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Bối cảnh và mục đích
Tài liệu này nhằm cung cấp công cụ thực hành phương 
pháp nghiên cứu cùng cộng đồng cho những người làm 
việc trong lĩnh vực phát triển tại Việt Nam, dựa trên 
kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Dự án “Tăng 
cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam” (R&V).

Dự án R&V được thực hiện từ 2015 – 2017 với mục 
đích tăng cường sự tham gia của người dân vào tiến 
trình ra quyết định thông qua công cụ nghiên cứu cùng 
cộng đồng (viết tắt NCCCĐ hoặc ‘Đồng nghiên cứu’) 
để ‘trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiếu số cấp cơ sở 
trong việc xác định và vận động thực hiện các chương 
trình, kế hoạch’ (Xem thêm về Dự án R&V trong Phụ 
lục 1).

Từ kinh nghiệm của Dự án R&V, tài liệu này trình bày 
tiến trình thực hiện đồng nghiên cứu với cộng đồng 
dân tộc thiểu số với 10 bước. Trong mỗi bước, tài liệu 
sẽ nêu một cách rõ ràng, dễ hiểu về mục đích, cách 
thức thực hiện và kết quả mong đợi của từng bước. 
Hai câu chuyện ngắn sẽ minh họa cho người đọc 
phương pháp đồng nghiên cứu đã thực sự thay đổi 
cuộc sống cuộc sống của phụ nữ DTTS như thế nào.

Đây là cuốn tài liệu hướng dẫn về phương pháp NCCCĐ 
đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi không đưa ra những 
chỉ dẫn cụ thể mà hướng tới các bước hướng dẫn 
linh hoạt để người sử dụng có thể tìm hiểu khả năng 
áp dụng NCCCĐ và thay đổi sao cho phù hợp với các 
chương trình, dự án của mình.
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Nghiên cứu cùng cộng đồng là gì?
Phương pháp Đồng nghiên cứu có nguồn gốc từ nghiên 
cứu hành động có sự tham gia. Phương pháp này nhấn 
mạnh đến sự tham gia bình đẳng giữa nghiên cứu viên 
và các thành viên của cộng đồng trong tiến trình thực 
hiện nghiên cứu. Khác so với nghiên cứu truyền thống, 
cộng đồng xác định chủ đề nghiên cứu và đóng vai trò 
chính trong thu thập thông tin, tổng hợp và phổ biến 
kết quả nghiên cứu. 

Quyền ra quyết định được trao cho cộng đồng. Họ 
không còn là đối tượng nghiên cứu mà chủ động làm 
chủ quá trình nghiên cứu, từ  quyết định chủ để liên 
quan đến cộng đồng và đưa ra các giải pháp nhằm cải 
thiện hiện trạng, đồng thời các kết quả nghiên cứu của 
cộng đồng cũng là nguồn thông tin cho việc hoạch định 
chính sách gần gũi với thực tiễn cuộc sống hơn. Nhờ 
đó, cộng đồng sở hữu nghiên cứu. Như vậy, phương 
pháp này có sự tham gia ở mức độ cao của cộng đồng. 

Nghiên cứu cùng cộng đồng và nghiên cứu 
truyền thống 

       Nghiên cứu truyền thống      Nghiên cứu cùng cộng đồng

Ý tưởng nghiên cứu Do nghiên cứu viên quyết định Do thành viên trong cộng đồng quyết định

Vai trò của cộng đồng Người trả lời phỏng vấn, tham dự 

Tham gia vào tất cả các bước của tiến trình 
nghiên cứu: Xác định chủ đề, thu thập và 
tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả và đề ra 
giải pháp

Vai trò của nghiên  
cứu viên

1. Quyết định chủ đề nghiên cứu
2. Thu thập dữ liệu
3. Phân tích dữ liệu
4. Báo cáo kết quả
5. Đề xuất giải pháp

Chuyển kỹ năng và công cụ nghiên cứu cho 
cộng đồng

Tăng cường năng lực 
cho cộng đồng

Thường không bao gồm mục tiêu 
tăng cường năng lực Tăng cường năng lực thực hiện nghiên cứu

Sử dụng kết quả  
nghiên cứu

Có thể có hoặc không có hành động 
can thiệp sau nghiên cứu để giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng

Nghiên cứu nhằm chỉ ra hành động cụ thể 
nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng 
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Tại sao cần sử dụng Nghiên cứu cùng cộng đồng?

Mặc dù Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong 
công tác xóa đói giảm nghèo, cộng đồng DTTS vẫn là 
nhóm yếu thế trong xã hội. 

Người DTTS thường được mô tả là lười biếng và lạc hậu 
trên truyền thông. Quan niệm này cũng phổ biến trong 
công chúng và cả những nhà hoạch định chính sách, dẫn 
đến thực tế là chính sách không đáp ứng được nhu cầu 
của người DTTS và vô tình củng cố các định kiến về DTTS. 

Với việc tạo sự bình đẳng về kiến thức, kỹ năng và kinh 
nghiệm của người DTTS với các nghiên cứu viên ngoài 
cộng đồng và nhà hoạch định chính sách,  cách tiếp 
cận đồng nghiên cứu thay đổi cách nhìn thông thường 
về cộng đồng DTTS.  Đồng nghiên cứu tăng quyền cho 
cộng đồng để họ có thể cải thiện tình trạng của chính 
mình và công nhận vai trò quan trọng của cộng đồng 
trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. 

Đồng nghiên cứu tăng quyền cho cộng đồng DTTS 
thông qua:

•  Tập huấn cho phụ nữ DTTS cách thức làm nghiên cứu 
về các vấn đề bức thiết nhất trong cộng đồng

•  Khiến phụ nữ DTTS tự tin hơn vào khả năng của bản 
thân. Họ thường đóng vai trò  là người cung cấp 
thông tin trong nghiên cứu truyền thống, và thường 
bị coi là ít học và không có khả năng làm nghiên cứu

•  Tăng cường sự tham gia của phụ nữ DTTS vào quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc đề xuất 
kế hoạch hoặc dự án dựa trên phát hiện từ nghiên 
cứu của chính họ

 •  Vận dụng, huy động được tri thức địa phương để giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng. 
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Như vậy, đồng nghiên cứu là một công cụ để cộng đồng 
DTTS có thể hưởng lợi từ quá trình phát triển kinh tế xã 
hội địa phương và có cơ hội tham gia vào việc ra quyết 

định và khiến cho các chính sách cấp trung ương có thể 
thích ứng phù hợp hơn với điều kiện đặc thù của từng 
địa phương.  

