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Lời nói đầu 

Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn đối với "các diễn đàn đổi mới" như là mô hình 

tổ chức nhằm thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Các tổ chức nghiên cứu 

quốc gia và quốc tế đều có chung mối quan tâm này với hy vọng rằng sự hợp tác qua các diễn đàn có thể tăng 

cường sự liên quan và tác động của nghiên cứu. Tôi tin rằng có cơ sở thực sự để lồng ghép các hoạt động 

nghiên cứu vào quá trình thiết lập các diễn đàn, tuy nhiên quá trình này cũng còn có nhiều cản trở. Sau đây, tôi 

sẽ tóm tắt cả hai khía cạnh này. 

Về bản chất, "Các diễn đàn đổi mới" là một ý tưởng đáng giá bởi vì chúng ta biết rằng sự thay đổi có ý nghĩa 

thường xảy ra trong mạng lưới của các bên tham gia có tác động qua lại lẫn nhau, một số người không thể thay 

đổi nếu những người khác không cùng thay đổi. Do đó, đổi mới phụ thuộc vào các bên liên quan khác nhau (ví 

dụ như nông dân và các bên liên quan trong chuỗi giá trị) áp dụng thực tiễn khác nhau theo một cách có phối 

hợp dù ít dù nhiều dựa trên các thỏa thuận, điều phối và kỳ vọng lẫn nhau. Trong thực tế, hành động phối hợp 

như vậy không dễ dàng xảy ra và rất khó hình dung việc này có thể xảy ra như thế nào khi mà không có môi 

trường chính thức và không chính thức để giao tiếp, học hỏi và đàm phán. Diễn đàn đổi mới có thể tạo ra các 

môi trường như vậy. Làm việc cùng nhau để hướng tới ý tưởng chia sẻ về tương lai, với quyền tiếp cận đến khả 

năng nghiên cứu có thể sẽ là một tài sản quan trọng cho bất kỳ mạng lưới hoặc diễn đàn nào. Nghiên cứu về 

các diễn đàn có thể tạo cảm hứng và làm sáng tỏ nhiều điều. Và khi thực hiện phối hợp với các thành viên diễn 

đàn có thể giúp làm giảm những bất ổn nghiêm trọng, dẫn đến sự hiểu biết chung và thống nhất về các vấn đề 

và giải pháp, cũng như cải thiện cấu trúc của những mối quan hệ giữa các bên liên quan phụ thuộc lẫn nhau. 

Tất cả điều này rất phù hợp để thúc đẩy sự thay đổi, phát triển và đổi mới có ý nghĩa . 

Như đã đề cập, có rất nhiều những khó khăn. Cứ khi nào mọi người tập hợp cùng nhau với tham vọng tìm ra sự 

thay đổi thì sẽ có hỗn loạn, căng thẳng và cạnh tranh. Ngoài ra, các hình thức hợp tác nhiều bên liên quan khác 

đã cho thấy thường là không dễ dàng để đạt được sự tương tác mang tính xây dựng. Thêm vào đó, các thành 

viên trong diễn đàn có khả năng không đồng ý về đường hướng cần phát triển, do vậy đòi hỏi các nhà nghiên 

cứu cần phải tìm hiểu những vấn đề nan giải/vướng mắc về chính trị, nguyên tắc và tính hợp pháp. Khi có sự 

tham gia của các nhà tài trợ bên ngoài, quyền sở hữu diễn đàn đổi mới có thể dễ dàng bị can thiệp qua các 

chương trình chính thức, hoặc các diễn đàn có thể trở thành một nơi để mọi người khai thác nguồn lực. Hơn 

nữa, rất khó khăn để gợi mở những câu hỏi nghiên cứu có liên quan, và một số cách thức thường thấy về lên kế 

hoạch và phân bổ kinh phí nghiên cứu có thể dễ dàng làm cho nghiên cứu đó khó trở thành các nỗ lực hợp tác 

thực sự hoặc theo nhu cầu. Tương tự như vậy, phương thức nghiên cứu và phổ cập lỗi thời có thể dẫn đến việc 

thiết lập các diễn đàn dành cho các mục đích duy nhất là phổ biến công nghệ, do đó sẽ thất bại trong việc giải 

quyết những vướng mắc quan trọng và rộng rãi về tổ chức và xã hội. 

