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Lời cảm ơn 

Bộ sách hướng dẫn này được hình thành từ một nhu cầu thực tế về việc tập hợp và chia sẻ rộng rãi những kinh 
nghiệm trong tiến trình thực hiện phương pháp đồng quản lý tương hợp (adaptive co-management) trong công tác 
quản lý nghề cá ở CHDCND Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và bang Tây Ben-gan (Cộng hòa Ấn Độ). Bắt đầu từ 
năm 1999, các dự án về Học tập Thích ứng đã xây dựng, kiểm chứng và đánh giá phương pháp này trong nhiều hệ 
nguồn lợi khác nhau, và một số bài học thu được sẽ được trình bày chi tiết trong tài liệu ngắn ngủi này.    
 
Chắc chắn rằng những kinh nghiệm và kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Công ty TNHH MRAG Ltd. (Luân-đôn, 
Anh), Chương trình RDC (Savannkahet, CHDCND Lào ), Ủy hội Sông Mê-công (Viêng-chăn, CHDCND Lào), Trung tâm 
WorldFish (Penang, Malaysia), Cục Thủy sản và Cục Nông nghiệp Tây Ben-gan (Can-cút-ta, Ấn Độ) và Viện Nghiên cứu 
Thủy sản Nội đồng (Barrackpore, Ấn Độ) không thể đạt được nếu không có sự giúp đỡ và tham gia của đông đảo cộng 
tác viên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ khuyến ngư của Cục Chăn nuôi Thủy sản Savannakhet (Lào), 
Cục Thủy sản và Cục Nông nghiệp Tây Ben-gan đã dành sự trợ giúp tích cực và nhiệt tình về nhân sự vào những thời 
điểm cần thiết. Bên cạnh đó, còn phải kể tới sự quan tâm và nỗ lực của người dân các làng bản đã tham gia vào 
những hoạt động và chia sẻ với chúng tôi kiến thức cũng như kinh nghiệm của họ, và chúng tôi rất lấy làm biết ơn vì 
điều đó. Chúng tôi cũng xin cảm tạ những đồng nghiệp gần xa đã dành thời gian đóng góp ý kiến phản hồi và bình 
luận cho tài liệu sơ thảo và các bản thảo sửa đổi bổ sung sau đó, cảm ơn Sáng kiến STREAM đã giúp chúng tôi biên 
dịch và phổ biến tài liệu này, Simon Bush với những bức ảnh minh họa và Jeff Eden với việc thiết kế biểu tượng dự án. 
 
Các hướng dẫn trong sách này là kết quả của 2 dự án, ‘Phương pháp học tập thích ứng trong phát triển nghề thủy sản’ 
và ‘Phát huy học tập thích ứng’ do Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tài trợ trong khuôn khổ Chương trình 
Khoa học Quản lý Nghề cá (FMSP). Những quan điểm nêu ra ở đây không hòan toàn là quan điểm của DFID. 
 

Để có bản in hoặc bản sao, xin liên hệ theo địa chỉ: 
 
MRAG Ltd, 18 Queen Street, London W1J 5PN 
Web Address http://www.mragltd.com 
Telephone +44 (0) 20 7255 7755  Fax +44 (0) 20 7499 5388 
E-mail: enquiry@mrag.co.uk 
 
 
Mẫu trích dẫn:  
 
Garaway, C.J. và Arthur, R.I. 2004. Học tập thích ứng: Một mô hình đồng quản lý thiết thực - những bài học kinh nghiệm 
tiêu biểu từ Nam và Đông Nam châu Á. MRAG Ltd. London 
 
© 2004, C. Garaway, R. Arthur 
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Quản lý Nghề cá (http://fmsp.org.uk). 
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VÌ SAO LẠI CÓ BỘ SÁCH NÀY? 

Mục đích biên soạn 
 
Trong vòng 5 năm trở lại đây, chúng tôi đã và 
đang áp dụng phương pháp “học tập thích ứng” 
trong việc quản lý các hệ thủy sản ở Nam và 
Đông Nam châu Á. Nguồn lợi thủy sản, cũng như 
nhiều loại tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo 
khác, thường rất phức tạp và linh hoạt về cả tính 
chất và cách thức quản lý chúng. Điều này có 
nghĩa rằng không phải lúc nào cũng có thể khẳng 
định chắc chắn về hướng đi của một hệ thống, 
hoặc có thể dự đoán chính xác được những kết 
quả của hoạt động quản lý. Tính bất ổn định của 
hệ nguồn lợi dẫn đến những điều kiện mà theo 
đó việc kiểm soát hoàn toàn đối với hệ thống là 
không thể thực hiện được.   
 
Từ kinh nghiệm quản lý thu được đối với thủy 
sản nội đồng ở Nam Á và Đông Nam Á, chúng tôi 
nhận thấy sự thiếu vắng sự hướng đạo cần thiết 
cho những chủ thể tham gia quản lý trong những 
bối cảnh đặc thù. Những chỉ dẫn mà chúng tôi có 
được không chỉ đề cập đến một “phương thức tối 
ưu” mà còn dựa trên giả định rằng chúng ta đã 
có những nguồn lực cần thiết để thực hiện 
chúng. Điều này khác hẳn với loại hình hệ thống 
kinh tế - sinh học phức tạp và linh động thường 
đặc trưng bởi công nghệ thấp, kỹ năng hạn chế 
và thiếu nguồn lực tại chỗ mà chúng ta đã từng 
gặp. Trong những trường hợp như thế, chúng ta 
không thể xác định hoặc nắm bắt được các 
phương thức được gọi là “tối ưu”,  và  các nguồn 
lực cần thiết để thực hiện, kể cả khi những 
phương thức đó được xác định, cũng thường 
thiếu hụt.  
 
Khi nhấn mạnh những hạn chế,  chúng tôi tin 
rằng những hệ thống này cũng mang đến nhiều 
cơ hội. Những chủ thể khai thác nguồn lợi ở địa 
phương có thể không có điều kiện tài chính, 
nhưng có vốn tri thức phong phú về hệ nguồn 
lợi, cách thức quản lý chúng, về cộng đồng địa 
phương, nhu cầu của họ - và những tri thức này 
đều có thể sử dụng được. Thông thường, những 
hệ nguồn lợi như ruộng lúa hoặc hồ chứa đều rất 
phổ biến nhưng lại có những đặc trưng riêng về 
sinh học hoặc cách thức quản lý. Điều đó cho 
chúng ta cơ hội so sánh và học hỏi từ những 
điểm khác nhau giữa các hệ nguồn lợi ấy. Bên 
cạnh đó, khi có điều kiện, các cộng đồng và cá 
nhân sẽ tiến hành thực nghiệm các mô hình quản 
lý và từng bước cải tiến cho thích hợp với nhu 
cầu địa phương. Không chỉ thu được thông tin từ 
thực nghiệm, mà các cộng đồng và cá nhân còn 

thấy được giá trị và lợi ích của cơ hội chia sẻ 
kinh nghiệm lẫn nhau. Những cơ hội này có 
khả năng được thúc đẩy bởi các nhân tố bên 
ngoài. Những nhân tố ấy có thể bổ sung cho 
những thuộc tính sẵn có, nhờ vào sự tiếp cận 
đối với các tri thức khoa học kỹ thuật giúp 
xúc tiến trao đổi thông tin giữa các chủ thể.  
 
Những tình huống này theo chúng tôi không 
phải phổ biến ở các nước đang phát triển, và 
chưa hẳn các khuyến nghị đưa ra đều có tác 
dụng. Bởi vậy, những chỉ dẫn ở đây được xây 
dựng với mục tiêu là lấp kín những lỗ hổng 
nhìn thấy được, và là kết quả của sự mong 
đợi của chúng tôi về chia sẻ rộng rãi những 
kinh nghiệm tích lũy được. Những kết quả 
đạt được cũng cho thấy rằng, phương pháp 
“học tập thích ứng” có nhiều triển vọng cho 
công tác phát triển và đồng quản lý đối với 
nguồn lợi tự nhiên trong những điều kiện 
tương tự.  
 

Học tập thích ứng là 
gì?  

 

Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về vấn đề 
này ở các trang sau, nhưng nói ngắn gọn, 
kinh nghiệm quản lý các nguồn lợi có thể tái 
tạo được cho thấy rằng thông thường những 
lợi ích từ quản lý thường không đáp ứng 
được mong đợi, hoặc không lâu bền. Nguyên 
nhân là do các khuyến nghị về quản lý không 
được đưa ra, hoặc nêu theo kiểu áp đặt, và 
lại quá chung chung, không phản ánh hết 
tính chất phức tạp và bất ổn định của các hệ 
nguồn lợi địa phương. .  
 
Học tập thích ứng là một phương pháp quản 
lý dựa trên sự thừa nhận tính bất ổn định mà 
chúng ta không phải lúc nào cũng có lời giải 
đáp. Thay vì tìm cách trấn áp tính bất ổn 
định đó, phương pháp này cố gắng giảm 
thiểu nó song song với việc quản lý nguồn 
lợi. Trong những trường hợp như vậy, việc 
tìm hiểu và giảm thiểu tính bất ổn định của 
hệ nguồn lợi đang được quản lý là thành 
phần quan trọng không thể thiếu của quản lý 
nói chung .  
 

Tính phức tạp 

Tính bất ổn 
định 
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Nội dung bộ hướng dẫn 

PHẦN 2 —   Chuẩn bị học tập 
 
Phần này sẽ đi sâu vào những công việc cần chuẩn bị để phục vụ học tập, trong đó có những gợi 
ý về cách xác định chủ thể liên quan, thiết kế và xây dựng mạng lưới trao đổi thông tin giữa các 
nhóm chủ thể khác nhau. Tiếp đó là một đoạn mô tả về cách xác định những gì cần học và có thể 
học được, và sau cùng là mục tóm tắt nội dung chương. 

PHẦN 3 – Quá trình học tập 
 
Sau khi kết thúc những công việc chuẩn bị ở phần trước, sang phần này, quá trình học tập sẽ 
được phân tích kỹ lưỡng. 2 khía cạnh chính được nêu ra ở đây là bằng cách nào có thể tạo ra 
thông tin, và bằng cách nào để chia sẻ chúng. Các ví dụ cụ thể sẽ được trình bày trước khi tóm tắt 

PHẦN 1 —   Tổng quan 
 
Phần này sẽ giới thiệu những nguyên tắc cần thiết và mô tả một số tác động của chúng đối với 
việc triển khai học tập thích ứng. Nó cũng bao gồm một số kỹ năng và nguồn lực cần thiết, cũng 
như những quy trình và thiết chế về mặt tổ chức làm nền tảng thực thi. Những giai đoạn chủ yếu 
của quy trình sẽ được khái quát hóa và cuối cùng là mục tóm tắt nội dung chương, với một ví dụ 
thực tế minh họa kết quả tích cực của phương pháp tiếp cận này.  

PHẦN 4 —  Đánh giá học tập 
 
Không có quá trình nào là hoàn chỉnh nếu không có sự đánh giá, điều này không có ngoại lệ. 
Phần này sẽ tập trung vào các phương pháp đánh giá kết quả và toàn bộ quá trình học tập nói 
chung. Sự đánh giá này là chìa khóa để nâng cao chất lượng thông tin và củng cố năng lực học 

Tài liệu hướng dẫn này phục vụ ai, và nên được 
sử dụng như thế nào?   
Tài liệu này được soạn để phục vụ cho tất cả những người có liên quan đến việc quản lý nguồn lợi 
tự nhiên có thể tái tạo ở các khu vực đang phát triển, kể cả các tổ chức và cá nhân tham gia hoặc 
đang dự định đóng góp vào việc giúp đỡ các cộng đồng học hỏi nhằm quản lý có hiệu quả hơn 
đối với những tài nguyên thiên nhiên mà họ có. 
 
Chúng tôi nhận thấy rằng không có tình huống nào hoàn 
toàn giống một tình huống nào khác, vì vậy, chúng tôi coi tài 
liệu mà mình soạn ra như một hộp công cụ giúp phác thảo 
một quy trình và minh họa bằng những phương pháp hữu ích 
cũng như cách thức áp dụng chúng. Chúng tôi cố gắng 
không áp đặt mà chú trọng nhiều vào cách thức tiến hành 
đồng quản lý thích ứng theo những nguyên tắc làm cơ sở 
cho việc học tập, các bài học từ kinh nghiệm triển khai mà 
chúng tôi thu lượm được. Chúng tôi hy vọng độc giả thấy 
được những điều này là hữu ích, và khuyến khích những 
người sử dụng thay đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu của 
mình. 

Ảnh: Người dân 
cấp thôn bản và 
cán bộ cấp huyện 
ở tỉnh Khăm-
muộn (CHDCND 
Lào) ghi chép 
sản lượng khai 
thác sau một 
ngày đánh bắt cá. 
(Nguồn tư liệu: R. 
Arthur và C. Ga-
raway). 

PHẦN 5 —  Hướng dẫn tìm nguồn tư liệu và tham khảo 
 
Phần cuối cùng của tài liệu hướng dẫn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về những tài liệu tham khảo 
hữu ích và địa chỉ liên hệ của các cơ quan, tổ chức hữu quan.  
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TRỌNG TÂM CỦA HỌC TẬP 

PHẦN 1 

Đồng quản lý 
  

Một điều ngày càng được thừa nhận là hình 
thức đồng quản lý đối với tài nguyên thiên 
nhiên, nơi mà việc chia sẻ trách nhiệm hoặc 
thẩm quyền quản lý giữa chính quyền và các 
“cộng đồng” địa phương (xem chú thích ở lề 
trái) tham gia khai thác nguồn lợi đã minh 
chứng hoặc có thể dẫn đến việc quản lý 
nguồn lợi hiệu quả hơn. Trên thực tế, trong 
nhiều trường hợp, đặc biệt ở những địa bàn 
mà việc kiểm soát khai thác nguồn lợi đòi hỏi 
phải có sự tham gia của cộng đồng, thì đây 
chính là nhân tố cốt yếu bảo đảm cho quản lý 
hiệu quả. Có một điểm quan trọng cần chú ý: 
“đồng quản lý” ở đây được hiểu là việc cùng 
ra quyết định mà không phải chỉ đơn giản là 
chia sẻ trách nhiệm triển khai hoạt động, thu 
thập số liệu hay đảm bảo thi hành việc quản 
lý. Điều đó có nghĩa rằng, để ra được những 
quyết định tích cực, cộng đồng cần phải được 
cung cấp thông tin đầy đủ. 
 

Vì sao phải học tập? 
 

Có thể ý kiến này không được ủng hộ, nhưng 
sự thật là quá trình quản lý các nguồn lợi tự 
nhiên có khả năng tái tạo thường diễn ra 
trong tình trạng thiếu thông tin. Các hệ nguồn 
lợi tự nhiên thường vô cùng phức tạp và sự 
tương tác lẫn nhau giữa nguồn lợi và người sử 
dụng thường chỉ được nhận thức ở mức độ 
hạn chế. Ngòai ra, các hệ nguồn lợi cũng thể 
hiện những đặc trưng riêng của từng địa 
phương rất khó khái quát hóa. Sự thất bại của 
những giải pháp chung thường được gọi là 
“kế hoạch hành động” chung cho những môi 
trường phức tạp và bất ổn định đã dẫn tới 
nhu cầu ngày một bức thiết về các phương 
thức quản lý mới, như học tập thích ứng 
chẳng hạn, để có khả năng giải quyết linh 
hoạt hơn các vấn đề riêng biệt cho từng địa 
phương. 
 
Cội nguồn của phương pháp học tập thích 
ứng được bắt đầu từ giữa những năm 1970, 
được phát triển riêng rẽ trong các lĩnh vực: 
quản lý nguồn lợi có khả năng tái tạo, quản lý 
chính sách kinh tế, và quản lý phát triển nói 
chung (xem chú thích ở lề trái). Ở những mức 
độ quan trọng khác nhau trong từng trường 
hợp, các phương pháp tiếp cận này gặp nhau 
ở những ý tưởng chung quan trọng: Hoạt 
động quản lý là rất cần thiết, cho dù kiến thức 

có thể chưa hoàn chỉnh, và do vậy quản lý 
cần phải được coi là một bộ phận trong quá 
trình học tập có hệ thống, ở đó quản lý và 
học tập diễn ra cùng một lúc. 
 
Hình thức tiếp cận này có tính trái ngược so 
với các phương thức truyền thống, đặc biệt là 
đối với các hệ nguồn lợi tự nhiên, nơi mà 
nghiên cứu và học tập thường tách rời khỏi 
quá trình ra quyết định, và đòi hỏi phải học 
tập trước khi quản lý.   
 

Học tập là gì?  
 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về tính 
chất của việc học tập, cũng như đối với học 
tập theo tổ chức và tổ chức học tập – những 
vấn đề có mối liên hệ mật thiết ở đây (xem 
chú thích lề trái).  Do có rất nhiều quan điểm 
khác nhau, một điểm khái quát chung mà 
chúng tôi thấy có lợi cho học tập thích ứng 
(như được sử dụng trong cuốn sách này) là 
phải coi đây là một quá trình gồm 3 giai 
đoạn: khởi tạo thông tin, chia sẻ thông tin và 
sử dụng thông tin (xem sơ đồ). Sơ đồ này 
được vẽ thành hình tròn, thể hiện rằng việc 
triển khai những kết quả từ học tập có thể 
tạo ra nhiều thông tin hơn ngay trong lòng và 
về chính bản thân quá trình đó.   
 

Khởi tạo thông tin  
 

Khởi tạo thông tin là việc tạo mới hoặc làm 
giàu thêm những thông tin chưa có hoặc sẵn 
có. Trong quản lý nguồn lợi tự nhiên, những 
thông tin này có thể tạo ra bằng hai con 
đường: quan sát và phân tích những biến đổi 
trên hệ thống quản lý hiện tại (khởi tạo 
thông tin thụ động), hoặc, quan sát và phân 
tích những biến đổi qua những tác động có 
chủ đích vào các hệ thống quản lý để phục 

Các kiến thức 
cơ bản về các 
hướng tiếp cận 
trong quản lý 
và quá trình 
học tập được 
trình bày ở 
Phần 5.  

Định nghĩa 
khác nhau về 
thuật ngữ 
“cộng đồng”. 

