lực đào tạo hay giáo dục của doanh nghiệp. Một báo cáo về tài chính của các công 

ty, một cuộc họp công đoàn có thể là nơi mà chủ đề này được thảo luận hoặc có sự kiện 

nào khác xảy ra có thể làm thay đổi những tác động của kiểm định của công ty đó 

(Donald và Pamela, 2014). 

Sự thay đổi (Maturation): Sự thay đổi có thể xuất hiện trong nội tại vấn đề 

nghiên cứu mà không cần một yếu tố nào tác động. Có nhiều vấn đề/ yếu tố xuất hiện và 

hiện diện trong suốt thời gian nghiên cứu nhưng cũng có thể chỉ xuất hiện một vài giờ 
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trong cùng thời gian đó làm ảnh hưởng đến phản ứng của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, 

khi đối tượng nghiên cứu cảm thấy đói, chán nản hay mệt mỏi (Donald và Pamela, 2014). 

Kiểm định (Testing): Quá trình thực hiện bài kiểm tra thứ nhất có thể ảnh hưởng 

đến điểm số của lần kiểm tra thứ hai. Kinh nghiệm là chỉ lấy thử nghiệm đầu tiên vì kết 

quả kiểm định thứ hai có thể ảnh hưởng bởi sự hiểu biết từ lần kiểm tra đầu tiên (Donald 

và Pamela, 2014). 

 Sự phối hợp các công cụ khảo sát (Instrumentation): Mối nguy này ảnh hưởng 

đến kết quả nội hiệu lực vì những thay đổi giữa các quan sát ở một trong hai thiết bị 

đohoặc các quan sát viên. Sử dụng câu hỏi khác nhau ở mỗi lần đo rõ ràng sẽ tạo khác 

biệt, nhưng sử dụng các quan sát hoặc các bài phỏng vấn khác nhau cũng đang làm thay 

đổi tính hợp lệ của kiểm định. Thậm chí, nếu cùng những người quan sát đó được sử 

dụng cho tất cả các phép đo thì sai lệch kết quả vẫn có thể xảy ra bởi vì kinh nghiệm quan 

sát, sự chán nản, mệt mỏi và dự đoán trước kết quả của chính người quan sát đó (Donald 

và Pamela, 2014). 

 Chọn lựa (Selection): Một yếu tố gây ảnh hưởng lớn khác đối với nội hiệu lực là 

sự khác biệt trong lựa chọn của các đối tượng để thử nghiệm và nhóm kiểm soát. Cần cân 

nhắc tính hợp lệ của các nhóm tương đương ở mọi khía cạnh. Xử lý mối nguy này bằng 

cách phân ngẫu nhiên các đối tượng vào nhóm thử nghiệm và kiểm soát. Ngoài ra, sự phù 

hợp của các thành viên từng nhóm có thể gia tăng tương đương kết quả của các nhóm đối 

tượng nghiên cứu (Donald và Pamela, 2014). 

Thống kê hồi quy (Statistical regression): Yếu tố này hoạt động chủ yếu là khi 

các nhóm đã được chọn bằng điểm cực đại của họ. Giả sử chúng tađo đầu ra của tất cả 

các nhân viên trong bộ phận cho một vài ngày trước một cuộc thử nghiệm/ kiểm định và 

sau đó tiến hànhcác thử nghiệm với những nhân viên có điểm số năng suất thuộc 25% 

cận trên và 25% cận dưới. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra giữa O1 (lần kiểm định 1) và 

O2 (lần kiểm định 2), trung bình của các điểm cao tại O1 sẽ giảm đến O2 và điểm thấp 

tại O1 lại tăng. Xu hướng này tạo ra sự không hoàn hảo trong đo lường với những trường 

hợp điểm số khảo sát cao bất thường và thấp bất thường của một số người tại O1.Trong 

phép đo thứ hai, các thành viên của cả hai nhóm có điểm gần hơn với số điểm trung bình 

dài hạn của họ (Donald và Pamela, 2014). 

Tỷ lệ chuẩn xác trong thí nghiệm (Experiment Mortality): Điều này xảy ra khi 

các thành phần của các nhóm nghiên cứu thay đổi trong quá trình thử nghiệm. Sự tăng 

giảm đối tượng nghiên cứu do chủ ý xảy ra chủ yếu với nhóm thực nghiệm và những 

nhóm bị thay đổi. Trongnghiên cứu về việc bồi thường, một số nhân viên có thể không 

thích sự thay đổi trong phương thức bồi thường và họ có thểrút khỏi nhóm thử nghiệm; 

việc này có thể làm sai lệch kết quả khi mang so sánh với kết quả của nhóm đối chứng 

khi họ vẫn đang tiếp tục làm việc theo hệ thống đã được mặc định từ trước, nhóm này có 
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lẽ không biết rằng có một thử nghiệm đang được tiến hành (Donald và Pamela, 2014). 