Báo cáo này nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc dự đoán và phòng tránh những khó khăn đó. Chúng tôi 

không đưa ra một cuốn sách với công thức hay hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập hoặc tương tác với các diễn 

đàn đổi mới. Bối cảnh rất khác nhau mà một công thức định sẵn sẽ không có tác dụng. Do đó, chúng tôi đã lựa 

chọn cách nêu ra một số vấn đề và câu hỏi cần phải được xem xét và cân nhắc khi các nhà nghiên cứu muốn 

hình thành các diễn đàn đổi mới, và cung cấp một số thông tin liên quan và các tài liệu tham khảo thêm. Chúng 

tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp ích cho việc nâng cao chất lượng nghiên cứu cho phát triển. 

 

Cees Leeuwis 

Giáo sư, Nhóm Kiến thức, Công nghệ và Đổi mới, Đại học Wageningen   



 iv 

Mục lục 

Lời nói đầu iii 

Mục lục iv 

Danh mục các từ viết tắt v 

1 Giới thiệu 1 

1.1 Cơ sở 1 
1.2 Cấu trúc của tài liệu 4 

2  Các diễn đàn đổi mới là gì? 5 

2.1 Các đặc điểm và giai đoạn của diễn đàn tảng đổi mới 5 
2.2 Các vai trò tiềm năng của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu) trong diễn đàn đổi mới 6 

3 Các vấn đề quan trọng khi xem xét R4D tại các diễn dàn đổi mới 9 

3.1 Thiết lập và thành phần của diễn đàn 9 

3.1.1 Đại diện và thành phần 9 

3.1.2 Mục tiêu chung/Common objective 11 

3.1.3 Các câu hỏi nghiên cứu liên quan 12 
3.2 Điều phối và thúc đẩy 14 

3.2.1 Quá trình thúc đẩy 14 

3.2.2 Cùng sáng tạo kiến thức/Knowledge co-creation 17 
3.3 Quyền lực và mâu thuẫn 19 

3.3.1 Bất bình đẳng về quyền lực 19 

3.3.2 Mâu thuẫn, đàm phán và lòng tin 20 
3.4 Nguồn lực, khuyến khích và khung thời gian 23 

3.4.1 Các khuyến khích và thúc đẩy 23 

3.4.2 Các điều kiện thay đổi và sự linh hoạt 24 

3.4.3 Nguồn lực và bền vững 26 
3.5 Giám sát và Đánh giá 27 

4 Kết luận 31 

Tài liệu tham khảo 32 

Phụ biểu I. Sơ đồ suy nghĩ 'Các vấn đề quan trọng cần xem xét về R4D trong diễn đàn đổi 

mới  38 

Phụ biểu II. Các câu hỏi cần xem xét cho cán bộ nghiên cứu và quản lý dự án về đối với diễn 

đàn đối mới 39 
 

file:///D:/Users/OM/Desktop/R4D%20in%20Innovation%20Platforms_HumidTropics_final.docx%23_Toc402474045
file:///D:/Users/OM/Desktop/R4D%20in%20Innovation%20Platforms_HumidTropics_final.docx%23_Toc402474045


 v 

Danh mục các từ viết tắt 

AIS   Các Hệ thống Đổi mới Nông nghiệp 

CDI   Trung tâm Đổi mới Phát triển 

CGIAR   Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 

IDS    Viện Nghiên cứu Phát triển 

ILRI   Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế 

IP   Diễn đàn Đổi mới 

KTI   Nhóm Kiến thức, Công nghệ và Đổi mới, Đại học Wageningen 

M&E    Giám sát và Đánh giá 

ODA    Quản lý Phát triển Nước ngoài 

R4D   Nghiên cứu cho Phát triển 

RAAIS   Đánh giá nhanh các Hệ thống Đổi mới Nông nghiệp 

RAAKS   Đánh giá nhanh các Hệ thống Kiến thức Nông nghiệp 

WUR   Trung tâm nghiên cứu và Đại học Wageningen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 1 

1 Giới thiệu  

 

1.1 Cơ sở  

Trong vài thập kỷ qua, các cuộc tranh luận ngày càng nhiều về vai trò và tác động của nghiên cứu 

trong xã hội. Những cuộc tranh luận như vậy đã dẫn đến ý tưởng mới về nghiên cứu cho phát triển 

(R4D), nhằm tăng cường sự đóng góp của nghiên cứu tới các chính sách và quá trình phát triển, ví 

dụ thông qua các diễn đàn đổi mới. Một diễn đàn đổi mới
1
 có thể được định nghĩa là "một mạng lưới 

thực tế, không chính thức, hoặc thực tế-ảo của các bên liên quan được thiết lập xung quanh một 

mặt hàng hay hệ thống các mối quan tâm qua lại để thúc đẩy sự hợp tác, đối tác và cùng quan tâm 

nhằm tạo ra sự đổi mới cho hàng hóa hoặc hệ thống đó" (Adekunle và Fatunbi 2012: p983, xem Hộp 

định nghĩa). 