Vai trò của nghiên cứu viên ngoài cộng đồng

Trong đồng nghiên cứu, nghiên cứu viên ngoài cộng 
đồng thường đến từ các trường đại học, viện nghiên 
cứu hoặc các tổ chức phát triển. Trong khi các nghiên 
cứu viên đến từ bên ngoài có kinh nghiệm với nghiên 
cứu truyền thống, thì các thành viên cộng đồng lại hiểu 
về các tri thức bản địa, ngôn ngữ và văn hóa của địa 
phương. Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng có kiến thức 
về thu thập và phân tích thông tin và là người chuyển 
tải các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu cho nghiên cứu 
viên cộng đồng. 

Trong tiến trình đồng nghiên cứu, nghiên cứu viên bên 
ngoài có thể đóng nhiều vai trò:

•  Xây dựng năng lực: Tập huấn cho nghiên cứu viên 
cộng đồng về phương pháp nghiên cứu

•  Tư vấn và hướng dẫn: Hướng dẫn với các tình huống 
cụ thể khi thu thập và phân tích thông tin

•  Kết nối: Kết nối nghiên cứu viên cộng đồng với những 
người có chuyên môn trong chủ đề nghiên cứu mà 
cộng đồng lựa chọn

Tùy thuộc vào mục đích của dự án đồng nghiên cứu 
mà nghiên cứu viên ngoài cộng đồng có thể tham gia 
hoặc không tham gia vào quá trình thu thập và phân 
tích thông tin. Trong dự án R&V, nghiên cứu viên ngoài 
cộng đồng không tham gia vào thu thập và phân tích 
thông tin, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ về phương pháp 
thực hiện. Đây cũng là chiến lược của dự án nhằm tăng 
cường sự tự tin của phụ nữ DTTS. Cộng đồng cũng nhìn 
nhận tích cực về khả năng của phụ nữ DTTS khi họ có 
thể tự thực hiện nghiên cứu mà không cần nhiều trợ 
giúp từ nghiên cứu viên chuyên nghiệp. Các nghiên cứu 

viên bên ngoài không nên làm thay, làm hộ công việc 
của nghiên cứu viên cộng đồng.   

Những điều nghiên cứu viên ngoài cộng đồng NÊN và 
KHÔNG NÊN làm 

Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng NÊN

• Chấp nhận hệ thống tri thức bản địa

• Tránh sử dụng các thuật ngữ hàn lâm

• Nhạy cảm và tôn trọng sự khác biệt văn hóa

• Hướng dẫn nghiên cứu viên cộng đồng về phương 
pháp nghiên cứu và kết nối họ với cá nhân hoặc tổ 
chức liên quan

• Áp dụng phương pháp học qua trải nghiệm

•  Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nghiên cứu viên 
cộng đồng

• Đưa ra lời khen và góp ý mang tính xây dựng

Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng KHÔNG NÊN

• Áp đặt chủ đề nghiên cứu

• Làm nghiên cứu thay cho nghiên cứu viên cộng đồng
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Bước 1. Xác định thành viên nhóm nghiên cứu 
và mạng lưới cán bộ hỗ trợ
Mục đích

Thành lập nhóm nghiên cứu bao gồm nghiên cứu viên 
cộng đồng và cán bộ hỗ trợ họ thực hiện đồng nghiên cứu

Cách thực hiện

•  Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu viên 
cộng đồng

•  Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ hỗ trợ

•  Thống nhất về nhiệm vụ của nghiên cứu viên cộng 
đồng và cán bộ hỗ trợ

Khi lựa chọn nghiên cứu viên cộng đồng, chúng ta cần 
trả lời câu hỏi: Ai trong số các thành viên cộng đồng sẽ 
tham gia hoặc không tham gia? Nếu tham gia thì ở khía 
cạnh nào?

Cộng đồng không phải một nhóm đồng nhất mà đa 
dạng và có những mối quan tâm khác nhau. Để nghiên 
cứu tính đến các nhóm yếu thế, người thuộc các nhóm 
này cũng có thể là thành viên của nhóm nghiên cứu. 

Trong dự án R&V, nghiên cứu viên cộng đồng được 
lựa chọn từ câu lạc bộ pháp luật và đời sống (LARC). 
Các câu lạc bộ này đã được CARE hỗ trợ trong các dự 
án trước đó. Một trong các tiêu chí quan trọng khi lựa 
chọn nghiên cứu viên cộng đồng là quan tâm đến phát 
triển cộng đồng. Chúng tôi không quan trọng kỹ năng 
nói và viết tiếng Việt vì nghiên cứu viên cộng đồng 
có thể sử dụng chính ngôn ngữ của họ khi thu thập 
thông tin – điều mà những nghiên cứu viên người Kinh 
thường sẽ phải nhờ đến phiên dịch. 
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Trong dự án R&V, nghiên cứu viên cộng đồng đến từ 
các nhóm dân tộc, lứa tuổi và trình độ học vấn khác 
nhau. Mội vài thành viên phải nghỉ học sớm và không 
còn nhớ cách đọc, viết chữ phổ thông. 

Các cán bộ hỗ trợ là những người đang công tác tại các 
tổ chức chính trị, xã hội tại đại phương như Hội phụ 
nữ, Hội nông dân, và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã. 
Các cán bộ hỗ trợ đều là người DTTS. 

Các nghiên cứu viên cộng đồng tham gia vào tất cả các 
bước của tiến trình nghiên cứu: lựa chọn chủ đề nghiên 
cứu, thiết kế công cụ, thu thập, tổng hợp dữ liệu và 
trình bày kết quả nghiên cứu cho cộng đồng và các bên 
liên quan khác. Đây là mức độ tham gia cao nhất của 
người dân trong nghiên cứu. Các cán bộ hỗ trợ đóng 
vai trò là người thúc đẩy và là cầu nối giữa nghiên cứu 

viên cộng đồng và nghiên cứu viên ngoài cộng đồng. 