Nhìn chung, tất cả các yếu tố ảnh hưởng đã đề cập thường xảy ra hoặc không, tất cả 

những yếu tố ảnh hưởng đó phảikhác biệt với sự đồng đều của các thí nghiệm được đo 

lường bằng các đại lượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có 5 yếu tố tác động trong nội hiệu lực 

(Internal validity) độc lập với cách chọn theo đại lượng ngẫu nhiên.  

1. Sự lan truyền hay bắt chước:Nếu người trong nhóm thử nghiệm và nhóm kiểm 

soát nói chuyện với nhau làm cho ngườitrong nhóm kiểm soát có thể biết về bài nghiên 

cứu điều này làm loại bỏ sự khác biệt giữa các nhóm. 

2. Cân bằng bù: Với trường hợp buộc phải thử nghiệm nhiều hơn mong muốn, có 

có thể là do bắt buộc để loại đi các thành viên nhóm kiểm soát. Hành động này xảy ra với 

các nhóm kiểm soát có thể tạo ra nhiều điều mới cho thí nghiệm. 

3. Cạnh tranh bù: Điều này có thể xảy ra khi các thành viên của nhóm kiểm soát 

biết họ đang là thành viên nhóm kiểm soát. Điều này có thể tạo ra áp lực cạnh tranh giúp 

cho các thành viên trong nhóm cố gắng hơn nữa. 

4. Giảm tinh thần trước những khó khăn: Khi các nghiên cứu gây khó chịu cho 

các thành viên nhóm kiểm soát thì họ có thể trở nên bực bội làm giảm sự hợp tác với 

giảm độ tin cậy của kết quả. 

5. Lịch sử địa phương: Quá khứ thường xuyên được đề cập hay nhắc lại làm tác 

động như nhau lên cả nhóm thực nghiệm vànhóm kiểm soát (Donald và Pamela, 2014). 

3.4. External validity 

Ngoại hiệu lực (External validity) liên quan đến vấn đề bao quát của một nghiên 

cứu (Litwin và cộng sự, 1998). Nói cách khác, ngoại hiệu lực có thể được hiểu rằng kết 

quả của nghiên cứu có thể suy rộng ra tổng thể hay không. Trong số những yếu tố ảnh 

hưởng lớn đối với ngoại hiệu lực là các tương tác khả dĩ sau đây: Độ phản ứng của kiểm 

định đối tượng X (Reactivity of testing on X); Độ tác động qua lại của chọn lựa mẫu 

nghiên cứu và đối tượng X (Interaction of selection and X); Các nhân tố phản kháng khác 

(Other reactive factors) (Donald và Pamela, 2014). 

Độ phản ứng của kiểm định đối tượng X (The reactivity of testing on X): Các tác 

động mang tính phản ứng lạicó xu hướng nhạy cảm qua một bản tiền nghiên cứu (pretest) 

nhằm tác động lại những nhân tố tác động thử nghiệm (X) theo một cách khác. Trước khi 

đo lường kiến thức của đối tượng nghiên cứu về quan hệ của người hướng dẫn khoa học 

và sinh viên thì yếu tố nhạy cảm ở đây là các quan hệ của sinh viên khi họ còn đang theo 

sự hướng dẫn của người hướng dẫn đó. Việc đo lường hiệu quả trước (the before-

measurement effect) này có thể đặc biệt quan trọng trong thí nghiệm vì hiệu nội lực có 

thay đổi trong quan điểm (Donald và Pamela, 2014). 

