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Mở đầu
Tiếp cận khoa học là một nhu cầu quan trọng, không chỉ cho nhà nghiên cứu
mà còn cho tất cả mọi người, những ai quan tâm khám phá quy luật, hiện tượng
xung quanh để phục vụ cho đời sống. Tiếp cận khoa học nhằm khám phá các quy
luật khách quan của tự nhiên và xã hội nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp để phục
vụ quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội.
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có tính bản chất của loài người, con
người từng bước khám phá thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên và tìm ra các giải pháp
sử dụng hợp lý và cùng tồn tại bền vững trong thế giới tự nhiên.
Để tiếp cận khoa học cần có phương pháp thích hợp với từng đối tượng, chủ
đề nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận khoa học phù hợp sẽ giúp cho nhà nghiên cứu,
phát triển công nghệ đạt được kết quả mong đợi, góp phần vào sáng tạo tri thức và
phát triển kinh tế, kỹ thuật, văn hoá trong đời sống xã hội trong quá khứ, hiện tại và
tương lai.
Lịch sử loài người đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong tiếp cận khoa học,
các phương pháp tiếp cận khoa học khác nhau đã hình thành và phát triển, từ những
phương pháp tư duy logic về triết học, các nghiên cứu khoa học kinh điển, ứng
dụng toán học trong nghiên cứu cho đến các nghiên cứu thử nghiệm, điều tra khám
phá quy luật khách quan không chỉ về tự nhiên mà cả về xã hội. Nhiều phương pháp
luận tiếp cận khoa học khác nhau đã hình thành và đang phát triển, nó phục vụ cho
từng mục tiêu khám phá, nghiên cứu khác nhau trong từng ngóc ngách của xã hội,
tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ nhằm phục vụ vào việc nâng cao tri thức cũng như
đóng góp quan trong vào phát triển xã hội.
Đối với ngành khoa học kỹ thuật quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên, nghiên cứu khoa học nhằm vào các mục đích:
-

Khám phá các quy luật khách quan của hệ sinh thái, tự nhiên để đóng góp vào
tri thức của ngành

-

Xây dựng các mô hình quản lý tối ưu các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên thiên
nhiên trên cơ sở mô phỏng tự nhiên

-

Phân tích các quy luật phát triển xã hội ảnh hưởng đến quản lý sử dụng tài
nguyên để có giải pháp điều hoà giữa nhu cầu và năng lực cung cấp của tài
nguyên
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-

Thử nghiệm các công nghệ mới về sinh học, thông tin, kỹ thuật để áp dụng
trong sản xuất, bảo vệ và phát triển tài nguyên.

-

......

Với các mục đích khác nhau đó thì phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu
cũng có những con đường, cách tiếp cận khác nhau:
-

Tiếp cận lý thuyết: Trên cơ sở tri thức đã có, người nghiên cứu phát triển các
học thuyết, lý thuyết trên cơ sở lý luận logic và kiểm chứng với thực tiễn.

-

Tiếp cận với quy luật tự nhiên: Trên cơ sở phát hiện các quy luật khách quan
của tự nhiên, sử dụng các công nghệ thông tin, toán học thống kê để xây dựng
các mô hình khái quát quy luật, định hướng điều hành, dẫn đắt hướng đi cho
việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên

-

Tiếp cận có sự tham gia: Đây là một hoạt động tiếp cận xã hội để đánh giá nhu
cầu thực tế và đưa ra giải pháp thích ứng với quy luật phát triển xã hội trong
sử dụng các nguồn tài nguyên

-

Tiếp cận thử nghiệm: Tiến hành các thử nghiệm chuyên môn hoá trong phòng
thí nghiệm, trên hiện trường, chế tạo máy, trên máy tính để phát hiện các quy
luật, giải pháp công nghệ cụ thể cho sản xuất.

-

........

Các phương pháp tiếp cận nói trên, trong một số trường hợp không được
thực hiện một cách độc lập mà có thể được sử dụng phối hợp nhằm đạt được mục
đích nghiên cứu.
Tài liệu này nhằm cung cấp và chia sẻ với người đọc về các vấn đề nói trên
trong đó tập trung vào việc phân tích, làm rõ các chủ đề chính sau:
-

Khái niệm khoa học, công nghệ

-

Phương pháp luận tiếp cận khoa học

-

Logic của tiến trình nghiên cứu

-

Xây dựng các đề xuất nghiên cứu

Tuy vậy tài liệu này không có tham vọng như là một cẩm nang cho công tác
nghiên cứu, mà nó chỉ là một khung khái niệm, nguyên tắc để hỗ trợ cho người đọc
tự phát triển năng lực, kỹ năng phân tích, chọn lựa cách tiếp cận cho chính mình
trong con đường tiếp cận khoa học.
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Chương 1: Khái niệm khoa học, công nghệ và
nghiên cứu khoa học
1

Khái niệm khoa học

1.1 Khoa học là gì?
Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp, đa dạng tuỳ theo mục đích
nghiên cứu và cách tiếp cận mà biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau
i) Khoa học là một hình thái ý thức xã hội:
Toàn bộ cuộc sống của xã hội loài người bao gồm hai lĩnh vực: vật chất (tồn
tại xã hội) và tinh thần (ý thức xã hội). Tồn tại xã hội là tất cả những gì đang diễn
biến xung quanh chúng ta. Ý thức xã hội là kết quả sự phản ảnh tồn tại xã hội vào
bộ não con người; sự phản ảnh này được thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau như:
ý thức sinh hoạt đời thường, tâm lý, hệ tư tưởng.
Khoa học là một hình thái ý thức xã hội phản ảnh hiện thực khách quan, tạo
ra hệ thống chân lý về thế giới. Hệ thống chân lý này được diễn đạt bằng các khái
niệm, phạm trù trừu tượng, những nguyên lý khái quát, những giả thuyết, học
thuyết,.... Khoa học không những hướng vào việc giải thích thế giới mà còn nhắm
đến việc quản lý thế giới bền vững phục vụ cuộc sống của con người.
Những luận điểm, các nguyên lý của khoa học là hệ thống chân lý khách
quan, chúng có thể được chứng minh bằng các phương pháp khác nhau. Chân lý
khoa học chỉ có một, nó được kiểm nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong thực tiễn.
Bên cạnh đó thực tiễn xã hội không chỉ là cơ sở của nhận thức mà ngược lại nó còn
là nhân tố kích thích sự phát triển khoa học.
Thực tiễn và phát triển khoa học có mối quan hệ:
-

Trình độ thực tiễn quyết định chiều hướng phát triển của khoa học: Hoạt
động xã hội và sản xuất gợi lên các yêu cầu mới để khoa học nghiên cứu giải
quyết và từ đó làm cho khoa học vận động và phát triển không ngừng

-

Tư tưởng khoa học tiên tiến thường đi trước thời đại: Do quy luật đặc biệt
của nhận thức, tất nhiên cũng dựa trên thực tiễn, nhưng khoa học luôn đi tiên
phong để phát triển tri thức, công nghệ, kỹ thuật và tìm cách ứng dụng chúng
trong hoạt động thực tiễn, sản xuất.
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Trình độ
thực tiễn

Quyết định chiều
hướng nghiên cứu

Khoa học
Đi trước và phát
triển sản xuất
Sơ đồ 1.1: Quan hệ giữa thực tiễn và khoa học

Điều này cho thấy khoa học có mối quan hệ biện chứng với các hình thái ý
thức xã hội và đồng thời cũng có vị trí độc lập đối với chúng. Tất cả hình thái ý thức
xã hội đều là đối tượng của nghiên cứu khoa học.
ii) Khoa học là một hệ thống tri thức về thế giới khách quan:
Trong quá trình phát triển, nhận thức của con người được thực hiện với nhiều
trình độ, cách thức khác nhau và tạo nên các hệ thống tri thức:
-

Tri thức thông thường: Trong đời sống, con người tiếp xúc với tự nhiên và
xã hội; bằng các giác quan, tri giác con người cảm nhận về bản thân, về thế
giới và xã hội xung quanh; từ đó thu được kinh nghiệm sống và những hiểu
biết nhiều mặt. Đó là tri thức thông thường, tri thức này được tạo ra từ phép
quy nạp đơn giản; do vậy chưa chỉ ra được bản chất bên trong, chưa phát
hiện được quy luật của tự nhiên và xã hội, do đó chưa tạo thành hệ thống tri
thức vững chắc.

-

Tri thức khoa học: Đây là hệ thống tri thức khái quát về sự vật, hiện tượng
của thế giới và về các quy luật vận động của chúng. Đây là hệ thống tri thức
được xác lập trên căn cứ xác đáng, có thể kiểm tra được và có tính ứng dụng.
Tri thức khoa học là kết quả của quá trình nhận thức có mục đích, có kế
hoạch, có phương pháp và phương tiện thích hợp và do đội ngũ các nhà khoa
học thực hiện.

Tri thức khoa học và tri thức thông thường tuy khác nhau nhưng có mối quan
hệ mật thiết. Tri thức khoa học có thể xuất phát từ gợi ý của những hiểu biết thông
thường để tiến hành những nghiên cứu sâu sắc. Tuy nhiên tri thức khoa học không
phải là tri thức thông thường được hệ thống hoá lại.
-

Tri thức bản địa: Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng cao, một dạng
tri thức đang được nói đến là tri thức bản địa. Đây là tri thức của cộng đồng
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dân tộc thiểu số, được hình thành trên cơ sở hoạt động sản xuất và quản lý tài
nguyên thiên nhiên, sự thích ứng của đời sống, sản xuất của các cộng đồng
với môi trường thiên nhiên. Tri thức này tạo ra các cách ứng xử và giải pháp
quản lý môi trường sống của các cộng đồng, nó là cơ sở quan trọng để phát
triển công nghệ, giải pháp quản lý mới kết hợp với tri thức khoa học trong
giai đoạn hiện nay và tương lai. Rõ ràng nó không phải là tri thức thông
thường và có sự khác biệt một ít với tri thức khoa học. Đó là tri thức của
người dân bản địa, cộng đồng, không phải là của nhà khoa học hàn lâm; nó
gần gủi với kinh nghiệm nhưng có tính hệ thống và có cơ sở thực tiễn và
thường không được viết thành văn. Hiện nay tri thức này đang được nhiều
quốc gia trong đó có Việt Nam nghiên cứu, phát hiện, lưu trữ để làm cơ sở
kế thừa trong phát triển kinh tế xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng
cao bền vững dựa vào cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển
các nền văn hoá bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể tham khảo khái niệm khoa học:
“Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, về xã hội và tư duy, về những quy luật
phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy, hệ thống tri thức này được
hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội” (Đại
Bách khoa toàn thư Liên Xô (cũ), quyển XIX, theo Phạm Viết Vượng (2000)) hoặc:
“Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư tưởng tích luỹ trong quá
trình lịch sử, có mục đích phát hiện những quy luật khách quan của các hiện tượng
và giải thích các hiện tượng đó”
Tự điển báck khoa Wikipedia tiếng Anh định nghĩa:
“Khoa học, theo nghĩa rộng, là bất kỳ hệ thống kiến thức với cố gắng mô
hình hóa thực tế khách quan bằng cách sử dụng phương pháp luận, thủ thuật để
đưa ra dự báo chắc chắn và định lượng cho các sự vật, hiện tượng tương lai. Với
nghĩa hẹp hơn, khoa học cung cấp một hệ thống kiến thức dựa vào phương pháp
khoa học cũng như tổ chức sắp xếp toàn bộ hệ thống kiến thức thu được từ nghiên
cứu.
Các lĩnh vực khoa học nói chung thường được phân chia làm hai loại: i)
Khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật hiện tượng bao gồm đời sống sinh vật; ii)
Khoa học xã hội nghiên cứu hành vi của con người và xã hội. Khái niệm khoa học
nói trên đôi khi chỉ là giới hạn trong khoa học thuần túy, thực tế hơn, là khoa học
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ứng dụng nhằm nghiên cứu để đáp ứng các nhu cầu của con người” Tham khảo
web: http://en.wikipedia.org/wiki/Science
Hoặc theo Wikipedia tiếng Việt định nghĩa:
“Khoa học là hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng
các nhà khoa học tìm ra. Khoa học bao gồm khoa học thuần túy và khoa học ứng
dụng. Theo định nghĩa chung, khoa học là cơ sở, phương pháp có lý luận, tư duy và
chứng minh.
Khoa học thuần túy là các môn học bao gồm các phương diện triết lý, tôn
giáo, khoa học, tín ngưỡng, xã hội học, nhân chủng học, chính trị học, luận lý học,
đạo đức học, tâm lý học, phân tâm học, thần kinh bệnh học, ngôn ngữ học, tôn giáo
học huyền bí học.
Khoa học ứng dụng là khoa học chính xác sử dụng các kiến thức thuộc một
hay nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết những
vấn đề thực tế. Nó có liên hệ mật thiết hoặc đồng nhất với kỹ nghệ. Khoa học ứng
dụng có thể sử dụng để phát triển công nghệ”. Tham khảo Web site:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc

1.2 Đối tượng và chức năng của khoa học
Khoa học có đối tượng và chức năng rõ ràng là:
i) Đối tượng của khoa học:
Là những hình thức tồn tại khách quan khác nhau của vật chất đang vận động
và cả những hình thức phản ảnh chúng vào ý thức con người. Đối tượng của khoa
học cụ thể là:
-

Thế giới khách quan đang vận động bao gồm tự nhiên và xã hội

-

Phương pháp nhận thức thế giới khách quan đó.
ii) Chức năng của khoa học:
Khoa học có các chức năng chính như sau:

-

Phát hiện, khám phá bản chất các hiện tượng của thế giới khách quan, giải
thích nguồn gốc phát sinh, phát hiện quy luật vận động và phát triển của hiện
tượng ấy.

-

Hệ thống hoá các tri thức đã khám phá được tạo thành lý thuyết, học thuyết
khoa học
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-

Nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng những thành quả sáng tạo khoa học để
phát triển thực tiễn đời sống

Sự phát triển của khoa học dựa vào nhu cầu thực tiễn của cuộc sống và nhận
thức của con người. Nhu cầu thực tiễn là cơ sở để phát hiện vấn đề nghiên cứu đồng
thời là mục tiêu phải giải quyết của mọi nghiên cứu khoa học
Đồng thời khoa học còn là một hoạt động xã hội đặc biệt, nó có thể được
hiểu như các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, .... tuy nhiên hoạt động khoa học có
đặc thù riêng đó là quá trình phát minh sáng tạo ra tri thức mới cho nhân loại.

1.3 Phân loại khoa học
Bản chất của phân loại khoa học là sắp xếp các ngành khoa học theo hệ
thống thứ bậc trên cơ sở những đặc trưng riêng của chúng. Việc phân loại giúp cho:
-

phân định rõ từng lĩnh vực khoa học

-

làm căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển

-

quy hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

-

sắp xếp các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển công
nghệ

Có nhiều tiêu chí, cách tiếp cận để phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học,
UNESCO đã phân khoa học thành 5 lĩnh vực:
1. Khoa học tự nhiên và khoa học chính xác
2. Khoa học kỹ thuật
3. Khoa học nông nghiệp
4. Khoa học về sức khoẻ
5. Khoa học xã hội và nhân văn

2

Sự phát triển của khoa học

2.1 Lịch sử phát triển khoa học
Sự phát triển của khoa học gắn liền với lịch sử phát triển xã hội loài người và
có thể chia thành các giai đoạn:
-

Thời cổ đại: Đây là giai đoạn bắt đầu hình thành khoa học, lúc này chưa có
sự phân định rõ ràng các ngành, lĩnh vực khoa học. Mọi lĩnh vực tri thức đều
tập trung vào Triết học. Người đặt nền móng cho khoa học thời kỳ cổ đại là
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Aristot (384-322 trước Công nguyên). Sau đó khoa học dân phát triển và
phân chia thành các ngành Thiên văn học, Hình học, Cơ học,...
-

Thời Trung cổ: Thời kỳ này kéo dài hàng nghìn năm, chủ nghĩa duy tâm
thống trị xã hội. Điều này làm cho khoa học bị kiềm chế, phát triển chậm
chạp. Tuy nhiên do nhu cầu xã hội, tri thức khoa học vẫn được phát triển cho
dù chậm

-

Thế kỷ XV - XVIII- Thời kỳ phục hưng: Đây là thời kỳ phong kiến và sau đó
xã hội bắt đầu đô thị hoá, công nghiệp hoá, phát triển thương nghiệp, hàng
hải, ... đã dần mở ra cho khoa học cơ hội phát triển. Thời kỳ này đã nổi lên
các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đến phát triển xã hội như N. Copecnich,
Galile, Newton. Khoa học đã bắt đầu được phân chia theo lĩnh vực như Hoá
học, Thực vật học, Sinh lý học, Đại chất học, .... Tuy nhiên thời kỳ này khoa
học xã hội lại chưa được phát triển hoàn chỉnh, chủ nghĩa duy tâm và các
phương pháp siêu hình là cơ sở để giải thích các hiện tượng xã hội.