Kết quả mong đợi

Xác định được các thành viên trong nhóm nghiên cứu 
bao gồm nghiên cứu viên cộng đồng và cán bộ hỗ trợ.

Bài học kinh nghiệm

•  Tiêu chí quan trọng để lựa chọn nghiên cứu viên cộng 
đồng là quan tâm đến việc tìm hiểu và giải quyết các 
vấn đề của chính cộng đồng họ sinh sống

•  Nhóm nghiên cứu chưa được thành lập ngay từ bước 
này mà sẽ được thành lập sau khi xác định chủ đề 
nghiên cứu rộng (ví dụ: phát triển kinh tế, văn hóa, 
giáo dục) mà nghiên cứu viên cộng đồng quan tâm – 
sẽ được nêu cụ thể trong Bước 4.
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Bước 2. Tập huấn về đa dạng văn hóavà 
phương pháp nghiên cứu cùng cộng đồng

Kỳ thị và định kiến về DTTS, ví dụ như quan niệm rằng 
người DTTS lười biếng và lạc hậu, tồn tại khá phổ biến. 
Các định kiến này cũng tồn tại trong chính các nhóm 
DTTS, trong đó những nhóm nào gần với người Kinh 
hơn thường được coi là ‘tiến bộ” hơn. 

Thêm vào đó, những khuôn mẫu về giới cũng còn phổ 
biến. Khi nói đến nghiên cứu viên, mọi người thường 
nghĩ đến những người đàn ông, có học vấn cao. Những 
nghiên cứu viên cộng đồng bước đầu tham gia dự án 
R&V cũng tự kỳ thị mình khi cho rằng họ chỉ có thể 
‘nghiên cứu nồi cơm’ được thôi. Bước tập huấn về đa 
dạng văn hóa và phương pháp đồng nghiên cứu là cần 
thiết vì: 

•  Đề cập và hạn chế việc các định kiến giới và kỳ thị liên 
quan đến DTTS khiến phụ nữ DTTS tự ti và không bộc 
lộ khả năng nghiên cứu

•  Củng cố niềm tin của cán bộ hỗ trợ về khả năng của 
nghiên cứu viên cộng đồng

•  Nghiên cứu viên cộng đồng học cách tôn trọng tri 
thức của người trả lời phỏng vấn

Mục đích

Khi những định kiến của học viên (nếu có, có thể là phụ 
nữ dân tộc thiểu số thì kém, không thể làm nghiên cứu, 
hoặc người DTTS dốt nát, không biết gì) bị thách thức, 
họ sẽ dần dần hiểu ra rằng có những cách nhìn nhận 
khác và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Sau khóa học, nghiên cứu viên cộng động và cán bộ hỗ 
trợ hiểu về phương pháp đồng nghiên cứu và vai trò 
của họ trong tiến trình thực hiện.
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Cách thực hiện

•  Giới thiệu về khái niệm định kiến, nguyên nhân và 
hậu quả của định kiến

•  Thảo luận về các định kiến phổ biến trong đời sống 
(ví dụ về giới, nghiên cứu viên, hoặc chỉ sinh được 
toàn ‘vịt giời’ (con gái))

•  Thảo luận về các định kiến phổ biến liên quan đến 
người DTTS

•  Giới thiệu khái niệm Đồng nghiên cứu và tiến trình 
thực hiện

Trong lần tập huấn đầu tiên tại xã Phúc Lộc, ba nghiên 
cứu viên cộng đồng từ Sapa tham gia chia sẻ kinh 
nghiệm tiến hành Đồng nghiên cứu. Sau đó, các nghiên 
cứu viên cộng đồng của xã Phục Lộc lại hỗ trợ tập huấn 
cho nghiên cứu viên cộng đồng tại xã Bành Trạch. Qua 
đó, kỹ năng nghiên cứu dần dần được chuyển giao và 
sở hữu bởi cộng đồng.

Kết quả mong đợi

•  Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng, cán bộ hỗ trợ và 
nghiên cứu viên cộng đồng hiểu về định kiến và cẩn 
trọng, nhạy cảm hơn với các khác biệt về văn hóa.

•  Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin hơn rằng họ có thể 
thực hiện đồng nghiên cứu.

•  Cán bộ hỗ trợ và nghiên cứu viên cộng đồng hiểu về 
phương pháp đồng nghiên cứu và các thức thực hiện.

•  Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng, cán bộ hỗ trợ và 
nghiên cứu viên cộng đồng hiểu về vai trò của họ 
trong tiến trình nghiên cứu

Bài học kinh nghiệm

•  Sử dụng các tình huống thực tế liên quan đến trải 
nghiệm của học viên về định kiến khi thảo luận về 
khái niệm này

•  Sử dụng các tình huống thực tế có thể xảy ra trong 
khi thực hiện đồng nghiên cứu để minh họa, thảo 
luận khi giới thiệu về phương pháp này
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Bước 3. Tập huấn về phương pháp nghiên cứu 
có sự tham gia và kể chuyện bằng hình ảnh

Máy ảnh có thể được sử dụng để “lưu lại cuộc sống 
thường nhật: mọi thứ chung quanh, công việc, chính 
trị, sở thích và bối cảnh thể chế” (Phụ nữ có thể làm 
được gì với máy ảnh?, Spence và Solomon trích trong: 
Wang 2009)

Phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh là sử dụng 
nhiếp ảnh để tìm hiểu, mô tả và cải thiện điều kiện của 
cộng đồng. Phương pháp này được sử dụng khi làm 
việc với DTTS vì không cần đến khả năng đọc, viết tiếng 
Kinh, phụ nũa DTTS vẫn có thể ghi lại thông tin và sử 
dụng hình ảnh để khơi gợi cộng đồng thảo luận về các 
vấn đề họ quan tâm. 

Tại sao sử dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh?