 Độ tác động qua lại của chọn lựa mẫu nghiên cứu và đối tượng X (Interaction 

of selection and X): Quá trình mà đối tượng nghiên cứu đã được lựa chọn cho một thí 
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nghiệm có thể ảnh hưởng đến kết quả của ngoại hiệu lực. Các đối tượng nghiên cứu được 

chọn lựa từ tập hợp mẫu có thể có đặc tính không giống tập hợp mẫu ban đầu. Giả sử ta 

chọn một nhóm nhân viên trong một bộ phận nhân viên quan hệ khách hàng cho một thử 

nghiệm/ kiểm định của hệ thống với mong muốn đưa ra kết quả nghiên cứu cho toàn bộ 

tổng thể nhân viên ngân hàng. Câu hỏi đặt ra có thể suy ra kết quả từ những người này 

cho toàn bộ các nhân viên khác hay không. Hoặc xem xét một nghiên cứu trong đó người 

điều tra hỏi một mặt cắt ngang của một bộ phận dân số để tham gia vào một thí nghiệm 

nhưng phần lớn các đối tượng từ chối. Nếu tiến hành các thí nghiệm chỉ với những người 

đồng ý tham gia (tự chọn), kết quả có thể được tổng quát cho tổng dân số hay là không 

(Donald và Pamela, 2014). 

Nhân tố phản kháng khác (Other reactive factors): Các cuộc thử nghiệm của 

những nhân tố này có thể có xu hướng ảnh hưởng ngược lại vào đối tượng phản ứng của 

đối tượng X. Một cơ chế nhân tạo hoàn toàn có thể tạo ra kết quả không thể là đại diện 

của tất cả các cá nhân trong tập hợp mẫu. Giả sử chỉ có những nhân viên được trả tiền 

thưởng được chuyển đến một khu vực làm việc khác để tách họ ra khỏi nhóm kiểm soát 

ban đầu để cùng làm đối tượng nghiên cứu. Việc này có thể tạo ra một phản ứng mạnh 

mẽ của tất cả các đối tượng nghiên cứu (Donald và Pamela, 2014). 

Nếu đối tượng nghiên cứu biết họ đang tham gia vào một thí nghiệm, họ có thể là 

tác nhân làm thay đổi ảnh hưởng của X. Sự tương tác giữa X và đặc điểm của đối tượng 

nghiên cứu có thể là một hiệu ứng phản ứng khác. Ví dụ, một doanh nghiệp khảo sát tất 

cả nhân viên để đưa ra đề nghị về việc trả lương khuyến khích sẽ chỉ tạo hiệu quả tốt hơn 

với những người cùng công việc, cùng mức độ kỹ năng nhất định hoặc cùng một đặc 

điểm tính cách nhất định. 

Tóm lại,các vấn đề về nội hiệu lực (Internal validity) có thể được giải quyết bằng 

việc cẩn thận thiết kế các thí nghiệm/ kiểm định, nhưng điều này không hoàn toàn đúng 

đối với các vấn đề liên quan ngoại hiệu lực (External validity). Nói một cách hợp lý, 

ngoại hiệu lực phần lớn là một vấn đề tổng quát, là một quá trình quy nạp các ngoại suy 

ngoài các dữ liệu thu thập được. Nói chung, chúng ta có thể tính toán loại bỏ một số yếu 

tố tác động và các tương tác lên biến phụ thuộc. Giả định rằng hai sự kiện cùng được 

quan sát cùng thời gian, không gian và phương tiện đo lường thì nhiều khả năng hai sự 

kiện này phải tuân theo cùng một quy luật. Như quy tắc của ngón tay cái, đầu tiên tìm 

kiếm nội hiệu lực, người nghiên cứu cần đảm bảo càng nhiều ngoại hiệu lực tương thích 

với các yêu cầu nội hiệu lực bằng cách làm cho các điều kiện trong môi trường kiểm 

định/ thí nghiệm tương tự nhau, từ đó sẽ thu được kết quả nghiên cứu chuẩn mực. 

5. Kết luận 

Để đảm bảo thành công của một nghiên cứu khoa học, việc quan tâm và đảm bảo 

độ chuẩn xác (Validity) là một công việc hết sức quan trọng đối với các nhà nghiên cứu 
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nói chung và nghiên cứu khoa học xã hội nói riêng. Việc hiểu các yếu tố của độ chuẩn 

xác và các rủi ro, tác động làm ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của nghiên cứu sẽ giúp cho 

người làm nghiên cứu khoa học có thể chủ động trong việc đảm bảo và kiểm soát chất 

lượng của đề tài nghiên cứu khoa học. Trong khuôn khổ của bài viết, nhóm tác giả chỉ đề 

cập đến độ chuẩn xác của nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội chứ chưa trình bày đầy đủ các 

yếu tố cấu thành nên thành công của một đề tài nghiên cứu khoa học xã hội. Đồng thời, 

chưa phân tích chuyên sâu cho phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 

lượng. Tuy nhiên, đây sẽ là một cơ sở để tham khảo cho việc thực hiện việc nghiên cứu 

khoa học trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. 
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