 

Các diễn đàn đổi mới có thể hoạt động như là nơi để trao đổi kiến thức dẫn đến hành động mà 

không cần phải nghiên cứu hoặc có các nhà nghiên cứu (Nederlof và cộng sự 2011). Vì vậy, nghiên 

cứu không phải là luôn luôn cần thiết trong các diễn đàn đổi mới. Tuy nhiên, trong chương trình 

Nghiên cứu các Hệ thống Tổng hợp cho vùng Nhiệt đới ẩm (Humidtropics), các diễn đàn đổi mới kết 

hợp một cách rõ ràng với nghiên cứu như là một cách để các kết quả nghiên cứu cho phát triển 

mang lại hiệu quả tốt hơn. Bởi vậy, nghiên cứu về tam giác phát triển là chính yếu được đề cập 

trong tài liệu hiện nay. Như vậy, chúng tôi đề cập đến "Nghiên cứu cho phát triển (R4D) trong diễn 

đàn đổi mới". 

 

Rất nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý dự án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp hiện đang 

phải đối mặt với việc nghiên cứu, sử dụng, thúc đẩy và/hoặc thực hiện các diễn đàn đổi mới. Việc sử 

dụng các diễn đàn đổi mới đòi hỏi sự thay đổi cho việc chuyển giao công nghệ nghiên cứu-khuyến 

nông-nông dân theo không đường thẳng một cách truyền thống sang tư tưởng về hệ thống đổi mới 

nông nghiệp (AIS) (xem Hộp định nghĩa cho AIS). Tư tưởng AIS xem xét đổi mới như là sự kết hợp 

của công nghệ và phi công nghệ - ví dụ: xã hội và thể chế - những tiến bộ và những hậu quả cơ bản 

cũng như thách thức đối với nghiên cứu (Leeuwis 2004). 

 

Trước hết, các quá trình đổi mới bao hàm về công nghệ tổ chức và xã hội cũng như các thành phần 

về công nghệ xã hội và tổ chức (Định nghĩa Box cho sự đổi mới). Tuy nhiên, đối với hai thành phần 

sau thì các thành tố của sự đổi mới dựa trên khoa học xã hội thường ít hiện diện trong các viện 

nghiên cứu nông nghiệp truyền thống (Hội đồng Khoa học CGIAR 2009; Hall và cộng sự năm 2003). 

Như vậy, các nguyên tắc cơ bản của diễn đàn đổi mới và tư duy hệ thống đổi mới có thể đang 

không rõ ràng hoặc được coi là mơ hồ và trừu tượng. Cùng với sự phổ biến ngày càng tăng của các 

diễn đàn đổi mới trong nghiên cứu nông nghiệp cho các quỹ đạo phát triển, người ta đưa ra một loạt 

các định nghĩa và các ứng dụng của các diễn đàn này. Điều này dẫn đến nguy cơ là các diễn đàn 

đổi mới được xem như là một "công cụ mới" hay "cách tiếp cận", trong khi vẫn tiếp tục "công việc 

như thường lệ". Một tài liệu với các nguyên tắc cơ bản về diễn đàn đổi mới có thể giúp đưa ra sự 

hiểu biết chung cũng như cơ sở để xem xét các diễn đàn đổi mới. Điều này có thể hữu ích để nâng 

cao nhận thức về một số vấn đề quan trọng cũng như sự phức tạp của R4D trong các diễn đàn đổi 

mới. 