•  Phương pháp này khiến phụ nữ DTTS hào hứng tìm 
hiểu về các vấn đề trong cộng đồng

“Được gặp lại nhiều người, được đi chụp ảnh những 

gì xảy ra trong cộng đồng được ghi lại để xem lại. Đi 
chụp ảnh thú vị lắm” (Một nghiên cứu viên cộng đồng 
ghi trên thẻ thông tin trong đợt hỗ trợ tại địa bàn vào 
tháng 1/2016)

•  Sử dụng hình ảnh để vượt qua rào cản về ngôn ngữ; 
máy ảnh đơn giản, dễ sử dụng 

•  Hình ảnh là những bằng chứng sinh động trong 
nghiên cứu

•  Hình ảnh có thể được sử dụng để làm chất xúc tác 
cho các thảo luận của cộng đồng

Mục đích

Nghiên cứu viên cộng đồng được trang bị các kiến thức 
cần thiết để thu thập thông tin với phương pháp kể 
chuyện bằng hình ảnh hoặc các phương pháp có sự 
tham gia khác.
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Cách thực hiện

Tập huấn về phương pháp có sự tham gia:

Các công cụ được chọn lọc từ đánh giá nông thôn có sự 
tham gia của cộng đồng (PRA). Các cộng cụ này thường 
được sử dụng với cộng đồng nông thôn để thu thập và 
phân tích các thông tin về vấn đề, nhu cầu, và nguồn 
lực của cộng đồng. Các công cụ thường được sử dụng:
• Biểu đồ lịch sử
• Lịch mùa vụ
• Sơ đồ thôn bản
• Phân hạng giàu nghèo
• Ma trận cho điểm và xếp hạng
• Cây vấn đề
• Phỏng vấn người thạo tin

Trong tập huấn, giảng viên chỉ lựa chọn hai phương 
pháp mà nghiên cứu viên cộng đồng thường chọn sử 
dụng: vẽ sơ đồ thôn bản và phỏng vấn người thạo tin.

Vẽ sơ đồ là công cụ được sử dụng để giúp nhà nghiên 
cứu có cái nhìn bao quát về vị trí, nguồn lực, sinh kế, 
các khó khăn cũng như cơ hội của cộng đồng bằng cách 
phác họa bản đồ. Xem ví dụ về phương pháp này ở Phụ 
lục 2. 

Phỏng vấn người thạo tin là phỏng vấn định tính với 
những người có nhiều kiến thức về cộng đồng. Mục 
đích của phương pháp này là thu thập thông tin từ 
những người hiểu về cộng đồng như trưởng thôn, 
già làng, người am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu, hoặc 
cán bộ, công chức. Ví dụ, nhóm nghiên cứu về vấn đề 
trẻ em bỏ học xã Phúc Lộc đã phỏng vấn hiệu trưởng 
trường cấp I và cấp II, trưởng thôn của 5 thôn. 

Tập huấn về phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh 
bao gồm 2 phần: (i) Kỹ thuật chụp ảnh và (ii) Đặt câu 
hỏi. Kỹ thuật đặt câu hỏi liên quan đến phương pháp 
phỏng vấn sâu. 

CHUYỆN CỦA HOA
Sùng Thị Hoa, 32 tuổi, sống tại thôn Vằng Quan, xã 
Phúc Lộc. Hoa cưới chồng năm 23 tuổi. Hằng ngày, như 
nhiều người phụ nữ H’mông khác, Hoa làm nương, làm 
việc nhà và chăm sóc hai con nhỏ. Hoa hầu như rất 
hiếm khi bước chân ra khỏi thôn, chứ chưa dám nói đi 
đâu xa hơn. 

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoa phải nghỉ học 
sớm nên Ho among rằng các con mình sẽ được học 
hành đến nơi đến chốn. Đó là động lực khiến Hoa tham 
gia nhóm nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân trẻ bỏ học. 

Trong những buổi tập huấn đầu tiên, Hoa rất nhút 
nhát, không bao giờ dám nêu ý kiến trước đám đông. 
Khi được hỏi, thường Hoa vẫn chỉ cười ngại ngùng và 
không nói. Thế mà đến tháng 6 năm 2016, khi nhóm 
nghiên cứu hoàn thành báo cáo và trình bày kết quả 

trước chính quyền và các cơ quan đoàn thể tỉnh Bắc 
Kạn, Hoa tự tin tham gia trình bày trên sân khấu và trả 
lời câu hỏi của khán giả. “Trước mình không dám nói 
chuyện với người lạ, giờ thì ai mình cũng dám”, Hoa 
nói, “Giờ mình còn nói nhiều nữa là khác.”

Những phụ nữ DTTS khác cũng tham gia dự án R&V 
cũng dần dần tự tin hơn vào khả năng của mình. Họ tự 
tin hơn khi học được những kiến thức, kỹ năng mới và 
khi chính họ đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
tạo ra tri thức mới. Khi phụ nữ DTTS tự tin hơn, họ 
tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương. “Trước đây thì chị em tự ti, ngại va 
chạm, nhưng giờ tự tin hơn nhiều, mạnh dạn hơn. Vừa 
rồi họ còn đến phỏng vấn tôi tại đây.”,  theo ông Ma 
Văn Xương, Chủ tịch UBND xã Bành Trạch.
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Kỹ thuật chụp ảnh

•  Sử dụng máy ảnh: Vì phần lớn phụ nữ DTTS chưa 
từng sử dụng máy ảnh và điện thoại của họ cũng 
không có chế độ chụp ảnh nên họ cần được tập huấn 
về cách sử dụng máy ảnh

•  Nên làm và Không nên làm với máy ảnh: Để giảm tình 
trạng máy ảnh bị hư hỏng sau dự án

• Các kỹ thuật để chụp một bức ảnh đẹp

Đặt câu hỏi liên quan đến bức ảnh

•  Liệt kê một số câu hỏi. Các câu hỏi này nên là câu hỏi 
mở, và cụ thể

•  Trong cuốn “Kể chuyện bằng hình ảnh: Chiến lược 
nghiên cứu có sự tham gia ứng dụng trong nghiên 
cứu về sức khỏe phụ nữ”, Wang (2009) đề xuất đặt 
các câu hỏi sau:

- Anh/chị Nhìn thấy gì?

- Người chụp muốn nói đến Vấn đề gì?

-  Vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống 
của chúng ta?

- Tại sao vấn đề này Tồn tại?

- Chúng ta có thể Làm gì để giải quyết?