-

Thế kỷ XVIII - XIX: Đây là thời kỳ phát triển đô thị hoá, công nghiệp hoá trên
quy mô lớn. Do đó các ngành khoa học như Nông học, Thực vật học (sản
xuất lương thực, thực phẩm), Hoá học (phân bón, thuốc trừ sâu, nhuộm, tổng
hợp hữu cơ ...), Vật lý (máy hơi nước, điện báo, điện thắp sáng, ...), .... Trong
thời kỳ này có ba phát minh lớn là: i) Định luật bảo toàn năng lượng, ii)
Thuyết tế bào, iii) Thuyết tiến hoá. Cũng trong thời kỳ này khoa học xã hội
bắt đầu phát triển trên cơ sở quan điểm lịch sử và phép duy vật biện chứng.

-

Cuối thế kỷ XIX đầu XX: Đây là một thời kỳ bắt đầu cho việc hưng thịnh của
nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên được nghiên cứu bằng các phương
pháp thực nghiệm với kỹ thuật tinh vi và phân hoá mạnh thành các ngành,
các lĩnh vực để nghiên cứu chuyên sâu và đa dạng. Bên cạnh đó các ngành
khoa học lại xâm nhập lẫn nhau tạo nên khoa học trung gian, liên ngành như:
Lý Sinh, Hoá Sinh, Kỹ thuật – Xã hội, .... Khoa học lúc này ảnh hưởng mạnh
mẻ đến phát triển xã hội, đặc biệt là tiến trình công nghiệp hoá trên quy mô
toàn cầu

-

Thế kỷ XX - XXI: Đây là thời kỳ phát triển nhanh của khoa học và tác động
vào nhiều mặt của xã hội, bao gồm công nghệ thông tin, tự động hoá; công
nghệ sinh học, y học, nông học, hoá học, vật lý học, toán học, thống kê, quản
lý môi trường.. . trong đó tin học đã nổi lên như là cơ sở để phát triển các
ngành khoa học khác dựa vào tốc độ phân tích, xử lý thông tin dữ liệu.
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2.2 Quy luật phát triển khoa học
Từ lịch sử phát triển khoa học cho thấy các quy luật của phát triển khoa học:
-

Phát triển có gia tốc: Phát triển khoa học hiện đại có nhịp độ ngày càng gia
tăng trong các ngành, các phương diện do sự kế thừa và tích luỹ mạnh: i)
Lượng thông tin khoa học được khám phá tích luỹ lớn dẫn đến kỷ nguyên
bùng nổ thông tin, i) Số lượng nhà khoa học tăng lên nhanh chóng, iii) Số
lượng cơ quan nghiên cứu cũng phát triển mạnh, ....

-

Quy luật phân hoá của khoa học: Tri thức khoa học là một thể thống nhất, là
kết quả nghiên cứu một thế giới thống nhất. Tuy nhiên khách thể lại vô cùng
phức tạp, trong qúa trình nghiên cứu không một ngành nào có thể bao quát
được toàn bộ; do đó có quá trình phân hoá để nghiên cứu chuyên sâu từng
mặt, khía cạnh, bộ phận. Đây là xu hướng của khoa học hiện đại và đang
diễn ra hết sức mạng mẽ. Khoa học lúc đầu chỉ thống nhất trong phạm vi
Triết học, ngày nay đã phân thành trên 2 000 bộ môn khác nhau.

-

Quy luật phối hợp của các lĩnh vực khoa học: Khoa học phân nhánh để
nghiên cứu theo chiều sâu, tuy nhiên trong đối với các vấn đề có tính hệ
thống thì từng ngành khoa học hẹp lại không thể giải quyết nổi. Do đó trong
trường hợp đối tượng nghiên cứu mang tính hệ thống cao, không thể tách rời
thì cần có sự phối hợp liên ngành, đa ngành khoa học để nghiên cứu giải
quyết.

Ví dụ trong phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, có thời gian
người ta tách rời việc phát triển kỹ thuật, công nghệ với yếu tố xã hội. Kết quả là
sau một thời gian chuyển giao kỹ thuật đã không mang lại kết quả. Bởi vì một kỹ
thuật mới được nghiên cứu và ứng dụng lại phụ thuộc rất nhiều vào các nhân tố con
người, xã hội, dân tộc, trình độ phát triển, truyền thống, văn hoá, thị trường, ... . Do
đó trong thời gian gần đây, công việc nghiên cứu phát triển nông thôn, quản lý tài
nguyên thiên nhiên bền vững cần có sự phối hợp đa ngành, liên ngành kỹ thuật như:
Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, nông nghiệp, kinh tế, ... và phối hợp
với các ngành khoa học xã hội như: Thị trường, công nghiệp, xã hội, dân tộc học,
sinh thái nhân văn, .... Từ đã hình thành các phương pháp tiếp cận có sự tham gia,
nghiên cứu có sự tham gia của người dân và các bên liên quan.
-

Quy luật ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học: Khoa học và thực tiễn là
hai phạm trù có quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau. Tuy nhiên tiến trình
ứng dụng khoa học cũng có các giai đoạn khác nhau. Trong các giai đoạn
trước hoặc là khoa học có tính lý thuyết cao, hoặc điều kiện ứng dụng hạn
chế, hoặc chưa xuất phát theo nhu cầu do đó thời gian ứng dụng thường
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chậm chạp và khả năng ứng dụng là thấp. Giai đoạn ngày nay, khoa học
thiên về ứng dụng, hoặc khoa học lý thuyết cũng tiến nhanh sang thực
nghiệm để ứng dụng. Do đó quy luật chung là khoa học ngày càng có tốc độ
ứng dụng cao hơn.

3

Nghiên cứu khoa học

3.1 Khái niệm nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo của nhà nghiên cứu nhằm nhận
thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào việc quản lý thế giới
bền vững.
Hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm các nhân tố: i) Chủ thể nghiên cứu
(Ai nghiên cứu), ii) Mục đích nghiên cứu (Để làm gi?), iii) Phương pháp nghiên cứu
(Làm như thế nào?), iv) Sản phẩm của nghiên cứu (Lý thuyết, thực tế, số lượng,
chất lượng?), v) Giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu (Tính khách quan, độ tin
cậy, khả năng ứng dụng?).
Chủ thể của nghiên cứu khoa học: Theo quan điểm hàn lâm nghiên cứu
khoa học là của các nhà khoa học có phẩm chất trí tuệ và tài năng đặc biệt, được
đào tạo chu đáo. Quan điểm này không sai, nhiều nhà khoa học tài năng đã có
những phát minh đóng góp lớn cho khoa học của nhân loại; nhưng chúng ta không
nên quan niệm nghiên cứu khoa học là của riêng nhà khoa học “thực thụ”, trong
thực tế cũng có những người sản xuất bình thường có thể nghiên cứu khoa học, họ
thử nghiệm để tìm kiếm những cái mới phục vụ cho sản xuất và đời sống. Ngoài ra
với sự cần thiết liên kết đa ngành, chủ thể nghiên cứu có khi là một tập thể.
Mục đích của nghiên cứu khoa học: Là tìm tòi, khám phá các quy luật vận
động của thế giới tự nhiên và xã hội, nhằm ứng dụng chúng vào sản xuất hay tạo ra
những giá trị tinh thần, thoả mãn nhu cầu của con người. Nghiên cứu khoa học
không chỉ đơn thuần để nhận thức thế giới mà còn nhằm phục vụ lợi ích của xã hội,
con người.
Phương pháp nghiên cứu khoa học: Là con đường, giải pháp tiếp cận để
phát hiện bản chất vấn đề. Phương pháp nghiên cứu khoa học rất đa dạng, tuỳ thuộc
vào lĩnh vực nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Có thể là tổng quan các kết quả
đã có; khảo sát phân tích, đánh giá; thử nghiệm cách sản xuất mới; hệ thống hoá mô hình hoá các quy luật khách quan, phân tích chuyên gia, ....
Sản phẩm của nghiên cứu khoa học: Tạo ra thông tin mới, sản phẩm mới,
lý thuyết mới, .... Cho nên có thể nói khoa học luôn hướng đến cái mới, nhiều ý
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tư
ưởng khoa học độc đááo đi trướcc thời đại đã
đ dẫn dắt sự
s phát triểển của thựcc tiễn. Tuyy
nhhiên cũng cần có nhậận thức cáii mới ở đây
y không phhải quá lớnn lao, trong
g điều kiệnn
phhân hoá khhoa học theeo từng lĩnnh vực hẹp, thì cái mới có thể rrất nhỏ như
ưng sẽ gópp
phhần đóng góp
g cho phát triển xã hội.
Giá trị
t khoa họọc: Được quyết
q
định bởi độ tin cậy, tính ứ
ứng dụng và
v quy môô
phhạm vi áp dụng phụcc vụ cuộc sống.
s
Sản phẩm khoaa học phảii có tính kh
hách quan,,
cóó thể kiểm tra và đánhh giá đượcc.

P
Phương pháp
p

Chủủ thể
Cải thiệện đời sống,, nâng cao
nhận thứ
ức

Sản phẩm

Sơ đồ
đ 1.2: Các nh
hân tố cấu th
hành hoạt độn
ng nghiên cứu
u khoa học

Nghiên cứu khhoa học là một tiến trình thử nghiệm
n
cáái mới, do đó có thểể
thhành công hay
h thất bạại. Đồng thhời nghiên cứu khoa học
h là mộtt hoạt động
g khó hạchh
tooán kinh tế như là chii phí công sức,
s trí tuệ; sản phẩm
m nghiên cứ
ứu khoa họ
ọc có thể làà
m tài sản vô giá như
một
ưng cũng có
c thể là sự
ự chi phí tốn
t kém m
mà không đem
đ
lại kếtt
quuả gì. Do đó
đ nghiên cứu khoa học cần đư
ược xem xét
x thận trọọng và phâân tích, dự
ự
bááo cẩn thậnn trước khii tiến hành để tránh rủ
ủi ro và lãnng phí

3.2 Mức
c độ ngh
hiên cứu
u khoa học
Tuỳ theo
t
mục đích,
đ
đối tư
ượng mà nghiên
n
cứuu khoa học có các mứ
ức độ khácc
nhhau từ thấpp đến cao như
n sau:
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i) Mức độ mô tả: Để cung cấp dạng tri thức mô tả, đây là tri thức thu nhận
được qua quan sát, đo đếm, điều tra và được trình bày lại rõ ràng, trực quan, hệ
thống. Mô tả khoa học cung cấp hình ảnh đầy đủ về đối tượng, nhưng mô tả chưa
thiết lập được các mối liên hệ có tính quy luật, bản chất bên trong của đối tượng, vì
thế nó còn dừng ở mức nhận thức thực tiễn, kinh nghiệm
ii) Mức độ giải thích: Giải thích khoa học là trình bày được một cách tường
tận bản chất của đối tượng nghiên cứu. Giải thích khoa học cố gắng chỉ ra nguồn
gốc phát sinh, phát triển, mối quan hệ với các sự vật, hiện tượng khác, với môi
trường xung quanh, những nguyên nhân, hậu quả có thể xảy ra.
iii) Mức độ phát hiện: Phát hiện đồng nghĩa với phát minh, với quá trình
sáng tạo ra chân lý mới làm phong phú thêm kho tàng tri thức nhân loại. Trình độ
phát hiện là trình độ nghiên cứu hướng tới bản chất của sự vật, hiện tượng nhằm
khám phá quy luật vận động và phát triển của chúng. Tri thức phát hiện tạo nên các
khái niệm, lý thuyết mới, học thuyết mới, phương pháp nghiên cứu mới, những quy
trình công nghệ mới có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Cao
Mức độ
nghiên cứu

Phát hiện

Giải thích

Mô tả
Giá trị của tri thức

Thấp

Cao
Sơ đồ 1.3: Quan hệ gữa mức độ nghiên cứu và giá trị tri thức
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3.3 Loại hình nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học được phân chia thành các loại hình khác nhau:
-

Nghiên cứu cơ bản: Đi sâu khám phá bản chất và quy luật vận động, phát
triển của thế giới ở cả hai cấp độ vi mô và vĩ mô, tạo ra tri thức cơ bản làm
nền tảng cho mọi quá trình nghiên cứu ứng dụng tiếp theo. Nghiên cứu cơ
bản có thể được tiến hành dù chưa có địa chỉ ứng dụng.

-

Nghiên cứu ứng dụng: Là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là tìm cách vận
dụng những tri thức cơ bản để tạo ra những quy trình công nghệ mới, những
nguyên lý mới trong quản lý kinh tế và xã hội. Đây là loại hình nghiên cứu
phù hợp với quy luật phát triển xã hội hiện đại, rút ngắn từ phát hiện tri thức
đến tổ chức ứng dụng.

-

Nghiên cứu triển khai: Loại hình này nhằm nối liền khoa học và đời sống,
biến ý tưởng khoa học thành hiện thực.

-

Nghiên cứu dự báo: Là loại hình nghiên cứu có mục tiêu là phát hiện những
triển vọng, khả năng, xu hướng mới của sự phát triển. Nghiên cứu dự báo là
phân tích quy luật phát triển khoa học, kinh tế xã hội dựa trên các cơ sở dữ
liệu, thông tin khách quan đã có và những chiều hướng biến động của nó.

3.4 Nhu cầu và nguyên tắc nghiên cứu khoa học
i)

Nhu cầu nghiên cứu khoa học:

Nhu cầu nghiên cứu khoa học không bao giờ kết thúc, và trong xu thế phát triển,
nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày càng gia tăng. Nghiên cứu khoa học là:
•

Để khám phá ra các quy luật mới, cái mới

•

Để xem xét các cơ sở khoa học đã có

•

Để khám phá các phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực tiễn.

•

Để khám phá mối quan hệ giữa nghiên cứu – công nghệ và sản xuất.

•

Để áp dụng những thành tựu của nghiên cứu và giáo dục.

