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ĐỊNH NGHĨA 

✕ Tổng quan tài liệu là phần viết tóm tắt và phân tích 
các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực 
nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó trong 
giới khoa học

✕ Trong nhiều trường hợp người làm nghiên cứu được 
yêu cầu viết tổng quan trong một chương riêng của 
luận văn hay tuyển tập, hay thường nhất là trong 
phần đặt vấn đề của một hồ sơ xin tài trợ 
(application), bài luận (essay) hay một báo cáo 
(report)



TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỔNG QUAN TÀI LIỆU

✕ Như một phần của bài viết, tổng quan tài liệu vượt xa 
khuôn khổ của một bản liệt kê miêu tả các sách và bài 
báo (articles) đã xuất bản

✕ Nó là một trong những phần quan trọng của các ấn 
phẩm khoa học trình bày chuẩn mực tri thức (standard 
of knowledge) của chủ đề nghiên cứu và tính sáng tạo 
của phương pháp tiếp cận khoa học

✕ Phần tổng quan tài liệu có ảnh hưởng lớn đến sự thành 
công của hồ sơ xin tài trợ (application) và ấn phẩm khoa 
học (publication)

✕ Chuyên đề này sẽ giới thiệu các khái niệm và cách để 
viết phần tổng quan một cách thành công



MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Mục đích của phần tổng quan tài liệu để:
✕ biểu lộ tri thức đang có trong các sách và tạp chí đã xuất bản; 

cũng như các dạng ấn phẩm điện tử khác
✕ đưa ra phần tinh túy (quintessence) của của các tài liệu đang 

có
✕ phát họa các khái niệm (concepts) cơ bản về lý thuyếtcủa 

nghiên cứu kể cả phần phương pháp nghiên cứu cụ thể 
(methods)

✕ thảo luận các điểm mạnh và yếu của các nghiên cứu hiện có
✕ xác định các chỗ trống (gaps) và phần chưa làm được trong 

các nghiên cứu đã công bố (desiderata)
✕ Phát triển ý tưởng và giả thiết cho nghiên cứu



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU



1. CHỌN LỰA MỘT CHỦ ĐỀ

✕ Bước đầu chủ đề được chọn có thể rất rộng, bởi 
vì nó chỉ là bước khởi sự (starting point) 

✕ Nếu bạn chọn được chủ đề cụ thể cho nghiên 
cứu tiến sĩ của bạn là điều tốt, nhưng bạn cũng 
nên hiểu biết một cách đại thể lĩnh vực nghiên 
cứu mà bạn muốn khám phá



BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?



2. TÌM KIẾM THEO CÁCH CỦA BẠN

✕ Tìm kiếm bằng công cụ Goole scholar bạn sẽ có hàng triệu kết quả. Bạn sẽ 
không đọc được hết chúng, vì thế, bạn phải tìm cách dễ dàng hơn

✕ Phần lớn các bài báo hàn lâm (academic papers) được viết cho các đọc giả là 
những người am tường về chủ đề nào đó. Các bài báo này đề cập đến các lý 
thuyết (theories) và phương pháp khoa học (methodologies) khi giả định 
rắng người đọc đã am tường chúng

✕ Vì thế, nếu bạn chọn một bài báo nào đó một cách ngẫu nhiên nó sẽ làm bạn 
thoái trí (demoralizing waste of time), khi bạn bị chôn vùi vào những thứ khó 
hiểu (jargon). Thay vào đó, bạn cần thứ mà bạn có thể hiểu dễ dàng để có 
được nền tảng cơ bản về kiến thức để phát triển lên (to build upon)

✕ Sách giáo khoa chuyên ngành (textbooks) và các bài báo tổng quan (review 
articles) có thể là nơi khởi sự tốt, các ấn phẩm này mang tính kỹ thuật cao. 
Nếu bạn vẫn không tìm thấy một ấn phẩm nào để có thể hiểu chủ đề nghiên 
cứu một cách dể dàng thì bạn nên bắt đầu bằng các ấn phẩm với chủ đề tổng 
quát hay các ấn phẩm không dành cho giới hàn lâm (non-academic public)

✕ Ý tưởng sẽ phát triển nhanh chóng với nền kiến thức rộng (a broad 
background knowledge) trước khi nó đi đến chi tiết kỹ thuật cụ thể hơn