Kết quả mong đợi

•  Nghiên cứu viên cộng đồng và cán bộ hỗ trợ nghiên 
cứu biết cách sử dụng công cụ nghiên cứu

•  Nghiên cứu viên cộng đồng có các kỹ năng cần thiết 
đê thu thập thông tin hiệu quả

•  Cán bộ hỗ trợ có các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ 
nghiên cứu viên cộng đồng

Bài học kinh nghiệm

• Cho học viên thực hành với các tình huống thực tế

Tài liệu tham khảo: Wang, C.C. (2009), “Kể chuyện bằng hình 
ảnh: Chiến lược nghiên cứu có sự tham gia ứng dụng trong 
nghiên cứu sức khỏe phụ nữ”, Tạp chí Sức khỏe phụ nữ. 
Tháng 5/2009, 8(2): 185-192.
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Bước 4. Nghiên cứu viên cộng đồng thực hiện nghiên cứu 
thăm dò với phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh
Mục đích

Nghiên cứu viên cộng đồng luyện tập chụp ảnh và đặt 
câu hỏi – trong quá trình đó, họ thăm dò về các vấn đề 
cộng đồng đang quan tâm 

Cách thực hiện
•  Nghiên cứu viên cộng đồng chia thành các nhóm gồm 

4-7 người
•  Nghiên cứu viên cộng đồng chuẩn bị sẵn các câu hỏi. 

Ví dụ:
- Ảnh chụp ai, cái gì?
- Người chụp muốn nói điều gì?
- Anh chị quan tâm đến vấn đề đó như thế nào?
- Vấn đề nghiêm trọng như thế nào?
- Nguyên nhân của vấn đề?
- Giải pháp cho vấn đề?

Mỗi nhóm đi quanh một vài thôn để chụp ảnh và 
đặt câu hỏi để xác định vấn đề cộng đồng quan tâm. 
Nghiên cứu viên cộng đồng cần hỏi ý kiến khi có người 
trong ảnh. Nghiên cứu viên cộng đồng đặt câu hỏi liên 
quan đến bức ảnh và chú ý ghi chép hoặc ghi âm câu 
trả lời. 

Kết quả mong đợi
•  Nghiên cứu viên cộng đồng chụp ảnh và đặt câu hỏi - 

các bức ảnh và thông tin này được sử dụng cho Bước 
5 - Xác định chủ đề nghiên cứu

Bài học kinh nghiệm
•  Vì phụ nữ DTTS không quen với việc sử dụng máy ảnh 

hay điện thoại thông minh, họ thường gặp vấn đề 
với cách sạc pin máy ảnh, vô tình chuyển sang chế độ 
cài đặt không mong muốn, hoặc các vấn đề kỹ thuật 
khác. Cán bộ hỗ trợ tại địa phương cần hỗ trợ kịp 
thời khi các tình huống này xảy ra.  
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Bước 5. Xác định chủ đề nghiên cứu
Mục đích

Lựa chọn chủ đề nghiên cứu mà cộng đồng quan tâm.

Cách thực hiện

Nghiên cứu viên chuyên nghiệp điều hành thảo luận 
trong từng nhóm:

•  Sao chép toàn bộ ảnh, và giải thích về các vấn đề liên 
quan đến kỹ thuật chụp ảnh

•   Chiếu các bức ảnh của từng nghiên cứu viên cộng 
đồng và để các thành viên còn lại đoán xem người 
chụp đang nói đến vấn đề gì? Mỗi vấn đề được nhắc 
đến sẽ được ghi trên một thẻ thông tin.

•  Nghiên cứu viên cộng đồng nhóm các chủ đề giống 
nhau về cùng một nhóm để xác định chủ đề nào xuất 
hiện nhiều nhất

•   Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng điều hành  
thảo luận:

-  Xem lại các bức ảnh, các chị/em thấy vấn đề gì đang 
được quan tâm nhiều nhất?

- Vấn đề nào cấp thiết nhất?

- Vấn đề đó tác động tới những ai?

- Chúng ta có thể làm gì đề giải quyết vấn đề đó?

•  Nhóm tự thảo luận và quyết định chọn chủ đề nghiên 
cứu dựa trên tiêu chí (i) được cộng đồng quan tâm 
nhất; (ii) có thể giải quyết, và (iii) mang lại lợi ích cho 
cộng đồng nếu vấn đề được giải quyết

Kết quả mong đợi

•  Mỗi nhóm lựa chọn được một hoặc hai chủ đề ưu 
tiên để tiếp tục chụp ảnh và phỏng vấn câu chuyện 
theo chủ đề này. 

Bài học kinh nghiệm

•   Nghiên cứu viên ngoài cộng đồng không nên can 
thiệp vào việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu của 
nghiên cứu viên cộng đồng, nhưng cần đảm bảo 
rằng ý kiến của các thành viên khác trong cộng đồng 
(trong qua phỏng vấn câu chuyện ảnh hoặc thảo luận 
nhóm) được tính đến.
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Bước 6. Tập huấn thiết kế công cụ nghiên cứu
Mục đích

Xác định câu hỏi nghiên cứu cụ thể và bộ câu hỏi thu 
thập thông tin

Cách thực hiện

Xác định câu hỏi nghiên cứu

Chiếu các ảnh của từng nhóm và để nhóm khác đoán 
chủ đề mà nhóm này đang quan tâm (ví dụ: vệ sinh môi 
trường, giáo dục, văn hóa). Ở bước này, một số nhóm 
đã xác định chủ đề cụ thể (ví dụ chăn nuôi lợn đen 
bản địa) nhưng có một số nhóm chủ đề nghiên cứu 
vẫn rộng (ví dụ biến đổi văn hóa). Trong bước này, các 
nhóm cần đưa ra chủ đề nghiên cứu cụ thể. Các câu hỏi 
chỉ dẫn để thu hẹp chủ đề nghiên cứu:

- Khía cạnh nào cấp thiết nhất?
- Ai là người bị tác động nhất?
- Chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề?
- Ai sẽ được hưởng lợi nếu vấn đề được giải quyết?

Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi: Họ muốn tìm 
hiểu về cái gì? 

Bộ câu hỏi thu thập thông tin

Sau đó, các nhóm sẽ điền vào bảng Thông tin cần thu 
thập (xem Phụ lục 3).

Kết quả mong đợi

•  Khung thông tin cần thu thập để nghiên cứu viên 
cộng đồng dựa vào đó tiếp tục thu thập thông tin 
trong bước 7. 