Trong lĩnh vực lâm nông nghiệp, ngày nay đang có yêu cầu và nhu cầu hiểu
biết tốt hơn về nhiều khía cạnh, điều này đang vượt hơn nguồn lực sẵn có cho
nghiên cứu. Chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề và yêu cầu trong nông lâm
nghiệp, xuất phát ở nhiều cấp độ quan trọng từ địa phương cho đến toàn cầu.
Nghiên cứu đang cần thiết ở nhiều khía cạnh khác nhau của nông lâm nghiệp, sản
phẩm của nó và mối quan hệ với các yếu tố xã hội, cộng đồng và kinh tế.
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Với nhu cầu lớn cho nghiên cứu như vậy, nhưng lại với một nguồn lực có
giới hạn để hỗ trợ cho nghiên cứu, do vậy vấn đề hết sức quan trọng là nghiên cứu
cần được tiến hành có chất lượng và có ý nghĩa trực tiếp, tiềm năng đối với thực
tiễn. Một phương pháp luận nghiên cứu có ý nghĩa thì ít nhất nó phải bảo đảm rằng
các kết quả nghiên cứu có khả năng biến thành sự thật; nó cần được những người
nghiên cứu, các bên liên quan, đồng nghiệp và cộng đồng thừa nhận ý nghĩa và tầm
quan trọng của nghiên cứu.
Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa khoa học tự nhiên và xã hội đã tạo nên
những thử thách cho nhà nghiên cứu. Mặc dù nhà nghiên cứu lâm nghiệp phải cung
cấp các hiểu biết về môi trường rừng, sản phẩm rừng và các hành động liên quan,
đồng thời họ cũng cần có khả năng thu hút mối quan tâm, sự tham gia của cộng
đồng trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải có kiến thức liên quan mật thiết đến
phương pháp, kỹ thuật và các vấn đề của khoa học xã hội
ii)

Hướng dẫn các nguyên tắc khám phá, tiếp cận khoa học

Phương pháp tiếp cận, khám phá khoa học, cho dù cho nghiên cứu nông lâm
nghiệp hay cho nghiên cứu vũ trụ, đều có 3 thành tố cơ bản: i) sử dụng các kinh
nghiệm thực tiễn; ii) quá trình thực nghiệm logic; iii) quan điểm phản biện. Mục
đích của phương pháp khoa học là thúc đẩy thẩm định tính độc lập của các khảo sát
khoa học.
Thực tiễn của phương pháp nghiên cứu khoa học là xây dựng các chân lý.
Các chân lý của xã hội mà khoa học khám phá phản ánh thực tiễn một cách chân
thực không có định kiến. Hiểu biết các bước áp dụng phương pháp khoa học sẽ
cung cấp cơ sở để chuẩn bị đề xuất nghiên cứu.
Các bước chính của khám phá, tiếp cận khoa học:
Bước 1. Xác định một vấn đề có ý nghĩa hoặc đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa
mà có thể có câu trả lời, có thể giải quyết được
Đối với nhiều nhà khoa học, bước này thường bị điều khiển bởi giác quan/tri
giác/ý thức, sự nhiệt tình và say mê khám phá. Một cách khác chúng được thực hiện
với sự thúc bách của tìm kiếm giải pháp của một vấn đề khoa học. Theo đuổi khoa
học và xác định các câu hỏi nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như
văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế. Tuy vậy với bất kỳ động cơ thúc đẩy nào, mọi
cố gắng để có được kiến thức đều bắt buộc bắt đầu ở bước này.
Bước 2. Cố gắng trả lời câu hỏi đưa ra ở bước 1 thông qua thu thập thông
tin và tiến hành các khảo sát, thực nghiệm.
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Các khảo sát ban đầu có thể là các dữ liệu thông qua tìm kiếm các tài liệu
khoa học hiện hành, các thông tin từ kinh nghiệm của các nhà khoa học hoặc từ các
thử nghiệm. Các khảo sát này nên hướng đến giá trị bao gồm định tính nhưng có thể
nhận biết được, định lượng và cần được lập lại. Các khảo sát cũng cần được tiến
hành đúng cách và cần áp dụng kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu, thông tin.
Bước 3. Đề xuất giải pháp cho vấn đề hoặc trả lời cho câu hỏi bằng một giả
thuyết khoa học
Đây chính là tuyên bố của mục tiêu nghiên cứu mà từ đó chúng cần được thử
nghiệm, kiểm tra. Các giải thuyết khoa học có khả năng nhận biết, có thể kiểm tra,
đánh giá và là giải pháp có tính dự báo cho một vấn đề mà nó sẽ giải thích hiện
tượng, tiến trình hoặc sự kiện. Nếu câu trả lời hoặc giải pháp không thể kiểm tra thì
về cơ bản nó sẽ vô dụng cho nghiên cứu sau này.
Bước 4. Kiểm tra các giải thuyết để cho phép khẳng định và tạo lập giá trị
Về cơ bản có hai cách để thực hiện điều này “tiến hành một thử nghiệm”
hoặc “điều tra/khảo sát tiếp theo”. Thử nghiệm là rất phổ biến trong nghiên cứu
khoa học nhưng nhiều vấn đề tự nhiên lại không tuân theo các thử nghiệm. Giải
thuyết được kiểm tra cho đến khi giải trình được hậu quả, đưa ra được dự báo chắc
chắn về tiến trình hoặc hiện tượng thông qua nghiên cứu, và xác định độ tin cậy của
dự báo với số liệu mới, các mô hình mới, ...
Bước 5. Chấp nhận, từ chối, hoặc điều chỉnh các giả thuyết.
Ở bước này, nếu giả thuyết sai sẽ bị bỏ qua. Nếu phải điều chỉnh, giả thuyết
cần được kiểm tra lại, điều này cần quay lại bước 3. Nếu giải thuyết là đúng với các
thử nghiệm/kiểm tra thích hợp, nó được thừa nhận. Tại bước này các kết quả có thể
được in ấn, xuất bản để được đánh giá và thẩm định bởi các nhà khoa học khác. Nếu
nó được tiếp tục khẳng định bởi các kiểm tra bổ sung, thông tin sẽ trở thành kiến
thức đáng tin cậy.
Bước 6. Xây dựng, hỗ trợ cho một lý thuyết khoa học.
Một lý thuyết khoa học được xây dựng để tạo nên kiến thức đáng tin cậy,
mục đích của nó là giải thích các tiến trình và hiện tượng tự nhiên. Sự tích lũy các
kiến thức đáng tin cậy và được khẳng định để định hướng cho khoa học thường là
lâu dài và một tiến trình mở rộng
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Bước 1: Xác định vấn đề có ý nghĩa
Hoặc
Đặt câu hỏi có ý nghĩa
Bước 2: Cố gắng trả lời câu hỏi

Bước 3: Đề xuất giải pháp cho vấn đề
Hoặc
Trả lời câu hỏi
Bằng một giả thuyết khoa học

Điều
chỉnh
Từ chối
Bỏ qua

Bước 4: Kiểm tra các giải thuyết để cho
phép khẳng định và tạo lập giá trị

Bước 5: Chấp nhận, từ chối, hoặc điều
chỉnh các giả thuyết.

Chấp
nhận

Bước 6: Xây dựng, hỗ trợ cho một lý thuyết
khoa học.

Sơ đồ 1.4: Phương pháp nghiên cứu tiếp cận khoa học trong thực tiễn
(Nguồn: C.P. Patrick Reid, (2000)

4 Khái niệm công nghệ và chuyển giao công
nghệ
4.1 Khái niệm công nghệ
Trong ngày đầu của công nghiệp hoá, người ta sử dụng phổ biến thuật ngữ
kỹ thuật (Technique) với ý nghĩa là các giải pháp để thực hiện một loại công việc.
Ví dụ trong lâm nghiệp có giải pháp kỹ thuật lâm sinh làm giàu rừng, gieo uơm,..
tuy nhiên khái niệm kỹ thuật trong nhiều trường hợp không đủ bao hàm các hoạt
động có tính chu trình, hệ thống. Vì vậy khái niệm công nghệ (Technology) xuất
hiện và được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Theo định nghĩa của Trung tâm chuyển giao
công nghệ châu á - Thái Bình Dương đề xướng, thì "Công nghệ sản xuất là tất cả
những gì liên quan đến việc biến đổi tài nguyên ở đầu vào thành hàng hoá ở đầu ra
của quá trình sản xuất".
Hệ thống công nghệ sản xuất bao gồm:
•

Phần kỹ thuật: Hệ thống máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất
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•

Phần thông tin, kiến thức, bí quyết: Thông tin về quy trình sản xuất, kiến
thức, các bí quyết kỹ thuật quan trọng và cần thiết cho một hệ sản xuất

•

Phần con người: Trình độ tay nghề, kỹ năng của người lao động trực tiếp

•

Phần tổ chức, quản lý: Trình độ tổ chức, quản lý điều hành, vận hành bộ
máy sản xuất.

Với khái niệm này, thuật ngữ công nghệ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực,
không chỉ đơn thuần về sản xuất mà còn về xã hội, quản lý; ví dụ: Công nghệ thông
tin, công nghệ sinh học, công nghệ quản lý, công nghệ giáo dục, công nghệ bảo vệ
môi trường....

4.2 Chuyển giao công nghệ
Các nhà tương lai học đã khẳng định: Tương lai sẽ thuộc về dân tộc nào có
tiềm lực trí tuệ cao, chứ không thuộc về những nước giàu có tài nguyên, bởi vì trí
tuệ con người là cơ sở thật sự cho mọi sự phát triển khoa học và kinh tế xã hội.
Về bản chất chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
thông qua dịch vụ thương mại có tổ chức.
Chuyển giao công nghệ theo UNESCO bao gồm:
•

Chuyển giao thiết bị kỹ thuật

•

Chuyển giao kiến thức và quy trình sản xuất

•

Chuyển giao kinh nghiệm tổ chức quản lý

Chuyển giao công nghệ được thực hiện cả ở trong nước và quốc tế. Chuyển
giao công nghệ có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với từng quốc gia và toàn thế giới.
Với ý nghĩa văn hoá-khoa học, chuyển giao công nghệ có hai mặt:
•

Kích thích quá trình lao động sáng tạo của nhà khoa học

•

Thúc đẩy quá trình sản xuất bằng việc ứng dụng nhanh các thành tựu
khoa học
Chuyển giao công nghệ có ý nghĩa:

•

Chuyển giao công nghệ đồng thời bảo đảm tính pháp lý, quyền sở hữu trí
tuệ.

•

Nó cũng giúp cho việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa
các vùng, khu vực, trong nước, quốc tế; từ đó làm rút ngắn sự cách biệt
trình độ phát triển giữa các khu vực.
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Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta hiện
nay phải nhập ngoại công nghệ tiên tiến nhưng với chiến lược chung là: Bước đầu
thích nghi với công nghệ nước ngoài để áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, dần dần
cải tiến công nghệ nhập ngoại để có sản phẩm tốt hơn, khi năng lực khoa học và
công nghệ đủ mạnh thì vươn lên sáng tạo công nghệ Việt Nam có sức cạnh tranh
với công nghệ thế giới.

4.3 Mối quan hệ giữa nghiên cứu, phát triển công nghệ
và sản xuất
Khám phá các kiến thức mới đáng tin cậy thuộc lĩnh vực hoạt động nghiên
cứu khoa học. Nhưng mối quan hệ giữa nghiên cứu với công nghệ và sản xuất sản
phẩm mới là gì?. Công nghệ được thực hiện trong bối cảnh khám phá kiến thức
mới. Công nghệ có thể được xác định bằng cách áp dụng một cách hệ thống các
kiến thức khoa học trong thực tiễn. Một cách rõ ràng, khoa học là một hoạt động
khác công nghệ; tuy vậy điều này không thể nói là chúng ta không thể thiết kế một
nghiên cứu liên quan đến công nghệ.
Điều quan trọng là khả năng phân biệt rõ ràng giữa nghiên cứu và công nghệ.
Trong nhiều trường hợp tiềm năng phát triển công nghệ là vấn đề cho nghiên cứu.
“Lý thuyết đường thẳng” để tiếp cận khoa học và phát triển thường được sử dụng
phổ biến ở các nước phát triển, trong khái niệm này, khoa học thuần túy mở đường
cho phát triển công nghệ. Tuy vậy, Jose Goldenberg (1998) có quan điểm ngược lại
và cho rằng mô hình thực tiễn hơn cho các quốc gia là nghiên cứu, phát triển công
nghệ, sản xuất và thị trường cần được tiến hành đồng thời. Sự tham gia trực tiếp của
nhà khoa học để xác định các giải pháp công nghệ, giải pháp cho một vấn đề ở cấp
địa phương thường có tính thực tiễn cao khi xác định nhu cầu nghiên cứu và ưu tiên
nghiên cứu. Thậm chí khi công nghệ đã có, chúng vẫn đòi hỏi nghiên cứu để làm
cho thích hợp ở rừng địa phương, từng khu vực, nếu đây là công nghệ được nhập
khẩu từ vùng khác vào.
Nghiên cứu lâm nghiệp là rất quan trọng cho phát triển bền vững của một
cộng đồng, một vùng và cả quốc gia. Điều này cho thấy nhu cầu nghiên cứu để
đóng góp cho đổi mới công nghệ, sản xuất vật liệu, sản phẩm mới hoặc tiến trình
quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên rừng. Tuy vậy, ngay cả khi nghiên cứu là
thành công và chỉ đường cho công nghệ, chúng cũng có thể bị giới hạn vì thiếu liên
kết thị trường và người sử dụng cuối cùng. Một cách hữu hiệu hơn là kiến thức mới
và công nghệ cần được tiến hành song song và thu hút nhiều cấp độ tham gia như
cộng đồng, chính phủ và tư nhân. Các công nghệ mới cũng có thể yêu cầu sự thay
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đổi trong chính sách của chính phủ để cho phép sử dụng tài nguyên thiên hiên tối ưu
và bền vững.
Lý thuyết đường
thẳng (Cổ điển)

Nhu cầu thực tiễn

Khoa
học

Khoa
học

Công
nghệ

Công
nghệ

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ mối quan hệ giữa Khoa học – Công nghệ
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Chương 2: Tiếp cận khoa học
Cơ chế phát hiện ý tưởng nghiên cứu khoa
học
1

Nghiên cứu khoa học cần được bắt đầu bằng việc phát hiện ý tưởng khoa
học, tức là trả lời câu hỏi nghiên cứu cái gì? để làm gì? Giá trị công trình nghiên
cứu cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào ý tưởng mới.
Một vấn đề đặt ra là bằng cách nào, cơ chế nào để có được ý tưởng nghiên
cứu khoa học? Trong thực tiễn nghiên cứu đã tổng kết một số cơ chế chính như sau:
i) Cơ chế trực giác: Trong nghiên cứu khoa học, nhiều khi ý tưởng độc đáo
xuất hiện hết sức đột ngột, bỏ qua tất cả các bước tư duy logic thông thường. ý
tưởng mới xuất hiện như “tia chớp”, đó là một hình thức nhảy vọt của tư duy được
gọi là trực giác.
Giải thích và đánh giá hiện tượng trực giác này có nhiều cách khác nhau:
•

Chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối hoá trực giác, cho rằng trực giác là ngoài
logic và là sự thành công của cảm hứng, một món quà của “Thượng đế”

•

Chủ nghĩa duy vật ngược lại khẳng định “món quà” này chính là sự kết
tinh lao động khoa học không mệt mỏi của con người, là bước nhảy vọt
của tư duy, xuất hiện năng lực trí tuệ mới và dẫn đến phát minh.

Về bản chất có thể thấy rõ ràng trực giác là sản phẩm của một quá trình tích
luỹ kiến thức, đồng thời với nó là sự say mê lao động khoa học, kiên trì và sáng tạo.
Sẽ không có một ý tưởng mới hay phát minh mới nằm ngoài sự kiên trì và định
hướng khoa học nghiêm túc.
ii) Cơ chế phân tích nguvên nhân và hậu quả của một vấn đề, phát hiện
mâu thuẫn, thiếu sót: Thông thường các nghiên cứu khoa học được bắt đầu từ việc
phát hiện đề tài thông qua phân tích vấn đề, các mâu thuẫn. Đề tài là một vấn đề
khoa học được hình thành do phát hiện các mâu thuẫn, thiếu sót của lý thuyết hay
thực tiễn nào đó. Các thiếu sót này không thể giải quyết bằng nhưng tri thức đã có,
do đó cần có nghiên cứu để khám phá, bổ sung, phát triển
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Cơ chế này
được thực hiện thông
qua phân tích sâu các
nguyên nhân – hậu quả
của một vấn đề khó
khăn chính, để từ đó
xác định được các ý
tưởng về giải pháp kỹ
thuật, công nghệ có
tiềm năng đưa ra thử
nghiệm.
Đây là một công cụ phân tích các nguyên nhân – hậu quả của một vấn đề,
xác định sự liên kết giữa các nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề, từ đó hiểu
được tình huống khó khăn để đối phó và xác định được điểm mấu chốt cho tiến
trình tác động đổi mới.
Với cơ chế này, để hỗ trợ cho việc phát hiện ý tưởng nghiên cứu khoa học,
thử nghiệm mới; phương pháp tiếp cận có sự tham gia, tổ chức làm việc theo nhóm
tập thể cần được thực hiện. Với cách làm có sự tham gia sẽ hỗ trợ tốt cho việc phân
tích các vấn đề và phát hiện ý tưởng mới cần được nghiên cứu, giải quyết. Trong
nhóm làm việc, bắt đầu bằng việc xác định vấn đề về mâu thuẫn, thiếu sót chính mà
nhóm nghiên cứu quan tâm. Viết vấn đề của họ lên tờ card và đính vào giữa tấm
bảng, sau đó:
Hỏi những người trong nhóm "Những nguyên nhân chính của vấn đề này là
gì?". Viết mỗi nguyên nhân lên mỗi tờ card, dán các tờ card lên bên trên của vấn đề
và vẽ các đường mũi tên chỉ ra sự kết nối dẫn đến vấn đề.
Sau đó hỏi nhóm nếu có những nguyên nhân khác tạo ra các nguyên nhân đã
xác định, từ đó vẽ ra một sơ đồ nguyên nhân nằm ở ½ phần trên của vấn đề.
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Nguyên nhân
Nguyên nhân

Nguyên nhân

Nguyên nhân
Hậu quả

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Vấn đề khó khăn, mâu
thuẫn, thiếu sót