3. LỊCH SỬ, CON NGƯỜI VÀ Ý TƯỞNG

✕ Ý tưởng của tổng quan tài liệu đã cho bạn nền kiến thức và bối cảnh 
cho việc nghiên cứu của bạn. Bạn cần cho thấy nghiên cứu của bạn 
gắn vào bức tranh lớn và có liên hệ với các kết quả nghiên cứu đã 
được công bố

✕ Bạn không cần phải viết tổng quan lịch sử (a comprehensive history ) 
của chủ đề nghiên cứu, nhưng nó sẽ hổ trợ [tốt] cho bạn; nếu bạn 
biết một cách khái quát về lịch sử phát triển của chủ đề theo thời 
gian

✕ Vì vậy, khi bạn đọc một vài phần đặt vấn đề tổng quát, bạn sẽ có cái 
nhìn tổng quan về các ý tưởng chính yếu (key ideas) và lý thuyết 
quan trọng (key theories), khi biết ai đã phát triển chúng và khi nào

✕ Bạn cũng cần phải quan tâm đến các loại ý tưởng trái ngược 
(conflicting ideas), tranh luận (controversy) hay không đồng ý 
(disagreement) với lĩnh vực mà bạn đang quan tâm

✕ Bây giờ là lúc bạn bắt đầu tìm kiếm các bài báo nói cụ thể về chủ đề 
nghiên cứu



Nguồn gốc các loài của Darwin



James Watson với phát hiện cấu trúc xoắn đôi của DNA



Max Weber (1864-1920) là Luật sư, nhà sử học, nhà kinh tế-
chính trị và xã hội học người Đức



4. TÌM KIẾM TÀI LIỆU LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI

✕ Khi bạn những người làm thay đổi thế giới này (the 
world changers) là ai bạn sẽ đi tìm những bài viết 
của họ 

✕ Bạn cần phải chắc chắn là bạn hiểu các khái niệm 
quan trọng (key concepts), khi đó nó sẽ giúp bạn 
tìm ra (decipher) các bài viết khác dựa trên các ý 
tưởng đó 

✕ Thỉnh thoảng, những bài báo làm thay đổi thế giới 
rất khó đọc, nhưng bạn có thể biết một cách đại thể 
là họ đã làm gì và hiểu nguyên lý cơ bản (key 
principle)……….Vậy là đủ rồi!



Những từ khóa



5. CÓ Ý TƯỞNG CỤ THỂ

✕ Chỉ khi nào bạn nắm được những ý tưởng quan 
trọng ở lĩnh vực nghiên cứu của bạn, bạn mới nên  đi 
đến ý tưởng cụ thể hơn (get specific)

✕ Có thể có một vài góc khuất mà bạn sẽ đưa vào 
trong nghiên cứu của bạn, và bạn có thể phát hiện 
ra nhiều mãng trong các tài liệu. Vì thế, bạn cần 
phân chia tài liệu ra thành nhiều phần (sections) để 
dễ quản lý hơn. Với mỗi phần bạn suy nghĩ ra một 
vài từ khóa (keywords) và thử kết hợp các từ khóa 
này lại với nhau để tìm kiếm





6. GẠN LỌC 

✕ Ngay cả khi bạn tìm thấy các chủ đề có tính chuyên 
môn cao, nhưng có thể bạn vẫn tìm ra nhiều ngàn 
bài viết trong chủ đề này, vì thế bạn cần phải gạn 
lọc chúng. Bên dưới là một vài cách để giảm số 
lượng bài báo trong tìm kiếm:
+ Nhìn vào số lượt trích dẫn của bài báo để đánh giá chất 

lượng của nó
+ Chắc chắn là các từ khóa được sử dụng cụ thể hơn
+ Đừng ngại loại bỏ các bài đã tìm thấy. Bạn có thể quay 

trở lại chúng sau đó, nhưng nên bắt đầu từ những bài 
báo mà bạn có thể sử dụng ngay được (manageable)





7. GẠN LỌC LẠI

✕ Bạn không thể đọc kỹ mọi thứ ngay được. Từ những bài 
báo bạn đã chọn, bạn nên phân hạng chúng: A, B, hay C.