                                                      

 
1 Trong tài liệu này chúng tôi sử dụng thuật ngữ "diễn đàn đổi mới". Các thuật ngữ khác có thể là: mạng lưới đổi 

mới, liên minh đổi mới, thiết lập đổi mới, diễn đàn đa phương, diễn đàn học tập, liên minh học tập 



 

 2 

Hơn nữa, càng ngày mọi người đều thừa nhận rằng rào cản đối với phát triển nông nghiệp không chỉ 

là công nghệ mà còn là thể chế (Roep và Wiskerke 2012;. Flinterman và cộng sự 2012). Các thể chế 

có thể được định nghĩa là các quy định bằng văn bản chính thức và không chính thức của trò chơi, 

ví dụ: bao gồm cả luật, các quy định, quan điểm, tập quán, thực tiễn, chuẩn mực, giá trị, văn hóa, và 

các khuyến khích (Klerkx và cộng sự 2009; Hermans và cộng sự 2012; Hounkonnou và cộng sự 

2012). Điều này có nghĩa rằng để thành công, các đổi mới về công nghệ đòi hỏi các thay đổi trong 

bối cảnh thể chế, ví dụ như điều chỉnh các quy định hay cơ chế khuyến khích (xem Định nghĩa về sự 

thay đổi thể chế). Điều này nhấn mạnh việc thay đổi thể chế là đồng nghĩa với khái niệm về các đổi 

mới hệ thống
2
, đó là thay đổi cơ cấu kết hợp giữa "phần cứng", "cấu trúc tổ chức" và "phần mềm" 

(Leeuwis năm 2013, xem Hộp định nghĩa). Ý tưởng cơ bản là các diễn đàn đổi mới có thể tạo hỗ trợ 

thay đổi thể chế và đổi mới hệ thống thông qua việc tăng cường sự tương tác, đàm phán và học hỏi 

giữa các bên liên quan. 

 

Chương trình nghiên cứu Humidtropics tập trung rõ ràng vào các đổi mới hệ thống, tức là những 

thay đổi lớn trong xã hội. Điều này cũng đòi hỏi phải có những thay đổi trong cách tổ chức và thực 

hiện nghiên cứu. Là nơi để học tập và đàm phán, các diễn đàn đổi mới có thể tạo ra như sân chơi 

cho các cuộc tranh luận, trong đó nghiên cứu có thể dễ dàng trở thành tranh cãi và độ tin cậy có thể 

bị nghi nghờ (Leeuwis 2000; Schut và cộng sự 2013a.). Để đảm bảo độ tin cậy, tính hợp pháp và 

phù hợp của nghiên cứu trong các diễn đàn đổi mới, điều quan trọng là nhận thức được và suy xét 

về vai trò và đóng góp của nghiên cứu (các nhà nghiên cứu) tới quá trình đổi mới (Schut và cộng sự 

2013a). 

 

Do đó, tài liệu này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự phức tạp của nghiên cứu trong các 

diễn đàn, bao gồm vai trò mới (nếu có) của nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu. Do đó, nhóm mục 

tiêu chính của tài liệu này là các nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý dự án làm việc với chương trình 

Humidtropics, tuy nhiên những cán bộ thực địa về nghiên cứu cho phát triển R4D và các nhà làm 

chính sách cũng có thể quan tâm đến cẩm nang này.  

 

Chúng tôi không tập trung nhiều vào tính thực tiễn của các diễn đàn đổi mới, bởi vì một vài tài liệu 

đã hoàn thiện và đề cập đến các diễn đàn đổi mới (Adekunle và cộng sự 2010; Nederlof và cộng sự 

2011; Makini và cộng sự 2013; Pali và Swaans 2013). Thay vào đó chúng tôi tập trung vào mức độ 

suy xét qua cách giải quyết các vấn đề và các câu hỏi cần phải xem xét và có liên quan. Như vậy, tài 

liệu này như là một lời thông báo về quá trình liên tục tự xem xét về những gì chúng tôi đang làm, 

đích chúng tôi muốn đến và tại sao. Tài liệu này được xây dựng trên Tóm lược các Thực tiễn của 

Humidtropics về các diễn đàn đổi mới. Tài liệu này có thể hữu ích cho: 

- Xem xét tính tin cậy, tính hợp pháp và phù hợp của nghiên cứu trong các diễn đàn đổi mới 

- Tiếp tục thảo luận và xác định lại vai trò và trách nhiệm trong các diễn đàn đổi mới 

- Hỗ trợ việc ra quyết định khi vận hành các diễn đàn đổi mới 

- Xem xét việc vận hành các diễn đàn đổi mới 

- Tăng cường các kinh nghiệm học hỏi từ các diễn đàn đổi mới  

                                                      