Bài học kinh nghiệm

•  Nghiên cứu viên cộng đồng cũng đến từ cộng đồng, 
vì vậy họ cũng là một thành viên của cộng đồng và 
thường tự nêu các ý kiến của mình hơn là phỏng vấn. 
Nghiên cứu viên chuyên nghiệp và người hỗ trợ cần 
nhắc họ về kỹ năng lắng nghe.  
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Bước 7. Nghiên cứu viên cộng đồng tiếp tục 
chụp ảnh và tiến hành phỏng vấn sâu 
Mục đích

Thu thập thông tin theo khung thong tin cần thu thập 
ở bước 6.

Cách thực hiện

•  Nghiên cứu vien cộng đồng chụp ảnh và phỏng vấn 
câu chuyện ảnh. Họ được phát máy ghi âm để ghi lại 
nội dung trò chuyện.

•  Nghiên cứu viên cộng đồng có thể phỏng vấn bằng 
ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghiên cứu viên chuyên nghiệp sẽ 
sao chép các đoạn ghi âm và tiến hành gỡ băng và 
dịch nội dung phỏng vấn. Nếu nghiên cứu viên cộng 
đồng không muốn sử dụng máy ghi âm, họ cũng có 
thể ghi chép vào sổ. Nghiên cứu viên chuyên nghiệp 
sẽ thuê người gõ lại nội dung đó để lưu lại trong cơ 
sở dữ liệu. 

Kết quả dự kiến

•  Các bức ảnh và câu chuyện ảnh được sử dụng cho 
bước 8. 

Bài học kinh nghiệm

•  Nghiên cứu viên cộng đồng là thành viên của cộng 
đồng nên họ rất quen thuộc với các chủ đề nghiên 
cứu và không coi những thông tin họ thu thập  
được là những phát hiện mới đáng để đào sâu tìm 
hiểu hơn. 
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Bước 8. Tổng hợp thông tin
Mục đích

Sắp xếp các thông tin thu thập được ở Bước 7 theo các 
mục và tìm ra các điểm chung cần lưu ý. 

Cách thực hiện

• In các phỏng vấn câu chuyện ảnh và ảnh

•  Nghiên cứu viên cộng đồng sắp xếp những bức ảnh 
và câu trích dẫn theo Khung thông tin cần thu thập: 
Hiện trạng, Hậu quả, Nguyên nhân và Giải pháp. Đầu 
tiên họ đánh dấu bằng bút màu, sau dó sử dụng kéo, 
hồ dán để gắn lên giấy Ao. 

• Họ thảo luận để tìm ra các điểm chung cần lưu ý

Kết quả dự kiến

• Thông tin được sắp xếp theo các hạng mục

Bài học kinh nghiệm

•  Nghiên cứu viên cộng đồng thường thu thập được 
nhiều thông tin về thực trạng nhưng ít thông tin về 
hậu quả, nguyên nhân và đặc biệt ít ở giải pháp

•  Phỏng vấn chuyên gia (bao gồm cả những người am 
hiểu về tri thức bản địa) có thể cung cấp thêm những 
thông tin còn thiếu về hậu quả, nguyên nhân và giải 
pháp   
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Bước 9. Báo cáo, trình bày kết quả
Cách thức trình bày kết quả nghiên cứu cần phù hợp 
cho từng đối tượng khác nhau (cộng đồng, chính quyền 
hay các tổ chức phát triển)

Mục đích

Trình bày các phát hiện nghiên cứu phù hợp với nhóm 
đối tượng đích. 

Cách thực hiện

•   Xác định nhóm khán giả và thông điệp muốn truyền tải

•  Chọn cách thức trình bày phù hợp

Kết quả đồng nghiên cứu có thể được thể hiện dưới 
nhiều hình thức khác nhau: triển lãm ảnh,  chiếu phim, 
và biểu diễn. Năm 2016, dự án R&V lựa chon sử dụng 
4 hình thức trình bày: trưng bày áp phích, biểu diễn, 
thuyết trình và viết báo cáo. 

Kết quả dự kiến

•   Kết quả đồng nghiên cứu được trình bày phù hợp với 
từng nhóm khán giả

Bài học kinh nghiệm

•    Nghiên cứu viên cộng đồng có thể lựa chọn một 
hoặc nhiều cách trình bày kết quả nghiên cứu. Trong 
dự án R&V, nghiên cứu viên cộng đồng yêu thích và 
có năng khiếu văn nghệ, họ chọn cách viết thơ, sáng 
tác bài hát và kịch để trình bày kết quả nghiên cứu.  
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Bước 10. Vận động thay đổi xã hội và chính sách
Mục đích

Truyền tải kết quả nghiên cứu đến cộng đồng, chính 
quyền và các tổ chức phát triển

Cách thực hiện

•  Kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan tùy thuộc 
vào chủ đề nghiên cứu

•  Lập kế hoạch trưng bày, trình bày và truyền tải kết 
quả nghiên cứu

Kết quả dự kiến

•  Thông điệp được truyền tải tới cọng đồng, chính 
quyền và các tổ chức phát triển

Bài học kinh nghiệm

•  Trong dự án R&V, các nghiên cứu viên cộng đồng 
được cấp một nguồn vốn nhỏ để tự thực hiện các 
sáng kiến, giải pháp do họ đưa ra từ kết quả nghiên 
cứu. Nghiên cứu viên và cán bộ dự án kết nối nghiên 
cứu viên cộng đồng với các mạng lưới và tổ chức có 
chung sứ mệnh phát triển cộng đồng DTTS.

Chăn nuôi lợn đen bản địa: Phát huy tri thức 
bản địa
Bảy chị em phụ nữ Tày ở thôn Bản Luộc chia sẻ chung câu hỏi là làm thế nào để nâng cao đời sống ở địa phương. 
Họ đều là nông dân và ít nhều nuôi vài con lợn bản địa, còn gọi là lowkm đen. Vì vậy, họ quyết định làm nghiên 
cứu về hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi lợn đen. Họ phỏng vấn 20 người dân ở 6 thôn nuôi lợn đen và tính toán 
lợi nhuận, cũng như tìm hiểu về các ưu điểm, nhược điểm của giống lợn đen so với lợn lai kinh tế.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tuy lợn đen cần gấp đôi thời gian nuôi so với lợn lai, nhưng sức đề kháng tốt hơn 
và bán được giá hơn nên cuối cùng, lợn đen mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn – điều này trái với những gì mọi 
người vẫn nghĩ rằng lợn lai kinh tế hơn. 