Ảnh: Phân tích 
mẫu số liệu 
các hệ thống 
nuôi cá lúa 
nước lợ ở Tây 
Bengal (Nguồn: 
R. Arthur). 
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NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT 

PHẦN 1 

một cách thức khiến cho chúng được 
phổ biến rộng rãi và có tính bao quát cho cả 
các tình huống mới. Chúng tôi rất tin tưởng 
rằng việc chia sẻ thông tin cũng quan trọng 
không kém so với việc khởi tạo thông tin. Ai 
sẽ được chia sẻ và sử dụng thông tin, cũng 
như tác động của chia sẻ thông tin, những 
vấn đề này sẽ được đề cập chi tiết ở các 
trang sau . 
 

Những nội dung học 
tập cốt lõi 
  

vụ cho việc học tập (khởi tạo thông tin chủ 
động). Trong cả hai trường hợp trên,  những 
biến đổi có thể diễn ra theo thời gian hoặc 
không gian. Tuy nhiên, điều quan trọng là biến 
đổi đó phải ở mức độ đáng kể để gây ra phản 
ứng trái chiều (xem trang 24 để biết thêm về 
công việc thiết kế thí nghiệm) 
 

Chia sẻ và sử dụng 
thông tin  
 

Học tập theo nhóm không thể xảy ra nếu 
thông tin chưa được chia sẻ và tổng hợp theo 

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng, 
ngòai việc phải coi học tập là quá trình gồm 3 
giai đoạn, còn có 2 điểm mấu chốt khác liên 
quan đến cốt lõi của quá trình học tập. 
Những điểm này cũng ảnh hưởng đến sự 
phát triển của phương pháp tiếp cận mà 
chúng ta đang theo đuổi, và xuyên suốt nội 
dung của tài liệu hướng dẫn, đó là: 
 
♦ Kết quả của quản lý không chỉ liên quan 
đến những tác động kỹ thuật mà còn liên 
quan đến  việc người dân khai thác, sử 
dụng và tương tác với hệ nguồn lợi như 
thế nào. Do đó, chúng ta cần tìm hiểu 

toàn hệ thống cả ở góc độ kỹ thuật và xã 
hội. 
 

♦ Quá trình học tập cần phải xuất phát từ 
nhu cầu và phù hợp. Trọng tâm của việc 
học tập phải đặt lên những điều mà cộng 
đồng cần biết, và bên cạnh đó, các hoạt 
động về thu thập thông tin không được 
phép gây ra sự xáo trộn khiến cộng đồng 
khó chấp nhận. 

The learning
cycle

Generating information:
   Passive and active

Sharing information

Utilising information

Chu trình 
học tập 

Chia sẻ thông tin 

Sử dụng thông tin 
Khởi tạo thông tin 

(chủ động và thụ động) 
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TẤT CẢ CÙNG HỌC TẬP 

PHẦN 1 

Khái niệm chủ 
thể tham gia và 
phân tích chủ 
thể sẽ được 
trình bày ở 
trang 16. 
 
 
 

Ảnh: Những 
người đã được 
bồi dưỡng năng 
lực cần tham 
gia giám sát và 
bảo đảm thực 
hiện các quy 
định – lều canh 
và thuyền tuần 
tra thủy vực ở 
Tây Ben-gan 
(Nguồn: R. Ar-
thur) . 

Trong phần trước, chúng ta đã khẳng định 
nhu cầu phải khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng sử dụng nguồn lợi trong quá trình 
khởi tạo thông tin, nếu muốn các thông tin đó 
phản ánh chân thực những nhu cầu của chính 
họ chứ không phải là những nhu cầu mà 
chúng ta giả định. Tuy nhiên, để chuyển kết 
quả học tập và nghiên cứu thành hành động 
quản lý, cần có sự trợ giúp của một nhóm chủ 
thể khác không tham gia vào quản lý trực tiếp 
- đó là các nghiên cứu viên. 
 

Mối quan hệ hợp tác 
có lợi cho học tập  
 
 
Một mối quan hệ hợp tác trong học tập giữa 
các chủ thể, từ các cơ quan quản lý, các tổ 
chức phi chính phủ, đến người dân địa 
phương và nghiên cứu viên có thể được xây 
dựng dựa trên những điểm mạnh, những kỹ 
năng và tri thức của mỗi loại chủ thể, từ đó 
nâng cao được chất lượng và mở rộng được 
phạm vi học tập, cũng như tăng số lượng 
những người được hưởng lợi từ quá trình ấy. 
Chúng tôi đã xác định được 3 nội dung cần 
ghi nhớ khi xây dựng mối quan hệ này với các 
nhóm chủ thể khác nhau. 
 

1. Người dân chỉ cùng 
nhau làm việc khi họ 

thấy được lợi ích của 
việc hợp tác  
 
Mặc dù điều này có vẻ như hiển nhiên, 
nhưng trên thực tế lại thường bị bỏ qua. Đôi 
khi chúng ta cho rằng mình có những ý 
tưởng hay có thể dễ dàng thuyết phục được 
người dân hợp tác với nhau hoặc hợp tác với 
chúng ta để làm theo, nhưng phải cần một 
thời lượng đáng kể để vận động sự tham gia 
đó đối với quá trình học hỏi thích ứng. Bởi 
vậy, nên có sự cam kết về tính minh bạch, về 
việc phát triển kỹ năng, phát huy vai trò và 
kể cả những giải thích cần thiết.  Điều này có 
ý nghĩa sống còn. Chỉ khi thực hiện được việc 
này, chúng ta mới có thể xây dựng được lòng 
tin và sự tôn trọng lẫn nhau, kết hợp được 
kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau – điều đó 
rất quan trọng cho sự thành công của mô 
hình đồng quản lý . 
 

2. Bắt đầu từ những 
gì có sẵn  
 
Quá trình xây dựng mối quan hệ hợp tác 
trong học tập cần phải dựa vào những gì sẵn 
có. Có nghĩa là, chúng ta cần thiết lập quan 
hệ dựa trên những điểm mạnh hiện có, chứ 
không hẳn là khắc phục thiếu sót hay chú 
trọng vào các điểm yếu.  
 
Nhu cầu đặt ra hiện nay là phải thừa nhận 
những quan điểm khác biệt, những kỹ năng 
và kiến thức của các chủ thể tham gia và vận 
dụng vào việc gây dựng nền tảng cho quan 
hệ đối tác. Sự hợp tác giữa chính quyền, các 

Ảnh: Các cán bộ 
CIFRI và Cục 
Thủy sản đang 
trao đổi về việc 
sử dụng đất 
theo mùa với 
ngư dân làng 
Tangramary 
bang Tây Ben-
gan (Nguồn: R. 
Arthur) . 
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NGUYÊN TẮC THỨ HAI 

PHẦN 1 

nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu và những 
người khai thác - sử dụng nguồn lợi sẽ đem 
lại lợi ích to lớn nhưng đây cũng đồng thời là 
một thách thức không nhỏ. Thông thường, 
đây là trường hợp một nhóm người có quan 
điểm, phương pháp tư duy và cách làm việc 
dị biệt. Giải quyết được thách thức này là 
thành tố căn bản của học tập thích ứng. 
 
Bảng trên cho thấy những kỹ năng và điểm 
mạnh của các chủ thể khác nhau mà chúng 
tôi đã phát hiện được trong đợt nghiên cứu ở 
Lào. Việc xác định sớm thuộc tính của những 
điểm mạnh, điểm yếu đó cho phép chúng tôi 
làm rõ được vai trò và phương pháp luận 
trong tạo lập thông tin cho từng nhóm dân 
cư. Các phương pháp này sẽ được trình bày 
ở trang 16 và 17. 
 
Như độc giả có thể thấy, những điểm mạnh 
có sự khác nhau, nhưng nếu việc lập kế 
hoạch được làm một cách cẩn trọng, thì 
chúng sẽ bổ trợ cho nhau và nhờ đó tăng 
cường tiềm năng học tập trong suốt quá trình 
nghiên cứu có sự tham gia cộng đồng 
(xem lề phải) . 
 

Điểm mạnh Cộng đồng địa 
phương 

Chính quyền Các nghiên 
cứu viên 

Khả năng xây dựng các quy định về 
quản lý 

   

Khả năng giám sát và bảo đảm thực 
hiện các quy định 

   

Nhận thức về nguồn lợi và nhu cầu 
của địa phương 

   

Tri thức khoa học    

Kỹ năng nghiên cứu theo truyền 
thống 

   

Sự tiếp cận đến những khối kinh 
nghiệm của người khác 

   

Nguồn tài chính    

Khả năng tập hợp các chủ thể có liên 
quan để họ chia sẻ thông tin với 
nhau 

   

Bảng trái mô tả 
những điểm 
mạnh (tương 
đối) của các chủ 
thể liên quan ở 
Nam Lào. 

3. Xây dựng cơ chế 
chia sẻ thông tin phù 
hợp 
 
Thông tin cần phải được tạo lập và chia sẻ 
theo một hình thức phù hợp và kịp thời. Điều 
đó có nghĩa là, phải thúc đẩy quá trình học 
tập qua những cách làm phù hợp với điều 
kiện địa phương, và tạo ra những cơ chế cho 
phép người dân tự mở rộng hiểu biết và kiến 
thức của họ. Điều này đòi hỏi phải có một 
chiến lược truyền thông rõ ràng ngay từ ban 
đầu, trong đó xác định những con đường, 
phương pháp và phương tiện trao đổi thông 
tin tối ưu cho các nhóm chủ thể. Xác định 
được điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể 
khác nhau cho phép chúng ta xác định được 
các vấn đề phương pháp luận cần thiết để 
chia sẻ thông tin có hiệu quả. Những vấn đề 
này sẽ được trình bày trong các phần sau. 
 

Các kỹ thuật áp 
dụng trong 
nghiên cứu có 
sự tham gia 
cộng đồng đã 
được tổng kết 
chi tiết (xem 
mục tài liệu 
tham khảo ở 
Phần 5). Một số 
ý tưởng sẽ được 
thảo luận trong 
sách này. 
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THIẾT LẬP NỀN TẢNG 

PHẦN 1 

1. Phương pháp yêu cầu tất cả đều sẵn sàng cho học tập, không chỉ gồm các cá nhân, mà , 
rất quan trọng , cả chính bản thân các tổ chức . Việc trung thực học tập trong nội bộ một tổ 
chức có thể thể hiện bằng nhiều cách . Dưới đây là một số đặc điểm cần chú ý 

Ảnh:  Xác định 
và thảo luận về 
nhu cầu và khả 
năng trong một 
cuộc hội thảo : 
RDC 2001 
(Nguồn: R. Ar-
thur và C. Gara-
way). 

Thông tin về tổ 
chức học tập ở 
Nam và Đông 
Nam Á xin xem 
phần 5  

Phát triển quan hệ 
hợp tác cho việc học 
tập? 
 
Những trang trước đã nói về những nguyên 
tắc chủ yếu của việc học tập thích ứng,  song, 
trước khi khởi đầu, nên xem xét những gì cần 
thiết để thực hiện thành công phương pháp 
học tập này. Điều kiện là những ai sử dụng 
nguồn lực địa phương đang quản lý hay đồng 
quản lý tài nguyên của mình hoặc đang quan 
tâm đến việc làm đó. Tổ chức của quý vị cũng 
phải tham gia , làm việc cho những đối tượng 
đó, vì nếu không bất cứ việc học tập tập thể 
nào cũng vô nghĩa. Nhưng vẫn còn những vấn 
đề khác cần suy nghĩ . Những nội dung trình 
bày và câu hỏi sau đây sẽ giúp quý vị và đồng 
nghiệp xác định và bàn luận về khả năng và 
nhu cầu học tập hiện nay của quý vị . Tuy 
không  thật quá quan trọng lúc đầu, nhưng 
cũng có trường hợp cần giải quyết để tạo kết 
quả tốt cho cách học tập tập thể. Điều quan 

Cởi mở với những 
đánh giá, phê 
bình  

a. Có lập quy trình theo dõi hoạt động của tổ chức  không? 
b. Có tổ chức hội họp đều đặn để đánh giá kết quả các hoạt động  đó và 
mọi người có được trao cơ hội tham gia không? 
c. Tổ chức có khuyến khích mọi người hãy trung thực nói hết về những 
“thất bại” và xem đó là bài học kinh nghiệm không? Hay thất bại đó xem 
như tiêu cực cần giấu kín? 
d. Có tham gia bàn luận phương pháp cải tiến việc thực hiện không?  

Cam kết phát 
triển kỹ năng và 
nâng cao năng lực 
học tập cuả cán 
bộ  

a. Trong tổ chức quý vị có hệ thống huấn luyện tại gia không? 
b. Cán bộ có đều đặn tham gia các khoá huấn luyện ngoài tổ chức của quý 
vị không? 
c. Những khoá huấn luyện đó có tăng cường kỹ năng học tập không? 
d. Cán bộ có được thông tin về các phương án huấn luyện cho họ không và 
có được khuyến khích tham dự không?  

Cơ chế chia sẻ 
thông tin  

a. Có sẵn những cấu trúc và quy trình để cán bộ chia sẻ kỹ năng và kinh 
nghiệm đều đặn không? 
b. Có hệ thống phản hồi để chia sẻ hiểu biết mới không?  

Linh hoạt về tổ 
chức  

a. Nếu sau quá trình tham gia của các bên liên quan, cần thay đổi kế  
hoạch ban đầu, tổ chức của quý vị có thể thích ứng nhanh không và đến 
chừng mực nào? 
b. Có thể quay về những mục đích đầu tiên không? về phương pháp làm 
việc? về người cộng tác? về ngân sách hay về thời gian?  

Đặc điểm tổ chức  Vài câu hỏi mẫu để suy nghĩ  

trọng là phải rất thực tế về những gì có thể 
thực hiện ngay và từ đó xây dựng cho tương 
lai.Thay đổi đột ngột quá nhiều trong các tổ 
chức không thể bền vững bằng những bước 
đi nhỏ nhưng vững chắc dựa trên khả năng 
hiện tại. 
.  

2.  
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PHẦN 1 

2. Học tập thích ứng yêu cầu tập hợp được các bên nhằm vốn tạo ra một sân chơi cho mọi 
người tham gia thực sự có ích. Là một tổ chức thực hiện học tập thích ứng , quý vị sẽ giữ 
vai trò chủ yếu tạo ra quá trình đó . Sau đây là vài cơ chế tạo điều kiện. 

Đặc điểm tổ chức  Vài câu hỏi mẫu để suy nghĩ  

Hình thành các 
đầu mối thông tin  

a. Có trực tiếp tiếp xúc với các chủ thể liên quan không, và thiết lập mối 
quan hệ ra sao? 
b. Có phương pháp hữu hiệu để tiếp xúc và có gặp trực tiếp họ không? 
c. Giữa những chủ thể liên quan có liên hệ với nhau không, và thiết lập 
quan hệ như thế nào? 
d. Có quan hệ giữa các chủ thể liên quan không, hạn chế hay tốt? Có cách 
nào để cải thiên tình hình không?  

Phương pháp thảo 
luận, trao đổi ý 
kiến với người có 
trình độ học vấn , 
văn hoá và dân 
tộc khác nhau.  

a. Đã có phương pháp trao đổi với nhiều loại người khác nhau và có hiệu 
quả không? 
b. Có dành thời gian bàn bạc với mọi người trong nội bộ quý vị hay với các 
nhóm thiệt thòi không? cách nào tốt nhất để bàn bạc với họ? 
c. Cán bộ có được huấn luyện về kỹ năng giao tiếp không, và kỹ năng đó có 
được công nhận là quan trọng trong tổ chức quý vị không?  

Địa điểm thích 
hợp cho thảo 
luận / hội nghị / 
hội thảo  

a. Quý vị có đến được các nơi thảo luận ý kiến mà các chủ thể liên quan 
tham gia cảm thấy thoải mái không, và nơi đó có thích hợp, thuận lợi 
không? 
b. Có thể đến với họ không nếu họ không đến với quý vị? 
c. Có phương tiện, nguồn lực... để đưa các chủ thể liên quan đến hội họp 
không nếu họ không có?  

3. Khi các công việc trên đã tạo được đủ điều  kiện , sự tham gia sẽ không có ý nghĩa nếu 
các bên không quyết tâm với cam kết hay không đủ các nguồn lực và kỹ năng để quá trình 
diễn ra trôi chảy. Đạt được thoả thuận trong việc ra quyết định có sự tham gia cộng đồng 
thường là một việc khó khăn, mất thời gian và tốn kém. 

Đặc điểm tổ chức  Vài câu hỏi mẫu để suy nghĩ  

Quyết tâm và trách 
nhiệm của tổ chức   

a. Việc bảo đảm các chủ thể liên quan tham gia ra quyết định phải chăng là 
phương châm của tổ chức quý vị và một phần phương châm của các tổ 
chức mà quý vị có tr ách nhiệm giải trình (Tài trợ, tổ chức bảo trợ..) 
b. Những hoạt động của tổ chức là “từ dưới lên” hay do trên chỉ đạo 
xuống? 
c. Có quyền hoạt động theo phương pháp “từ dưới lên không”, nếu quý vị 
muốn thế? 
d. Tổ chức của quý vị có linh hoạt không (xem các câu hỏi trang 10) 

Kỹ năng làm việc  a. Đã có kỹ năng tạo điều kiện cho việc hỗ trợ quá trình ra quyết định có sự 
tham gia cộng đồng (gồm các kỹ năng dẫn chương trình, dich thuật, tạo 
dựng đồng thuận, thương lượng và giải quyết  mâu thuẫn ) chưa? 
b. Nếu chưa, có quyết tâm phát triển những kỹ năng đó  không và đã biết 
nơi nào để tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài chưa?  

Thông tin về tổ 
chức học tập ở 
Nam và Đông 
Nam Á xin xem 
phần 5  
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Các giai đoạn của học tập thích ứng  

Biểu đồ trên trang này thể hiện tổng quan 
các giai đoạn của quá trình học tập thích ứng 
và khung các nội dung còn lại của tài liệu 
này. Về chu kì học tập, có 3 giai đoạn: chuẩn 
bị học tập, học tập và đánh giá học tập. Dưới 
đây sẽ trình bày từng giai đoạn, từng giai 
đoạn đó sẽ được trình bày mở rộng hơn 
trong 3 phần tiếp theo. 
 