 
2 "Đổi mới hệ thống" về cơ bản là khác với khái niệm "hệ thống đổi mới". Mặc dù các khái niệm này đôi khi được 

dùng theo cách hoán đổi cho nhau, nhưng chúng không giống nhau. Một hệ thống đổi mới đề cập đến một mạng 

lưới các bên liên quan tham gia vào sự đổi mới, trong khi đó "đổi mới hệ thống" đề cập đến những thay đổi toàn 

diện trong xã hội, bao gồm cả những thể chế như thay đổi các mối quan hệ và phương thức tư duy. 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/33667/browse?type=title
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/33667/browse?type=title
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Hộp định nghĩa 
 
Diễn đàn đổi mới 

"Một mạng lưới thực, ảo, hoặc thực tế-ảo của các bên liên quan được thiết lập xung 

quanh một ngành hàng hay hệ thống các mối quan tâm qua lại để thúc đẩy sự hợp tác, 

đối tác và cùng quan tâm để tạo ra sự đổi mới cho ngành hàng hoặc hệ thống đó". 

(Adekunle and Fatunbi 2012: p983) 

 

Quá trình đổi mới 

Những hoạt động và quá trình trong mối liên kết với các thế hệ, phổ biến, thích ứng và 

sử dụng các kiến thức, kỹ năng và nguồn lực về kỹ thuật, thể chế và tổ chức mới vì lợi 

ích của tất cả các bên liên quan trong quan hệ đối tác (theo Adekunle và Fatunbi 2012: 

p983). 

 

Hệ thống Nông nghiệp Đổi mới 

Một tập hợp các thành phần liên quan đến nhau (ví dụ: cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà 

nước hoặc các tổ chức) làm việc thông qua hợp tác và cạnh tranh để tạo ra, truyền bá 

và sử dụng kiến thức và công nghệ có giá trị (về kinh tế) trong ngành nông nghiệp" 

(Sumberg 2005: p37). 

 

Bên thúc đẩy đổi mới 

Người hoặc tổ chức đó, đóng vai trò là bên thứ ba tương đối khách quan, có mục đích 

thúc đẩy đổi mới bằng việc tập hợp các bên tham gia cùng nhau và thúc đẩy sự tương 

tác giữa họ với nhau" (Klerkx và Gildemacher 2012: p221). 

 

Đổi mới hệ thống 

Cách thức tái cấu trúc "phần cứng" (các nhân tố về góc độ sinh học: ví dụ như các 

thiết bị kỹ thuật, thực tiễn vật lý, kỹ năng của cơ thể), "cấu trúc tổ chức" (góc độ xã hội: 

các mối quan hệ, thể chế, hình thức tổ chức) và "phần mềm" (góc độ mạng tính biểu 

tượng: kiến thức, ý nghĩa, tầm nhìn, diễn ngôn) "(Leeuwis 2013:. p10) 

 

Thay đổi thể chế 

Thay đổi các quy tắc, chuẩn mực, giá trị hoặc hành vi của con người và những tổ chức 

có nhu cầu nhằm đáp ứng một nhiệm vụ mới hoặc thực hiện công việc hiện có theo 

một cách khác (theo Hall và cộng sự 2003). 
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1.2 Cấu trúc của tài liệu 

Phần 2 nhằm mục đích cung cấp một số hiểu biết chung và rõ ràng về diễn đàn đổi mới. Tiếp theo, 

phần 3 là phần chính của các tài liệu và cung cấp cái nhìn tổng quan về các vấn đề quan trọng cần 

xem xét khi thiết kế và thực hiện R4D trong các diễn đàn đổi mới. Những vấn đề có thể chia thành  

năm chủ đề (Bảng 1). Với mỗi vấn đề chúng ta sẽ: 

- Tìm hiểu vấn đề, 

- Thảo luận về vai trò tiềm năng của nghiên cứu hoặc nhà nghiên cứu, 

- Tóm tắt các câu hỏi chính, và 

- Cung cấp tài liệu tham khảo thêm để biết thêm thông tin sẵn có (nếu có thể). 

 

Chúng tôi mong muốn tạo ra tài liệu thân thiện với với người sử dụng qua nội dung cô đọng và khá 

toàn diện. Do đó chúng tôi mô tả mỗi vấn đề khá ngắn gọn và cung cấp tài liệu tham khảo để rà soát 

thêm vấn để. Chúng tôi đã hình ảnh hóa các vấn đề chính qua sơ đồ suy nghĩ (tại Phụ lục I). Nếu 

muốn, bạn có thể in sơ đồ này ra, treo trong văn phòng và sử dụng nó như lời nhắc nhở và nguồn 

cảm hứng, cũng như thêm vào sơ đồ này những ý tưởng bổ sung và kinh nghiệm theo thời gian.  