✕ A =  phải đọc, rất thích hợp, chất lượng cao
✕ B = không chắc chắn, hầu như thích hợp, nhưng chưa 

chắc chắn nó thích hợp như thế nào
✕ C = hầu như không thích hợp, có nội dung không giống 

với tựa đề
✕ Nếu bạn in chúng ra và dán nhãn cho chúng A,, B hay C 

ngay trang đầu, bạn có thể nhanh chóng biết khi nào 
bạn quay lại đọc chúng (có thể nhiều tháng hay nhiều 
năm sau)
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8. SỬ DỤNG PHẦN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM 
KHẢO CỦA NGƯỜI KHÁC
✕ Ngay cả khi bạn chỉ tìm được 1 bài báo có chất 

lượng tốt, hãy đọc phần đặt vấn đề (introduction) 
một cách cẩn thận, bạn sẽ biết tác giả trích dẫn 
những ai. Có thể có một vài trích dẫn rất quý (gems) 
mà bạn không thể tìm được bằng các công cụ tìm 
kiếm thông thường (search engine)

✕ Bạn cũng tìm thấy được ai khác đã trích dẫn bài báo 
khi nó được xuất bản (Đây là cách nhanh chóng cập 
nhật danh mục tài liệu tham khảo nếu bạn quay lại 
chúng sau 1 năm nay sau hơn nữa).



Số lần trích dẫn của 20 nhà 
khoa học được trích dẫn nhiều 
nhất từ 1/1981 đến 6/1997



9. NHẬN BIẾT CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN

✕ Trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào cũng có có 
các chuyên gia hàng đầu và các nhóm nghiên 
cứu cạnh tranh nhau. Hãy tìm ra họ là ai và đọc 
những thứ họ làm





10. CHẮC CHẮN Ý TƯỞNG CỦA BẠN LÀ NGUYÊN 
THỦY

✕ Làm thế nào bạn chứng minh rằng không có 
người nào khác đã làm việc mà bạn dự định làm 
mà không cần tìm kiếm các bài viết [chưa từng 
được xuất bản]?

✕ À có cách! Nó sẽ đáng giá nếu bạn bỏ ra 1 ngày 
tìm kiếm với mỗi 2 từ khóa kết hợp lại với nhau; 
khi bạn nghĩ chúng có liên quan đến kế hoạch 
nghiên cứu của bạn





11. VIẾT RA CÁC Ý TƯỞNG

✕ Khi bạn bắt đầu viết phần tổng quan tài liệu, tập trung 
vào các ý tưởng nghiên cứu (focus on ideas) và dùng các 
ví dụ từ tài liệu để minh họa chúng

✕ Đừng tập trung chỉ mỗi bài báo mà bạn đã tìm thấy 
(cách tiếp cận thư mục điện thoại/telephone-directory 
approach). Nếu chỉ tập trung trên các bài báo đã được 
chọn nó sẽ chán ngắt (tedious) và không thể đọc được 
(impossible to read)

✕ Mục đích là luôn luôn trích dẫn các nghiên cứu tốt nhất 
và rõ ràng nhất, chứ không phải chỉ chú ý hoàn toàn vào 
số lượng (sheer quantity) các trích dẫn





12. BẠN ĐỪNG NÊN VIẾT MỘT QUYỂN SÁCH 
GIÁO KHOA

✕ Vì thế bạn có thể bỏ qua một khối lượng lớn (big 
chunks) [phần viết lách] và chỉ tập trung vào 
những thứ có liên quan đến nghiên cứu của bạn





13. THAY ĐỔI CHI TIẾT

✕ Khi nói về một chủ đề rộng chỉ nên trích dẫn các 
bài viết tốt nhất. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn, như 
vậy, tại sao bạn không chọn thứ tốt nhất?

✕ Sau đó khi đi vào những phần chuyên môn cụ 
thể, bạn có thể đưa vào số lượng lớn các bài viết 
ít nổi tiếng hơn (nhưng vẫn giữ những bài báo 
có chất lượng cao nhất mà bạn có thể tìm được)





14. ĐỪNG TRÍCH DẪN BẰNG MỌI GIÁ

✕ Đừng trích dẫn bất cứ thứ gì mà bạn không đọc 
hoặc không hiểu chúng







15. GIA TĂNG KINH NGHIỆM

✕ Viễn kiến của bạn về tài liệu sẽ khác xa khi bạn thực hiện 
nghiên cứu. Nếu bạn đang ở chặng đầu (first year) của 
nghiên cứu và đã thực hiện xong phần tổng quan tài liệu 
một cách nhanh chóng, thì nên thực hiện nghiên cứu của 
bạn và đừng để nó kéo níu bạn lại nữa

✕ Sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra cái gì đã làm nên một 
bài viết tốt, và cái gì làm nên bài viết kém. Điều đó sẽ đi 
cùng với kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu, thảo luận 
với những người làm nghiên cứu khác và phải đọc nhiều 

✕  


