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CÁCH TIẾP CẬN CÁCH TIẾP CẬN 
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

MôMô hìnhhình hoáhoá ýý tưởngtưởng nghiênnghiên cứucứu
ớớ khởkhở đầđầ ủủ ộộ áá ì hì hBướcBước khởikhởi đầuđầu củacủa mộtmột quáquá trìnhtrình

nghiênnghiên cứucứunghiênnghiên cứucứu
PhươnPhươn thứcthức màmà nghiênnghiên cứucứu đượcđược
thựcthực hiệnhiện
GiúpGiúp ngườingười nghiênnghiên cứucứu điđi đúngđúngGiúpGiúp ngườingười nghiênnghiên cứucứu điđi đúngđúng
hướnghướng vàvà hoànhoàn thànhthành kếkế hoạchhoạch
đãđã lậplập rara



THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

TạoTạo rara NỀNNỀN TẢNGTẢNG củacủa toàntoàn bộbộ nghiênnghiên
cứucứu sẽsẽ đượcđược thựcthực hiệnhiệncứucứu sẽsẽ đượcđược thựcthực hiệnhiện
GiúpGiúp ngườingười nghiênnghiên cứucứu thựcthực hiệnhiện

ễễcôngcông việcviệc dễdễ dàngdàng trongtrong mộtmột địnhđịnh
hướnghướng cócó hệhệ thốngthốnggg ệệ gg
MộtMột khikhi thiếtthiết kếkế nghiênnghiên cứucứu đượcđược
hoànhoàn thànhthành thìthì côngcông việcviệc nghiênnghiên cứucứuhoànhoàn thànhthành,, thìthì côngcông việcviệc nghiênnghiên cứucứu
sẽsẽ bắtbắt đầuđầu..



Phát triển kế
hoạch phỏng vấn

Thiết kế
khảo sát

Thiết kế và phát
triển các công cụ

khảo sát
Phát triển

bảng câu hỏi hoạch phỏng vấnkhảo sátkhảo sát bảng câu hỏi

Các nguồn
Chọn mẫu

Các nguồn
dữ liệu

Các phân tích
ban đầuThu thập số liệu Định lượng Định tính

Phân tích Phân tích
dữ liệudữ liệu

Thả l ậ àTrình bày kết quả Thảo luận và
phát triển mô hình

CácCác bướcbước thiếtthiết kếkế mộtmột nghiênnghiên cứucứu



LưuLưu ýý trongtrong quáquá trìnhtrình thiếtthiết kếkế
nghiênnghiên cứucứu

KhôngKhông phảiphải tấttất cảcả lýlý thuyếtthuyết,, kỹkỹ thuậtthuật vàvà
thôngthông tintin vềvề chủchủ đềđề nghiênnghiên cứucứu đềuđều cầncầnthôngthông tintin vềvề chủchủ đềđề nghiênnghiên cứucứu đềuđều cầncần
thiếtthiết phảiphải đemđem rara ápáp dụngdụng

NgườiNgười nghiênnghiên cứucứu phảiphải xácxác địnhđịnh vàvà chọnchọn
lựalựa phươngphương pháppháp nàonào làlà hữuhữu íchích nhấtnhất chochoựự p gp g p pp p
nghiênnghiên cứucứu hiệnhiện tạitại..

PhảiPhải kiểkiể hứhứ áá hh háhá ớớPhảiPhải kiểmkiểm chứngchứng cáccác phươngphương pháppháp trướctrước
khikhi ápáp dụngdụng chúngchúng đểđể giảigiải quyếtquyết vấnvấn đềđề

hiêhiê ứứnghiênnghiên cứucứu



CôngCông việcviệc phảiphải thựcthực hiệnhiện củacủa
ờiời làlà hiêhiê ứứngườingười làmlàm nghiênnghiên cứucứu

ả ậ ớ ờ ớ ẫThảo luận với người hướng dẫn

Đọc các bài báo mới nhất, các lý thuyết liên
ểquan, các ứng dụng có thể đối với vấn đề hiện tại

Xem lại các công trình nghiên cứu liên quan

Các tính toán lý thuyết, thiết kế thí nghiệm, đồ
thị, bảng biểu và các công việc liên quan sẽ đượcị, g g ệ q ợ
thực hiện

Viết báo cáo tiến độ công việcộ g ệ

Tham gia và trình bày kết quả tìm ra ở các hội
nghị, hội thảo khoa họcnghị, hội thảo khoa học



LƯU Ý QUAN TRỌNGLƯU Ý QUAN TRỌNG
ĐốiĐối vớivới ngườingười nghiênnghiên cứucứu

CungCung cấpcấp thôngthông tintin mớimới chocho ngườingười
hướhướ dẫdẫhướnghướng dẫndẫn
PhảiPhải tậptập trungtrung vàovào địnhđịnh hướnghướng đãđãảả tậptập t u gt u g àoào địđị ướ gướ g đãđã
vạchvạch rara,, khôngkhông nênnên bịbị chichi phốiphối bởibởi
cáccác yếuyếu tốtố kháckháccáccác yếuyếu tốtố kháckhác
SuySuy nghĩnghĩ thôngthông suốtsuốt.. NgườiNgười nghiênnghiên