Sau đó hỏi thành viên trong nhóm "Hậu quả hoặc tác động của những vấn
đề khó khăn này là gì?"
Viết mỗi kết quả lên mỗi card, dán các card này bên dưới vấn đề và vẽ các
mũi tên chỉ ra sự kết nối mang tính hậu quả của vấn đề.
Tiếp tục hỏi về các hậu quả của vấn đề, vẽ ra sơ đồ hậu quả nằm owr ½ bên
dưới của vấn đề.
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Nguyên nhân

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Nguyên nhân
Hậu quả
Hậu quả

Hậu quả

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Vấn đề khó khăn, mâu
thuẫn, thiếu sót
Hậu quả

Hậu quả

Hậu quả

Hậu quả

Yêu cầu mọi thành viên quan tâm đến tất cả các nguyên nhân và cùng nhau
thảo luận tìm ra giải pháp, ý tưởng để giải quyết vấn đề hoặc mâu thuẫn chính yếu
trên cơ sở giải quyết các nguyên nhân. Dùng card viết và dán giải pháp – ý tưởng
lên từng nguyên nhân. Đây chính là các ý tưởng mới để tiến hành thử nghiệm,
nghiên cứu. Từ đây lựa chọn ý tưởng nghiên cứu mới, có tính thực tiễn, khả thi để
bắt đầu tổ chức nghiên cứu.
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C chế tiếpp cận thựcc tiễn, có sự
s tham giia: Cơ chếế này ngày
y nay đượcc
iii) Cơ
khhuyến khícch để nghiiên cứu phhát triển nô
ông thôn, quản
q
lý tàii nguyên th
hiên nhiênn
dự
ựa vào cộnng đồng. Thhực tế có thhấy nông thôn
t
vùng cao có nhữ
ững điều kiiện hết sứcc
đaa dạng và riêng
r
biệt về
v tự nhiênn và xã hội nhân văn, do đó tronng nhiều năăm qua vớii
cáác nghiên cứu khoa học ở trạạm trại,
táách rời vớii điều kiệnn thực tế đã
đ tỏ ra
khhó ứng dụnng vào thựcc tiễn vì chhưa giải
quuyết được các mối quan
q
hệ phhức tạp
vàà nhạy cảm
m này. Vì vậy
v tiếp cậận có sự
thham gia ở thực
t
tiễn làà cơ hội giiúp nhà
ngghiên cứu phát hiệnn các vấn đề của
thhực tiễn, phù
p hợp với
v nguyệnn vọng,
nhhu cầu và điều kiện của nông dân, từ
đâây phát triểển các đề tài nghiên cứu có
sự
ự tham gia bảo đảm cho
c việc ứnng dụng
nggày kết quuả bởi nônng dân trêên hiện
trư
ường.
Sơ đồ 2.11 Mối quan h
hệ giữa 03 bêên trong PTD
D
(Nguồồn: http://www
w.socialforestrry.org.vn)
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Một trong cách tiếp cận nghiên cứu mới này là Phát triển công nghệ có sự
tham gia (Participatory Technology Development - PTD), nó có thể được định
nghĩa là một cách tiếp cận gắn liền nghiên cứu có sự tham gia với khuyến nông
khuyến lâm, dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng nông thôn
trong việc tìm kiếm các phương thức đổi mới sản xuất nông nghiệp và quản lý tài
nguyên, phù hợp với kỳ vọng của nông dân và các tiềm năng cũng như hạn chế ở
cấp độ nông hộ và thôn bản.
PTD cũng có thể hiểu như là cách tiếp cận có sự tham gia, trong đó có 03
bên: Nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông lâm cùng tham gia để thử
nghiệm những cái mới. Trong đó vai trò chính thuộc về người nông dân, nhà nghiên
cứu sẽ trợ giúp về mặt khoa học cho người dân, cán bộ khuyến nông lâm là người
thúc đẩy tiến trình thử nghiệm và mối quan hệ tương tác giữa nhà nghiên cứu và
nông dân. Trong PTD 03 bên cùng thử đi tìm “những cái mới” phù hợp với điều
kiện của người dân, thôn buôn. Những cái mới đó là ý tưởng mới về công nghệ,
hoặc mới về cách tổ chức quản lý, hoặc mới về điều kiện áp dụng và được lựa chọn
để thử nghiệm bởi nông dân.
Thế nào là một ý tưởng mới trong PTD?
- Mới về kỹ thuật và công nghệ: Có nghĩa là các ý tưởng này về mặt công nghệ và kỹ
thuật chưa được áp dụng, hoặc chưa nghe nói đến.
-

Mới về tổ chức quản lý: Có nghĩa là sự đổi mới về cơ bản trong các tổ chức quản lý sản
xuất, quản lý tài nguyên. Ví dụ: Thử nghiệm về quản lý rừng theo nhóm hộ.

-

Mới về điều kiện áp dụng: Có thể loại thử nghiệm này đã được làm ở đâu đó, nhưng
chưa được áp dụng ở địa phương, tuy nhiên điều kiện áp dụng ở đây khác với nơi xuất
xứ. Nói khác đi, nếu địa phương này có điều kiện khá đồng nhất với nơi đang tiến hành
thì không cần phải khởi xướng thử nghiệm, nó có thể thực hiện qua hoạt động chuyển
giao công nghệ. Các thông tin này nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông cần làm rõ và
cung cấp cho thôn bản.

Mạng lưới đào tạo LNXH (2003)

PTD dựa vào nhu cầu và điều kiện của nông dân, nó đáp ứng được mong đợi
của nông dân đồng thời có tính toán đến yếu tố khả thi, tính thực tiễn và các điều
kiện của nông dân được xem xét để lựa chọn giải pháp thích hợp. Do đó đây không
phải là những giải pháp yêu cầu công nghệ quá cao vượt quá nguồn lực của thôn
buôn hoặc là kỹ thuật được chuyển giao từ bên ngoài vào không đáp ứng được nhu
cầu và mong muồn thực sự của nông dân.
Trong PTD kiến thức của nông dân, nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông
lâm được coi trọng như nhau. Người nông dân được xem là một đối tác bình đẳng
trong phát triển và áp dụng kỹ thuật mới, thích ứng với sản xuất nông lâm nghiệp.
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Xét về góc độ hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa các bên liên quan, PTD có thể hiểu
như là một tiến trình kết hợp kiến thức địa phương với kiến thức khoa học, trong đó
kiến thức bản địa của người dân cũng được coi quan trọng như bất kỳ kiến thức nào
do khoa học tạo ra. Phát triển công nghệ có sự tham gia thúc đẩy sự kết hợp có tính
sáng tạo này để phát huy nội lực nhằm cải thiện sản xuất và quản lý tài nguyên thiên
nhiên ở các vùng nông thôn.
(Tham khảo: Bảo Huy, các cố vấn và cộng sự (2003): Sổ tay hướng dẫn phát
triển công nghệ có sự tham gia. Mạng lưới đào tạo LNXH Việt Nam, Helvetas, Bộ
NN & PTNT. Nxb NN & PTNT)

2

Xác định các nhu cầu nghiên cứu ưu tiên
i)

Xác định vấn đề và nhu cầu nghiên cứu ưu tiên:

Trước khi viết một đề xuất nghiên cứu, người nghiên cứu trước hết cần xác
định các nhu cầu nghiên cứu quan trọng. Vấn đề nghiên cứu ưu tiên sẽ rất phụ thuộc
vào nhiều nhân tố, bao gồm ý nghĩa của vấn đề hoặc nhu cầu, năng lực của nhà
nghiên cứu và của tổ chức để giải quyết vấn đề, những nguồn lực hiện có hoặc tiềm
năng để tiến hành nghiên cứu và nhận thức của xã hội, cộng đồng, của các tổ chức
là yếu tố quan trọng để cho các sản phẩm, lợi ích của nghiên cứu được thừa nhận.
Rõ ràng, bước đầu tiên của chuẩn bị đề xuất nghiên cứu là xác định một vấn
đề hoặc thiết lập một vấn đề mà đó sẽ là chủ đề của đề xuất nghiên cứu. Điều này có
thể là một bước đơn giản đối với nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, người có đầy đủ
kiến thức và nhận thức trong lĩnh vực của họ và có kinh nghiệm về tầm quan trọng
của các vấn đề liên quan. Nhưng ngay cả các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, khi
tìm kiếm và xác định nghiên cứu ở lĩnh vực mới cũng đòi hỏi các phân tích và kỹ
năng khái quát hóa, chuyển từ ý tưởng của vấn đề sang câu hỏi có khả năng nghiên
cứu và có tính thực tế. Phân tích là một bước quan trọng trong xác định vấn đề.
Điều này có thể được làm thông qua liệt kê các nguyên nhân, lý do của một chủ đề
đặc biệt được lựa chọn.
Xác định nhu cầu ưu tiên nghiên cứu là:
• Để có sự hiểu biết nhu cầu và cách tiếp cận cho việc xác định các vấn
đề nghiên cứu có tính thực tiễn
• Để đánh giá nhu cầu trên cơ sở thẩm định nguồn lực
• Để xác nhận nhu cầu đầu vào của các bên liên quan nhằm xác định
vấn đề nghiên cứu
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Thông thường chúng ta chỉ xác định vấn đề nhưng lại thiếu thẩm định vấn đề
đó thực sự có ý nghĩa và quan trọng hay không?. Tiến trình xác định ý nghĩa của
vấn đề ưu tiên nghiên cứu là cần có sự giao tiếp và trao đổi giữa các bên liên quan,
người bị tác động bởi vấn đề đó
ii)

Đầu vào của người sử dụng và nhu cầu của các bên liên quan

Tổ chức nghiên cứu, một cách chính thức hoặc không chính thức, cần cân
nhắc đến đối tượng khách hàng khi xác định nhiệm vụ và chiến lược nghiên cứu
tổng thể. Khái niệm xác định sự quan tâm và nhu cầu của các bên liên quan là rất
quan trọng để tư vấn cho cá nhân nhà nghiên cứu trong phát hiện và xác định các
vấn đề/chủ đề cho nghiên cứu.
Các bên liên quan được xác định là những người, nhóm người hoặc tổ chức
mà có yêu cầu đến tổ chức hoặc cá nhân nhà nghiên cứu sự quan tâm, nguồn lực
hoặc đầu ra hoặc các tác động của đầu ra (Lundgren, et al., 1994). Ví dụ các bên
liên quan quan trọng đối với nhà nghiên cứu bao gồm các tổ chức chính phủ, chính
thức, các nhóm nghề nghiệp (công nghiệp, bảo tồn, hợp tác), chủ đất, người đóng
thuế, cơ quan giáo dục, nhà tài trợ, các cơ quan kỹ thuật, đồng nghiệp và người lao
động. Cộng đồng khoa học, các nhóm nghiên cứu, cơ quan hàn lâm cũng là những
bên liên quan quan trọng, và trong nhiều trường hợp nó là quan trọng nhất bởi vì
các nhà khoa học có vài trò xem xét các kiến thức và thẩm định tính tin cậy, xác
thực của kiến thức do nghiên cứu tạo nên.
Nhận thức được nhu cầu của những người sử dụng tiềm năng các sản phẩm
nghiên cứu trong bối cảnh ứng dụng có thể là cực kỳ quan trọng trong việc xác định
tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề hơn là phụ thuộc vào bản thân chỉ cộng đồng
nghiên cứu. Tuy vậy tiếp cận nghiên cứu để giải quyết vấn đề chắc chắn sẽ được
xem xét, phán quyết bởi các nhà khoa học khác.
Một vấn đề cần được thừa nhận là các nhóm khác nhau sẽ có tầm nhìn và
quan tâm khác nhau đến đầu ra của một chương trình nghiên cứu. Ví dụ, phụ nữ có
thể có thể nắm giữ những mối quan tâm và giá trị hơn là đàn ông, cụ thể là phụ nữ
có vai trò và tầm quan trọng trong sử dụng rừng và các nguồn tài nguyên thiên
nhiên liên quan trong nhiều quốc gia và không được phép bỏ qua hoặc xem nhẹ.
Những nhóm quan tâm này sẽ bị phân tầng bởi kinh tế hoặc cấu trúc xã hội và điều
này sẽ tác động đến mối quan tâm của họ đối với nhu cầu nghiên cứu
Để bắt đầu cho phân tích các bên liên quan, cần thiết đặt ra các câu hỏi sau
(Lundgren et al., 1994):
• Ai là bên liên quan của dự án nghiên cứu của bạn?
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• Họ muốn gì từ nghiên cứu này?
• Các tiêu chuẩn, tiêu chí nào họ sử dụng để đánh giá nghiên cứu của
bạn?
• Làm thế nào nghiên cứu của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó?
Câu hỏi đầu tiên có thể được trả lời thông qua thực hiện phương pháp động
não trong nội bộ nhóm nghiên cứu hoặc với các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu
khác. Một cách chắn chắn, nếu cơ quan quan nghiên cứu của bạn đã có một chiến
lược, nó đã xác định nhiều bên liên quan.
Có thể là trong kế hoạch chiến lược của cơ quan đã cung cấp thông tin để trả
lời câu hỏi hai và ba. Nếu chưa có, nó là cần thiết để hỏi các bên liên quan thông
qua khảo sát và phỏng vấn, thảo luận với họ để biết nhu cầu và các tiêu chuẩn/tiêu
chí của họ.
Việc xác định làm thế nào đáp ứng được các tiêu chí của các bên liên quan
yêu cầu làm một phân tích. Một công cụ nên được sử dụng là một bảng phân tích
trong đó bao gồm danh sách các bên liên quan, điều họ mong đợi, tiêu chí của họ và
một số dự kiến để nghiên cứu có thể đáp ứng nhu cầu, mong đợi của các bên
(Lundgren et al, 1994)
Bảng 2.1: Ma trận phân tích các bên liên quan trong nghiên cứu
Các bên liên
quan

Họ mong đợi gì từ
nghiên cứu này?

Tiêu chuẩn, tiêu chí
họ sử dụng để đánh
giá nghiên cứu?

Theo các tiêu chuẩn
đó, nghiên cứu cần
làm như thế nào?
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Tổng quan vấn đề nghiên cứu

3

Để thẩm định, đánh giá sự cần thiết, ý nghĩa của vấn đề, chủ đề nghiên cứu
người ta sử dụng phương pháp tổng quan vấn đề nghiên cứu.
Tổng quan vấn đề nghiên cứu là việc xem xét các tài liệu, thông tin của các
tri thức, kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề quan tâm, từ đây phát hiện ra các
chổ thiếu hụt, nhu cầu nghiên cứu; khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu và
đưa ra giải pháp định hướng nghiên cứu
Tổng quan vấn đề nghiên cứu cần được tiến hành một cách khoa học, logic
để có thể hệ thống hoá được các chủ đề liên quan đên vấn đề ưu tiên nghiên cứu.
Trình tự như sau:
i.

Bắt đầu bằng việc lựa chọn một lĩnh vực quan tâm và kỳ vọng, một vấn
đề có thể phát hiện được đề tài nghiên cứu mới, có giá trị

ii.

Tập hợp các tài liệu, thông tin liên quan; sắp xếp hệ thống trong một
danh mục tài liệu tham khảo (Xem tiêu chuẩn sắp xếp tài liệu tham khảo,
trích dẫn ở bảng dưới đây)

iii.

Lập một cấu trúc để tổng hợp thông tin, kiến thức. Thông thường được
lập theo các chủ đề và theo trình tự logic.

iv.

Tiến hành đọc tài liệu, tóm tắt các điểm chính và trình bày lại theo văn
phong và nhận thức của người đọc. Tuy nhiên một vài nơi có thể trích
dẫn một đoạn văn của chính tác giả, lúc này cần ghi tên tác giả, năm, và
số thứ tự tài liệu tham khảo.

v.

Trên cơ sở tổng quan, tiến hành bình luận, phân tích và xác định các vấn
đề cần quan tâm nghiên cứu, ưu tiên nghiên cứu. Đây là cơ sở để xác
định hoặc khẳng ý tưởng nghiên cứu trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên
cứu đã có.