Với kết quả nghiên cứu đó, nhóm nghiên cứu thôn Bản Luộc đề xuất với chính quyền tỉnh Bắc Kạn thí điểm mô 
hình nuôi lợn đen để cải thiện thu nhập. Mô hình này là một trong những mô hình trọng điểm về phát triển kinh tế 
trong vùng và là một trong ba mô hình phát triển kinh tế địa phương năm 2017. 

“Sau nghiên cứu thấy mô hình này là hợp với điều kiện địa phương, lao động phổ thông, điều kiện để bà con chăn 
nuôi giống lợn này”, theo ông Hoàng Văn Quý, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Lộc. 
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Các bài học kinh nghiệm khi thực hiện Dự án R&V
• Tránh sử dụng thuật ngữ và ngôn ngữ hàn lâm

Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của các 
nghiên cứu viên cộng đồng, vì vậy nghiên cứu viên 
và cán bộ dự án – hầu hết là người Kinh và không nói 
tiếng dân tộc – cần tránh sử dụng các thuật ngữ và 
ngôn ngữ hàn lâm.

• Áp dụng học qua trải nghiệm

Các tập huấn trong dự án R&V đều lấy người học làm 
trung tâm. Giảng viên chỉ đóng vai trò nhân tố xúc tác 
và thúc đẩy. Các tình huống thực tiễn xuất hiện trong 
những lần thực hiện đồng nghiên cứu trước đây được 
lồng ghép vào các buổi tập huấn. Giữa các buổi tập 
huấn, nghiên cứu viên ngoài cộng đồng đi xuống địa 
bàn hỗ trợ từng nhóm. Càng về sau, nghiên cứu viên 
cộng đồng càng tự thực hiện được nghiên cứu mà 
không cần trợ giúp từ nghiên cứu viên bên ngoài. 

“Học viên phải động não suy nghĩ và đưa ra cách giải 
quyết trong khi tập huấn. Cách làm này rất hay vì sau 
đó rất nhớ, không học một lèo rồi quên như những tập 
huấn khác. Vừa có học vừa có thực hành, vừa học vừa 
thực hành đi thu thập thông tin.” (Chị Tuyến, nghiên 
cứu viên cộng đồng xã Bành Trạch)

• Trao quyền cho cộng đồng

Một trong những thách thức của đồng nghiên cứu là 
các bên tham gia khác nhau có mối bận tâm, mục tiêu 
và chuyên môn khác nhau. Mối quan tâm của nghiên 
cứu viên chuyên nghiệp có thể rất khác biệt với nghiên 
cứu viên cộng đồng.
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Quyền quyết định nên được trao cho cộng đồng vì 
những lý do sau:

•  Các thành viên của cộng đồng hiểu rõ nhất về những 
vấn đề tác động trực tiếp đến họ

•  Cộng đồng cần được trao quyền quyết định về các 
vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ

•  Thay đổi xã hội chỉ đạt được khi có sự tham gia của 
những người bị ảnh hưởng nhiều nhất

• Phụ nữ DTTS được coi là nghiên cứu viên

Ngay từ khi bắt đầu dự án, phụ nữa DTTS được gọi là 
“nghiên cứu viên cộng đồng” để nhấn mạnh rằng họ 
bình đẳng với nghiên cứu viên chuyên nghiệp. Điều này 
cũng khiến họ tự tin hơn với khả năng thực hiện nghiên 
cứu. 

•  Vai trò của nghiên cứu viên cộng đồng, cán bộ hỗ 
trợ và nghiên cứu viên bên ngoài cần được xác định 
rõ từ khi bắt đầu thực hiện dự án

•  Nghiên cứu viên, cán bộ dự án và các bên liên quan 
khác cần tôn trọng các khác biệt văn hóa, tri thức 
bản địa và tin vào năng lực của cộng đồng

• Đồng nghiên cứu hướng đến các thay đổi tích cực

“Nhờ có cái dự án này mà người dân có cơ hội trao đổi 
về những bức xúc về rác thải mà họ chưa có dịp nói 
qua. Lúc mới đi chụp ảnh thì nhiều người không biết, 
họ không cho chụp ảnh. Khi biết mình làm về ô nhiễm 
môi trường, họ ủng hộ lắm. Có người còn nhiệt tình 
xuống suối lôi những bao rác lên cho mình chụp ảnh.”  
(Chị Nông Thị Inh, nghiên cứu viên cộng đồng thôn 
Thiêng Điểm. Nhóm chị nghiên cứu về vấn đề Ô nhiễm 
nguồn nước ở xã Phúc Lộc)

“Sau khi có ý kiến của các chị em trong nhóm đồng 
nghiên cứu tại thôn, vừa rồi Đảng Ủy có thông báo tất 
cả cán bổ Đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng 
công tác tại địa bàn xã đóng góp một ngày lương để hỗ 
trợ mua vật liệu cho lò đốt rác.

Sau này bà con sẽ đóng góp ngày công để xây thành là 
một công trình cộng đồng.” (Hoàng Văn Toán, Cán bộ 
Văn hóa xã Phúc Lộc)

Đồng nghiên cứu có thể tạo ra các thay đổi trong cộng 
đồng vì:

•  Chủ đề nghiên cứu được cộng đồng quan tâm: 
Nghiên cứu viên cộng đồng nói ngôn ngữ địa 
phương, sinh sống tại địa bàn và am hiểu nơi họ sinh 
sống – vì vậy họ xác định được các chủ đề cấp thiết 
và ưu tiên của cộng đồng. 