Chuẩn bị học tập 
 
Giai đoạn 1 nói về chuẩn bị học tập ( đầu 
bên phải biểu đồ) gồm 4 hoạt động khác 
nhau sẽ thực hiện: xác định và lôi kéo các 
nhóm chủ thể liên quan, triển khai tìm hiểu 
các hệ thống quản lí nguồn lợi sẽ giúp quý vị 
cùng với các nhóm tài trợ nhận ra những ưu 
tiên và những lỗ hổng hiện nay. Xác định các 
tuyến thông tin hiện hành và tính chất thông 
tin trao đổi giữa các bên tài trợ sẽ giúp người 
dân xác định thuận lợi và khó khăn trong việc 
phát và chia sẻ thông tin trong tương lai.   
 

Chuẩn bị học tập là phần rất quan trọng 
của quá trình trong đó sẽ đưa ra những 
quyết định tập thể về thử nghiệm quản lí, 
thông tin nào cần phát ra và cách truyền 

Biểu đồ : Quá 
trình học tập 
thích ứng. 
Xem mục 
thích hợp 
trong sách 
hoặc số trang 
để biết thêm 
chi tiết từng 
phần của quá 
trình   

The adaptive
learning
process

Preparing for learning
          (Part 2)

Learning
(Part 3)

Evaluating learning
       (Part 4)

Identify and engage stakeholders (p.16)

Identify frameworks
for sharing information (p.18)

Understand resources,
users and managers (p.20)

Select learning options (p22)

Generate information (p.28)

Share information (p.30)

Utilise information

Evaluate the
outcomes (p. 34)

Evaluate the process (p.36)

PHẦN 1 

Ảnh : Tập lập 
bản đồ nguồn 
lợi cho dân làng 
ở làng Kamar-
danga - Tây 
Bengan để giúp 
hiểu biết chung 
về hệ thống 
nguồn lợi 
(Nguồn: R. Ar-
thur)   

 
Quá trình học 
tập thích ứng 

Chuẩn bị học tập (phần 2) 

Triển khai học tập 
 (phần 3) 

Sử dụng 
 thông tin 

Đánh giá kết quả (tr. 34) 

Khởi tạo thông tin (tr. 28) 

Đánh giá quá trình học (tr. 36) 

Xác định và vận động chủ thể liên quan (tr. 16) 

Chia sẻ thông tin (tr. 30) 

Tìm hiểu các vấn đề nguồn lợi, 
người sử dụng và người quản lý 

(tr.  20) 

Xác định cơ chế chia sẻ thông tin 
 (tr. 18) 

Lựa chọn phương pháp học tập 
(tr. 22) 

Đánh giá học tập (phần 4) 
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Một khuôn khổ chung 

Ảnh: Dân làng 
hoàn tất các 
bảng câu hỏi để 
theo dõi hiệu 
quả của thông 
tin thông qua 
một cuộc họp 
tại làng Tan-
gramary, Tây 
Bengan 
(nguồn : R. Ar-
thur)  

thông tin. Trong đó cũng sẽ quyết định sẽ 
chia sẻ thông tin như thế nào, vai trò và 
trách nhiệm của từng nhóm chủ thể liên 
quan trong phần còn lại của quá trình. 
Trong khi nhiều quá trình tham gia có một 
quy hoạch hành động cho họ, chúng tôi cảm 
thấy rằng  việc học tập thích ứng khác nhau 
chính ở trong quy hoạch đó gắn liền với học 
tập đó, nghĩa là học tập là mục tiêu của thực 
hành. 
Các chiến lược học tập, dựa vào biến đổi hiện 
hữu hoặc tạo ra biến đổi đều phải dựa trên 
những nguyên tắc thiết kế thử nghiệm để 
bảo đảm rằng thực tế chúng sẽ tạo ra thông 
tin cần có. 
 

Học tập 
 
Như đã nói ở trên, học tập tập thể không 
những sản sinh ra thông tin mới (trong thực 
tế có thể thậm chí không cần) mà còn là phổ 
biến thông tin một cách hiệu quả đối với ai 
cần thông tin. Điều quan trọng là, phổ biến 
phải thực hiện sao cho thông tin đó có thể 
được tiếp thu sử dụng và phát sinh ra những 
tình hình mới. 
 
Chỉ khi nào thông tin được tiếp thu thì mới có 
thể tạo ra tri thức mới và quản lí được thích 
nghi dưới ánh sáng của tri thức mới đó (sử 
dụng thông tin) thì học tập được hoàn tất. 
Giai đoạn học tập vì vậy không những gồm 
các hoạt động để sản sinh ra thông tin như 
theo dõi các hệ thống để thu thập và phân 
tích dữ liệu, mà còn là những phương pháp 
luận để chia sẻ chúng trong tất cả các bên 
liên quan.  
 

Đánh giá học tập 
 
Vào giai đoạn này, thông tin mới đã được sản 
sinh và hoặc chia sẻ và điều đó dẫn đến giảm 
bớt tính bất ổn,thích nghi và cải thiện quản lí 
nguồn lợi. Song việc đánh giá vẫn quan 
trọng. Chúng ta mong muốn có thể phản ánh 
những gì chúng ta đã học được, có nghĩa là 
thông tin thu được có đúng cái ta cần không? 
Nếu không, tại sao không? Chúng ta cũng 
muốn đánh giá chúng ta đã học như thế nào, 
nghĩa là các phương pháp ta sử dụng có ích 
trong việc tăng tri thức không? Nếu không, 
tại sao không? Thậm chí cả khi quá trình 

thành công, thì những lợi ích thu được từ 
thông tin mới có đáng giá với chi phí bỏ ra để 
thu được không? Sự phản ánh có tính phê 
phán những kết quả và quá trình sẽ làm tăng 
sự hiểu biết, cho phép vận dụng phương 
pháp chậm và cải tiến sự thực hiện các lần 
sau của chu trình. 
. 
 
 

ảnh: Đại diện 
thôn làng thảo 
luận kết quả 
thử nghiệm 
quản lí với cán 
bộ thuỷ sản 
huyện và tỉnh ở 
Nam Lào 
(Nguồn : Arthur 
và C.Garaway)  

PHẦN 1 
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Những điểm học tập chủ yếu (phần 1)  

PHẦN 1 

Cái gì? 
♦ Học tập thích ứng là một phương pháp 

quản lí chấp nhận rằng những bấp 
bênh/không chắc chắn về "thực hành tốt 
nhất" tồn tại mà chúng ta không thể trả 
lời tất cả. Thay vì che đậy những bấp 
bênh không chắc chắn, phương pháp 
tìm cách giảm bớt chúng đồng thời quản 
lí nguồn lực. Cách tiếp cận đó khác với 
nhiều phương pháp quản lí cổ điển, đặc 
biệt trong lĩnh vực nguồn lợi, ở đó 
nghiên cứu và học tập thường tách khỏi 
quá trình ra quyết định, và nơi nhấn 
mạnh việc học tập trước khi quản lí. 

♦ Như đầu đề đã chỉ rõ, phương pháp 
nhấn mạnh học tập được hiểu là một 
quá tình 3 giai đoạn gồm: sản sinh 
thông tin, chia sẻ thông tin và sử dụng 
thông tin. 

♦ Học tập thích ứng là một dạng đồng 
quản lí, đòi hỏi ra quyết định có chia sẻ 
và trách nhệm về thực hiện các hành 
động quản lí, thu thập dữ liệu và thực 
thi không phải chỉ của một người. 

♦ Ra quyết định có chia sẻ đòi hỏi tất cả 
phải được thông tin đầy đủ, và thành 
phần chủ yếu của phương pháp là việc 
phát triển các cơ chế thông tin và chia 
sẻ thông  tin và ý kiến một cách hiệu 
quả nhằm tạo ra quan hệ hợp tác học 
tập hữu hiệu. 

 

Ai? 
♦ Tập thể học tập có thể gồm - song 

không hạn chế ở - việc hợp tác giữa 
chính phủ, các tổ chức phi chính phủ 
(NGO), người sử dụng và nghiên cứu sở 
tại. 

♦ Tập hợp những người đó lại sẽ có tiềm 
năng xây dựng cơ sở khả năng, kĩ năng 
và tri thức của từng người, tăng cường 
chất lượng và phạm vi học tập cũng như 
số người dân hưởng lợi từ đó. 

 

Khi nào, ở đâu? 
♦ Phương pháp có thể được sử dụng khi 

quản lí nguồn lợi tái sinh đang được tiến 
hành trong bối cảnh phát triển, và sẽ có 
tác dụng cụ thể khi muốn hỗ trợ các 
cộng đồng học tập và cải tiến việc quản 

lí đó. 
♦ Phương pháp cũng hữu ích trong 

tình hình công nghệ thấp, kĩ năng 
kém và thiếu vốn. Trường hợp đó, 
không những chính "thực hành tốt" 
quản lí cũng hoặc chưa chắc chắn 
hoặc chưa biết đến, song thông 
thường nguồn lực để thực hiện lại 
thiếu. 

 

Như thế nào? 
♦ Trước khi thực thi, cần nghiên cứu kĩ 

lưỡng các đặc điểm quý vị và các tổ 
chức khác có thể tham gia quá trình. 
Những lĩnh vực cần xem xét kĩ là: tổ 
chức có sẵn sàng mở cửa cho học 
tập không; có các phương pháp 
thông tin và mạng lưới thông tin 
không? Và có thực sự muốn tham 
gia hay không? Không có những cái 
đó, không thể ngăn ngừa việc thực 
hiện phương pháp song sẽ hạn chế 
những gì làm xong. Cần phải hiện 
thực. 

♦ Thực hiện phương pháp được công 
nhận là một quá trình 3 giai đoạn: 
chuẩn bị học tập, học tập và đánh 
giá học tập. Đó là nội dung của phần 
còn lại của những hướng dẫn này. 
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Một trường hợp nghiên cứu điển hình ở Nam Lào  

PHẦN 1 

 

Thủy sản cộng đồng với 
học tập thích ứng  
 
Tại Nam Lào, Chính phủ khuyến khích tích cực kiểm 
kê và sử dụng những ao hồ nhỏ để nuôi cá nhằm 
tăng cường những lợi ích thủy sản. Rất nhiều ao hồ 
này do cộng đồng địa phương quản lý tập thể để 
mang lại lợi ích chung cho cả làng. Bên cạnh thu nhập 
về tiền mặt, những cộng đồng thủy sản cũng có thể 
được quản lý để mang lại những lợi ích vật chất khác 
như cá tươi cho các gia đình nghèo vào những lúc 
cấp thiết (ma chay) và những lợi ích phi vật chất như 
tăng cường năng lực quản lý là và ý thức về tầm 
quan trọng của việc quản lý nguồn lợi thủy sản.  
 
Tại những cộng đồng thủy sản này có những nguyên tắc cơ bản, nếu không chỉ là một, là các 
làng có thể tạo thu nhập cho cộng đồng để cải thiện cuộc sống và theo đuổi những ưu tiên phát 
triển của làng, như cải tạo trường làng hoặc đóng góp chi phí đưa điện lưới về làng. 
 
Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy rằng trong khi kho thủy sản này có tiềm năng mang lại lợi ích, 
những kết quả thực tế (xét về sản lượng, phân bổ lợi ích, tính bền vững về thể chế ...) thường 
khác với những gì ban đầu mong đợi. Điều không ngạc nhiên là luôn có những môi trường 
không chắc chắn xung quanh những gì sẽ xảy ra khi một công nghệ được đưa vào tình huống xã 
hội và sinh thái cụ thể mới. Trong khi đưa vào những sáng kiến mới thiếu thông tin cụ thể về bối 
cảnh và địa bàn, dân làng liên quan tới việc quản lý kiểm kê, đã thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
kỹ thuật, sống tách biệt với nhau, nên việc học tập của họ rất chậm. Để giải quyết những nhu 
cầu này, Bộ  phát triển quốc tế Anh (DFID) đã tài trợ cho dự án, tập hợp các nhà nghiên cứu, 
những cán bộ khuyến nông, những người quản lý ao hồ và người sử dụng ao hồ để lập thành 
một quan hệ đối tác trong học tập. Trong thời gian 3 năm rưỡi, 38 làng đang quản lý thủy sản 
cộng đồng, phối hợp với tất cả những thể chế khác đã tham gia vào nghiên cứu thí nghiệm tại 
địa phương. Những vấn đề làm như thế nào, làm cái gì, vì sao phải làm, khi nào và tại đâu của 
bản nghiên cứu này đã được tất cả những người tham gia xác định. Sự hợp tác như vậy trong 
tất cả những lĩnh vực của tiến trình nghiên cứu đòi hỏi nhiều thời gian để xây dựng niềm tin và 
tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm, hiểu biết và xác định những nhu cầu khác nhau, những mong 
mỏi và tìm ra biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy tiến trình thảo luận, giao lưu về ý tưởng và tiến 
trình cùng nhau đưa ra quyết định. Rất nhiều chi tiết về việc này cần làm như thế nào, đã được 
thảo luận trong các trang sau của phần hướng dẫn này. Trong khi chưa bao giờ có ý kiến nói 
thẳng, tiến trình này đã mang lại một số lợi ích quan trọng cho tất cả những người tham gia. 
 
Bản thân việc thí điểm quản lý đã đưa tới kết quả là có nhiều kiến nghị mới cho công tác kiểm 
kê, dựa trên năng suất của từng thủy vực. Kiến thức quản lý trước đó của rất nhiều dân làng 
cũng như là kinh nghiệm mới thu hoạch được trong tiến trình nghiên cứu đã được chia sẻ cùng 
nhau hữu hiệu và tạo ra những thông tin giá trị về lợi ích kinh tế và xã hội, và những khó khăn 
của những hệ thống quản lý khác nhau. Kết quả tức thời của việc tăng cường kiến thức này đã 
làm tăng sản lượng cá và tăng thu nhập cho các làng, và một mức tăng cường kiến thức hiểu 
biết về kinh tế xã hội và kỹ thuật của tất cả những người tham gia. Tuy nhiên đây không chỉ là 
lợi ích quan trọng duy nhất mà còn có thể là lợi ích quan trọng nhất. Với việc nhấn mạnh vào 
việc phát triển tiến trình có quan hệ đối tác thực sự trong học tập như là một nguyên tắc cốt lõi, 
những kỹ năng đã được phát triển, có thông tin và mạng lưới chia sẻ thông tin đã được tạo ra, 
đặt nền móng cho việc học tập tiếp tục trong tương lai.  

Ảnh: ngày 
đánh cá tại 
làng Dong 
Noi,tỉnh Sava-
nakhet  
(Nguồn:  
R. Arthur &  
C. Garaway). 



16 

Ai nên tham gia và tham gia như thế nào? 

PHẦN 2 

4. Những câu hỏi ví dụ để xác định quyền lực 
và những vai trò tiềm tàng của các chủ thể liên 
quan. 
- Ai phụ thuộc vào ai ? 
- Những chủ thể liên quan nào được tổ chức ? 
- Tổ chức đó có thể chịu tác động hoặc xây 
dựng như thế nào ? 
- Ai điều hành quản lý những nguồn lực ? 
- Ai điều hành quản lý thông tin ? 
- Những vấn đề nào ảnh hưởng tới các chủ thể 
liên quan nào, được coi là ưu tiên để giải quyết 
hoặc để giảm thiểu ? 
- Những nhu cầu nào của các chủ thể liên 
quan, lợi ích và mong đợi cần phải được ưu 
tiên  

Khởi đầu, cần thiết phải xem ai là những đối tác 
thích hợp trong tiến trình học tập thích nghi. 
Bước đầu tiên là tiến hành phân tích chủ thể 
liên quan. 
 

Thế nào là phân tích 
chủ thể liên quan? 
Đây là một cách tiếp cận để xác định những 
chủ thể liên quan chính trong một hệ thống, và 
trong trường hợp này để đánh giá ai là người 
có quan tâm và có ảnh hưởng trong công tác 
quản lý những nguồn tài nguyên thiên nhiên 
cần xét tới. Nói đơn giản hơn đây là vấn đề hỏi 
các câu hỏi như: ai có thể được lợi ? Ai có thể 
bị mất mát ? Cái gì là sự khác biệt và là mối 
quan hệ giữa các chủ thể liên quan ? Những 
ảnh hưởng liên quan là gì ? Trong học tập thích 
nghi việc nghiên cứu việc kết hợp với quản lý và 
như vậy, các nhóm từ các ngành có thể xem ai 
có thể không cùng làm với nhau cần phải được 
xác định. 
Không nên nhầm lẫn việc phân tích chủ thể liên 
quan (SA) với những kỹ thuật để giúp cho một 

For tools and 
steps on con-
ducting a stake-
holder analysis, 
the following 
web site was 
found to be par-
ticularly useful. 
http://
www.iied.org/
forestry/tools/
stake-
holder.html. 
Other refer-
ences are given 
in Part 5. 
 
 
 
 
 
Questions here 
are adapted 
from the IIED  
Website men-
tioned above. 
Step 5 is also 
elucidated in 
more detail 
here. 

chủ thể tham gia vào quản lý những dự án 
tài nguyên hoặc dẫn đến xung đột. SA có thể 
là một phần của phương pháp chủ thể liên 
quan tham gia quản lý, song nó không phải 
như nhau. 
 
Có nhiều phiên bản khác nhau của những 
hoạt động cần được thực hiện trong SA, song 
đây là một nét đại cương, có thêm chi tiết 
cho từng giai đoạn 1 - 4 phía dưới: 
 
1. Xác định những chủ thể liên quan cơ bản 
2. Điều tra mối quan tâm, đặc tính và hoàn 
cảnh của các chủ thể liên quan. 
3. Xác định mẫu hình và bối cảnh của những 
hoạt động giao tiếp giữa các chủ thể. 
4. Đánh giá quyền lực và vai trò tiềm tàng 
của các chủ thể liên quan. 
5. Đánh giá những phương án và sử dụng kết 
quả để đạt tiến độ. 
 