Trong thực tế cũng có những nghiên cứu dưới dạng tổng quan tài liệu đã có,
từ đây hệ thống hoá, khái hoá thành nhận thức mới, lý thuyết mới, quy luật mới. Do
đó tổng quan tài liệu cũng là một hoạt động nghiên cứu.
Tổng quan vấn đề nghiên cứu sẽ làm cho người đọc rõ ràng hơn về sự cần
thiết của nghiên cứu. Vì vậy cần trình bày các sự kiện, bằng chứng để hỗ trợ cho
việc làm rõ vấn đề, nhu cầu nghiên cứu. Các bằng chứng có thể từ phần tổng quan
vấn đề nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây của chính bạn, những thử nghiệm ban
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đầu mà bạn đã tiến hành hoặc từ các nguồn có sẵn khác. Sử dụng các dữ liệu thống
kê hoặc sự kiện là hỗ trợ tốt cho việc này, tuy nhiên cần bảo đảm số liệu đó là xác
thực và được cập nhật. Các thông tin chung chung là không hữu ích ở đây; mà cần
cung cấp các thông tin có tính cơ sở để chứng minh rằng bạn am hiểu lĩnh vực này
và nhu cầu nghiên cứu là có thực, cấp thiết.
Các điểm sau cần chú ý khi trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu:
• Làm rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề
• Chứng minh rằng tại sao vấn đề này cần được quan tâm
• Chứng tỏ rằng có khả năng giải quyết vấn đề này thông qua nghiên
cứu.
• Làm cho người đọc quan tâm và muốn đọc phần tiếp theo của đề xuất
nghiên cứu.
• Chỉ ra đầu ra dự báo của nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề này để
đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và lợi ích xã hội
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Cách sắp xếp tài liệu tham khảo:
- Tiếng Việt:
+ Sắp xếp theo thứ tự A, B, C, ... của tên tác giả
+ Ghi theo thứ tự: Họ tên tác giả và cộng sự (năm): Tên tài liệu. Nhà xuấtt bản, nơi xuất
bản.
- Tiếng Anh :
+ Sắp xếp theo tên tác giả A, B, C, ... nhưng lưu ý tên tác giả nước ngoài đứng trước
+ Ghi tên họ, năm, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản như trong phần tiếng Việt

Ghi chú: Trong một số trường hợp tài liệu được trích dẫn, người ta còn ghi số trang trích dẫn

Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt
1. Daniel Murller, Bjoern Wode (2002): Hướng dẫn vẽ bản đồ thôn bản có sự tham gia sử
dụng bản đồ ảnh. SFDP Sông Đà. Bộ NN & PTNT
2. FAO (1996): Quản lý tài nguyên rừng cộng đồng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
3. GFA (2003): Báo cáo đề xuất mô hình thử nghiệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Dự
án phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak – RDDL, Sở Kế hoạch Đầu tư Đak Lak.
4. Bảo Huy và cộng tác viên (2002): Kiến thức sinh thái địa phương của cộng đồng dân tộc
thiểu số Đak Lak trong quản lý sử dụng lâm sản ngoài gỗ và canh tác nương rẫy.
SEANAFE, ICRAF
5. Bảo Huy (2002), “Phát triển lâm nghiệp cộng đồng”, Tạp chí Lâm nghiệp xã hội, Chương
trình LNXH, Bộ NN & PTNT, 2002 (3), tr.15-17
6. Bảo Huy, Hoàng Hữu Cải, Võ Hùng (2003), Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có
sự tham gia, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
7. Katherine Warner (1997): Một số vấn đề về du canh liên quan đến kiến thức kỹ thuật cổ
truyền và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tại vùng nhiệt đới ẩm thuộc á - Phi - Mỹ
la tinh. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
8. Web site: Chương trình hỗ trợ LNXH: http://www.socialforestry.org.vn
Tiếng Anh
9. Cairns M (1997): Indigenous Fallow Management (IFM) in South Asia: New research
exploring the promise of farmer - generated technologies to stabilise and intensify
stressed swidden systems.
10. Chandra Bahadur Rai and other (2000): Simple participatory forest inventory and data
analysis – Guidelines for the preparation of the forest management plan. Nepal Swiss
Community Forestry Project.
11. Chiang Mai University (2001): Hand out of the training course in local ecological
knowledge (LEK) & Knowledge - based systems approaches. Thailand.
12. FAO (1999): The participatory process for supporting collaborative management of
natural resources: An Overview. FAO, Rome
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Trích đoạn tổng quan tài liệu nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng
và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu sô Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai” (Bảo Huy
và cộng sự, 2005):
Quan điểm, khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Về phạm vi thuật ngữ cộng đồng, theo FAO (1996) [34] một cộng đồng được định nghĩa như
là những người sống tại một chổ, trong một tổng thể hoặc là một nhóm người sinh sống tại
cùng một nơi theo những luật lệ chung. ý tứ về tính chất tổng thể hoặc cùng nhau gắn bó là
gốc ngữ nghĩa trong thuật ngữ cộng đồng, nó giúp trả lời câu hỏi ai là người nằm trong một
hệ quản lý tập thể đặc biệt. Trong khi từ cộng đồng ẩn dụ một nhóm người tổng thể sống tại
một vị trí hoặc cùng với nhau theo cách nào đó, thì từ thôn xã có nghĩa là giữa những nhóm
người khác nhau. Sự phân biệt giữa cộng đồng và thôn xã khá quan trọng trong khi nghiên
cứu những ai có quyền hưởng lợi một vài tài nguyên công cộng và lợi ích được phân bổ như
thế nào.
Tiếp theo đó là thuật ngữ Lâm nghiệp cộng đồng (Community Forestry), đây là một thuật ngữ
sẽ không bao giờ kết thúc việc tìm kiếm định nghĩa, theo FAO (1978) [35] Lâm nghiệp cộng
đồng là bao gồm bất kỳ tình huống nào mà người dân địa phương tham gia vào hoạt động
lâm nghiệp, tuy vậy nó thường được sử dụng với nghĩa hẹp hơn như là các hoạt động lâm
nghiệp được tiến hành bởi cộng đồng hoặc nhóm người dân địa phương (J.E. Michael Arnold
(1999), [45]). ở Nepal dùng thuật ngữ Nhóm sử dụng rừng (Forest User Group) để chỉ hoạt
động lâm nghiệp cộng đồng được tổ chức bởi các nhóm đồng sử dụng tài nguyên rừng trong
một làng [62].
Từ tổng quan cho thấy trên thế giới và ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua còn nhiều
vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu tiếp theo bao gồm các khía cạnh liên quan về chính
sách, kinh tế, kỹ thuật, xã hội và tiếp cận như sau:
-

Quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng cho cộng đồng: Cần làm rõ mối
quan hệ giữa quy hoạch đất lâm nghiệp với giao rừng cho cộng đồng

-

Phát triển các giải pháp kỹ thuật trên đất rừng dựa vào kiến thức sinh thái địa
phương.

-

Lập kế hoạch kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng: Cần xây dựng một chu trình
có tính hệ thống để lập kế hoạch kinh doanh rừng hàng năm và trung hạn phù
hợp với điều kiện cộng đồng.

Ghi chú: số trong [34] là số thứ tự tài liệu tham khảo trong danh mục

33

4

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học biểu hiện ở 3 cấp độ: i) Phương pháp
luận, ii) Phương pháp cụ thể, iii) Logic của tiến trình thực hiện hoạt động nghiên
cứu. Ba vấn đề này có mối quan hệ theo cấp độ lý luận và tính cụ thể để tổ chức
nghiên cứu được biểu diễn theo sơ đồ 2.2

Cao

Cấp
độ lý
luận

Phương pháp
luận

Phương pháp
cụ thể
Logic nghiên
cứu

Thấp

Mức độ cụ thể

Cao

Sơ đồ 2.2: Quan hệ giữa 3 thành tố của phương pháp nghiên cứu khoa học theo cấp độ lý luận
và cụ thể

Trong nghiên cứu khoa học, hai khái niệm phương pháp luận và phương
pháp cụ thể là gần gủi với nhau nhưng không đồng nhất. Phương pháp luận là hệ
thống quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo để xác định phương hướng tiếp cận để giải
quyết vấn đề nghiên cứu; vì vậy nó thuần tuý lý luận. Phương pháp cụ thể là cách
thức, thủ thuật cụ thể; vừa có tính lý luận vừa thực tiễn. Phương pháp luận chỉ đạo
phương pháp cụ thể, phương pháp cụ thể xuất phát từ phương pháp luận trong sự
thống nhất chung.
Sau đây là một số quan điểm phương pháp luận chung nhất cho các lĩnh vực
khoa học:
i) Phép duy vật biện chứng là cơ sở cho nhận thức khoa học: Phép duy vật
biện chứng giúp cho người nghiên cứu có những quan điểm, quy tắc chỉ đạo nghiên
cứu dựa vào các quy luật chung của thế giới tự nhiên, xã hội như: Cái chung cái
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riêng, ngẫu nhiên và tất nhiên, nguyên nhân và kết quả, ... đây là các cơ sở phương
pháp luận cho việc nghiên cứu tính toàn diện, chính xác, sâu sắc về các hiện tượng.
ii) Quan điểm hệ thống, cấu trúc trong nghiên cứu khoa học: Đây là một
luận điểm quan trọng của phương pháp luận, được áp dụng trong hầu hết các nghiên
cứu cả về tự nhiên và xã hội. Nó yêu cầu xem xét các đối tượng một cách toàn diện,
trong các mối liên hệ, trong trạng thái vận động và phát triển, trong hoàn cảnh cụ
thể để tìm ra quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Quan điểm này tập trung
ở các điểm chính:
•

Nghiên cứu đối tượng phức tạp phải xem xét chúng một cách toàn diện,
phải phân tích chúng thành các bộ phận để nghiên cứu sâu sắc và phải
tìm được tính hệ thống, cấu trúc của đối tượng

•

Phải nghiên cứu đầy đủ mối quan hệ hữu cơ của các thành tố trong hệ
thống để tìm ra quy luật nội tại của hệ thống đó

•

Nghiên cứu đối tượng với mối quan hệ với môi trường, phát hiện quy luật
tác động qua lại của đối tượng với môi trường

iii) Quan điểm lịch sử - logic trong nghiên cứu khoa học: Bảo đảm tính lịch sử
và tính logic trong nghiên cứu là tôn trọng lịch sử khách quan và phát hiện triệt
để tính trật tự diễn biến của đối tượng nghiên cứu
iv) Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học: Yêu cầu khoa học phải
gắn liền với sự phát triển của thực tiễn sinh động đa dạng. Chính vì vậy nghiên
cứu khoa học phải có tính cấp thiết nhằm mục đích cải tạo thực tiễn phục vụ cho
đời sống con người.

VÝ dô vÒ Ph−¬ng ph¸p luËn cña ®Ò tμi nghiªn cøu “Qu¶n lý rõng dùa vμo céng ®ång”:
Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia kÕt hîp víi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vμ thèng kª
to¸n häc ®−îc ¸p dông ®Ó thö nghiÖm vμ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ x· héi, kü
thuËt trong tiÕn tr×nh x©y dùng m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vμo céng ®ång. C¸c ph−¬ng ph¸p
nμy ®−îc sö dông phèi hîp víi nhau nh»m môc ®Ých cñng cè vμ ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p
kü thuËt vμ tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó øng dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc thiÓu sè.
B¶o Huy vμ céng sù (2005)
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5

Kỹ năng nghiên cứu khoa học

Kỹ năng nghiên cứu khoa học là khả năng thực hiện thành công các công
trình nghiên cứu khoa học trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận,
sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu. (Phạm Viết Vượng,
2000). Hệ thống kỹ năng này có thể phân chia thành 3 nhóm chính sau đây:
i) Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu thích hợp: Bao gồm bắt đầu
bằng từ việc phát hiện ý tưởng/đề tài nghiên cứu đến xây dựng các giải pháp,
chọn lựa phương pháp luận để giải quyết vấn đề, xây dựng giả thuyết.
ii) Sử dụng và phát triển phương pháp nghiên cứu cụ thể: Bao gồm việc
lựa chọn và triển khai phương pháp nghiên cứu cụ thể theo chuyên môn để
có thể giải quyết nội dung, vấn đề nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cụ
thể thường rất đa dạng và phụ thuộc vào từng ngành, lĩnh vực khoa học và
đối tượng nghiên cứu. Cách lựa chọn phương pháp nghiên cứu được trình
bày và thảo luận trong chương 3.
iii) Sử dụng công cụ, kỹ thuật nghiên cứu, tiếp cận: Người nghiên cứu cần
phải có các kỹ năng như: Sử dụng các thiết bị công cụ nghiên cứu như thiết
bị điều tra, đo đếm, dụng cụ thiết bị thí nghiệm; sử dụng các phương tiện xử
lý thông tin dữ liệu, máy tính; kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy, kỹ năng trình bày,
tổng hợp, tài liệu hóa các kết quả bằng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, bảng biểu; kỹ
năng viết báo cáo (đây là một vấn đề cần quan tâm để có thể phản ảnh rõ
ràng minh bạch và thuyết minh được kết quả nghiên cứu một cách trong
sáng).
Trong nghiên cứu cần cả 03 kỹ năng nói trên và chúng được phối hợp với
nhau để tiến hành nghiên cứu và tổng hợp kết quả, trình bày và giải trình để đạt
được mục tiêu nghiên cứu.

6.

Nghiên cứu theo nhóm
i)

Nhu cầu tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu

Trong thực tế có nhu cầu giải quyết vấn đề lớn và tổng hợp; ví dụ trong lĩnh
vực lâm nghiệp với nhiều yêu cầu phức tạp cho nghiên cứu, và với những nỗ lực cá
nhân thường thất bại hoặc tốt nhất cũng chỉ giải quyết được một vài khía cạnh nhỏ
trong những vấn đề lớn. Trong nhiều trường hợp, đơn giản hóa tiếp cận sẽ không
mang lại những kiến thức thực tế cho cả một tiến trình, chu trình, quy trình, ... Như
vậy đang có nhu cầu cho nhà nghiên cứu là mở rộng thành viên nghiên cứu và thiết
kế dự án nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phức tạp và chủ chốt; ví dụ trong
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lâm nghiệp chúng cần giải quyết mối liên hệ giữa sinh học, môi trường tự nhiên, sản
phẩm rừng mới, công nghệ thông tin và ngay cả vấn đề kinh tế, xã hội
Đã có những ví dụ trong quá khứ khi mà một nhóm nhà nghiên cứu đã cố
gắng để có những hiểu biết về các hệ thống phức tạp thông qua tiếp cận nghiên cứu
đa ngành và liên ngành. Các cố gắng nghiên cứu hệ sinh thái đang tiếp tục, đặc biệt
là các hệ sinh thái rừng để giải quyết các vấn đề trên quy mô rộng như là môi
trường, cụ thể là chương trình “thay đổi khí hậu toàn cầu” ở các nơi khác nhau trên
thế giới. Tiếp cận “Quản lý hệ sinh thái” và quản lý rừng đòi hỏi có sự hiểu biết
khác nhau như là sự tương tác giữa sinh học, tự nhiên/môi trường và hệ thống xã
hội; điều này đòi hỏi một cách tiếp cận nghiên cứu mới đa ngành – liên ngành.
Tuy vậy, nghiên cứu theo nhóm là một tiếp cận rất khó khăn để giải quyết
vấn đề và đối mặt với nhiều thử thách mà không có trong các nghiên cứu cá nhân.
Văn hóa nghiên cứu trong nhiều tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là viện và trường đại
học, đó là thường chỉ thừa nhận và tặng thưởng cho các nghiên cứu cá nhân
ii)

Một vài đặc điểm căn bản của nhóm nghiên cứu

Bao gồm các yêu cầu chính sau:
• Cần xác định một cá nhân là người trách nhiệm chính. Những người
khác là cộng tác viên nghiên cứu.
• Đưa ra lý do rõ ràng về nhu cầu nghiên cứu theo nhóm
• Cần chứng minh rằng nghiên cứu theo nhóm sẽ được quản lý có hiệu
quả
• Phác họa rõ ràng về trách nhiệm nghiên cứu của mỗi thành viên và
làm thế nào họ đóng góp vào suốt tiến trình
Giao tiếp/trao đổi tốt trong nhóm nghiên cứu là yếu tố sống còn. Trong giai
đoạn lập kế hoạch, cần quan tâm đến việc làm thế nào các nhà nghiên cứu có thể
giao tiếp/trao đổi với nhau. Cần có kế hoạch họp thường xuyên trong nhóm nghiên
cứu để bảo đảm sự hợp tác, trao đổi và chia sẻ kiến thức/ thông tin và cùng giải
quyết các vấn đề phức tạp
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Chương 3: Thiết kế khung logic nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính logic cao, do đó trong tiến
trình xây dựng đề xuất nghiên cứu cũng như thực hiện nghiên cứu cũng cần có cách
tiếp cận logic để đạt được mục tiêu, ý tưởng nghiên cứu có hiệu quả

