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Chương 1. Giới thiệu

Tại sao học phương pháp nghiên cứu: PPNC 
cung cấp phương pháp hình thành nên kiến
thức mới, ñáng tin cậy.

Tránh hiện tượng sơ lược : Chỉ mô tả qua loa
rồi ñưa ra kết luận.

Td. Chính sách hỗ trợ LS; Xuất khẩu (số
lượng – chất lượng – giá trị).



Chương 2. Nghiên cứu và PPNC

• ðịnh nghĩa nghiên cứu :
Nghiên cứu là tiếp cận vấn ñề một cách có
phương pháp và hệ thống ñể tìm ra các kiến
thức mới và ñáng tin cậy.
Nghiên cứu không phải là:
+ Khám phá ngẫu nhiên.
+ Thu thập số liệu.
+ Tham khảo kết quả của các nghiên cứu ñã
ñược thực hiện.



Nghiên cứu là:

+ Tìm ra lời giải thích cho một sự kiện, hiện
tượng, mối quan hệ, …

ðịnh lượng, ñịnh tính.

+ Một quá trình:

Phải ñược hoạch ñịnh và quản lý.

Có tính tương tác, không thể cô lập : Tham
khảo. (Nghèo nàn trong tài liệu tham khảo).

Sáng tạo.



• Phân loại nghiên cứu :

1. Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

+ NC cơ bản: Thu thập thông tin ñể giải quyết
một vấn ñề.

+ NC ứng dụng: Chú trọng vào ứng dụng.

+ Cách phân loại này không hữu ích lắm vì
nghiên cứu nào cũng có tính ứng dụng trong
chừng mực nhất ñịnh.



2. NC chuyên ngành, NC theo chủ ñề và NC giải
quyết vấn ñề :

+ Nghiên cứu chuyên ngành : Thiết kế ñể nâng
cao kiến thức về một ngành nào ñó.
NC này chú trọng vào lý thuyết, mối quan hệ
cốt lõi, phương pháp hay kỹ thuật phân tích
trong một ngành nào ñó.
Td. NC chuyên ngành kinh tế: Dành cho các
nhà kinh tế. NC chuyên ngành Toán lý thuyết.



+ Nghiên cứu theo chủ ñề : Là NC về một chủ ñề
ñược quan tâm bởi nhiều người có thẩm quyền
ra quyết ñịnh.

Là NC liên ngành vì sử dụng kiến thức liên
ngành.

Quan trọng ñối với lĩnh vực kinh tế – là một
lĩnh vực liên ngành.



+ NC giải quyết vấn ñề : Là NC nhằm giải quyết
một vấn ñề cụ thể cho một người ra quyết ñịnh
cụ thể nào ñó.

Tập trung vấn ñề khá hẹp.

Kết quả cuối cùng là thường ñưa ra giải pháp
hay ñề xuất.

Td. Thực trạng thất nghiệp ở vùng ven ñô thị.



3. Nghiên cứu phân tích và nghiên cứu mô tả :

+ Nghiên cứu mô tả thường là xác ñịnh, mô tả
hay làm rõ một sự việc, hiện tượng.

Tổng hợp hơn là phân tích.

Td. Mô tả cấu trúc của một ngành sản xuất về
số lượng doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, 
ñịa ñiểm, v.v.

Nhược ñiểm của một số NC là mô tả sơ lược
rồi ñưa ra kết luận, giải pháp.



+ Nghiên cứu phân tích thường là tìm hiểu tại
sao và cách thức xuất hiện, tồn tại hay biến
mất của sự vật, hiện tượng.

Td. Phân tích hành vi của các doanh nghiệp
trong ngành trên phương diện ñịnh giá, cạnh
tranh, v.v.

+ Kết hợp nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân
tích ñể hiểu sâu sắc vấn ñề.

Td. Sử dụng số liệu ñể mô tả, sau ñó phân tích. 
Như thí dụ ở trên.



• ðịnh nghĩa PPNC

+ PPNC là phương pháp tiếp cận tổng quát
trong việc nghiên cứu ở một lĩnh vực nào ñó.

+ PPNC trong kinh tế là phương pháp tiếp cận
tổng quát ñối với các nghiên cứu trong kinh tế.

* Khác với PP: PP ñề cập ñến một kỹ thuật, 
một công cụ hay một quy trình nhất ñịnh sử
dụng ñể ñạt ñược một mục tiêu nhất ñịnh.



Các PP ñược sử dụng trong các nghiên cứu có
thể là PP hồi quy, PP phân tích toán học, kỹ
thuật mô hình toán, v.v.

Khi ñó, PP chỉ là một bộ phận của PPNC.



• Quá trình nghiên cứu
NC là một quá trình :
(i) Bắt ñầu với vấn ñề hay câu hỏi nghiên cứu
– ñó là nhận thức của người nghiên cứu về nhu
cầu có kiến thức về một vấn ñề nào ñó.
(ii) Sau ñó hình thành mục tiêu nghiên cứu.
(iii) Thiết kế nghiên cứu ñể ñạt ñược mục tiêu
nghiên cứu.



(iv) Hình thành kết quả.

Td. Hình thành các tham số từ mô hình hồi
quy xây dựng trong bước thiết kế nghiên cứu; 
ñưa ra dự báo dựa trên mô hình dự báo hình
thành trong bước thiết kế nghiên cứu.

(v) Phân tích và giải thích kết quả.

Td. Phân tích và giải thích ý nghĩa của các
tham số trên trên phương diện chánh sách hay 
quản trị, chẳng hạn.



Td. Ước lượng hệ số co giãn, sau ñó giải thích
ý nghĩa của ước lượng này và so sánh với kết
quả của các nghiên cứu khác.

Bước này hay bị xem thường và thậm chí bỏ
qua.

Bước này có thể khó khăn hơn nhiều so với
ước lượng kết quả. (Nghiên cứu riêng).



Sau bước này, kết quả có thể ñược phổ biến ra, 
thông qua :

+ Tạp chí khoa học ;

+ Hội nghị khoa học ; hay

+ Các báo cáo, v.v.

Sau khi trả lời một câu hỏi thì sẽ nảy sinh nhu
cầu trả lời câu hỏi khác : Một nghiên cứu khác
ñược hình thành.



• Tính sáng tạo trong quá trình nghiên cứu

+ Nghiên cứu là một quá trình sáng tạo.

+ Do ñó, nó ñòi hỏi :

Trí tưởng tượng phong phú.

Khả năng quan sát nhạy bén.

Lập luận khoa học.