Có nhiều cách mà thông tin cho một SA có 
thể suy ra. Những cách này gồm : 

♦ Nhân viên xác định những cơ 
quan chủ chốt và những người 

1. Một vài câu hỏi để xác định chủ thể liên 
quan. 
- Ai có tiềm năng được hưởng lợi ? 
- Ai có thể bị ảnh hưởng bất lợi ? 
- Ai hiện đang nắm quyền ? 
- Ai không có tiếng nói ? 
- Ai có thể chống lại sự thay đổi và huy động 
lực lượng chống lại thay đổi ? 
- Ai chịu trách nhiệm cho những kế hoạch dự 
định ? 
- Ai có tiền, kỹ năng hoặc thông tin ? 
- Hành vi của ai cần phải thay đổi để đạt được 
thành công ?  

2. Những ví dụ về câu hỏi điều tra mối quan 
tâm, đặc tính và hoàn cảnh của các chủ thể 
liên quan: 
- Kinh nghiệm và mong đợi của các chủ thể 
liên quan là gì ? 
- Lợi ích và chi phí đã và sẽ là gì đối với các 
chủ thể liên quan ? 
- Lợi ích của các chủ thể liên quan xung đột 
với những mục tiêu của phương pháp ? 
- Nguồn lực mà các chủ thể liên quan có để 
huy động hoặc sẵn lòng huy động là gì ?  

3. Phương pháp xác định mẫu và bối cảnh của 
tác động qua lại giữa các chủ thể liên quan. 
 
Trang web IIED gợi ý một phương pháp được 
viết theo 4 chữ đầu của tiếng Anh để xác định 
nguồn hỗ trợ từ bên ngòai. 
 
 
 
 
 
 
 
Đểthêm thông tin hãy vào trang web 
 http://www.iied.org/forestry/tools/four.html  

Quyền Trách 
nhiệm 

Quan hệ Lợi tức 
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PHẦN 2 

Xác định và đánh giá chủ thể liên quan 

hiểu biết khác. 
♦ Việc xác định thông qua hồ sơ lý lịch 

và số liệu về dân số. 
♦ Tự lựa chọn phân loại chủ thể liên 

quan : khuyến khích các chủ thể liên 
quan đưa ra thông qua những 
tuyên bố trong các cuộc 
họp, báo chí, phát 
thanh địa phương 
hoặc những 
phương tiện 
truyền tải thông 
tin tại địa 
phương. 

♦ Xác định các chủ 
thể liên quan 
khác. Các cuộc 
thảo luận sớm với 
những chủ thể liên 
quan được xác định đầu 
tiên có thể cho thấy quan điểm 
của họ về những chủ thể liên quan 
chủ chốt những người có tác động đối 
với họ. 

 
       Sau khi đã tìm hiểu những vấn đề liên quan 

tới bước 1 - 4, các chủ thể liên quan có thể 
được phân loại và thông tin được lập thành 
bảng để giúp cho việc suy nghĩ về giai đoạn 
5. 

 
Nhiều hạng loại của các chủ 

thể liên quan có thể được 
sử dụng, song một số 

loại trung nhất thì 
gồm có : loại cơ sở / 
thứ cấp ; loại chịu 
tác động trực tiếp / 
gián tiếp ; loại có 
mối quan hệ tích 
cực / tiêu cực ; 

những mối liên hệ 
yếu / mạnh ; tác 

động / tầm quan trọng. 
 

Trong khi việc phân hạng loại 
này có thể đơn giản hóa tình hình, nếu 

được sử dụng cẩn thận có thể giúp ta xác 
định những mối quan hệ chính và những tác 
động và xác định các chủ thể liên quan chủ 
yếu mà cần phải được xem xét để thúc đẩy 
việc thực thi phương pháp tiếp cận này. 

Ảnh: Những chủ 
thể liên quan 
được xác định 
trong trường 
hợp nghiên cứu 
Nam Lào: 
1. Dân làng 
2. Ban quản lý 
thủy  vực làng 
3. Cán bộ 
khuyến nông 
huyện 
4. Cán bộ thủy 
sản cấp tỉnh 
5.  Nghiên cứu 
viên bên ngoài 
 
(Nguồn: 
R. Arthur,  
C. Garaway &  
S. Bush). 

1 

2 3 

4 5 
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Các luồng thông tin  

PART 2 
PHẦN 2 

Sơ đồ những 
tuyến trao đổi 
thông tin 
chung giữa 
các chủ thể 
liên quan tại 
miền Nam Lào 
trước khi có 
phương pháp 
học tập thích 
ứng. 
(Từ dưới lên: 
Người dân (vài 
ngàn người) , 
ban quản lý 
thủy vực làng 
(38), cán bộ 
thủy sản (2 tỉnh) 
– trái, cán bộ 
khuyến nông 11 
huyện – phải, 
các nghiên cứu 
viên bên ngòai) 

Sau khi xác định ai là các chủ thể liên quan, 
trọng tâm tiếp sau là điều tra thông tin sẽ 
được chia sẻ như thế nào. Việc này đòi hỏi 
xem xét mạng lưới trao đổi thông tin hiện có, 
và những cơ hội và khó khăn của chúng. 
 
Như đã lưu ý ở các trang trước việc học tập 
không chỉ là tiếp thu, chia sẻ và sử dụng 
thông tin mới, mà còn cải thiện tình hình hệ 
thống chia sẻ thông tin hiện có để có thể đưa 

ra kiến thức nhiều nhất. Ta nên nhớ rằng 
nhiều yếu tố không chắc chắn nảy sinh từ 
việc không tiếp cận được tới thông tin đối lập 
với việc đơn giản là thông tin không tồn tại. 
Phần dưới đây là sơ đồ trao đổi thông tin 
(truyền thông) cho các chủ thể liên quan tại 
Lào trước khi thực thi phương pháp học tập 
thích ứng. 

Hệ thống này theo tầng cấp với đa số thông tin chuyển từ trên xuống. Có một số luồng thông 
tin phản hồi cho hệ thống tầng bậc này song ở mức tối thiểu. Không có tuyến trao đổi thông 
tin ngoài lề (nghĩa là trong các nhóm các chủ thể liên quan khác nhau) và không có cơ chế 
cho bất kỳ các chủ thể liên quan nào khác để liên lạc với những người nghiên cứu bên ngoài. 
 
Trong mạng lưới hiện có này có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Dân làng và Uỷ ban của làng là những 
người sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên theo điều tra và như vậy đã có những kiến 
địa phương đáng kể. Tuy nhiên quản lý trong tình trạng bị phân lập, có rất ít cơ hội để chia sẻ 
kiến thức với những làng khác hoặc những nhóm khác của các chủ thể liên quan, việc học tập 
của họ là rất chậm và kiến thức họ có được sử dụng rất ít. Trong khi đó với cán bộ cấp huyện 
sức mạnh đặc biệt của họ là kiến thức về những vấn đề và ưu tiên của làng, và có những kinh 
nghiệm nóng hổi về những tác động của những sáng kiến khuyến nông của Chính phủ. Tuy 
nhiên với dòng thông tin chuyển lên bị hạn chế, khó có thể liên lạc với cán bộ của các huyện 
khác, họ bị gò bó trong việc chuyển tải thông tin và học hỏi những phương pháp do người 
khác sử dụng. Cuối cùng, cán bộ cấp huyện không lấy được thông tin từ dưới về nhu cầu thực 
sự và ưu tiên nên là gì, nên họ không thể nói cho chuyên gia nghiên cứu bên ngoài nên 
nghiên cứu cái gì, cũng như không biết về lợi ích từ những kiến thức khoa học của các nhà 
nghiên cứu bên ngoài. 
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PART 2
PHẦN 2 

Triển khai một mạng lưới chia sẻ thông tin 

 
Hệ thống này là một hệ thống điển hình về 
những mạng lưới truyền thông khác trong 
khu vực, cụ thể là những mạng lưới được kết 
nối với dịch vụ khuyến nông của Chính phủ. 
Như được trình bày từ ví dụ tại Lào, nó gồm 
có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để chia sẻ thông 
tin, kiến thức và kinh nghiệm. 
 
Cái cần ở đây là một hệ thống tránh được 
cấu trúc tầng bậc cùng với những lỗ hổng 
của nó. Tất nhiên việc này có thể không thực 
hiện ngay lập tức, nhưng lại một lần nữa đây 
là việc cần làm. Thứ nhất trong cấu trúc này, 
có thể tăng cường luồng thông tin từ dưới lên 
và phát triển những kết nối "bên lề". Tuy 
nhiên, việc học tập sẽ có hiệu quả nhất khi 

tất cả các nhóm chủ thể liên quan có cơ hội 
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau. 
 
Sơ đồ trên cho thấy các luồng thông tin được 
định hình theo mong muốn và có thể đạt 
được tại Lào. Như ta có thể thấy cấu trúc 
tầng bậc đã mất đi và thay vào đó các chủ 
thể liên quan cần phải có khả năng trao đổi 
thông tin với từng nhóm. Đồng thời mạng 
lưới kiến nghị này cho phép các ủy ban làng 
chia sẻ thông tin với nhau, các cán bộ cấp 

huyện cũng có thể làm được như vậy. Tuyến 
trao đổi thông tin duy nhất vẫn như cũ đối 
với dân làng. 
 
Trong khi được nhìn nhận là hay, người ta coi 
việc này có thực hiện vì lý do hậu cần đối với 
tất cả dân làng liên quan tới quan hệ đối tác 
học tập. Thay vào đó những phương pháp 
truyền thống cho họ để họ diễn đạt quan 
điểm (thông qua ủy ban làng) vẫn được duy 
trì. Tuy nhiên khi kiểm tra bổ sung xem nhu 
cầu của họ đã được xem xét chưa, vấn đề 
thời gian luôn bị gạt sang một bên đối với 
việc cung cấp và nhận thông tin phản hồi từ 
nhóm này (thông qua ủy ban). 
 
Thêm vào đó khi thông tin, đi qua cán bộ cấp 

huyện, có ý kiến rằng đã nảy sinh một só 
xung đột, nên cần phải đến thăm các làng để 
cho phép trao đổi thông tin với chính dân 
làng. 
 
Mạng lưới thông tin mới của cộng đồng thủy 
sản này đã được thống nhất trong phương 
pháp học tập thích ứng. Những luồng trao đổi 
thông tin này đã được thực hiện chính xác 
như thế nào được thảo luận ở trang 30.  

 Sơ đồ: Các 
tuyến trao đổi 
thông tin cho 
các chủ thể 
liên quan chủ 
chốt tại miền 
Nam Lào 
trong tiến 
trình học tập 
thích ứng. 
(Từ trên xuống: 
Người dân (vài 
ngàn người) , 
ban quản lý 
thủy vực làng 
(38), cán bộ 
thủy sản (2 tỉnh) 
– trái, cán bộ 
khuyến nông 11 
huyện – phải, 
các nghiên cứu 
viên bên ngòai) 
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Thu thập thông tin cơ bản ban đầu  

PHẦN 2 

Hiểu biết về hệ thống 
tài nguyên 
 
Những trang dưới đây nêu đại cương các loại 
thông tin cần để triển khai kiến thức hiểu biết 
của hệ thống tài nguyên, một giai đoạn khác 
trong việc chuẩn bị để học tập một phần của 
tiến trình. Một khuôn khổ hoạt động để điều 
tra được trình bày và một số phương pháp có 
thể hữu ích trong việc thu thập thông tin. 
 
Triển khai một kiến thức hiểu biết sẽ được 
thảo luận liên quan tới một đặc tính của phân 
tích chủ thể liên quan và thiết kế khuôn khổ 
hoạt động như thể hiện trong sơ đồ. Để lý 
giải chi tiết hơn khuôn khổ này, xin đọc Oak-
erson (1992). 
 

Khuôn khổ hoạt động 
IAD 
 
Khái niệm cơ bản của khuôn khổ này là kết 
quả của việc sử dụng nguồn lợi không chỉ 
được xác định bằng bản chất kỹ thuật và lý 
tính của tài nguyên mà còn bằng tương tác 
của con người với tài nguyên. Những phần 
này đến lượt nó lại chịu tác động, song không 
hoàn toàn xác định bằng bản chất của những 
quy định, quy tắc đã dựng lên để quản lý việc 
sử dụng nguồn lợi và cách thức con người 

nhìn nhận những vấn đề này xét về bản chất 
của tài nguyên. Hệ thống tài nguyên được 
mô tả trên 4 lĩnh vực chính. Ở phía tay trái là 
những gì tác động vào những hoạt động của 
người sử dụng nguồn lợi hoặc chính tài 
nguyên.  Ở giữa của sơ đồ là mẫu hình của 
tương tác đại diện cho tất cả những hành 
động của cá nhân do người sử dụng nguồn 
lợi gây ra. Ở phía tay phải là kết quả của tất 
cả những tương tác này. 
 
Mối quan hệ giữa những lĩnh vực được thể 
hiện bằng những mũi tên. Một số đặc tính bổ 
trợ về kỹ thuật và vật lý của tài nguyên, như 
là năng suất, sẽ tác động tới kết quả của 
những hoạt động của người sử dụng nguồn 
lợi (mũi tên trên cùng) trong khi những kết 
quả khác, ví dụ quy mô của tài nguyên và 
được những quy định bảo vệ có thể tác động 
trực tiếp thông qua việc những quy định đó 
tác động tới hành động của người sử dụng. 
 
Bởi vì mối quan hệ giữa con người, tài 
nguyên và cơ cấu bố trí đưa ra quyết định tất 
cả kết hợp để đưa đến những kết quả cụ thể 
mà ta có thể thấy được, nên tất cả phần đó 
phải được nghiên cứu để phát triển một kiến 
thức hiểu biết lý do vì sao kết quả nó là như 
vậy. 
 
 

 

“Thể chế” sử 
dụng trong 
ngữ cảnh này 
không có 
nghĩa là tổ 
chức hay cơ 
quan. Thay 
vào đó nó ngụ 
ý về những 
quy định, quy 
tắc đã được 
thiết lập để 
quản lý việc 
tiếp cận và sử 
dụng của mọi 
người đối với 
tài nguyên 
cũng như việc 
tham gia của 
họ  vào tiến 
trình đưa ra 
quyết định. 

Sơ đồ: Khung 
phân tích 
dành cho 
người dân 
(Nguồn:Oaker
son (1992) 
Tr.53) 

Bản chất kỹ 
thuật và lý tính 
của tài nguyên 

Chuẩn bị để ra 
quyết định 

Hình mẫu của 
tương tác 

Kết quả 

Những yếu tố 
cơ bản 

 

Mối quan hệ giữa 
các biến thể 



21 

PHẦN 2 

Khuôn khổ thể chế  

Các phương pháp luận có thể áp dụng 
 
Để đạt được một bức tranh đầy đủ nhất của hệ thống nguồn lợi có thể sử dụng một loạt 
nguồn dữ liệu và kĩ thuật. Nguồn dữ liệu thứ cấp có thể cho thông tin cơ bản có giá trị. Để 
đánh giá tính chất sinh vật lí của nguồn lợi, có thể sử sụng các phương pháp lấy mẫu và 
quan sát trực tiếp. Về các mặt khác, gồm nhu cầu, ưu tiên và hạn chế của người dùng, 
chúng tôi tin rằng kĩ thuật và công cụ PRA có thể phù hợp nhất. 
 
Các công cụ như ma trận, lập bản đồ, phân loại giàu nghèo, phỏng vấn bán cấu trúc là 
những biện pháp hữu hiệu để thu thập thông tin và để các bên liên quan đánh giá các hoạt 
động của họ đồng thời thúc đẩy thông tin và xây dựng lòng tin.Thu thập dữ liệu bằng kĩ 
thuật PRA ít gò bó hơn dùng bảng câu hỏi và các mẫu song đòi hỏi huấn luyện nhiều hơn 
để sử dụng thật hữu hiệu.  

Tham khảo về 
dùng kĩ thuật 
PRA/PLA nằm 
trong hướng 
dẫn và 
phương pháp 
luận ở Phần 5. 

Ảnh: Dùng 
phương pháp 
tham gia để  tìm 
hiểu các vấn đê 
ưu tiên của 
người sử 
 dụng nguồn lợi. 
Làng Tan-
gramary - Tây 
Bengan (Nguồn: 
Arthur)  

Làm việc theo khuôn 
khổ 
 
Cách tiếp cận được khung làm việc trong 
thực tế là làm việc ngược lại thông qua 
khung (từ phải qua trái, vừa tiến hành vừa tự 
hỏi cái gì đã xảy ra, ai tham gia, tại sao xảy 
ra và xảy ra như thế nào? 
 
Bước thứ nhất là xem xét các kết quả quản lí, 
những kết quả đó đã được xem là thoả mãn 
chưa, có bị khiên cưỡng vì tính chất vật lí, 
sinh học hay kĩ thuật của nguồn lợi không. 
Bước tiếp theo là xem người dùng đang sử 
dụng nguồn lợi nào kể cả họ có tuân theo 
quy chế luật lệ hay không, từ đó phát triển 
việc hiểu được lí do của trường hợp bằng 
cách đi sâu vào các quy chế, nguồn lực và 
xem tất cả cái đó ảnh hưởng đến người dùng 

như thế nào.  
 
Làm việc thông qua khung làm việc theo cách 
đó có thể xác định được những vấn đề chủ 
yếu về quản lí, như nhu cầu cộng đồng các 
ưu tiên và mục tiêu người dùng - cả yêu cầu 
của từng công trình khảo sát cơ sở. Các 
khung làm việc IDA có thể giúp xác định 
được một loạt các bấp bênh về kĩ thuật và 
thiết chế trước kia không được công nhận là 
tiềm tàng tạo ra những mắt xích kết nối giữa 
chính sách quản lí, sử dụng nguồn lợi và kết 
quả của nguồn lợi. Hiểu được hệ thống 
nguồn lợi theo cách đó có thể giúp xác định 
được những cơ hội để hoặc sử dụng tri thức 
hiện hữu để cải tiến quản lí hay phải sản sinh 
ra tri thức mới thông qua việc quản lí thích 
nghi thụ động hay tích cực. Nó cũng giúp xác 
định được những chủ  thể  liên quan khác 
trong lĩnh vực quản lí mà có thể chưa tìm 
được ra trong phần phân tích các bên liên 
quan vì lí do nào đó. 
 