1. Hướng dẫn xây dựng khung logic cho dự án
nghiên cứu
1.1

Giới thiệu khung logic nghiên cứu

Khung logic là một công cụ quản lý với mục đích tạo ra thiết kế tốt thể hiện
tính logic của dự án nghiên cứu và các cấu phần mà nó đóng góp. Về căn bản nó
được sử dụng để hỗ trợ người lập dự án nghiên cứu cấu trúc và định dạng ý tưởng
của họ trong một mẫu tiêu chuẩn một cách rõ ràng.
Khung logic là một ma trân 4x4. Theo chiều dọc và cấp bậc nó bao gồm: (i)
mục đích, (ii) mục tiêu (iii) kết quả và (iv) các hoạt động. Nó còn bao gồm thứ tự
theo chiều ngang: (i) tóm tắt các thông tin ở các cấp độ từ mục đích – mục tiêu- kết
quả và hoạt động (ii) các chỉ tiêu/chỉ báo cho biết việc đạt được các mục tiêu ở các
cấp độ, (iii) các nguồn cần thiết để thẩm định các chỉ tiêu, và (iv) các giả định quan
trọng để có thể di chuyển từ một mục tiêu/kết quả lên mục tiêu và kết quả cao hơn.
Bảng 3.1: Khung logic nghiên cứu
Tóm tắt

Mục đích/Mục
tiêu tổng thể
Mục tiêu cụ
thể của
nghiên cứu
Đầu ra/ Kết quả

Các hoạt
động/nội dung
nghiên cứu

Chỉ tiêu đo lường

Phương tiện/Nguồn Các giả định
để thẩm định các chỉ quan trọng
tiêu
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Các thành tố của khung logic được xác định như sau:
i.

mục đích/mục tiêu tổng thể là mục tiêu ở cấp cao hoặc là tác động có
tính lâu dài của nghiên cứu ở trong vùng, khu vực hoặc quốc gia;

ii.

mục tiêu cụ thể là tác động trực tiếp, đo đếm được của nghiên cứu, đó
chính là kết quả cuối cùng được hoàn thành của nghiên cứu;

iii.

các sản phẩm đầu ra là các kết quả mà nghiên cứu này bảo đảm đạt
được;

iv.

các hoạt động/nội dung là các hành động chủ chốt được tiến hành
nhằm tạo ra được kết quả đầu ra;

v.

các chỉ tiêu/tiêu chí là các thông số để đo lường, thẩm định mức độ
đạt được của các mục tiêu ở các cấp độ, nó bao gồm các thông số định
lượng, định tính, chất lượng và thời gian hoàn thành;

vi.

các phương tiện đề thẩm định là các nguồn cụ thể của các dữ liệu cần
thiết để xem xét mức độ đạt được của các mục tiêu ở các cấp độ;

vii.

các giả định là các sự kiện, điều kiện, quyết định quan trọng; nó nằm
ngoài sự quản lý của nghiên cứu nhưng lại rất thiết để đạt được mục
tiêu ở các cấp độ khác nhau.

Sự liên kết và tính logic của các cấu phần theo kiểu dạng sau:
IF [Các hoạt động/nội dung được tiến hành ] AND [Các giả định là xãy
ra/đúng] THEN [Các kết quả /đầu ra sẽ được tạo nên],
IF [Các kết quả/đầu ta được tạo nên] AND [Các giả định là xãy ra/đúng]
THEN [Mục đích sẽ đạt được], và cứ thế tiếp tục.
Khung logic cần xác định dự án nghiên cứu theo các vấn đề
mục đích – đầu ra – hoạt động/nội dung
và số lượng – chất lượng – thời gian

1.2

Ứng dụng khung logic để nghiên cứu

Tại sao một cấu trúc như thế cần được áp dụng trong nghiên cứu? Một vài
người nghiên cứu đã tranh luận rằng họ không thể biết trước họ sẽ phát hiện ra cái
gì và như vậy họ không nên được hỏi trước là nó đạt được bao nhiêu, như thế nào?.
Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu người nghiên cứu đệ trình đề
xuất để xin kinh phí nghiên cứu. Tất nhiên, kết quả nghiên cứu không thể biết trước,
nhưng chương trình làm việc để có được các kết quả này cần được soạn thảo một
cách cẩn thận bởi nhà nghiên cứu. Và đây là cũng là cách duy nhất để có thể dự
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toán kinh phí nghiên cứu. Điều này cũng chỉ ra rằng tiêu chí “QQT” (Quantity,
Quality and Timing: Số lượng, chất lượng và thời gian) cần được đưa ra trong đề
xuất nghiên cứu.
Trước khi đi vào khung logic, hãy làm rõ sự quan trọng và tính liên quan của
tiêu chí “QQT”. Số lượng có thể bao gồm diện tích của thử nghiệm, số lượng thí
nghiệm trong phòng, số lần đi lại, bao nhiêu km đến hiện trường, .... Chất lượng
cung cấp các thông tin như kiểu dạng của đất, loại thiết kế thử nghiệm, kiểu phân
tích được áp dụng, loại tài liệu được xuất bản, .... Thời gian cho biết khi nào thì kết
thúc, khi nào kết quả đạt được (thành công hoặc không thành công), ....
Khung logic không phải cứng nhắc ngay từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Nó
là một tài liệu sống mà có thể thay đổi tùy theo môi trường bên ngoài, hoặc bất kỳ
sự thay đổi nào phải có để có thể đạt được kết quả, đầu ra. Thông tin trong khung
logic là có tính tổng quát trong giai đoạn thiết kế nghiên cứu và được sử dụng để
quản lý việc thực hiện. Các thông tin bổ sung chi tiết hơn về kế hoạch, tiến trình,
thủ tục, quy trình, phương pháp nghiên cứu cụ thể, vật liệu, phương tiện.... có thể
được được đính kèm bằng văn bản riêng và nó cung cấp, làm rõ hơn khung logic.
Các sửa đổi trong khung logic, một cách lý tưởng cần được tiến hành với sự đồng ý
của tất cả các bên liên quan trong tiến trình nghiên cứu. Cuối cùng một trong những
lý do để sử dụng khung logic là nó giải thích rõ ràng làm thế nào để tiến trình
nghiên cứu đạt được các mục đích đã đạt ra.

Thủ tục, trình tự để xây dựng khung logic nghiên

1.3

cứu
Thủ tục để thiết kế khung logic bao gồm:
i)

Xác định mục đích/mục tiêu tổng thể

Đây là lý do căn bản để tiến hành nghiên cứu này. Nó cũng chính là tầm nhìn
trong tương lai mà nghiên cứu này hỗ trợ để đạt đuợc, nhưng nó không thể đạt được
hoàn toàn bởi nghiên cứu này. Nghiên cứu này sẽ đóng góp vào mục đích tổng thể,
nhưng để hoàn thành được mục đích này thì còn cần nhiều nghiên cứu khác.
ii)

Xác định mục tiêu cụ thể

Tại sao nghiên cứu này cần được tiến hành? tác động mong đợi của nó là gì?
Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là mô tả tác động mà nó tạo ra bởi việc hoàn thành
các kết quả/sản phẩm nghiên cứu. Cần phải mô tả rõ ràng mục tiêu, mặc dù nghiên
cứu hướng đến đạt các mục tiêu, nhưng nó không trực tiếp sản xuất ra, mà thông
qua các kết quả, sản phẩm đầu ra của nghiên cứu. Nhưng đồng thời cũng không
nhầm lẫn nó với các kết quả đầu ra.
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Các mục tiêu nghiên cứu cần cụ thể, đo lường được kết quả của nghiên cứu.
Các mục tiêu cũng sẽ là cơ sở để xác định phương pháp luận nghiên cứu và đánh
giá kết quả nghiên cứu. Không được nhầm lẫn giữa mục tiêu và mục đích tổng thể,
mục tiêu là cụ thể và trực tiếp
Các mục tiêu cần được viết vắn tắt và cô đọng để mô tả nghững gì mà nghiên
cứu mang lại. Cần viết một mục tiêu không qua 2 câu.

Ví dụ: Mục tiêu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng
đồng”
•

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, thử nghiệm các cơ sở khoa học và thực
tiễn để đề xuất hệ thống giải pháp, phương pháp tiếp cận trong phát triển
phương thức quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số.

•

Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các
mục tiêu cụ thể là:
i.

Phát triển phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong giao đất giao rừng,
phản hồi về chính sách, thể chế, tổ chức, chế độ hưởng lợi từ rừng trong
tiến trình giao quyền quản lý rừng cho cộng đồng.

ii.

Phát triển phương pháp xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp
dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống kiến thức sinh thái
địa phương và tiếp cận có sự tham gia.

iii.

Xây dựng các phương pháp đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia và
lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

iv.

Hệ thống hoá và tài liệu hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng
dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số.

Bảo Huy và cộng sự (2005)

iii)

Xác định các đầu ra/kết quả

Dự án sẽ hoàn thành cái gì? Đây là các kết quả của nghiên cứu hoặc đầu ra
thích hợp để dự án đạt được các mục tiêu cụ thể và cũng là điều mà nhà nghiên cứu
cam kết sẽ tạo ra theo như kế hoạch. Đầu ra của nghiên cứu cần được làm rõ như là
các kết quả mà chúng là cần thiết để bảo đảm cho việc đạt được mục tiêu của
nghiên cứu. Đầu ra cần được viết dưới dạng chuỗi các kết quả theo thời gian. Trong
nghiên cứu, nó có thể là các đầu ra cụ thể của năm thứ 1, năm tiếp theo, ... mà trong
đó kết quả cuối cùng cần được chỉ ra ở từng thời điểm cụ thể trong khung logic.
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iv)

Xác định các hoạt động/nội dung nghiên cứu

Làm thế nào nghiên cứu được hoàn thành? Các họat động/nội dung nghiên
cứu là các yếu tố hành động cần thiết để hoàn thành được các kết quả/đầu ra và là
trách nhiệm của nhà nghiên cứu. Mỗi một mục tiêu của các cấp độ đầu ra cần có
một hoạt động hoặc nhóm hoạt động để hỗ trợ cho việc này; các họat động được xác
định như là chiến lược hành động để hoàn thành được từng kết quả/đầu ra.
Nhiều trường hợp có sự nhầm lẫn, lẫn lộn giữa mục tiêu và nội dung nghiên
cứu. Cần hiểu rõ rằng mục tiêu là điều cần đạt được, trong khi đó nội dung như là
một hoạt động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đó
Ví dụ: Nội dung nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa
vào cộng đồng” (trích)
Để đạt được kết quả/đầu ra của nghiên cứu, đề tài tiến hành các nội dung nghiên
cứu, thử nghiệm chính như sau:
i.

Thử nghiệm giao đất giao rừng và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính
sách, chế độ hưởng lợi:
o

Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp giao đất giao rừng có sự tham
gia

o

Nghiên cứu tăng trưởng và xác định phương pháp tính chế độ hưởng lợi
cho người nhận rừng.

o

Tổ chức thử nghiệm xây dựng 02 giao đất giao rừng ở hai cộng đồng
dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai và rút ra các vấn đề về chính sách, tổ
chức, kỹ thuật trong GĐGR

ii.

Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, mô tả, phân tích và hệ
thống hóa kiến thức sinh thái địa phương của hai dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai
về quản lý tài nguyên rừng thường xanh và rừng khộp làm cơ sở phát triển kỹ
thuật lâm nghiệp

iii.

.........

Bảo Huy và cộng sự (2005)

v)

Xác định các giả định quan trọng

Các giả định quan trọng là các điều kiện, nhân tố bên ngoài, nó không được
quản lý hoặc tiến hành bởi nghiên cứu, nhưng việc đạt được các mục tiêu lại phụ
thuộc vào nó. Tuy nhiên cũng lưu ý là không đưa ra các giả định có tính hiển nhiên,
hoặc ngược lại là không thể xảy ra; đồng thời cũng không đưa ra giả định chung
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chung hoặc đó là việc mà nghiên cứu phải làm, ví dụ như: trời sẽ không mưa vào
thời điểm đó, tiếp cận được các hiện trường thích hợp, ..... Giả định, tóm lại là nhân
tố bên ngoài, thực sự quan trọng, có khả năng xảy ra và là điều kiện cần để đạt được
mục tiêu ở một cấp độ nào đó.
Tại cấp độ mục tiêu, giả định là điều kiện quan trọng để có thể đạt được mục
đích tổng thể. Tại cấp độ đầu ra, giả định là điều kiện cần thiết để đạt được mục
tiêu. Giả định ở cấp độ hoạt động không nên bao gồm bất kỳ các điều kiện ban đầu
(kinh phí kịp thời, ...), mà chúng có thể được đặt ra thành yếu tố yêu cầu riêng biệt
Hãy làm theo thứ tự như sau:
(i)

tại mức mục tiêu cụ thể,

(ii)

tại mức kết quả,

(iii)

tại mức các hoạt động/nôi dung, và

(iv)

tại mức mục đích tổng thể.

vi)

Xác định các chỉ thị đo lường được:

Các chỉ thị cần được xác định định lượng, chi tiết ở các cấp độ theo yêu cầu
của các mục tiêu, và chúng cần bảo đảm để các mục tiêu cao hơn đạt được. Để làm
rõ chỉ tiêu thẩm định về số lượng, chất lượng và thời gian cần đưa ra con số, ngày
tháng hoặc mô tả chất lượng cụ thể có thể đo lường được; điều này là quan trọng để
giám sát hiệu quả (tại cấp độ kết quả/đầu ra) và đánh giá (tại cấp độ mục tiêu). Chỉ
tiêu ở cấp độ mục tiêu cần chỉ ra cái gì là quan trọng, đồng thời là số lượng, chất
lượng và thời gian; và nó độc lập với kết quả đầu ra. Chỉ tiêu ở cấp độ đầu ra và
mục đích tổng thể cần như là nhân tố để thẩm định khách quan bao gồm các giá trị
định lượng, định tính và thời gian.
Hãy làm theo thứ tự:
(i)

tại cấp độ mục tiêu cụ thể,

(ii)

tại cấp độ kết quả đầu ta,

(iii)

tại cấp độ mục đích tổng thể, và

(iv)

tại các hoạt động/nội dung

vii)

Xác định phương tiện để thẩm định các chỉ tiêu:

Xác định các nguồn thông tin để thẩm định các chỉ tiêu, và các bằng chúng
điển hình để cho biết cái gì đã đạt được. Tại cấp độ hoạt động thường là các báo cáo
tiến độ. Tại cấp đầu ra thường là các ấn phẩm, bài báo, bài giảng, hoạt động lan
rộng, .... Họat động thẩm định cũng cần xác định các hành động cần thiết theo yêu
cầu để thu thập thêm các căn cứ để đánh giá
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Theo trình tự:
(i)

tại cấp độ mục tiêu,

(ii)

tại cấp độ đầu ra,

(iii)

tại cấp độ hoạt động/nội dung, và

(iv)

tại cấp độ mục đích.

viii)

Xem xét khung logic

Nhằm sắp xếp một cách hệ thống phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu và
giám sát và đánh giá. Việc hoàn thiện khung logic cần quan tâm nhiều hơn đến các
cột CHỈ TIÊU và PHƯƠNG TIỆN THẨM ĐỊNH và tính logic theo CHIỀU ĐỨNG
từ trên xuống và dưới lên.
Sử dụng mệnh đề logic IF [ ] AND [ ] THEN [ ]... để kiểm tra mối liên quan
giữa các cấp độ mục tiêu. Bằng cách khác để làm điều này là đặt câu hỏi “Như thế
nào – How” khi di chuyển từ trên xuống dưới trong khung logic và “Tại sao –
Why” khi di chuyển từ dưới lên trên. Mối quan hệ IF/THEN giữa mục tiêu và mục
đích cần bảo đảm tính logic và không được bỏ sót. Tính logic theo chiều đứng giữa
hoạt động, đầu ra, mục tiêu và mục đích cần có tính thực tiễn và cho cả tiến trình.
Cuối cùng, cần lưu ý trong khung logic cần mã số theo cấp độ để tiện theo
dỏi. Ví dụ:
-

Các mục tiêu cụ thể mã số 1, 2,3, ......

-

Các kết quả đầu ra mã số: 1.1; 1.2 .... ứng với mục tiêu 1; 2.1, 2.2, 2.3 ... ứng
với mục tiêu 2, và tiếp tục

-

Các hoạt động/nôi dung mã số: 1.1.1, 1.1.2 ... ứng với kết quả 1.1

Bảng 3.2: Mã số các cấp trong khung logic nghiên cứu
Tóm tắt

Mục đích/Mục
tiêu tổng thể
Mục tiêu cụ
thể của
nghiên cứu

1....
2. ......

