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Từ sáu khoảng trống nghiên cứu có được sau khi đánh giá các nghiên cứu đi trước, đánh 

giá các lý thuyết nền văn hóa, hành vi tâm lý trong lĩnh vực sức khỏe, các bài đánh giá 

trên thế giới về nghiên cứu văn hóa. Từ sáu khoảng trống nghiên cứu có được hình thành 

nên sáu lý do hình thành đề tài: Quan điểm văn hóa mới về văn hóa không có tính đối 

xứng, văn hóa thay đổi theo thời gian, văn hóa không thuần nhất, với quan điểm giá trị 

văn hóa cá nhân khác nhau giữa các cá nhân trong một xã hội; Phát triển lý thuyết 

Hofstede có giá trị cho nghiên cứu ở cấp độ cá nhân; Có hai hướng văn hóa ảnh hưởng 

lên hành vi, đó là văn hóa ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên hành vi; Thiếu hụt kiến 

thức quản lý toàn cầu, đang rất cần các nghiên cứu nội địa cho các nước đang phát triển; 

Cần mở rộng sang những ngữ cảnh mới trong nghiên cứu văn hóa; Ba quan điểm đang 

tranh luận về văn hóa ảnh hưởng mạnh, trung bình hay yếu lên hành vi, cần làm sáng tỏ 

quan điểm này qua nghiên cứu thực nghiệm. Đó chính là sáu lý do hình thành nên đề tài. 

Thông qua việc so sánh, đánh giá ba lý thuyết văn hóa lớn để chọn ra lý thuyết Hofstede 

làm nền tảng nghiên cứu. Thông qua việc đánh giá các lý thuyết hành vi tâm lý trong lĩnh 

vực sức khỏe, chọn ra lý thuyết TBP, HBM, PMT làm nền tảng cho nghiên cứu. Thông 

qua các nghiên cứu đi trước gần với nghiên cứu và có mối quan hệ với đề tài chọn ra các 

nghiên cứu đi trước làm nền tảng. Dựa trên các lý thuyết nền, các nghiên cứu gần, các 

quan điểm văn hóa mới, mô hình tương tác văn hóa và hành vi để biện luận và xây dựng 

nên ra hai mô hình nghiên cứu văn hóa ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên ý định mua 



thuốc không toa tại Việt Nam. Mô hình văn hóa ảnh hưởng gián tiếp lên ý định mua 

thuốc không toa thông qua ba biến trung gian là: Hành vi khám phá, mức độ kích thích sự 

lựa chọn và nhận thức rủi ro. Mô hình đã giải quyết được một số vấn đề trong khoảng 

trống nghiên cứu. 

Việc đánh giá các thang đo, lựa chọn, tìm kiếm thang đo và xây dựng phương pháp luận 

để có một đề tài có giá trị tốt. Đề tài tuân thủ theo phương pháp luận nghiên cứu văn hóa 

đề nghị hiện nay: Xác định vấn đề nghiên cứu, phát triển cách tiếp cận mới, thiết kế 

nghiên cứu, đo lường văn hóa, khảo sát lấy mẫu và xử lý dữ liệu chuẩn bị cho báo cáo. 

Thông qua việc đo lường đề tài thể hiện một tính giá trị cao trong việc đo lường các khái 

niệm văn hóa và thang đo phù hợp đều dựa trên giá trị văn hóa cá nhân.  

Thông qua kết quả nghiên cứu sau khi lấy mẫu và nhập liệu. Kết quả mang lại đều phù 

hợp với giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập được. 

Thông qua kết quả nghiên cứu đã cho thấy hướng văn hóa tác động trực tiếp tác động 

trực tiếp và gián tiếp lên hành vi gần tương đương nhau, văn hóa ảnh hưởng gián tiếp lên 

hành vi có cao hơn một chút so với hướng văn hóa tác động trực tiếp lên hành vi.  

Đề tài hoàn thành với những đóng góp có giá trị về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn: Đây 

là một trong những số nghiên cứu đi đầu, tiếp cận văn hóa ở cấp độ cá nhân. Một nghiên 

cứu nội địa, đại diện cho nhóm các quốc gia đang phát triển, góp phần giải quyết những 

khoảng trống nghiên cứu trong kiến thức quản lý toàn cầu. Nghiên cứu góp phần khẳng 

định giá trị văn hóa cấp độ cá nhân nói chung và giá trị văn hóa của lý thuyết Hofstede ở 

cấp cá nhân. Một nghiên cứu góp phần khẳng định văn hóa không có tính đối xứng, văn 

hóa không ổn định theo thời gian, văn hóa không thuần nhất. Một nghiên cứu tiếp cận so 

sánh hai hướng tác động của văn hóa lên hành vi, văn hóa ảnh hưởng trực tiếp và gián 

tiếp lên hành vi. Một nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ ba quan điểm văn hóa ảnh hưởng 

mạnh, yếu và trung bình lên hành vi của Soares (2004).  

Bên cạnh đó đề tài còn một số hạn chế, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để 

khắc phục những hạn chế còn lại: Nghiên cứu văn hóa ảnh hưởng lên ý định kê toa thuốc 



cho bệnh nhân. Cần những nghiên cứu văn hóa ảnh hưởng lên những loại nhận thức khác 

như nhận thức về lợi ích, mức độ nghiêm trọng và rào cản, để thấy toàn cảnh văn hóa ảnh 

hưởng lên nhận thức. Cần những nghiên cứu mở rộng ngữ cảnh liên quan sức khỏe khác 

và ngoài lĩnh vực sức khỏe để có một bức tranh tổng quát hơn nữa về văn hóa và hành vi. 

Cần những nghiên cứu lặp lại ở các tỉnh khác nhau tại Việt Nam để khẳng định mạnh hơn 

về kết quả nghiên cứu hiện tại này. Đề tài kết thúc với những việc làm được và những 

hạn chế cần được khắc phục trong những nghiên cứu trong tương lai. 
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