Tạo ra hiểu biết chung 
 
Thu thập được thông tin xong, điều quan 
trọng là phải được chia sẻ và thảo luận với 
tất cả các bên liên quan, tạo cơ hội cho họ 
được chia sẻ hiểu biết về hệ thống nguồn lợi 
và có thể bảo đảm rằng nhận thức/giải thích 
các nhu cầu và ưu tiên của mình cũng là của 
cộng đồng người dùng.  
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Xác định các phương pháp học tập  

PHẦN 2 

Các nghiên cứu ban đầu phải đưa ra được 
một sự hiểu biết tốt về những điều kiện, nhu 
cầu và ưu tiên hiện nay. Trong một vài trang 
tiếp theo, chúng ta sẽ xem xem là thông tin 
này có thể được sử dụng để xác định các lựa 
chọn đó để phát triển một chiến lược học tập 
dựa trên những nguyên tắc khoa học 
  
 

Bước 1   
 
Giai đoạn đầu sử dụng kết quả của nghiên 
cứu cơ bản , là xác định những điều không 
chắc chắn về quản lý hiện tồn tại, mà việc 
giảm những điều không chắc chắn này sẽ có 
liên quan đến những chủ thể liên quan . Việc 
đặc biệt đầu tiên là bạn phải loại bỏ tất cả 
những gì không liên quan tới những nhu cầu 
của họ cũng như không thực tế đối với bạn để 
phải giải quyết.   
     

Bước 2   
 
Giai đoạn thứ hai là phân loại những điều 
không chắc chắn còn lại mà đối với chúng 
phương pháp học tập , nếu có, có thể được 
dùng để làm giảm chúng; đặc biệt là thông tin 
vốn đã có, những nhu cầu cần phải tạo ra 
hoặc không bao giờ đạt được. Điều này sẽ 
phụ thuộc, trong số những vấn đề khác, vào 
các sự xem xét như là số các cơ số đã có , 
mức độ khác nhau giữa các cơ số đó liên 
quan đến những điều mà bạn đang cố gắng 
phát hiện. Đó là những vấn đề thiết kế thử 
nghiệm như sẽ được thảo luận ở trang 24. 
 
Bất cứ chiến lược nào mà bạn đòi hỏi cũng sẽ 
có những sự phức tạp khác nhau mà phải 
xem xét khi đánh giá các sự lựa chọn. 
  
 

Bước 3 
 
Giai đoạn kế tiếp là đánh giá mỗi một sự lựa 
chọn học tập với điều kiện là nó có ý nghĩa 
làm giảm sự không chắc chắn. Các chiến  lược 
chỉ đơn thuần đòi hỏi việc chia sẻ các thông 
tin hiện có (a) là ít phức tạp nhất , nhưng 
ngay cả như vậy thì các chi phí dùng để tập 
hợp những người thích hợp lại với nhau  (với 
điều kiện thời gian , lao động, tiền bạc) có thể 
không được coi là thích đáng. Những chi phí 
như vậy là một vấn đề đối với mọi sự lựa 

chọn học tập. 
 
Nếu có yêu cầu về việc thu thập và phân tích 
các thông tin mới thì khả năng và tiền của để 
làm việc đó  (thu thập và phân tích thông tin 
trở thành một tiêu chuẩn nữa cho việc đánh 
giá. Nếu có yêu cầu về thay đổi quản lý để 
tạo ra sự đa dạng (c), thì sự chấp thuận cũng 
sẽ phải được xem xét trước tiên của các vấn 
đề đó. Đánh giá mỗi một sự lựa chọn có sử 
dụng những tiêu chuẩn này sẽ làm cho bạn 
có thể loại trừ một số sự lựa chọ nào đó. 
 

Bước 4 
 
Sau khi đánh giá và loại trừ các sự lựa chọn 
(một vấn đề không nhỏ) bạn sẽ còn một loạt 
các sự lựa chọn có liên quan đến các nhu cầu 
và ưu tiên của cộng đồng sử dụng, trong khả 
năng , không quá tốn kém và chấp nhận 
được với các chủ thể liên quan xét về mặt 
nguy cơ. 
 
Các sự lựa chọn này cuối cùng cũng cần 
được đánh giá theo lợi ích thực được mong 
đợi. Việc này cần phải làm theo số lượng 
càng nhiều càng tốt. Điều này, cùng với mức 
độ có thể kết hợp với các sự lựa chọn khác 
để tăng cường hơn nữa lợi ích cho các cố 
gắng, có thể sẽ tạo thành cơ sở cho sự lựa 
chọn cuối cùng. Cuối cùng bạn sẽ có được 
một chiến lược học tập được tất cả những 
chủ thể liên quan đồng ý bao gồm việc tạo ra 
những thông tin chung để cùng chia sẻ. Việc 
tạo ra những thông tin có thể thông qua thử 
nghiệm tích cực hoặc thụ động hoặc là một 
sự kết hợp của cả hai. 
     
Sơ đồ ở trang đối diện, cùng phối hợp với các 
trang 24 và 25, cung cấp cho ta một công cụ 
có thể để giúp bạn quyết định xem là những 
điều không chắc chắn nào cần phải được giải 
quyết và lần lượt , phương pháp học tập để 
sử dụng trong mỗi trường hợp (xem bên 
trái). Quá trình lựa chọn này cần phải được 
tiến hành phối hợp với các chủ thể liên quan 
để đảm bảo tính công khai minh bạch và sự 
thống  nhất ý kiến về chiến lược học tập cuối 
cùng. 
 
Chúng ta hãy bắt đầu với sơ đồ:  

Nói tới phương 
pháp học tập là 
nói tới cách tiếp 
cận khi cả  điều  
không chắc 
chắn và thông 
tin đều tồn tại. 
Nếu có thể làm 
giảm sự không 
chắc chắn đơn 
giản là sự chia 
sẻ những thông 
tin hiện có. Mặt 
khác nó có thể 
cần thiết để thí 
nghiệm chủ 
động hoặc tích 
cực tạo ra các 
thông tin.  
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PHẦN 2 

Quá trình lựa chọn 

Sơ đồ thể 
hiện quá 
trình chọn 
lựa chiến 
lược học 
tập để 
giảm bớt 
sự không 
chắc chắn  

Có thể phối hợp với các 
phương án khác không? 
và hoặc xem có đúng với 
chi phí bỏ ra hay không? 

Việc giảm bớt sự không chắc 
chắn  có thực tế, hay chấp nhận 
được không? (Xem bên trái) 

Ghi lại tất cả những gì 
không chắc chắn từ 

thông tin cơ sở 

sự không chắc chắn đó có liên quan 
đến các chủ thể địa phương không (có  
hấp  dẫn  và  thực  tế với họ không) 

Tách các bất ổn còn lại  ra (trong 
phương pháp học tập) theo cách 

học cần có để loại bỏ chúng 

a) giảm bớt qua 
trao đổi thông 

tin hiện có 

b) giảm nhờ quan 
sát và phân tích 
những chỗ khác 
nhau (thực nghiệm 

c) giảm qua quan sát 
và phân tích các thay 
đổi trong hệ thống 
quản lí (thực nghiệm 

d) không thể 
giảm được bằng 
mọi cách 
 

Phối hợp các phương án 
còn lại để tạo ra 1 chiến 
lược học tập duy nhất 

Phương án bị 
loại trừ 

Loại các phương án trong đó có: 
• chi phí cấm (thời gian, lao 
động, tiền (vấn đề tiềm tàng 
cho a, b, c) 
• Khả năng không tồn tại (kĩ 
năng, thiết bị, vấn đề quan 
trọng cho b, c) 
• không chấp nhận được đối với 
các bên tài trợ (mức độ rủi ro, 
chia phúc lợi không trung thực) 
(Vấn đề tiềm tàng cho c.) 

Đánh giá các phương án còn lại 
về: 
• lợi ích hi vọng từ thu được 
thông tin so sánh với chi phí bỏ ra 
để thu được 
• khả năng phối hợp phương án 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Nếu không 

Nếu không 

Nếu không 
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Thiết kế mô hình thử nghiệm  

PHẦN 2 

Thiết kế thử nghiệm 
 
Khi các thử nghiệm được thiết kế cần cung cấp thông tin dựa trên sự thay đổi hiện có trong 
công tác quản lý hoặc tạo ra sự thay đổi, các nguyên tắc của việc thiết kế thử nghiệm ( bao 
gồm: sự so sánh, đối chiếu) cần được sử dụng để đảm bảo chỉ có thay đổi nhỏ trong các hệ 
thống được  so sánh và đối chiếu. Thời gian tiến hành thử nghiệm phải vận hành trước khi 
xem xét mức độ ảnh hưởng của nó, sự ảnh hưởng đó có thể là một trong những hạn chế. 
 
Sử dụng các nguồn lợi có sắn có thể hạn chế việc thiết kế thử nghiệm, một số vấn đề chưa 
được lường trước có thể giảm sự tái tạo đối với nguồn lợi sẵn có. Điều đặc biệt trong quản 
lý nguồn lợi được tái tạo là cách phát triển và đưa ra lý do cần thiết, mang tính thuyết phục 
khi thiết kế các thử nghiệm. Có thể  sử dụng các công cụ như quyền thống kê để đánh giá 
các chiến lược đã dề xuất, các yếu tố đánh giá như mô hình điểm và sự đối chiếu với các 
phương pháp xử lý. Có thể sử dụng các dữ liệu được thu thập trong chương trình học tập 
cơ bản để xây dựng các mô hình điểm cho công tác thử nghiệm.. Công việc này sẽ giúp 
đảm bảo việc thiết kế đáp ứng yêu cầu đề ra.  

Trên thực tế phương pháp này tập trung 
vào việc học tập và tiến hành thử nghiệm 
một cách rõ ràng, công tác quản lý là một 
trong những khía cạnh tạo ra sự khác nhau 
trong phương pháp học tập phù hợp . Tuy 
nhiên, nếu không dành chi phí cho quá 
trình này thì thử nghiệm không thể mang 
lại lợi ích và cung cấp kiến thức mới. 
 
Trong phần này chúng ta sẽ thấy được rõ 
hơn mối quan hệ mật thiết giữa các chi phí 
và lợi ích đồng thời cùng cần xem xét các 
thử nghiệm nên được thiết kế như thế nào. 
 

Chi phí và lợi ích của 
các chiến lược khác 
nhau 
 
Trang trước đã giải thích các vấn đề cần 
được xem xét khi lựa chọn chiến lược học 
tập và sự bất đồng giữa các hình thức học 
tập khác nhau. Khi quá trình thử nghiệm 
thụ động được tiến hành thì chỉ có thể so 
sánh với các phương pháp thực tế đang sử 
dụng, các thử nghiệm đã đề xuất cần được 
kiểm tra nếu như việc thiết kế đủ đảm bảo 
cung cấp thông tin theo yêu cầu (hãy xem 
phần trong khung dưới đây). 
 
Có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn bằng 

quá trình thử nghiệm chủ động so với việc 
tiến hành các phương pháp khác. Điều 
đáng lưu ý là cần có chi phí nhiều nhất cho 
các thử nghiệm chủ động. 
 
Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm chủ động 
cũng có thể tạo ra lợi ích lớn hơn các thử 
nghiệm thụ động vì trong hầu hết các 
trường hợp, thiết kế thử nghiệm phù hợp 
có thể tạo nên sự tương phản lớn hơn và 
nhanh hơn so với các hệ thống nằm trong 
sự thay đổi tự nhiên. Câu hỏi đặt ra là:  
 

Có nên làm như vậy 
không? 
 
Cố gắng thay đổi có thể gặp phải rủi ro. 
Điều này có thể cần các khoản chi phí 

Ảnh: Cán bộ 
cấp huyện ở 
Nam Lào đang 
đánh giá và 
phân tích các 
phương pháp 
học tập khác 
nhau (Nguồn: 
R. Arthur và C. 
Garaway)  

Một số tài liệu 
tham khảo cần 
thiết về thiết 
kế thử nghiệm 
có thể xem ở 
trang 39 
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PHẦN 2 

Phương pháp tiếp cận lấy con người là trung tâm 

ngắn hạn cho những kết quả dài hạn hơn. 
Khi điều này được chấp thuận hoặc không 
phụ thuộc vào tỷ lệ của các bên tham gia 
(họ có thể từ bỏ các lợi ích ngắn hạn để 
nhận được các lợi ích dài hạn lớn hơn) thì 
cần xác định một khái niệm là làm cách 
nào để chống lại rủi ro. 
 
Trong các trường hợp này chúng ta có thể 
được tham gia cùng với các cộng đồng, 
những người này có khả năng chịu được 
chi phí ngắn hạn và thường thì kết quả sẽ 
chống lại sự rủi ro. Đối với họ giảm được 
rủi ro và chi phí trong học tập thì quan 
trong hơn so với tăng lợi nhuân. 
 
Nếu không có các yếu tố hạn chế gặp phải  
khi tạo ra sự thay đổi, thông thường cần 
sự xử lý khác nhau ở những điểm khác 

nhau. Một vài cách xử lý này được nhận 
biết cách nào tốt hơn các cách khác. Điều 
phối việc xử lý sẽ đòi hỏi sự cẩn thận. 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sự khác 
nhau chỉ được chấp thuận nếu chúng được 
nhìn nhận là công bằng. 
 

Sự hợp tác rất quan 
trọng 
 
Đây là một phần trong bước làm minh 
bạch sự cam kết và tạo điều kiện trong 
việc kết nối thông tin. Trong các chiến lược 
học tập bao gồm có quá trình thử nghiệm 
chủ động, quá trình này tạo ra nhu cầu 
riêng. Tổ chức một diễn đàn đẻ thảo luận 
và đàm phán cho các bên tham gia là một 
phần quan trong trong quá trình thực hiện 
kế hoạch. Mặt khác, thực thi thành công 

 
Chọn lựa chiến lược học tập ở Nam Lào. 
 
Ở Nam Lào đã  xác định 38 làng tham gia  hệ thống cộng đồng nghề cá a) hệ thống quản 
lý tốt nhất, b) những loài nào được nuôi, c) cách kiểm soát việc đánh bắt bất hợp pháp. 
Nghiên cứu cơ bản đã cho biết có 3 hệ thống quản lý, mỗi hệ thống có một cơ chế chi phí 
và lợi ích riêng. Ví dụ như lợi nhuận từ nuôi cua khá hơn nuôi cá rô phi trong cùng một môi 
trường nuôi năng suất thấp. Đây cũng là trường hợp mang lại kinh nghiệm cho công tác 
quản lý nghề cá trong các làng và có thể mang lại lơi ích trong việc chia sẻ kinh nghiệm. 
 
Sau khi thảo luận với các cán bộ cấp tỉnh và huyện và đại diên của các làng, đã lựa chọn ra 
một chiến lược học tập bao gồm: chia sẻ các thông tin hiện có vè những khía cạnh quản lý, 
xem xét chi phí và lợi ích có được từ thử nghiệm thụ động trong các hệ thống quản lý khác 
nhau và trình diễn thử nghiệm chủ động đối với hai khu vực nuôi năng suất cao và thấp 
đốivới từng loài cua hoặc cá rô phi hoặc nuôi kết hợp cua – rô phi. Thử nghiệm chủ động 
được đánh giá là sử dụng mô hình hệ thống phát triển 
từ các dữ liệu cơ bản, thiết kế thử nghiệm này nhằm 
đảm bảo phương pháp sử lý mang lại kết quả và có thể 
kết luận sự khác nhau giữa các loài được nuôi. 
 
Để cung cấp cho các nhóm chủ thể liên quan cơ hội 
thảo luận sự lựa chọn và đánh giá tác động của những 
phương pháp học tập, một loạt các hội thảo đã được tổ 
chức có sự tham gia của các cán bộ cấp huyện và đại 
diện các làng. Tại các hội thảo này, đã kết luận phương 
pháp học tập và thảo luận về các phương  pháp. Khi 
các làng có vấn đề về nuôi kế hợp các loài, họ đã nỗ lực hết sức để thích nghi với sự thay 
đổi đó. 
 

Ảnh: Thả cá 
chép vào ao ở 
làng Keng Lek 
(Nam Lào) – 
một hoạt động 
thử nghiệm 
tích cực được 
người dân 
hưởng ứng 
mạnh mẽ trong 
chiến lược học 
tập (Nguồn: R. 
Arthur & C. 
Garaway)  
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Các điểm học tập chủ yếu (phần 2)  

Ai tham gia học tập ? 
♦ Cần xác định một số nhóm người 

tham gia bao gồm các học viên, cán 
bộ khuyến ngư và người sử dụng 
nguồn lợi ( là những người không 
thường xuyên làm việc cùng nhau) 
và kết hợp các lực lượng trong một 
quá trình để việc học tập đi đôi với 
công tác quản lý. 

♦ Việc chia sẻ thông tin là một điểm 
đáng xem xét. Thiếu sự truy cập 
thông tin có thể là một khó khăn 
chính đối với công tác quản lý. 

♦ Vì các hệ thống nguồn lợi tự nhiên 
phức tạp và có tính luân chuyển, kế 
sinh nhai của những người tham gia 
phụ thuộc vào sự hiểu biết chung về 
hệ thống quản lý được trình bày.  

 

Chia sẻ các mạng 
lưới: 
♦ Các nhóm chủ thể liên quan khác 

nhau có các triển vọng khác nhau và 
có thể có kiến thức khác nhau. Các 
nhóm này đều cần được đánh giá. 

♦ Cần tạo ra các nỗ lực để hướng tới 
cơ cấu không theo hệ thống đối với 
việc giao tiếp. Mục tiêu là đảm bảo 
mạng lưới chia sẻ có thể giúp tất cả 
các nhóm chủ thể liên quan chia sẻ 
kinh nghiệm và kiến thức với nhau.  

 

Hiểu biết về hệ thống 
nguồn lợi tự nhiên  
♦ Các hệ thống nguồn lợi tự nhiên đều 

phức tạp và luôn chuyển dịch, công 
tác quản lý không thể hoàn thiện nếu 
thiếu đi yếu tố con người và sinh học 
của hệ thống và những mối tương 
tác của chúng. 

♦ Cần hiểu biết về kiến thức và triển 
vọng của các nguồn lợi tự nhiên phụ 
thuộc vào những hệ thống được 
phân tích tốt nhất nhờ các phương 
pháp tổng hợp. 

♦ Các kết quả điều tra cần được tất cả 
các nhóm chủ thể liên quan chia sẻ 
và thảo luận để đảm bảo có sự hiểu 
biết chung. 