Chỉ tiêu đo lường

Phương tiện/Nguồn Các giả định
để thẩm định các chỉ quan trọng
tiêu
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Tóm tắt

Đầu ra/ Kết quả

1.1
1.2
.....
2.1
2.2
2.3
.......

Các hoạt
động/nôi dung
nghiên cứu

1.1.1
1.1.2
.....
1.2.1
1.2.2
1.2.3
......
2.1.1
....
2.2.1
2.2.2
......
2.3.1
.....

ix)

Chỉ tiêu đo lường

Phương tiện/Nguồn Các giả định
để thẩm định các chỉ quan trọng
tiêu

Các câu hỏi chính phục vụ cho việc xây dựng khung logic ở các cấp
độ

Mục đích tổng thể
-

Vấn đề chính là gì mà nghiên cứu cần giải quyết? – Mô tả mục đích

-

Nghiên cứu sẽ đóng góp ở mức nào cho giải pháp đó? – Xác định các
chỉ tiêu

-

Làm thế nào đo lường mức đóng góp của nghiên cứu? – Xác định
phương tiện/phương pháp kiểm tra/thẩm định.

-

Điều kiện gì là cần thiết để đạt được mục đích và nguy cơ của nó là gì?
– Xác định các giả định quan trọng

Mục tiêu
-

Ảnh hưởng và tác động trực tiếp và chính của nghiên cứu sẽ là gì? –
Xác định các mục tiêu

-

Những điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề ở mức nào? - Xác định các
chỉ tiêu
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-

Các ảnh hưởng và tác động được đo lường như thế nào? – Xác định
phương tiện kiểm tra

-

Các điều kiện cần thiết khác là gì để nghiên cứu đóng góp vào mục đích
và các nguy cơ của nó? Các kết quả nghiên cứu được áp dụng trong
thực tiễn như thế nào? – Xác định các giả định

Đầu ra
-

Nghiên cứu sẽ tạo ra sản phẩm gì? – Xác định các đầu ra và mô tả các
chỉ tiêu.

-

Các kết quả được đo lường như thế nào? – Xác định các phương tiện
kiểm tra.

-

Các điều kiện cần thiết để các đầu ra giải quyết được mục tiêu và nguy
cơ của nó là gì? – Xác định các giả định

Các hoạt động/nội dung nghiên cứu
-

Cái gì đang được làm?

-

Các gì, làm như thế nào, phương tiện, thiết bị nào cần có?

-

Nhu cầu tài chính?

-

Các điều kiện nào là cần thiết để các họat động tạo ra được các kết quả
đầu ra và nguy cơ, rủi ro của nó là gì?

Tham khảo khung logic của một số đề xuất nghiên cứu:
-

Hướng dẫn tóm tắt khung logic nghiên cứu, dự án của Cơ quan hợp tác
và phát triển Thụy Sĩ

-

Đề cương nghiên cứu Quản lý rừng đầu nguồn dựa vào cộng đồng

2. Tiến trình logic phát triển giải pháp/phương
pháp nghiên cứu cụ thể và xác định nguồn lực
nghiên cứu
Đây là một tiến trình logic, xuất phát từ ý tưởng/chủ đề nghiên cứu đã phát
hiện trên cơ sở phân tích vấn đề và tổng quan vấn đề nghiên cứu, cùng với chọn lựa
phương pháp luận nghiên cứu thích hợp, từ đây xác định các cấu phần quan trọng
trong nghiên cứu là: i) Mục đích, mục tiêu nghiên cứu, ii) Kết quả đầu ra của nghiên
cứu, iii) Họat động/Nội dung nghiên cứu, và iv) Giả định nghiên cứu cần thiết. Tất
cả thể hiện trong một khung logic nghiên cứu đã trình bày ở phần trên.
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Từ đây cần tiếp tục xác định các cấu phần chi tiết của đề xuất nghiên cứu là
i)

Phương pháp/giải pháp nghiên cứu cụ thể cho từng nội dung/họat
động nghiên cứu

ii)

Các nguồn lực cần thiết cho từng hoạt động/nội dung nghiên cứu và
tương ứng/phù hợp với phương pháp nghiên cứu.

Tiến trình logic này được biểu diễn trong sơ đồ 3.1
Mong đợi, khám phá mới

Chủ đề, đề
tài
Tổng quan
vấn đề

Củng cố vấn đề nghiên cứu

Phương pháp
luận

Định hướng nghiên cứu

Đạt được điều gì: Tri
thức, phương pháp,
sản phẩm?

Mục đích. mục
tiêu , kết quả
nghiên cứu

Làm gì đề đạt mục
tiêu?

Nội dung nghiên
cứu (Hoạt động
nghiên cứu)

Phương pháp
nghiên cứu cụ
thể

Nguồn lực
nghiên cứu
Các giả định quan trọng
theo cấp độ

Làm như thế nào đề
thực hiện nội dung?

Các đầu vào cho
nghiên cứu
Điều kiện cần thiết?

Sơ đồ 3.1: Tiến trình logic phát triển giải pháp nghiên cứu
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2.1. Chọn lựa, thiết lập phương pháp nghiên cứu cụ thể
Phương pháp nghiên cứu cụ thể là giải pháp, tiếp cận nghiên cứu, công cụ
nghiên cứu, thực nghiệm để thực hiện nội dung nghiên cứu và giúp cho nghiên cứu
đạt được kết quả và mục tiêu.
Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm việc kiểm nghiệm một giả
thuyết thông qua thử nghiệm hoặc tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá. Các thiết
kế thử nghiệm thường theo cần được bố trí để bảo đảm có số liệu cần thiết, tin cậy
và có thể xử lý thống kê hoặc các công cụ đánh giá để kiểm định giả thuyết
Cần chỉ ra phương pháp thu thập số liệu cụ thể, phương pháp kiểm tra, khảo
sát, công cụ thống kê, và tất cả cần có trong một khung logic cụ thể.
Phương pháp nghiên cứu bao gồm một số nhóm chính sau đây:
i) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, thực nghiệm:
-

Phương pháp quan sát khoa học: Là một hoạt động có tổ chức, mục
đích, kế hoạch và có phương tiện để tìm các dấu hiệu đặc trưng hay
quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: Quan sát đặc tính
sinh học của động vật rừng, của sâu bệnh hại, ... Đối với phương pháp
này cần tiến hành
o Lập kế hoạch thời gian thích hợp để quan sát được đối tượng,
o Xác định các phương tiện, công cụ thích hợp.
o Tổng hợp và khái quát quy luật

-

Phương pháp điều tra tự nhiên và xã hội: Là phương pháp khảo sát
một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện quy luật,
những đặc điểm định tính và định lượng của đối tượng nghiên cứu. Ví
dụ: Điều tra quy luật phân bố, cấu trúc rừng; quan hệ sinh thái loài;
điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, ... Đối
với phưong pháp này cần tiến hành xác định:
o Số mẫu thu thập cần thiết
o Chọn lựa phương pháp điều tra
o Thiết kế mẫu biểu điều tra
o Phương pháp xử lý số liệu, ước lượng cho tổng thể về số trung
bình, biến động, phân bố, quan hệ, .....

-

Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức các thí nghiệm trên đồng ruộng,
trong rừng hoặc trong phòng thí nghiệm. Việc tổ chức thử nghiệm cần
có thiết kế cụ thể để có thể đánh giá được kết quả. Ví dụ: Thử nghiệm
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trồng rừng với các mật độ khác nhau để đánh giá sản lượng, thử
nghiệm các phương pháp nhân giống, thử nghiệm giống mới, ... Đối
với phương pháp này cần tiến hành:
o Thiết kế thí nghiệm
o Bố trí thí nghiệm với lần lặp lại thích hợp để xử lý thống kê
o Thu thập số liệu theo định kỳ
o Xử lý số liệu và phân tích kết quả
-

Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở tổng kết các
kinh nghiệm một cách có hệ thống, khách quan các kết quả nghiên
cứu, các tri thức đã có về một vấn đề nào đó, đưa ra khuyến cáo nhân
rộng trên hiện trường hay tổ chức chia sẻ ở các hội thảo. Đối với
phương pháp này cần tiến hành:
o Tổng hợp dữ liệu, tài liệu
o Hệ thống các tài liệu theo chủ đề
o Thẩm định tính xác thực và tin cậy của các tài liệu
o Phân tích, đánh giá, phản biện
o Tông hợp các vấn đề phát hiện

ii) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Bắt đầu bằng việc phân tích, phân
loại các tài liệu để tìm ra cấu trúc lý thuyết, các xu hướng phát triển; từ đó tổng hợp
để xây dựng một hệ thống khái niệm, phạm trù mới.
iii) Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp sử dụng trí tuệ của một đội
ngũ chuyên gia trong chuyên ngành nghiên cứu để xem xét nhận định một vấn đề
nào đó. Phương pháp này giúp cho việc phát huy trí tuệ tập thể, tuy nhiên đôi khi nó
phụ thuộc vào chủ quan, kinh nghiệm, định kiến của chuyên gia nên kém khách
quan. Các tổ chức thông thường là hội thảo có sự tham gia hoặc làm việc nhóm.
iv) Phương pháp mô hình hoá, mô phỏng toán học các quy luật tự nhiên
và xã hội:
-

Các tri thức có thể được khái quát thành các quy trình, mô hình để
điều khiển tạo ra sản phẩm mới

-

Trên cơ sở dữ liệu đầu vào từ điều tra, thử nghiệm, thống kế toán học
được áp dụng để đạt được các kết quả: i) So sánh đánh giá các kết quả
nghiên cứu, ii) Phát hiện quy luật theo một dạng hàm toán học, iii) Mô
phỏng, khái quát hoá thành các mô hình toán phục vụ dự báo, điều
khiển các quy luật tự nhiên và xã hội
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Mô hình toán có thể biểu diễn bằng một hàm tuyến tính hoặc phi tuyến tinh
nhiều biến tác động đến một biến phụ thuộc: y = f(x1, x2, x3, x4, .... xn). Ví dụ y:
sinh trưởng của cây rừng, các xi là các biến số sinh thái, tác động của con người, ....
từ đây có thể dự báo sinh trưởng y qua các biến xi hoặc thay đổi xi để đạt được giá
trị y mong muốn trong quản lý rừng.
v) Phưong pháp nghiên cứu có sự tham gia (PR - Participatory
Research): Đối với phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào
cộng đồng, khi mà những nghiên cứu “hàn lâm” với ý đồ nghiên cứu từ nhà nghiên
cứu trở nên khó áp dụng và “chuyển giao” vào thực tế, người ta buộc phải suy nghỉ
đến những nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu đích thực của nông dân, hoặc giải quyết
các vấn đề mà nông hộ đang gặp phải. Trong đó người nông dân tham gia vào tiến
trình nghiên cứu với nhà khoa học. Đây là một phương pháp nghiên cứu hứa hẹn
thành công cho nhiều vấn đề nghiên cứu ứng dụng trong quản lý tài nguyên dựa vào
cộng đồng.
Các công cụ có thể áp dụng đối với nghiên cứu có sự tham gia:
-

Đánh giá nông thôn có sự tham gia – PRA

-

Tổ chức thử nghiệm cùng nông dân (PTD) (Tham khảo tài liệu PTD)

-

Đồng thời ứng ứng các phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để kết
luận.

Geever and McNeill (1997) chỉ ra rằng sẽ rất hữu ích nếu sử dụng 3 câu hỏi:
"how?", "when?", và "why?" khi trình bày phương pháp nghiên cứu. Để trả lời câu
hỏi “how” sẽ cung cấp chi tiết các gì sẽ diễn ra khi dự án bắt đầu và đến kết thúc,
trả lời câu hỏi “when” là trình bày phương pháp trong một chuỗi logic các hoạt
động trong một khung thời gian; và trả lời câu hỏi “why” tức là cần chứng minh tại
sao lại lựa chọn phương pháp đó, đặc biệt nếu đó là phương pháp mới, chưa phổ
biến. Ngoài ra trong một số trường hợp cũng cần trả lời câu hỏi “where” để chỉ ra
nơi chốn thực hiện phương pháp
Trong xác định phương pháp nghiên cứu, một nội dung/hoạt động nghiên
cứu có thể chỉ sử dụng một phương pháp nghiên cứu hoặc sử dụng nhiều phương
pháp nghiên cứu hoặc sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu.
Các phương pháp nghiên cứu nói trên có tính độc lập tương đối đồng thời có
mối quan hệ với nhau khi áp dụng, một phương pháp này được áp dụng sẽ là tiền đề
để áp dụng phương pháp khác. Ví đụ phưong pháp điều tra, thử nghiệm trên đồng
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ruộng sẽ cung cấp dữ liệu, thông tin cho phương pháp mô hình hoá, mô phỏng toán
học để phát hiện quy luật, so sánh, đánh giá, hệ thống hoá.
Ví dụ: Phương pháp nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng mô hình quản lý rừng
dựa vào cộng đồng” (trích)
Phương pháp hệ thống hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng cộng
đồng và xây dựng các tài liệu hướng dẫn:
-

Kiểm nghiệm các phương pháp trên hiện trường trong suốt thời gian nghiên
cứu 02 năm cùng với các bên tham gia và người dân

-

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi

-

Tổng hợp thành các chu trình, đơn giản hoá, cụ thể hoá để có thể vận dụng
thuận lợi trong thực tế với người dân.

Bảo Huy và cộng sự (2004)

Trong nghiên cứu, cả tự nhiên và xã hội, hầu hết cần ứng dụng thống kê và
tin học để bố trí thí nghiệm, khảo sát và phân tích dữ liệu. Có như vậy thì mới cho
thấy nghiên cứu bảo đảm khách quan và kết quả là tin cậy với mức sai số cho phép.
Trước đây nhiều nghiên cứu liên quan đến các nhân tố xã hội, nhiều nhà nghiên cứu
cho rằng không thể áp dụng thống kê, ngay cả các nghiên cứu về sinh thái, thực vật
học, ... đều cũng có quan điểm như vậy; và từ đó các mô tả kết quả đôi khi chỉ là
hiện tượng, không phát hiện được quy luật. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây,
phương pháp thống kê đã phát triển cho hầu hết các lĩnh vực xã hội, sinh học, môi
trường, nông lâm nghiệp, y tế, kinh tế, ... . Từ đây nó giúp cho nhà nghiên cứu phát
triển công cụ nghiên cứu ngay từ bước chuẩn bị để thu thập số liệu, biết rằng việc
thu thập dữ liệu như thế nào là hợp lý và đủ để phân tích thống kê; và làm thế nào
để phân tích khách quan các số liệu cả định tính và định lượng để đưa ra kết luận.
Việc bố trí thí nghiệm và xử lý thống kê và áp dụng tin học, tham khảo:
“Thống kê và Tin học trong lâm nghiệp”

2.2. Xác định các nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu
Sau khi đã xác định tất cả các cấu phần liên quan đế nghiên cứu, cần thiết
tính toán đến các nguồn lực cho nghiên cứu, các nguồn lực này cần được làm rõ cụ
thể theo phương pháp tiếp cận ứng với rừng mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi là: Nhân
lực, thiết bị, phương tiện và các nguồn lực khác là sẵn sàng để giải quyết được vấn
đề nghiên cứu trong thực tiễn?
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Yêu cầu về nguồn lực có thể bao gồm ít nhất là trong 7 hạng mục: Nguồn lực
con người, phương tiện, thiết bị, nguồn cung cấp, tài chính, hỗ trợ về tổ chức, và
các nguồn lực liên quan khác. Các hạng mục này cần được xác định, tính toán cụ
thể khi thảo luận để chuẩn bị đề xuất kinh phí cho dự án nghiên cứu
i)

Nguồn nhân lực, con người : Sự sẵn sàng về nguồn nhân lực để tiến
hành tất cả các khía cạnh của nghiên cứu là yếu tố cốt lõi để bảo đảm
nghiên cứu thành công. Điều này không chỉ bao gồm cá nhân các nhà
nghiên cứu, kỹ thuật viên nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu; mà còn quan
trọng là các nhân viên hỗ trợ, hành chính, kế toán và trợ lý hiện
trường. Những người này là sẵn sàng tại các thời điểm theo kế hoạch
nghiên cứu? Họ đã có đủ kỹ năng thích hợp cho nghiên cứu? Có hay
chưa cơ chế giám sát thích hợp để quản lý sự tham gia trong nghiên
cứu? ..... Như vậy nhà nghiên cứu cần chuẩn bị để quản lý các thành
tố nguồn nhân lực của nghiên cứu một cách thích hợp và thỏa đáng.