ẦẦcứucứu nênnên biếtbiết cáicái gìgì CẦNCẦN phảiphải tìmtìm rara



“Tự tạo niềm vui trongTự tạo niềm vui trong
quá trình nghiên cứu”quá trình nghiên cứu



CáchCách trìnhtrình bàybày ýý tưởngtưởngyy ýý gg
bằngbằng hìnhhình ảnhảnhgg





Sự hình thành mưa acid 

…và tác hại của của mưa acid



Chuỗi thức ăn



MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG 
Ê ỨÊ ỨNGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU 

VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU



NhữngNhững khukhu vựcvực tiềmtiềm năngnăng đểđể thựcthực hiệnhiện

NhữNhữ ùù ổiổi tiếtiế ềề ồồ tàitài êê thiêthiê

nghiênnghiên cứucứu vàvà quảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên thiênthiên nhiênnhiên
NhữngNhững vùngvùng nổinổi tiếngtiếng vềvề nguồnnguồn tàitài nguyênnguyên thiênthiên
nhiênnhiên đađa dạngdạng vàvà phongphong phúphú củacủa khukhu vựcvực phíaphía
NamNam::NamNam::
•• TâyTây nguyênnguyên

•• ĐồngĐồng bằngbằng sôngsông CửuCửu LongLong

•• ĐấtĐất ngậpngập nướcnướcgậpgập

•• VùngVùng bờbờ vàvà đớiđới bờbờ

ấấ ấấ ềềTấtTất cảcả cáccác vấnvấn đềđề môimôi trườngtrường đượcđược nghiênnghiên cứucứu
vàvà tiếntiến hànhhành đềuđều tíchtích hợphợp cáccác phươngphương pháppháp
quảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên thiênthiên nhiênnhiênquảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên thiênthiên nhiênnhiên..



HệHệ thốngthống cảnhcảnh quanquan đađa dạngdạng củacủa khukhu vựcvực
TâyTây NguyênNguyênyy g yg y



ĐồngĐồng bằngbằng châuchâu thổthổ sôngsông CửuCửu LongLonggg gg gg gg



NhữngNhững vùngvùng đấtđất ngậpngập nướcnước đađa dạngdạnggg gg g pg p gg



NhữngNhững bờbờ biểnbiển chưachưa đượcđược khaikhai pháphágg pp



KHUNG KHÁI NIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝKHUNG KHÁI NIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

HIỂUHIỂU
Lựa chọn cái gì? 

Nguồn tài nguyên nào?Lựa chọn 
nào khả Học 

ĐỘNG LỰC
Lợi nhuận có lớn hơn trị giá tài nguyên?

nào khả 
thi?

ọ
được 
điều 
gì?Tác 

độ

TÀI NGUYÊN

động 
gì lên 

trị giá?
TÀI NGUYÊN

Có hạn chế nào cho việc đầu tư quản lý?

Vừa làm 

ĐẦU TƯ THAY ĐỔI
Sản phẩm đầu ra là gì?

vừa học

Nguồn: Chính phủ Úc



CÁC BƯỚC TRONG QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI 
NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Câu hỏi
Có vấn đề gì? 

Chuyện gì xảy ra nếu không 
hành động?

Nhận diện các lựa chọn

1. Gói ưu tiên
Thành lập vấn đề, vùng, ngành công 

nghiệp, mục tiêu

Lợi nhuận tiềm năng là gì?
Các vấn đề khác

Đánh giá lựa chọn 2. Lựa chọn quyết địnhg ự ọ
Chi phí – lợi nhuận của các lựa 

chọn có được chấp nhận?

Các rủi ro và không đảm bảo

ự ọ q y ị
Lựa chọn, khung chính sách, hành 

động, thời gian tối ưu

Lên kế hoạch cho thay đổi
Con đường - thời gian quan trọng

Phân công trách nhiệm

Quan trắc được thiết kế

3. Quyết định/Chương trình 
thực hiện

Quan trắc được thiết kế

Các nguồn tài nguyên có được

4 Kiểm soát và đánh giá4. Kiểm soát và đánh giá

Đánh giá sản phẩm đầu ra
Đánh giá kết quả

Đá h iá l i h ậ hi híĐánh giá lợi nhuận, chi phí

Lợi nhuận cho mỗi bên liên quan

Cái gì không đạt được?
Nguồn: Chính phủ Úc



TàiTài liệuliệu thamtham khảokhảoTàiTài liệuliệu thamtham khảokhảo
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