 

Phát triển các 
phương pháp học tập 
 
♦ Có thể giảm sự không chắc chắn 

bằng các cách: chia sẻ thông tin hiện 
có hoặc tạo ra nguồn thông tin mới. 
Các cấp độ thông tin có thể được 
thông qua quá trình thử nghiệm thụ 
động hoặc chủ động với công tác 
quản lý. 

♦ Các chiến lược học tập cần dựa trên 
những lựa chọn phản ánh nhu cầu 
của và mục đích của người sử dụng, 
có thể là những khó khăn về hậu cần 
và tài chính, những chiến lược này 
phải được các nhóm chủ thể liên 
quan chấp thuận. . 

 

Thiết kế thử nghiệm 
♦ Việc thiết kế các thử nghiệm về quản 

lý mang tính thụ động hay chủ động 
đều phải dựa trện các nguyên tắc 
thiết kế thử nghiệm gồm sự tái tạo, 
đối chiếu và thống kê. 

♦ Khi quá trình thử nghiệm chủ động 
hướng tới việc học tập nhanh chóng 
hơn thì có thể có nhiều rủi ro và ít 
được chấp thuận hơn. 

♦ Thảo luận về chi phí và lợi ích của 
các thử nghiệm này với các nhóm 
chủ thể liên quan là rất quan trọng.  
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Một trường hợp điển hình tại Tây Ben-gan  

Bài học từ những thử 
nghiệm với hệ thống nuôi 
cá - lúa tại Tây Ben-gan 
 
   
Có rất nhiều ví dụ về hệ thống nuôi cá kết hợp với 
trồng lúa. Các hệ thống này được mở rộng ở các 
vùng tự nhiên (bao gồm cả hệ thống nước lợ và 
nước ngọt) cũng như các vùng có sự quản lý. Tuy 
nhiên, tất cả các trường hợp đều không chắc chắn 
về mứcđộ tối ưu và việc kết hợp các loài cá nuôi và 
giống lúa phù hợp nhất để hướng dẫn cho người sản xuất. 
 
Tại Tây Ben-gan tình trạng kém hiệu quả hơn so với Lào trong việc thiết lập hệ thống đồng quản 
lý phù hợp. Cả hai hệ thống nguồn lợi của họ đều kém đồng nhất. Hơn nữa còn có  sự thiếu tin 
tưởng giữa các bên tham gia. Các cán bộ khuyến ngư không tạo được niềm tin cho nông dân, 
nông dân và đại diện của họ không tạo được niềm tin cho chính phủ. Bởi đặc điểm của họ  là “ 
họ sẽ không làm những điều họ nói”, họ muốn học tập kinh nghiệm từ những người khác nhưng 
“ tôi không muốn họ biết tôi làm gì” 
 
Tình trạng này nhấn mạnh đến một số yếu tố cơ bản trong công tác đồng quản lý và phương 
pháp học tập thích hợp. Yêu cầu đầu tiên là tạo được sự tin tưởng và chấp nhận sự thất bại. Có 
thể xảy ra các tình huống là tất cả sẽ không như kế hoạch và ta vẫn phải chấp nhận điều này, 
sử  dụng kinh nghiệm để xây dựng lòng tin bằng các cam kết đi đầu trong công tác cải tiến 
trong  thời gian dài.  Điều thứ hai là  bắt đầu các hoạt động cơ bản và nhỏ lẻ với đối tượng được 
ưu tiên. Đáp ứng nhu cầu và chứng minh được có một số lĩnh vực có thể làm việc trong quy mô 
nhỏ để xây dựng lòng tin trong quá trình thực hiện, điều này sẽ mang lại sự đầu tư lớn hơn 
trong thời gian dài. Các hoạt động quy mô lớn hơn, tốn kém và khả năng rủi ro nhiều hơn có thể 
được nỗ lực tiến hành khi đã có cơ sở vững chắc. 
 
Thực tế là có những điều chưa thật tương đồng giữa các hệ thống điều này đồng nghĩa với việc 
có thể sử dụng quy trình đã được trình bày tại trang 22-23, nhằm xác định hình thức thử 
nghiệm có thể cung cấp thông tin hữu ích cho người nông dân.Thống nhất hình thức  thử 
nghiệm chủ động đối với các đàn cá nhằm so sánh cá có sản lượng cao với các loài có giá trị cao 
cùng với một giống lúa do một nhóm nông dân nuôI trồng. Sự khác nhau là giảm được yêu cầu 
sử dụng thuốc trừ sâu đắt tiền gây hại cho cá. Hơn nữa một số thông tin liên quan đến nuôi cá 
là do người dân thiếu cơ hội tiếp cận với các hội thảo đào tạo tại các làng. 
 
Quá trình lựa chọn chiến lược học tập nhấn mạnh đến một số vấn đề của quy trình thử nghiệm 
chủ động. Bước ban đầu là quan trọng vì những người quản lý hệ thống nguồn lợi đã nhận được 
một số lợi ích từ việc tham gia thử nghiệm. Vì các thử nghiệm này được dựa trên cơ chế so sánh 
các lựa chọn, điều này tác động đến việc thiết kế thử nghiệm. Thứ hai, có một số vấn đề liên 
quan đến sự công bằng và rủi ro. Điều rất quan trọng, vì nếu thiếu xây dựng lòng tin, thiết kế 
thử nghiệm sẽ không tránh khỏi thiếu công bằng và rủi ro. Thông qua việc sử dụng những biện 
pháp đơn giản có thể phát triển các thử nghiệm liên quan đến biện pháp xử lý mà các nông dân 
cảm thấy biện pháp này là công bằng và thích hợp tạo ra nguồn thông tin theo yêu cầu.  

Ảnh: Những 
người buôn bán 
cá giống ở địa 
phương – 
nguồn cung cấp 
giống tin cậy 
cho chương 
trình thử 
nghiệm nuôi cá 
(Nguồn: R. Ar-
thur) 



28 

Khởi tạo thông tin 

PHẦN 3 

Xác định các chiến lược học tập cùng với các 
nhóm chủ thể liên quan (phần trước), bước 
tiếp theo là phát triển một kế hoạch hành 
động để tiến hành và dựa trên các trách 
nhiệm được chia sẻ. 
 
Tại miền Nam của Lào, việc tiếp cận được tiến 
hành là thảo luận một “ bản hợp đồng” với 
các làng tham gia chương trình. Theo các 
điều khoản của hợp đồng, các làng đã thống 
nhất quản lý các nguồn cho vay đặc biệt đối 
với lợi ích cho cộng đồng, ghi nhận nỗ lực về 
đánh bắt và chia sẻ kinh nghiệm với các 
thành viên tham gia khác sau một năm thực 
hiện. 
 
Sau đó, dự án thống nhất cung cấp các nguồn 
cho vay phù hợp với kế hoạch thử nghiệm, 
giúp cho việc đào tạo và tư vấn khi cần thiết, 
thu thập dữ liệu quản lý để chia sẻ kết quả 
với các bên thành viên tham gia vào thời gian 
cuối của chu trình thử nghiệm. Một yếu tố 
quan trọng của hợp động là các trách nhiệm 
trong việc thu thập dữ liệu và các nguyên do 
nhằm nhấn mạnh tới điểm này được nêu rõ 
dưới đây. 
 

Các hệ thống thu thập 
dữ liệu được chia sẻ 
 
Tạo lập thông tin mới tất yếu sẽ đòi hỏi việc 
thu thập dữ liệu. Ai sẽ là đối tượng thu thập 
dữ liệu cũng trở thành một vấn đề và có một 
số lợi thế trong việc chia sẻ trách nhiệm giữa 
các bên tham gia. Tất cả các bên tham gia 
đều sử dụng lợi thế này. Ví dụ, các cán bộ 
chính phủ sẽ có các nguồn để thu thập thông 
tin về sử dụng nguồn lợi trongtừng  ngày, tuy 
nhiên có trường hợp cá biệt khi những người 
sử dụng nguồn lợi chỉ yêu cầu sử dụng hoặc 
xây dựng trên các hệ thống đang có sẵn. Biết 
dữ liệu đã được thu thập là gì sẽ bắt đầu việc 
thiết kế tốt các hệ thống thu thập dữ liệu. 
 
Một nguyên tắc khác nhằm nâng cao chất 
lượng dữ liệu đã được thu thập là việc tham 
gia của những người làm công tác thu thập 
dữ liệu ở các giai đoạn lên kế hoạch và thiết 
kế hệ thống thu thập dữ liệu. Nguyên tắc này 
sẽ mang lại một số lợi ích: 
 
Sự tham gia lập kế hoạch sẽ giúp cho các cán 
bộ thu thập dữ liệu hiểu được tại sao dữ liệu 
lại được thu thập và điều này sẽ khuyến khích 

họ ( nếu họ đồng ý với mục tiêu tổng thể của 
công tác thu thập) làm công việc thu thập dữ 
liệu một cách chính xác. Việc thu thập dữ liệu 
không đầy đủ thường xảy ra thậm chí đối với 
cả những người có lòng nhiệt huyết cao và 
thường dẫn đến việc là họ không hiểu tại sao 
thu thập dữ liệu lại quan trọng như vậy. 
 
Sự tham gia thiết kế sẽ giúp đảm bảo rằng 
hệ thống thu thập dữ liệu có tính thực tế và 
dễ hiểu. Điều quan trọng là hệ thông này sẽ 
mở rộng tầm nhìn cho quá trình học tập. Cả 
hai yếu tố này sẽ cải tiến được chất lượng 
các dữ liệu đã thu thập và mối quan tâm đối 
với hệ thông này. 
 
Trong điểm cuối cùng này, chất lượng của dữ 
liệu được thu thập cũng sẽ tăng lên nếu 
những dữ liệu này là thông tin cần thiết. Chất 
lượng của dữ liệu  này có thể được tạo nên 
bằng các cách như sau: 
 
♦ Thiết kế việc thu thập dữ liệu bằng 

cách một vài hoặc tất cả các thông tin 
đều liên quan đến lợi ích của người 
thu thập. 

♦ Những người thu thập dữ liệu tham 
gia trực tiếp vào công tác phân tích dữ 
liệu 

♦ Trình bày lại những thông tin đã được 
phân tích với những người htu thập dữ 
liệu càng sớm càng tốt. 

 
 

Hệ thống này hoạt 
động thế nào? 
 
Chu trình phương pháp học tập thích ứng ở 
trang 12 nhấn mạnh yêu cầu đánh giá chặt 
chẽ, điêều này cũng phù hợp với các phương 
pháp thu thập dữ liệu cần được giám sát để 
kiểm tra xem họ đang làm già và nếu họ 
không đáp ứng được thì cần phải cải thiện 
lại. Điều này sẽ đảm bảo rằng khi đánh giá 
quá trình tổng thể được tiến hành ( trang 
34), các hệ thống thu thập dữ liệu khong 
được xác định mặt hạn chế chính gặp phải. 
Những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá 
các hệ thống thu thập dữ liệu là những nhà 
thiết kế và người làm công tác thu thập dữ 
liệu.   
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Chia sẻ trách nhiệm 

Các cán bộ thu thập dữ liệu tham gia vào quá 
trình phân tích: Kết quả của các Hội thảo với 
cán bộ cấp huyện tại CHDCND Lào 
 
 Các hội thảo này được thiết kế để giúp các cán bộ cấp huyện đánh giá dữ liệu thông tin của dự 
án, xây dựng biểu đồ và giải thích kết quả cho nhau. Học tập bằng phương pháp tiếp cận này 
kết hợp với việc đào tạo kỹ nătha, tổ chức hội thảo có thể là một trong phương pháp đổi mới 
nhất của các dự án. Đó là cách tiêu thụ thời gian và năng lượng để chứng minh thành công các 
kết quả thử nghiệm. Không chỉ các cán bộ nhiều tuổi ở cấp huyện hiểu rõ hơn về kết quả thử 
nghiệm, họ còn nâng cao được năng lực phân tích và làm chủ được nguồn thông tin để từ đó có 
động lực và quan tâm hơn với các hoạt động của dự án. 
 
Nguyên tắc cơ bản của chúng tôi hướng dẫn các hoạt động kết nối là nguồn thông tin phải được 
thiết lập và chia sẻ bằng phương thức phù hợp và. đúng thời điểm. Theo kinh nghiệm của 
chúng tôi, các thành viên tham gia thường cảm thấy thoải mái trong môi trường học tập thân 
thiện như là hội thảo có các bài trình bày và báo cáo, các kinh nghiệm được đưa ra chia sẻ và 
thảo luận do vậy đây là phương pháp gần gũi. Một trong những phương pháp học tập mới và 
năng động hơn bao gồm việc đóng vai và trò chơi cũng được giới thiệu. Một phương pháp mới 
được minh hoạ dưới đây 
 

Tổ chức Hội thảo 
 
Các cán bộ cấp huyện làm việc thành từng 
nhóm nhỏ và được cán bộ cấp tỉnh giúp đỡ, họ 
được cung cấp những bản công việc bằng giấy 
có chứa dữ liệu mà họ đã tự thu thập và các 
cán bộ tỉnh sẽ hướng dẫn cách phân tích các 
dự liệu này. Yêu cầu phải có một biểu đồ đơn 
giản trên mỗi bản công việc để minh hoạ 
những điểm cần làm. Sau đó tính toán dữ liệu 
và trình bày cách tính đơn giản cho tất cả các cán bộ khác tham khảo. 
 
Các biểu đồ cần được làm trên máy tính, đây là một cơ hội để đánh giá các thành viên tham dự. 
Các cán bộ sẽ phải trả lời các câu hỏi để giúp họ thể hiện những vấn đề họ tìm ra được. Sau đó 

họ thảo luận với nhau và cùng với các cán bộ cấp tỉnh 
(những người đã từng làm bài tập tương tự trước đây), các 
cán bộ trình bày và thảo luận các biểu đồ đã làm xong với 
đồng nghiệp khác của họ. Cách làm này chủ yếu được sử 
dụng trên máy chiếu, đây cũng là một kinh nghiệm mới nữa 
cho các cán bộ cấp huyện, trước đây họ chỉ được xem 
nhưng nay họ đã tự làm lấy. Khi tất cả mọi người dồng ý với 
kết quả trình bày thì phải viết một đoạn ngắn giải thích dưới 
biểu đồ đó. 
 
Cuối cùng, các biểu đồ và 

bài phát biểu được tập hợp lại thành một cuốn sổ để mỗi cán 
bộ huyện có thể mượn tham khảo sau khi kết thúc hội thảo. 
Các cán bộ huyện có thể chia sẻ, phản hồi lại thông tin mà họ 
thu thập được để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn.  

Ảnh: Các cán 
bộ cấp huyện 
phân tích các 
dữ liệu mà họ 
đã tham gia 
thu thập, sau 
đó trình bày 
kết quả và thảo 
luận.(Nguồn:  
R. Arthur &  
C. Garaway).  
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Nhu cầu trao đổi thông tin của nhóm chủ thể 
liên quan: 
 
Các bên tham gia có trình độ học vấn tương tự, sống cùng một địa danh, dùng chung một 
ngôn ngữ, cùng yêu cầu một loại thông tin và họ được sử dụng những thông tin mới nhận 
được bằng một cách giống nhau hay không? Nếu câu trả lời đối với tất cả các câu hỏi là 
“có” thì có thể chia sẻ thông tin mới với tất cả các nhóm cùng một lúc. Tuy nhiên khi các 
nhóm chủ thể khác nhau có những nhu cầu trao đổi thông tin khác nhau, thì các câu hỏi 
dưới đây sẽ giúp ta xác định: 
 
Với mỗi nhóm chủ thể liên quan 
 
Nhóm này cần thông tin này không? Tại sao? 
Nhóm này thấy thông tin này có liên quan đến họ, và nếu không thì bạn giải thích như thế 
nào về nhu cầu này cho họ? 
Bạn muốn nhóm này làm gì với nguồn thông tin này? 
 
Ai là người tốt nhất chia sẻ/ giải thích thông tin này với họ? Có phải lf ngườ từ những nhóm 
chủ thể liên quan khác không? 
Hiên nay học có kỹ năng phù hợp nào để giải quyết công việc này? 
Có ai khác cần hướng dẫn quy trình này không? 
 
Nhóm chủ thể liên quan được nhận thông tin như thế nào? 
Đây có phải là một cách phù hợp để nhận thông tin hay không, phương pháp lựa chọn nào 
sẽ được chấp nhận? 
Có cách nào tạo ra kinh nghiệm học tập năng động hơn không? 
Nhóm này sẽ có thể chuyển  nguồn thông tin này cho các nhóm khác, bạn có muốn họ làm 
vậy không và bạn có thể tạo điều kiện chó quá trình này như thế nào? 
 
Mức độ về thông tin cần yêu cầu là gì? 
Ngôn ngữ nào nên được dùng cho việc chia sẻ thông tin và nó giúp cho mọi người dễ tiếp 
cận? 
 
Khi nào là thời igan tốt nhất để chia sẻ thông tin với nhóm này? 
Địa điểm nào là tốt nhất để chia sẻ thông tin với nhóm này? 

Một số câu hỏi nhằm giúp bạn tự hỏi minh 
liệu bạn đang quan tâm đến vấn đề chia sẻ 
thông tin với nhóm tham gia được ghi 
trong phần khung dưới này hay chưa. ở 
chúng ta đang nói về sự kết nối trực tiếp 
với các nhóm tham gia. Tất nhiên sẽ có các 
hình thức khác nữa trong vấn đề kết nối 
( phương tiện nghe, viết và xem). Nếu đây 
là trường hợp cần thiết thì hãy cẩn thận khi 
tiến hành các phương pháp phù hợp và 
vẫn cần phải trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Trang trước cung cấp cho chúng ta một ví 
dụ hay về cách chia sẻ thông tin. Trong 
trường hợp này các cán bộ huyện không chỉ 
được trình bày các thông tin mới, họ còn 
được cung cấp một phương pháp tạo lập 
thông tin cho bản thân mình, họ có thể 
hiểu nguồn thông tin đó và thảo luận về 
chúng. Quy trình này minh hoạ một số 
nguyên tắc chính trong việc chia sẻ thông 
tin bằng cách tăng cường học tập học tập. 
Theo quy tắc chung, khi các phương pháp 
chia sẻ thông tin càng tích cực bao nhiêu 
thì người học tập có cơ hội tốt bấy nhiêu. 
Họ có thể học bằng cách nghe, nhìn hoặc 
thực hành và phương pháp này nhìn chung 
là một mô hình nâng cao hiệu quả. 
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PHẦN 3 

Chia sẻ thông tin ở 
Nam Lào 
 
Tại Lào, các nhóm chủ thể liên quan khác 
nhau có yêu cầu về thông tin, trình độ giáo 
dục khác nhau được sử dụng việc tiếp nhận 
thông tin bằng các cách khác nhau. Điều này 
có nghĩa  là một tình trạng không bình 
thường và mối quan tâm lớn được đặt  ra  là 
làm sao thiết kế phương tiện để thu nhận 
thông tin đúng cách chuyển đến người cần 
nguồn thông tin đó  bằng việc làm  cho họ 
hiểu và sử dụng chúng. Vì trong những 
trường hợp khác, trong quá trình thực hiện 
phải vượt qua sự  khác nhau này bằng cách 
vẽ trên các hệ thống của các nhóm khác 
nhau. Cùng lúc phải xem xét các phương 
pháp chia sẻ thông tin. 
 