ii)

Phương tiện : Phương tiện cần thiết cho nghiên cứu cần phải hết sức
cụ thể. Phòng thí nghiệm, hiện trường như thế nào để hoàn thành
nghiên cứu? Các phương tiện cần thiết là sẵn sàng ở các thời điểm
nghiên cứu thích hợp?

iii)

Thiết bị : Kế hoạch về chuẩn bị và sử dụng thiết bị cũng có tầm quan
trọng như là nguồn nhân lực và phương tiện. Trong trường hợp đặc
biệt, thiết bị chuyên ngành cần phải có, và điều quan trọng là người
nghiên cứu cần có đủ kỹ năng để sử dụng và bảo quản thiết bị đó. Nếu
cần thiết phải có đào tạo, và như vậy thì nguồn kinh phí sẽ ở đâu?.

iv)

Nguồn cung cấp : Tất cả các nghiên cứu liên quan đến nông lâm
nghiệp đều yêu cầu có nguồn cung cấp các vật tư, thiết bị, giống, cây
con, .... Cần làm rõ nguồn cung cấp, chất lượng, giá cả, thời gian ,....
cho ncác hạng mục nghiên cứu.

v)

Tài chính : Sau khi thẩm định, tính toán những gì mà nghiên cứu cần
như nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị, nguồn cung cấp, .. trên cơ
sở đó xác định nguồn tài chính cần có. Yêu cầu hỗ trợ cho nghiên cứu
luôn luôn được cân bằng giữa ý tưởng của người nghiên cứu với
nguồn ngân sách thực tế, do vậy điều này cần có sự cân đối giữa mục
tiêu nghiên cứu với nguồn tài chính tối thiểu phải có để có thể hoàn
thành nghiên cứu.

vi)

Hỗ trợ về tổ chức thể chế : Một cách chắc chắn là nghiên cứu cần có
sự hỗ trợ của cơ quan về tài chính, thiết bị, sử dụng phương tiện, ....
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và các cơ quan, tổ chức, địa phương khác về điều kiện làm việc,
nghiên cứu. Làm rõ điều này sẽ là thuận lợi cho việc triển khai kế
hoạch nghiên cứu
vii)

Quan tâm đặc biệt khác : Một số nghiên cứu cần có giấy phép hoặc
chấp thuận chính thức ở một số hoạt động, do vậy cũng cần có sự hỗ
trợ về mặt pháp lý. Ví dụ như nghiên cứu biến đổi gien (Genetically
modified organism – GMOs) hoặc du nhập côn trùng để điều khiển
sinh học, ....

2.3. Khung logic cho giải pháp – kế hoạch nghiên cứu
Trên cơ sở khung logic nghiên cứu đã xác định các cấu phần : Mục đích,
mục tiêu, kết quả, nội dung/hoạt động nghiên cứu ; tiếp tục xác định các phương
pháp nghiên cứu cụ thể cho từng nội dung nghiên cứu ; và ứng với từng phương
pháp nghiên cứu dự toán các nguồn lực cần thiết (7 loại nguồn lực) ; cuối cùng là
địa điểm và thời gian tiến hành, tất cả như đã trình bày ở phần trên
Khung logic về giải pháp - kế hoạch nghiên cứu cần mô tả các hoạt động của
dự án nghiên cứu một cách chi tiết, chỉ ra làm thế nào mục tiêu nghiên cứu sẽ đạt
được. Việc mô tả cần có thứ tự và có mối quan hệ với nhau của các hoạt động/nội
dung nghiên cứu
Tất cả được thể hiện trong mộ khung logic giải pháp – kế hoạch nghiên cứu.
Khung này sẽ được sử dụng để tiến hành nghiên cứu trên trong thực tế.
Bảng 3.3 : Khung logic giải pháp – kế hoạch nghiên cứu
Nội
dung/họat
động nghiên cứu

Phương
pháp
nghiên cứu cụ
thể

Các nguồn lực
cần thiết

Địa điểm

Thời gian tiến
hành

1.1.1 .....

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2 .....

-

-

-

-

2.1.1 ....

-

-

-

-

2.2.1
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Ví dụ: Khung logic giải nghiên cứu (Đề tài: Quản lý rừng dựa vào cộng đồng) (trích)
Nội dung nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu
cụ thể

1.1.1. Thử nghiệm ứng dụng
công nghệ thông tin trong

Phỏng vấn, sơ đồ hoá kiến
thức

điều tra, mô tả và hệ thống
hoá kiến thức sinh thái địa
phương về quản lý rừng

Hệ thống hoá theo chủ đề và
lập cơ sở dữ liệu kiến thức
sinh thái địa phương bằng

thường xanh và rừng khộp

phần mềm Win AKT5.0

1.2.1 Phát triển kỹ thuật lâm

Áp dụng và phát triển các

nghiệp trên các trạng thái
rừng dựa vào cộng đồng

công cụ PTD theo chủ đề
cho từng trạng thái rừng
10 thử nghiệm theo phương
pháp PTD ở hai địa phương,
mỗi thử nghiệm được lặp lại
2 - 7 lần

2.1.1. Thiết kế phương pháp

Mô hình hoá các nhân tố

đánh giá tài nguyên đơn
giản, lập kế hoạch và tổ
chức kinh doanh rừng dựa

điều tra để xây dựng
phương pháp ứng dụng và
bảng biểu điều tra rừng và

vào cộng đồng

lập kế hoạch kinh doanh đơn
giản

2.2.1. Kiếm nghiệm 02 kế
hoạch kinh doanh rừng ở hai

Tổ chức cho cán bộ kỹ thuật
và người dân đánh giá trên

cộng đồng

hiện trường để kiểm nghiệm
tính thích ứng của phương
pháp

Các nguồn lực
cần thiết

Địa điểm

Thời gian
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Chương 4: Trình bày đề xuất nghiên cứu và
báo cáo khoa học
1

Viết đề xuất nghiên cứu

Nội dung của đề xuất nghiên cứu có thể có những khác nhau tùy theo ngành
nghiên cứu, cơ quan tài trợ nghiên cứu yêu cầu, tuy nhiên thông thường chúng cần
bao gồm các thành tố cơ bản giống nhau. Như đã được chỉ ra bởi Geever and
McNeill (1997), hầu hết tất cả các đề xuất nghiên cứu đều có các thành tố cơ bản
sau đây:
i.

Tóm tắt

ii.

Giới thiệu

iii.

Vấn đề nghiên cứu

iv.

Mô tả dự án nghiên cứu

v.

Tài chính

vi.

Lý lịch khoa học (Curriculum Vitae)

vii.

Tài liệu tham khảo

viii.

Phụ lục (Nếu có)

i)

Tóm tắt

Tóm tắt cần cung cấp cho người đọc một cách tóm gọn các gì sẽ phát hiện
được từ nghiên cứu này. Do vậy những phần quan trọng nhất cần có trong tóm tắt.
Nó cần đặt ở trang đầu tiên của đề xuất nghiên cứu và không nên quá một trang.
Điều này cần trình bày với những từ có tính thuyết phục, cô đọng.
Tóm tắt đề xuất nghiên cứu là trình bày cô đọng vấn đề cần nghiên cứu và
tóm tắt về dự án nghiên cứu, lợi ích mà nó mang lại. Nó cũng cần chỉ ra yêu cầu về
tài chính và tập trung vào năng lực của cơ quan, người nghiên cứu để có thể thực
hiện đề tài này. Tóm tắt đề xuất nghiên cứu rất quan trọng, vì nhiều cơ quan tài trợ,
thẩm định sẽ không có nhiều thời gian để đọc toàn văn bản đề xuất nghiên cứu
ii)

Giới thiệu

Miner and Miner (1998) nhấn mạnh rằng phần này cần được viết nhằm nhấn
mạnh ý nghĩa và sức thuyết phục của ý tưởng nghiên cứu và khả năng giải quyết
vấn đề của người nghiên cứu.
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Nội dung bao gồm :
-

Làm rõ ràng bạn là ai

-

Mô tả mục đích của cơ quan bạn

-

Cung cấp cho nhà tài trợ mục đích và ưu tiên nghiên cứu

-

Xây dựng sự tin tưởng về chủ đề nghiên cứu

-

Định hướng một cách logic đến phần tiếp theo đó là vấn đề nghiên cứu

iii)

Vấn đề nghiên cứu

Phần này trình bày lý do mà đề xuất nghiên cứu muốn thực hiện. Cần trình
bày có mối liên hệ với phần giới thiệu và liên kết với các phần sau. Nó làm cho
người đọc nhận thức và hiểu rõ hơn ý nghĩa của đề xuất nghiên cứu và làm thế nào
nghiên cứu này giải quyết được vấn đề đặt ra.
Cần viết gọn, súc tích, trình bày những sự kiện đã có bằng các con số thống
kê để làm rõ nhu cầu nghiên cứu trên cơ sở tổng quan vấn đề nghiên cứu. Ở phần
này cũng cần cung cấp các tiềm năng thực tế để đáp ứng nhu cầu và làm rõ nghiên
cứu này như là một mô hình hoặc cách tiếp cận hữu ích. Trình bày các ưu tiên để
giải quyết nhu cầu và chứng minh rằng bạn là người thích hợp nhất để thực hiện
iv)

Mô tả dự án nghiên cứu

Mô tả dự án nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở và trọng tâm của đề xuất nghiên
cứu như là các mục tiêu, kết quả, kế hoạch nghiên cứu thử nghiệm, lan rộng các kết
quả, các phương tiện và thiết bị cần thiết và tài liệu tham khảo cho nghiên cứu. Tất
cả các cấu phần này sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể ở đề xuất nghiên cứu
Mô tả dự án nghiên cứu cần làm một cách rõ ràng, đặc biệt là mục tiêu và kết
quả nghiên cứu. Các mục tiêu, kết quả bắt buộc phải xác thực, cụ thể, thực tiễn, đo
lường được và khả thi trong thời gian của nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu
cần được xác định bởi mục tiêu và kết quả nghiên cứu và cần cụ thể cách làm để đạt
được các kết quả, mục tiêu đó. Các phương pháp cần được mô tả how (làm như thế
nào, cái gì sẽ diễn ra), when (kế hoạch thời gian cho các hoạt động), why (lý do để
sử dụng một phương pháp/cách tiếp cận cụ thể) và where (phòng thí nghiệm, hiện
trường hoặc địa phương, ...). Trong phần này cần tạo cho người đọc hình dung được
tiến trình mà nghiên cứu sẽ diễn ra, và ai sẽ làm gì, .... Một tiến trình đánh giá để
thẩm định sự thành công của mục tiêu nghiên cứu cũng cần được trình bày ở đây.
Ở đây cần trình bày và giải thích khung logic nghiên cứu và khung logic giải
pháp – kế hoạch nghiên cứu.
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v)

Kinh phí

Kinh phí cần được trình bày theo các hạng mục chi tiêu chính, đồng thời cho
thấy sự cần thiết của nó. Khi chuẩn bị phần kinh phí, cần xem lại từ đâu đến cuối đề
xuất để làm một danh sách cá nhân, thiết bị, phương tiện, vật liệu cần thiết để tiến
hành nghiên cứu. Danh sách ban đầu của nguồn lực cần thiết sẽ cung cấp cơ sở cho
việc tính tóan các hạng mục chi phí đa dạng
vi)

Lý lịch khoa học (Curriculum Vitae)

Trong các đề xuất nghiên cứu bao giờ cũng yêu cầu đính kèm lý lịch khoa
học của cá nhân nghiên cứu hoặc của tất cả thành viên nghiên cứu. Lý lịch khoa học
thường được viết theo mẫu của cơ quan tài trợ, cung cấp kinh phí. Lý lịch khoa học
là rất quan trọng trong việc cơ quan tài trợ quyết đinh tuyển chọn đề tài, trong đó
đáng quan tâm là lĩnh vực người nghiên cứu làm việc có quan hệ với vấn đề nghiên
cứu hay không ?, các kinh nghiệm đã có liên quan đến vấn đề này ?
vii)

Tài liệu tham khảo

Trình bày tài liệu đã tham khảo, trích dẫn khi viết đề xuất nghiên cứu. Cách
trình bày phải theo đúng quy định, vì đây thể hiện tính khoa học trong sắp xếp, hệ
thống thông tin. (Quy định về sắp xếp tài liệu tham khảo ở chương 2)
Phần này cần cũng chỉ ra rằng người đề xuất nghiên cứu đã tham khảo đầy
đủ tài liệu liên quan và thích hợp. Cần biết rằng đây là phần chứng minh rằng đề
xuất nghiên cứu là hợp lý, có ý nghĩa và các phương pháp là thích hợp để đạt được
kết quả.

2

Cấu trúc báo cáo khoa học

Cấu trúc báo cáo khoa học cũng thay đổi tùy theo lĩnh vực, ngành nghiên cứu
và quy định của cơ quan tài trợ, tuy nhiên chúng bao giờ cũng bao gồm những phần
cơ bản để bảo đảm trình bày được toàn bộ kết quả nghiên cứu.
Dưới đây là một mẫu của báo cáo khoa học.
i)

Mẫu viết báo cáo khoa học

Bìa gồm trang ngoài và trang trong
Mục lục
Danh sách những người thực hiện đề tài
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu

57

Danh mục đồ thị
Danh mục sơ đồ
Danh mục hình ảnh
Lời cảm ơn
Chương 1: Mở đầu - Giới thiệu đề tài
1.1.

Mở đầu, lý do, tính cấp thiết của nghiên cứu

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu

1.3.

Giả định nghiên cứu

1.4.

Đối tượng, khu vực, phạm vi nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1. Ngoài nước
2.2. Trong nước
2.3 Thảo luận
Chương 3: Đặc điểm khu vực nghiên cứu
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
Chương 4: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
4.1. Nội dung nghiên cứu
4.2. Phương pháp nghiên cứu
4.2.1. Phương pháp luận nghiên cứu
4.2.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
4.2.3. Khung logic nghiên cứu
Chương 5: Kết quả và phân tích thảo luận
Kết quả nghiên cứu được trình bày có hệ thống, logic với tiến trình nghiên
cứu và kết quả đạt được. Cần minh hoạ kết hợp đa dạng với sơ đồ, bảng, đồ
thị, hình,....
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận (Trình bày từng kết luận cụ thể, tóm tắt đầy đủ các kết quả
nghiên cứu)
6.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
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ii)

Đinh dạng báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học cần được trình bày theo các quy định thống nhất, một số điểm
quan trong trong viết trình bày báo cáo được đưa ra dưới đây:
-

Đánh số tiêu đề, chương, mục: Sử dụng đồng nhất, nhiều nhất là 4 cấp tiêu đề,
mỗi cấp tiêu đề thống nhất cỡ chữ, đậm nhạt khác nhau

-

Đánh số hình, bảng, phương trình: Số của hình, ảnh, bảng biểu, đồ thị phương
trình phải thể hiện được số mục lớn, ví dụ: Bảng 5.2. Đặc điểm hình thái của
nấm Fusarium oxysporium, thuộc mục 5, bảng thứ 2. Bảng ngắn, hình nhỏ đưa
ngay sau đoạn văn, bảng dài đưa một trang riêng, theo chiều đứng hoặc ngang
Một số bảng có nội dung nhiều không nhất thiết phải có cỡ chữ như quy định.
Nếu có bảng ngang thì đầu bảng phải quay vào gáy.

-

Đánh số trang: Trước mục 1 (Mở đầu) phải đánh số trang bằng kiểu chữ la mã
thường i, ii, iii, iv, v, vi.. Các trang phần sau đánh số trang liên tục bằng kiểu số
ả rập 1, 2, 3 … Đánh số trang ở giữa, bên trên mỗi trang.

-

Phương trình toán học: Biểu thị theo dạng công thức toán học (Sử dụng
Microsoft Equation):
Ví dụ:
aâ
cd

+ ∑ xy − (c + d

(5.7)

-

Câu trích dẫn: Câu trích dẫn được đặt trong ngoặt kép sau đó ghi số thứ tự tài
liệu tham khảo trong ngoặc vuông. Vd: “...rừng là vàng...” [5] (tài liệu tham
khảo có số thứ tự là 5)

-

Phần phụ lục: Phụ lục được sắp xếp theo trình tự trình bày của báo cáo, đánh số
phụ lục 1, 2, 3.
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