•  Đồng nghiên cứu là kênh hiệu quả để chuyển tải kết 
quả nghiên cứu tới cộng đồng nhờ các nghiên cứu 
viên đến từ cộng đồng

•  Khi cộng đồng quan tâm, đồng tình với các chủ đề 
nghiên cứu, họ sẽ ủng hộ nghiên cứu viên cộng đồng 
thu thập thông tin

•  Cộng đồng sở hữu kết quả nghiên cứu, vì vậy họ sẵn 
sang thực hiện các giải pháp
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Phụ lục 1: Vài nét về Dự án R&V
Dự án “Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ 
nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam” được thực hiện bởi tổ 
chức CARE Quốc tế với mục đích tăng cường sự tham 
gia của người dân vào tiến trình ra quyết định thông 
qua công cụ đồng nghiên cứu để ‘trao quyền cho phụ 
nữ dân tộc thiếu số cấp cơ sở trong việc xác định và 
vận động thực hiện các chương trình, kế hoạch’. Dự án 
được tài trợ bở Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại  
Việt Nam. 

Dự án kéo dài trong vòng 2 năm, bắt đàu từ tháng 9 
năm 2015. Giai đoạn 1 tập trung vào thực hiện NCCCĐ 
với nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Phúc Lộc và 
Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn – một tỉnh phía 
Đông Bắc Việt Nam. Giai đoạn 2 bao gồm các hoạt 
động vận động chính sách ở cấp quốc gia dựa vào các 
kết quả nghiên cứu trong Giai đoạn 1. 

Mục đích chung của dự án nhằm đảm bảo tiếng nói và 
sự tham gia của phụ nữ DTTS và đảm bảo rằng các cấp 
chính quyền và tổ chức phát triển tôn trọng và đáp ứng 
đúng nguyện vọng của phụ nữ DTTS, thể hiện trong hai 
mục tiêu cụ thể: (1) Phụ nữ DTTS được nâng cao năng 
lức để xác định, trình bày và vận động cho các vấn đề 
ảnh hưởng trực tiếp đến họ;  (2) Nhóm công tác về 
DTTS và UBDT hiểu và tôn trọng tiếng nói của phụ nữ 
DTTS và tôn trọng, đáp ứng đúng nguyện vọng của họ. 

Dự án R&V sử dụng phương pháp đồng nghiên cứu để 
nâng cao năng lực và tăng cường tiếng nói của phụ nữ 
Tày, Dao, Nùng và H’mông để họ có thể xác định được 
các vấn đề trong cộng đồng họ sinh sống và vận động 
các cơ quan chính phủ và tổ chức dân sự cùng giải 
quyết các vấn đề đó. 

Từ tháng 11/2015, 32 phụ nữ DTTS xã Phúc Lộc và 35 
phụ nữ DTTS xã Bành Trạch đã được tập huấn về đa 
dạng văn hóa, phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh 
và nghiên cứu có sự tham gia. Tại xã Phúc Lộc, có 5 
nhóm tiến hành nghiên cứu về các chủ đề (i) Ô nhiễm 
nguồn nước; (ii) Rác thải sinh hoạt; (iii) Hiệu quả kinh 
tế của việc chăn nuôi lợn đen bản địa; (iv) Thực trạng 
và nguyên nhân trẻ bỏ học; (v) Trang phục truyền thống 
Tày Dao. 

Các nhóm nghiên cứu ở Phúc Lộc trình bày kết quả 
nghiên cứu tới chính quyền các cấp vào tháng 6/2016. 
Xã Bành Trạch có 8 nhóm nghiên cứu làm về các chủ đề 
(i) Lễ hội cầu mùa; (ii) Hát then và đàn tính; (iii) Chăn 
nuôi và (iv) Rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường.
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Phụ lục 2: Ví dụ về phương pháp Vẽ bản đồ
Nghiên cứu viên cộng đồng thôn Thiêng Điểm sử dụng 
phương pháp vẽ bản đồ để tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm 
nguồn nước

Các bước thực hiện

•  Nghiên cứu viên cộng đồng vẽ phác họa đường ranh 
giới và các địa điểm chính (như đường lớn, sông, 
suối, trường học, nhà máy, UBND, khu dân cư, ruộng 
lúa, vv)

•  Nghiên cứu viên cộng đồng đi quan sát (chụp ảnh, 
phỏng vấn và ghi chép)

•  Cùng với các thành viên trong cộng đồng, nghiên cứu 
viên cộng đồng vẽ sơ đồ xã. Dựa trên thông tin quan 
sát và phỏng vấn được, nghiên cứu viên cộng đồng 
đánh dấu những nơi nguồn nước ô nhiễm.  

•  Khi vẽ xong bản đồ, nghiên cứu viên cộng đồng mô 
tả lại bản đồ và thúc đẩy thành viên trong cộng đồng 
thảo luận về vấn đề ô nhiễm nguồn nước trong xã

Các câu hỏi:

•  Đâu là nguồn nước chính trong xã? Có bao nhiêu 
sông, suối?

•  Nước ở đâu bị ô nhiễm nhất?

•  Nước bị ô nhiễm là do đâu?

•  Ai sử dụng nước?

•  Vào những hoạt động gì?

•  Ai bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm?

Phụ lục 3: Khung thông tin cần thu thập
Nội dung Ảnh Phỏng vấn Câu hỏi phỏng vấn

Số lượng trẻ 
bỏ học theo: 
•  Giới
•  Dân tộc
•  Thôn

Ảnh lớp học cấp I 
và cấp II

Giáo viên và Hiệu 
trưởng trường cấp 
I, cấp II

•  Mỗi năm có bao nhiêu trẻ bỏ học?
•  Trong đó có bao nhiêu nam? bao nhiêu nữ? thuộc 

những dân tộc nào?
•  Trẻ bỏ học vào lớp mấy?

Trưởng thôn

•  Trong thôn có bao nhiêu hộ? Có bao nhiêu trẻ em?
•  Bao nhiêu trẻ bỏ học?
•  Trong đó có bao nhiêu nam? bao nhiêu nữ? thuộc 

những dân tộc nào?
•  Trường cấp I và cấp II cách thôn bao nhiêu km?

Ảnh trẻ bỏ học Trẻ bỏ học
•  Em bỏ học từ khi nảo?
•  Sau khi nghỉ học, em làm gì? Ở dâu?

Phụ huynh 

•  Bác có bao nhiêu con?
•  Các con bác học đến lớp mấy?
•  Tại sao em lại thôi học?
 •  Sau khi nghỉ học, em làm gì? Ở dâu?
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Phụ lục 4: Một vài áp phích
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