 
Ưu thế của các nhóm  

Nghiên cứu 
viên:  

♦ Trình độ học vấn cao giúp cho việc phân tích các kết quả cụ thể 
♦ Tạo điều kiện và đào tạo cho giảng viện sử dụng kinh nghiệm để 

giúp họ phát triển các  phương pháp các cán bộ cấp tỉnh vận dụng 
trong việc chia sẻ thong tin với các nhóm khác 

Các cán bộ cấp 
tỉnh:  

♦ Có khả năng giao tiếp băng cả tiếng Anh và tiếng Lào, từ đó có thể 
dịch các tài liệu liên quan để tất cả những thông tin cần chia sẻ có 
thể sử dụng bằng tiếng Lào. 

♦ Hiểu được trình độ học vấn của các cán bộ cấp huyện và bằng 
phương thức nào đó để họ được học tập những kinh nghiệm giúp 
cho họ thiết lập được các phưong pháp thích hợp để chia sẻ với 
thành viên trong nhóm. . 

Các cán bộ cấp 
huyện:  

♦ Hiểu được trình độ học vấn của các các thành viên Ban quản lý thủy 
vực thôn làng và cách thức họ học hỏi - đây là  kinh nghiệm giúp lập 
kế hoạch chia sẻ thông tin với thành viên trong nhóm này. 

♦ Quan hệ tốt với các thành viên Ban quản lý thủy vực thôn làng, tạo 
cơ hội cho họ được học tập và chia sẻ thông tin 

♦ Quan hệ tốt với chính quyền huyện để lo địa điểm tổ chức các buổi 
họp với với người dân 

Ban quản lý 
thủy vực thôn 
làng:  

♦ Chủ động đến các trung tâm của huyện để học tập tiếp nhận các 
thông tin mới 

♦ Truyền đạt kinh nghiệm cho các thành viên khác trong thôn xóm 
♦ Tạo niềm tin v à sự tôn trọng lẫn nhau cho các thành viên trong 

thôn xóm.  

Một số nguyên 
tắc được quán 
triệt khi xây 
dựng kế hoạch 
chiến lược về 
chia sẻ thông 
tin trong dự án 
Nam Lào 
 
  

yêu cầu cao 

kịp thời 

tập trung 

cộng đồng tham gia 

phù hợp 

hứng thú 

có sự đánh giá 

vui vẻ 

CHIA SẺ thông tin và 
kinh nghiêm học tập 
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Các điểm học tập chủ yếu (phần 3) 

PHẦN 3 

Trách nhiệm được 
chia sẻ 
♦ Chiến lược học tập cần được chuyển 

sang kế hoạch quản lý gồm xác định 
rõ ràng vai trò và trách nhiệm cho 
từng nhóm tham gia. Việc xác định 
rõ các vai trò và trách nhiệm sẽ 
phân công được công việc trong 
từng trường hợp. 

♦ Có một số lợi thế khi chia sẻ trách 
nhiệm trong việc thu thập dữ liệu 
giữa các nhóm tham gia. Tuy nhiên, 
điều này không phải là đơn giản, 
cũng cần có chi phí cho công tác thu 
thập dữ liệu để nâng cao chất 
lượng.các dữ liệu đã được thu thập. 

 

Xây dựng dựa trên 
các hệ thống giám 
sát sẵn có: 
♦ Việc sử dụng các hệ thông thu thập 

dữ liệu là cần thiết. Các hệ thống 
này cần được chỉnh sửa để đảm bảo 
toàn bộ dữ liệu theo yêu cầu có lợi 
cho người sử dụng. 

♦ Sự tham gia của những người thu 
thập dữ liệu vào các giai đoạn thiết 
kế và lên kế hoạch có thể nâng cao 
được chất lượng những dữ liệu đã 
được thu thập vì người thu thập hiểu 
rõ tại sao lại cần những dữ liệu này. 
Điều này cũng đảm bảo rằng hệ 
thống được phát triển là thực tế  và 
người thu thập dữ liệu gắn kết  với 
hoạt động của họ. 

♦ Động lực để thu thập dữ liệu có thể 
được nâng cao nếu người thu thập 
tham gia vào giải quyết các thông 
tin ở giai đoạn sau. Điều này đảm 
bảo cho việc dữ liệu liên quan trực 
tiếp đến người thu thập, có sự tham 
gia của người thu thập trong quá 
trình phân tích dữ liệu và trình bày, 
kết quả phân tích sẽ  được chuyển 
tới người thu thập càng sớm càng 
tốt. 

♦ Đảm bảo hệ thống thu thập dữ liệu 
được đánh giá gồm có sự tham gia 

của người thu thập và đảm bảo các 
phương pháp đánh giá được thực 
hiện. 

 

Liên kết với các 
nhóm chủ thể tham 
gia 
♦ Để nâng cao hiệu quả, cán bộ có thể 

học tập học tập bằng phương pháp 
nghe, nhìn và thực hành. Điều này 
cần được ghi nhận khi xem xét các 
phương pháp kết nối với các nhóm 
tham gia. 

♦ Điều cần thiết là quan tâm đến 
người xem và sự đánh giá của họ để 
beiets được yêu cầu kết nối của họ 
là gì. Dựa trên mức độ về kỹ năng, 
ngôn ngữ, gaiso dục và các nhu cầu 
thông tin khác nhau. 

♦ Vì các nhóm tham gia bạn đang giải 
quyết sẽ có các nhu cầu khác về thời 
gian, bạn nên quan tâm cẩn thận 
đến cả thời gian và địa điểm cho các 
hoạt động chia sẻ thông tin. Nếu 
nắm được thời kỳ giữa vụ thu hoạch 
bận rộn thì sẽ hiểu được việc tham 
gia trong thời gian này sẽ không 
được như mong muốn. 

♦ Với các hoạt động kết hợp với quy 
tình học tập phương pháp học tập 
thích ứng, chúng ta xem xét thấy 
răng cần thiết giám sát và đánh giá 
bất kỳ thông tin nào cần được chia 
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Đặc trưng của học tập thích ứng 

PHẦN 3 

Học tập là con đường đưa ra một quyết định dựa vào tri thức thu được. 
 
Phương pháp học tập thích ứng lại khác. Chúng ta cảm thấy rằng nó khác vì nó không chỉ 
xác định nhu cầu và kế hoạch hành động có các bên tham gia. Phương pháp này còn tạo ra 
cách học tập và cung cấp thông tin cho công tác quản lý. Phương pháp học tập thích ứng 
cung cấp một phương pháp có tính hệ thống được dựa trên những điểm đã được làm rõ. 
Thông thường các quy trình quản lý và học tập được xem xét sau, phương pháp học tập 
thích ứng khác với phương pháp học tập khác là nó dựa trên nhu cầu thông tin được xác 
định trước khi quản lý và các hoạt động quản lý được thiết kế để thu nhận thông tin cùng 
với lợi ích .Phương pháp này mang lại lợi ích to lớn cho phép hệ thống thu thập cơ sở dữ 
liệu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu. Trong công tác quản lý việc ra quyết định đáp ứng 
được các mục tiêu đề ra là điều khó khăn. 
 
Việc tạo lập, chia sẻ và sử dụng thông tin không chỉ đơn giản là kết quả của công tác quản 
lý mà vấn đề là xem xét các hoạt động quản lý đã được thực hiện, đó là một trong những 
mục tiêu cơ bản của công tác quản lý.  
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Đánh giá 

PHẦN 4 

đánh giá cả hai giai đoạn đang thực hiện 
và giai đoạn cuối của từng chu trình thử 
nghiệm. Kết hợp đánh giá quy trình thực 
hiện và kết quả được thiết kế như một cây 
chẩn đoán giúp cho bạn tìm đúng được 
đâu là vấn đề cần giải quyết. Từ trang 34-
38 nêu rõ từng phần trong cơ cấu này, đó 
là ví dụ phù hợp với những việc đã tiến 
hành tại Lào. 
 

Thông tin được tạo 
lập có phải là điều 
mong đợi?  
 

Thu nhận được thông tin về hệ thống 
nguồn lợi tự nhiên không chỉ là công việc 
hữu ích cho phương pháp phương pháp 
học tập thích ứng trong quản lý, nó còn là 
mục tiêu. Khi quy trình thử nghiệm sản 
xuất ra thông tin thì nó được thiết kế để 
chuyển đổi thành mối quan tâm có thể 
phân tích. Một trong những yếu tố chính là 
thiết lập các phưong pháp quản lý khác. 
Sau mỗi chu trình  thử nghiệm, hoặc tạo 
lập thông tin, nguồn thông tin này sẽ được 
đánh giá. Tiến hành việc này nhằm giảm 
độ không chắc chắn mà quá trình thử 
nghiệm tạo ra. Các nguyên nhân dẫn đến 
chưa thành công là thất  bại trong việc 
thiết kế thử nghiệm ban đầu. Ví dụ không 
có đủ sự thay đổi giữa lĩnh vực hoặc không 
có đủ lĩnh vực đẻ trả lời câu hỏi được đưa 
ra. Vấn đề có thể ảnh hưởng đến các hệ 

Trong các giai đoạn, đánh giá là mấu chốt 
của học tập, vì nó không chỉ cho biết tình 
hình đang diễn ra mà còn có thể giúp mở 
rộng các hoạt động đã được thực hiện 
thành công, và nếu không có được sự 
thành công thì sẽ phải cải tiến ở đâu. 
Thông thường, việc đánh giá có thể rơi vào 
thời điểm cuối của dự án, hoặc có thể chỉ 
đánh giá đầu ra của một hoạt đọng và 
không tiến hành ở từng quy trình. Trong 
trường hợp đó, các cơ hội quan trọng để 
học tập bị mất đi, bạn có biết rằng các mục 
tiêu không đạt được mà không có sự đánh 
giá thì bạn sẽ không biết được nguyên 
nhân tại sao. 
 
Là một quy trình tổng hợp, phương pháp 
học tập thích ứng đòi hỏi cả đầu ra và quá 
trình thực hiện đều nằm trong sự đánh giá 
và xem xét chặt chẽ. Một số mức độ đánh 
giá được xác định: 
 
♦ Quy trình học tập: thông tin mong 

muốn được thiết lập, chia sẻ và sử 
dụng hay không? 

♦ Phương pháp học tập: Các phương 
pháp học tập có được sử dụng để 
thiết lập và chia sẻ thông tin một 
cách hiệu quả hay không? 

♦ Kết quả học tập: các lợi ích từ nguồn 
thông tin thu được có tương ứng với 
chi phí bỏ ra không? 

 
Cơ cấu minh hoạ ở trang sau được phát 
triển trong dự án của Lào để hướng dẫn 

Học tập từ “thât bại” ở CHDCND Lào  
 

Như đã đề cập ở các trang trước, phương pháp học tập thích ứng ở CHDCND Lào đã làm 
nảy sinh một câu hỏi – “lòai cá nào là đối tượng nuôi phù hợp với một loại thủy vực nhất 
định?” Các thủy vực thường được thả ghép các loài khác nhau và đến cuối năm thứ nhất sẽ 
là lúc thu hoạch cá. Điều đáng buồn là chỉ thu được 
một phần rất nhỏ số cá giống đã thả, nên chúng tôi 
không thể đưa ra kết luận cho câu hỏi ban đầu. 
Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn nhận lại nghiêm khắc 
xem điều gì đã dẫn tới việc cá ra khỏi ao. Chắc hẳn 
hệ thống thu thập dữ liệu đã được đánh giá lại và 
cải tiến hơn nên không thể là nguyên nhân, mà 
chính là những rủi ro liên quan đến vận chuyển và 
ngăn ngừa các loài động vật ăn cá nhưng chưa 
được xác định khi thiết kế mô hình thử nghiệm. Từ 
việc “rút kinh nghiệm” ấy, chúng tôi đã thiết kế 
được mô hình phù hợp hơn và tìm được câu trả lời 
cho vấn đề đặt ra trong năm tiếp theo. 

Ảnh: Vận 
chuyển cá giống 
đến các thôn 
làng trong 
chương trình 
thử nghiệm 
nuôi thả cá ở 
Nam Lào 
(Nguồn: R. Ar-
thur v à C. Ga-
raway)  
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PHẦN 4 

Cốt lõi của việc cải tiến quy trình 

thống thu thập dữ liệu, các dữ liệu này có 
thể không chuyển tải những thông tin một 
cách đầy đủ theo yêu cầu. Hoặc có thể xảy 
ra cả hai trường hợp, là sự rủi ro và  
những giả thuyết trong quá trình thiết kế 
thử nghiệm, các hệ thống thu thập dữ liệu 
không được giải quyết một cách đầy đủ. 
Điều quan trọng nhất ở đây là khuyến 
khích việc đánh giá để xác định ra điểm 
cần thiết và thảo luận tránh được sự thất 

bại.  

 

Thông tin tạo lập được 
có phải là điều mong 
đợi không? 

Liệu thông tin mà 
người dân cần có đến 
được với họ theo cách 
mà họ có thể hiểu 
không? 

Thông tin có được sử 
dụng và việc quản lý có 
được sửa đổi cho phù 
hợp không? 

Thông tin có thực sự 
hữu ích không (tức là 
lợi ích có tương ứng với 
chi phí không)? 

Lợi ích: 
thông tin; 
xây dựng 
năng lực 
 

Chi phí: thu 
thập thông 
tin; thiết lập 
mạng lưới; 
lập biến thể 

Có vấn đề xảy ra với hệ 
thống thu thập dữ liệu 

Có vấn đề xảy ra với việc 
thiết kế thử nghiệm:  
• Thông tin sai lệch 
• Thiếu thông tin 
• Rủi ro và nguyên nhân giả 
định chưa được xác định 
hoặc chưa giải quyết 

Có vấn đề xảy ra với 
hệ thống chia sẻ 
thông tin 

Có sai lệch trong 
kết nối thông tin 

Có sai lệch trong 
phương pháp luận về 
phổ biến thông tin 

Có vấn đề xảy ra với 
việc thiết kế thử 
nghiệm 

Kết quả không đủ 
tương thích 

Kết quả không ứng 
dụng được 

Đánh giá  
quá trình  
học tập 

Đánh giá kết quả học tập 

Nếu không 

Nếu không 

Nếu không 
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PHẦN 4 

Đánh giá 

 
Các đoạn trích dưới đây là  mẫu do giảng 
viên tự đánh giá. Việc tự đánh giá và việc 
thảo luận trong nhóm giảng viên là một 
trong những phương pháp quan trọng nhất 
trong đó việc chia sẻ thông tin có thể được 
cải tiến cho quá trình thử nghiệm tiếp 
theo. Khi quá trình thử nghiệm được tiến 
hành dựa trên những thảo luận thường 
đem lại kết quả thì việc chia sẻ thông tin 
cũng được đánh giá tốt hơn. Việc này được 
tiến hành bằng cách so sánh thông tin 
phản hồi từ người tham dự từ năm này so 
với năm trước. Trong trường hợp của Lào, 
có sự cải tiến đáng kể trong mỗi năm, điều 
này cho thấy rằng không chỉ người tham 
dự học mà cả giảng viên cũng đều hướng 
tới việc đạt được kết quả cao. 
 
Hơn nữa khi kết thúc chu trình thử nghiệm, 
tất cả các nhóm tham gia được đặt câu hỏi 
để đánh giá kỹ năng và kiến thức của họ 
và đây được coi là một kết quả của quá 
trình họ đã trải qua. Việc làm này thông 
qua câu hỏi điều tra. Các biểu đồ cho thấy 
kết quả đối với các thành viên tại một làng 
của Lào được trình bày ở trang tiếp theo. 

Thông tin được chia sẻ 
hiệu quả hay không? 
 
Bước tiếp theo trong quá trình đánh giá 
phương pháp học tập thích ứng là quyết định 
xem liệu thông tin chuyển tới người cần 
nguồn thông tin đó bằng cách nào và họ có 
hiểu được thông tin này không. Mọt số 
phương pháp khác nhau về đánh giá việc 
chia sẻ thông tin đã được tiến hành cả ở giai 
đoạn thực hiện và kết thúc chu trình thử 
nghiệm. 
 
Diễn đàn của chúng tôi để trao đổi thông tin 
là các cuộc hội thảo. Các cuộc hội thảo khác 
nhau được tổ chức cho các nhớm tham gia 
khác nhau, tuy nhiên khi kết thúc hội thảo, 
tiến hành đánh giá các hoạt động thông qua 
việc cung cấp câu hỏi điều tra cho cả người 
tham dự và người giảng. Người tham dự 
được hỏi những câu cụ thể về mục tiêu của 
hội thảo (bao gồm việc chia sẻ thông tin) và 
nếu họ cảm thấy họ đã học được một vài 
điều thì giảng viên đánh giá phương pháp họ 
đã sử dụng là hiệu quả và họ sẽ tiếp tục tiến 
hành phương pháp đó. 

Trích phiếu đánh giá cá nhân của giảng viên 
Chuẩn bị: Bạn đã: 0 1 2 3 4 5 Ghi chú 
Xác định mục tiêu chưa?               
Xác định hoạt động và kết quả chưa?               
Có thay đổi gì trong phương pháp tập huấn không 
(làm việc với toàn thể, chia nhóm nhỏ, hay với 
từng cá nhân)? 

              

Giảng bài               
Các học viên có hiểu vấn đề không?               
Nội dung có hấp dẫn học viên không?               
Có phù hợp với trình độ học viên không?               
Có đủ thời gian không?               
Có sử dụng giáo án (theo từng mục) không?               
Học viên có tiếp thu được gì không?               
Diễn đạt: Bạn có:               
Nói rành mạch không?               
Giải thích những thuật ngữ khó không?               
Sử dụng biểu đồ, phông chữ rõ ràng không?               
Cho học viên nêu ý kiến không?               
Khuyến khích học viên đóng góp không?               
Làm chủ được các phần nêu ý kiến – trả lời không?               

Khích lệ học viên không?               
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PHẦN 4 
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Thông tin có được sử dụng không? 
 
Cuối cùng tại phần đánh giá, điều quan 
trọng là liệu thông tin có được tạo lập, 
chia sẻ và sử dụng đúng thường xuyên 
không. Nếu thông tin không được sử 
dụng như trên thì việc thiết kế thử 
nghiệm ban đầu chưa phù hợp, hoặc a) 
kết quả không liên quan đến các nhóm 
tham gia, b) kết quả không có tính thực 
tiễn. Quá trình xác định sự lựa chọn được 
đề cập ở trang 23  có thể  giảm khả năng 
tiến hành yếu tố này. tuy nhiên, khi thông 
tin được sử dụng thì việc học tập học tập 
sẽ được đánh giá đầy đủ. Để giải quyết 

nguồn thông tin này cần lưa chọn và xem 
phần sau dây: 
♦ Nêu bằng chứng thay đổi phù hợp 

cho các hoạt động của nhóm tham 
gia theo từng năm. 

♦ Cải tiến việc thực hiện theo từng năm 
( cả kết quả quản lý và quá trình học 
tập). 

♦ Nêu bằng chứng liệu người thực hiện 
có cảm thấy họ tiếp nhận thêm được 
kỹ năng/ kiến thức không.  

Biểu đồ thể hiện 
nhận thức của 
các đại biểu 
thôn bản về 
quản lý thủy 
vực trước khi áp 
dụng phương 
pháp học tập 
thích ứng 
 
(từ trái sang phải: 
ương cá giống, 
ảnh hưởng của 
năng suất lên 
đánh bắt, sự phát 
triển của đối 
tượng nuôi, các 
vấn đề về quản lý, 
lợi ích và chi phí 
trong quản lý)  
 

Biểu đồ thể hiện 
nhận thức của 
các đại biểu 
thôn bản về 
quản lý thủy 
vực sau khi áp 
dụng phương 
pháp học tập 
thích ứng 
  
(Chú thích: 
much better =    
 tăng nhiều 
better = tốt hơn 
a little better = 
 tăng ít 
same = không 
 tăng) 
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Tính hiệu quả về chi phí của học tập thích ứng 

Lợi ích của nguồn 
thông tin đạt được 
tương ứng với chi phí 
ra sao?  

 
Khi quá trình học tập phù hợp mang lại thành 
công trong thực hiện thử nghiệm  quản lý và 
và kết quả là giảm sự quản lý không chắc 
chắn, vẫn có nhiều câu hỏi được đặt ra. Giá 
trị của nó là gì? 
 
Các phương pháp học tập thích ứng có tiềm 
năng thì chi phí bỏ ra hiệu quả hơn so với việc 
quản lý không có hệ thống. Có thể ước tính 
lợi ích có được từ quá trình thực hiện và 
những lợi ích trong tương lai. Những lợi ích 
này được so sánh với chi phí thực hiện. Các 
chi phí  và lọi nhuân phi vật chất như “ xây 
dung năng lực” hoặc nâng cao hiệu quả cảu 
hệ thống cũng nên được xem xét.  Đối với các 
nhóm người sử dụng nguồn lợi, thường các 
chi phí và lợi ích đều quan trọng. Ví dụ, họ có 
thể nhận thấy, chi phí đối với người lao dộng 

không sẵn có mà nó được tính tương ứng với 
sự tham gia của người lao động. 
 
Nói cách khác, chúng ta thấy rằng một số 
làng có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thì đó là lọi 
ích mf lọi ích này giá trị hơn chi phí trong khi 
các cán bộ cấp tỉnh lại thấ rằng họ đã cso cơ 
hội thật giá trị để làm các công việc đáp ứng 
được nhu cầu của người dân. Đấy là những lợi 
ích hiếm có của người tham gia. 
 
Một điều đặc biệt quan trọng là việc xem xét 
tất cả các bên tham gia liệu họ có  cảm nhận 
được giá trị của chi phí bỏ ra không. Một số 
hưóng dẫn hữu ích về giám sát và đánh giá 
được nêu ở Phần 5. 
. 

Lợi ích từ thử nghiệm chủ động tại Nam Lào  
 
Mặc dù thử nghiệm chủ động đã không sản xuất ra thông tin khi kết thúc năm thứ nhất và vào cuối 
năm thứ hai, có thể đưa ra các khuyến nghị dựa trên các kết quả. Để đánh giá giá trị của nguồn 
thông tin này , lợi ích các làng đã được nâng cao dựa trên kết quả tính toán năng lực đánh bắt và 
mật độ đàn cá ở cùng mức độ. Nếu sử dụng phương pháp này,  nguồn thông tin này có thể cung 
cấp lợi ích đang kể. Hơn nữa, tổng giá trị của các lợi ích gia tăng của các làng được so sánh với chi 
phí thực hiện thử nghiệm. Các 
thử nghiệm này cho thấy có 
thể chưa đến 7 năm , lợi ích 
tổng thể có thể tương đương 
với chi phí cho dự án địa 
phương ( bao gồm phương 
tiện đi lại, hội thảo..). đây là 
điều khuyến khích nhất để 
thực hiện thử nghiệm.   
  
(hình bên: trục tung thể hiện 
năng suất trung bình, during 
study = trong thời gian nghiên 
cứu, predicted = dự kiến) 
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Những điểm học tập chủ yếu (phần 4)  

cầu cho phù hợp. 
♦ Chúng ta có thể xác định  được mức 

độ sử dụng thông tin qua việc thay đổi 
cách thức của nhóm tham gia, sự cải 
tiến và đầu ra trong  quá trình quản, 
mức độ làm chủ về kiến thức và kĩ 
năng của người tham gia. 

 

Đầu ra của quá trình 
học tập: 
♦ Yếu tố quan trọng nhất liên quan đến 

đầu ra là liệu lợi ích từ thông tin đạt 
được và đã chia sẻ có tương ứng với 
chi phí đầu tư hay không. 

♦ Khi xem xét chi phí và lợi ích, không 
chỉ cần kiểm tra đầu ra từ các nhớm 
tham gia mà còn phải nhận biết, đánh 
giá trên cơ sở các lợi ích phi vật chất 
như sự bền vững được nâng cao và 
tác động đối với xã hội cũng như lợi 
ích vật chất như thu nhập và hoa lợi. . 

 

Chấp nhận “ sự thất 
bại”  
♦ Đây có lẽ là điều dễ hiểu nhưng một 

trong những khó khăn nhất là việc 
chấp nhận và thay đổi nó, đặc biệt là 
đối với các tổ chức. Tuy nhiên, quá 
trình thực hiện đạt được thành công 
nhất là tất cả mọi người đều tham gia 
việc học tập và đánh giá khi công việc 
không tiến triển theo mong muốn, 
điều này tạo ra một cơ hội để học tập 
và cải tiến hiện trạng. Nếu sự thất bại 
bị che dấu thì sẽ cản trở quá trình cải 
tiến. . 

Đánh giá ở từng giai 
đoạn  
♦ Việc đánh giá không nên chỉ nhìn vào 

điều gì đã xảy ra đối với đầu ra của công 
tác quản lý. Cần phải kiểm tra quá trình 
quản lý. Điều này không chỉ bằng việc 
làm mà chúng ta cần hiểu tại sao có việc 
đã được làm hoặc chưa được làm và 
chúng ta làm như thế nào để tạo ra sự 
đổi thay giúp giải quyết công việc. 

♦ Đánh giá là một phương pháp tiếp cận 
dựa trên học tập để chúng ta đánh giá 
không chỉ đầu ra của việc học tập mà 
đánh giá cả quá trình và các phương 
pháp học tập. 

♦ Xem xét quá trình và các phương pháp 
học tập không chỉ giúp phát triển một 
cấp bậc chỉ số mới toàn diện mà nó sẽ 
cho chúng ta biết công việc gì đang làm 
và chưa làm, điều này cũng có nghĩa là 
việc đánh giá ở từng giai đoạn tốt hơn là 
chỉ đánh giá vào giai đoạn kết thúc  

 

Quá trình học tập  
♦ Có thể sự tạo lập và chia sẻ thông tin 

cần thiết bị thất bại nếu việc thiết kế thử 
nghiệm nghèo nàn, việc tiến hành thử 
nghiệm và thu thập dữ liệu không đầy 
đủ hoặc bao gồm cả hai nguyên nhân. 
Trong bất kỳ tình huống nào thì việc xem 
xét và giải quyết tích cực sẽ là cơ hội đẩy 
lùi sự thất bại. 

 

Các phương pháp học 
tập  
♦ Về cơ bản, chúng ta cần biết rằng nếu 

đưa thông tin đang đến gần người dân 
thì họ có thể hiểu nguồn thông tin đó. 
Việc đánh giá những thông tin được 
cung cấp cũng như việc tiếp nhận thông 
tin sẽ giúp họ hiểu được công việc cần 
làm và không nên làm. 

♦ Hơn nữa để sử dụng nguồn thông tin 
một cách thành công,  cần tiếp cận các 
nhóm tham gia chương trình khi chúng 
ta muốn biết họ đã sử dụng nguồn thông 
tin này ra sao. Nêu các nhóm tham gia 
có thông tin và không sử dụng nguồn 
thông tin đó thì những lời khuyên đưa ra 
không phù hợp với nhu cầu của họ và 
chúng ta cần xem xét lại để xác định nhu 
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Kết nối với nhà nghiên cứu và tư liệu internet  

Địa chỉ trang web các cơ quan, tổ chức, 
chương trình nghiên cứu quan trọng  
 
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Kết hợp Australia (ACIAR) Đây là một cơ quan nhà nước 
hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu trong những chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Australia 
http://www.aciar.gov.au/ 
Chương trình Nghiên cứu Di truyền học Cá và Nuôi trồng Thủy sản (AFGRP) với kinh phí tài 
trợ của Bộ Phát triển Quốc tế Anh quốc, phục vụ người nghèo ở các quốc gia đang phát triển http://
www.dfid.stir.ac.uk/Afgrp/ 
Chương trình Quản lý Nuôi trồng Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sinh (ARRM), Khoa Môi trường 
– Tài nguyên và Phát triển, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) http://www.agri-aqua.ait.ac.th  
Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản Phi-líp-pin (BFAR) - một cơ quan nhà nước hoạt động trong 
lĩnh vực phát triển, tăng cường, quản lý và bảo vệ nghề cá cũng như nguồn lợi thủy sản http://
www.bfar.da.gov.ph/ 
Chương trình Vịnh Ben-gan (BOBP) Một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác và 
cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc quản lý và phát triển bền vững nghề cá ven bờ http://
www.bobpigo.org/  
Viện Nuôi trồng Thủy sản Nước ngọt Trung ương (CIFA) - thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
về phát triển nuôi trồng thủy sản http://www.stpbh.soft.net/cifa/ 
Chương trình Khoa học Quản lý Nghề cá (FMSP) - hoạt động bằng nguồn tài trợ của Bộ Phát 
triển Quốc tế Anh quốc, phục vụ dân nghèo ở các nước đang phát triển http://www.fmsp.org.uk/ 
Viện Tái thiết Nông thôn Quốc tế (IIRR) Một tổ chức về phát triển nông thôn có trụ sở đặt tại Phi-
líp-pin http://www.iirr.org/ 
Mạng lưới Các Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương (NACA) - một tổ 
chức liên chính phủ hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua nuôi trồng thủy sản bền vững http:// 
www.enaca.org 
Sáng kiến Hỗ trợ Quản lý Nguồn lợi Thủy sản (STREAM) - khuyến khích các hoạt động về sinh 
kế, thể chế, xây dựng chính sách và trao đổi thông tin phục vụ xóa đói giảm nghèo http://
www.streaminitiative.org 
Chương trình Hệ thống Nguồn lợi Tự nhiên (NRSP) do Bộ Phát triển Quốc tế Anh quốc cấp vốn, 
nhằm nghiên cứu và áp dụng các tri thức mới đối với các hệ nguồn lợi tự nhiên vì lợi ích của người 
nghèo http://www.nrsp.co.uk/ 
Ủy  hội  sông Mê-kông (xem trang 43) http://www.mrcmekong.org/index.htm 
Trung tâm Nghiên cứu Nguồn lợi Thủy sinh (LARReC) - một cơ quan nghiên cứu thuộc chính phủ 
Lào, phụ trách việc nghiên cứu nguồn lợi thủy sinh  http://www.mekonginfo.org/partners/larrec/
index.htm 
Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) - tổ chức liên chính phủ giúp đẩy mạnh 
việc phát triển nghề cá khu vực http://www.seafdec.org  
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Quản lý Nguồn lợi Tự nhiên Dựa vào Cộng đồng ở Châu Á 
http://www.cbnrmasia.org/index.php 
 
Cơ quan quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (lưu trữ) 
http://www.isnar.cgiar.org/index1.htm 
 
Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED) 
http://www.iied.org/ 
 
Mạng lưới Quản lý Nguồn lợi Tự nhiên Dựa vào Cộng đồng 
http://www.cbnrm.net/ 
 
Liên kết Quản lý Nguồn lợi Tự nhiên 
http://nrm.massey.ac.nz/changelinks/ 
 
Cổng Thông tin Phát triển Eldis 
http://www.eldis.org/  
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Giới thiệu về các cơ quan, tổ chức tham gia dự án 

MRAG Ltd: Nhóm Đánh giá Nguồn lợi Biển là một công ty tư vấn của Anh được 
thiết lập nhằm thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn lợi tự nhiên thông qua các chính 
sách và các biện pháp thực tế quản lý hội nhập nổi tiếng. MRAG có một quá trình lịch sử dài 
và hiệu quả, có mặt trên 60 nước về công tác thiết kế và thực hiện các hệ thống quản lý 
nguồn lợi tổng hợp ở các môi trường biển, cửa biển, sông và các vùng thung lũng. Một đội 
ngũ cán bộ nòng cốt trên 30 chuyên gia có chuyên môn rộng, kinh nghiệm về thực hành và 
kỹ thuật, có thể cung cấp phương pháp tiếp cận đa dạng đáp ứng các loại dự án. 
 

RDC: Ban Điều phối Phát triển Khu vực về Phát triển Vật nuôi và Thuỷ sản tại Nam 
Lào (RDC) là một tổ chức chính phủ điều phối sự phát triển vật nuôi và thuỷ sản tại 6 tỉnh 
phía nam của Lào và kết nối giữa các cơ quan bên ngoài và người dân. Mục tiêu cơ bản của 
RDC là quản lý nguồn lợi thuỷ sinh và RDC đã dùng phương pháp tiếp cận đầu vào và công 
nghệ thấp nhằm cho ra những kết quả nhanh, khi thành công được ghi nhận thì đó là chìa 
khóa để mở rộng những hoạt động phát triển khác. 
 

WorldFIsh Center: Trung tâm Thủy sản Thế giới là một trung tâm học 
tập thế giới tập trung chủ yếu vào thuỷ sản và các nguồn lợi thuỷ sinh khác. Các mục tiêu 
của Trung tâm này bao gồm xoá đói giảm nghèo, giúp cho người dân có sức khỏe và cuộc 
sống tốt hơn, giảm áp lực với các nguồn lợi tự nhiên và các chính sách lấy con người là 
trung tâm để phát triển bền vững. Trung tâm Nghề cá Thế giới là một tổ chức tự quản phi 
lợi nhuận có ngân quỹ do các tổ chức cá nhân và chính phủ tài trợ và Trung tâm này là một 
thành viên của CGIAR (Nhóm Tư vấn về Học tập Nông nghiệp Quốc tế). CGIAR là một hiệp 
hội chính thức với hơn 60 thành viên thuộc khu vực tư nhân và nhà nước. 
 

MRC: Uỷ hội Sông Mê-kông là một tổ chức liên chính phủ được thiết lập năm 1995 do 
các chính phủ Căm pu chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Mục tiêu của tổ chức này là hợp tác 
phát triển bền vững, sử dụng, quản lý và bảo vệ nguồn lợi lưu vực sông Mê Kông. Các 
chương trình trọng điểm của tổ chức này là kế hoạch sử dụng nguồn nước, phát triển môi 
trường và lưu vực sông. Trong số các chương trình chuyên ngành của tổ chức, Chương 
trình Thuỷ sản đã phấn đấu thiết lập và kết nối thông tin về thuỷ sản của vùng sông Mê 
kông, trang bị và cung cấp thông tin cho việc thực hiện các chính sách và các chương trình 
phát triển, quản lý thuỷ sản trong từng quốc gia và khu vực. 
 

Chính quyền bang Tây Ben-gan: Các Cục Nông nghiệp và 
Thuỷ sản là những cơ quan phát triển chính của Chính phủ Tây Ben-gan (Ấn Độ) nhằm 
phục vụ cho hơn 80 triệu dân. Các ban này đều làm công tác phát triển sản xuất thuỷ sản 
và nông nghiệp trong nước. Công việc này có sự tham gia của các ngành, có sự góp phần 
của công nghệ mới và các dịch vụ hỗ trợ khác. 
 

CIFRI: Viện Nghiên cứu Thuỷ sản Nội địa Trung ương là một cơ quan hàng đầu tại 
Châu á trong lĩnh vực học tập, khuyến ngư và đào tạo về thủy sản nội địa. Viện được thành 
lập năm 1947, đây là một viện nghiên cứu thuỷ sản lâu đời nhất ở Ấn Độ với mục đích hỗ 
trợ công tác nghiên cứu để phát triển thuỷ sản cho nước này. Viên  có chức năng chỉ đạo 
công tác điều tra đối với việc thẩm định các nguồn lợi thuỷ sản nội địa trong nước và phát 
triển các công nghệ và chiến lược để sử dụng bền vững tối ưu nguồn lợi.  
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