 

Phụ lục II đưa ra bảng với các câu hỏi chính cần xem xét, chia theo năm chủ đề. Các nhà nghiên 

cứu và cán bộ quản lý dự án có thể sử dụng Bảng này như là "danh sách cần kiểm tra" để xem xét 

việc thiết kế và thực hiện các diễn đàn đổi mới tại các Khu vực Nghiên cứu trong chương trình 

Humidtropics cụ thể của mình. 

 

Cuối cùng, không thể có thiết kế "một cỡ vừa cho tất cả" cho các diễn đàn đổi mới, vì vậy không nên 

xem tài liệu tổng quát này là một bản kế hoạch chi tiết, mà đúng hơn là một "bảng các giải pháp". 

Các giải pháp này có thể được lựa chọn, sàng lọc và áp dụng một cách có chọn lọc phù hợp với tình 

hình trong một khu vực hành động cụ thể 

 

Bảng 1: Năm chủ đề với 11 vấn đề cần phải xem xét khi thiết kế và thực hiện R4D trong các diễn 

đàn đổi mới 

Chủ đề Các vấn để cần xem xét 

1. Thiết lập và thành phần của diễn đàn 1.1 Đại diện và thành phần 

1.2 Mục tiêu chung 

1.3 Các câu hỏi nghiên cứu liên quan 

2. Điều phối và thúc đẩy diễn đàn 2.1Quá trình thúc đẩy 

2.2 Cùng tạo ra kiến thức 

3. Quyền lực và mâu thuẫn trong diễn đàn 3.1 Bất bình đẳng về quyền lực 

3.2 Xử lý các mâu thuẫn và tin tưởng 

4. Các nguồn lực, khuyến khích và khung thời 

gian 

4.1 Khuyến khích và thúc đẩy 

4.2 Các điều kiện thay đổi và sự linh hoạt 

4.3 Các nguồn lực và tính bền vững 

5. Giám sát và đánh giá       Giám sát và đánh giá 
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2  Các diễn đàn đổi mới là gì? 

2.1 Các đặc điểm và giai đoạn của diễn đàn đổi mới 

Diễn đàn đổi mới được xác định có một loạt chức năng (theo Lundy và cộng sự 2013; Adekunle và 

Fatunbi 2012; Lema và Schut 2013; Homann-Kee Tui và cộng sự 2013; Tenywa và cộng sự 2011;. 

Nederlof và cộng sự 2011). Ví dụ, diễn đàn đổi mới có thể:  

- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển 

- Góp phần nâng cao mối liên quan và tác động của nghiên cứu  

- Góp phần làm tăng lợi nhuận về đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp cho phát triển  

- Khuyến khích và tăng cường sự tương tác giữa các bên liên quan  

- Liên kết các bên liên quan khác nhau để đạt được mục tiêu chung  

- Góp phần để cùng nhau xác định và giải quyết các vấn đề phức tạp  

- Tạo ra môi trường thuận lợi cho sự đổi mới  

- Góp phần khắc phục các rào cản thể chế và tạo ra thay đổi thể chế 

 

Dường như có một số tương đồng trong những tình huống mà các diễn đàn đổi mới có thể phù hợp. 

Ví dụ, một vài diễn đàn có thể có tác dụng trong một số trường hợp khi có nhiều bên liên quan tham 

gia cùng nhau đối phó với các vấn đề phức tạp đòi hỏi phải phối hợp hành động, trong khi đó lại có 

những rào cản về thể chế cản trở sự phát triển, đồng thời sự cạnh tranh hoặc xung đột có thể xảy ra 

và không có chỗ cho những thử nghiệm (Duncan và cộng al. 2013). 

 

Tuy nhiên, có khá nhiều khác biệt trong cách tổ chức và vận hành các diễn đàn đổi mới. Các diễn 

đàn đổi mới có đặc điểm khác nhau, ví dụ như theo các chủ đề, lĩnh vực hoặc sự kết hợp của một 

số ngành hàng có liên quan, ví dụ: vật nuôi, cây trồng, hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra 

còn có sự thay đổi về trạng thái, chính thức hóa và phương thức truyền thông (Nederlof và cộng sự 

năm 2011.); trong một số trường hợp, ví dụ như diễn đàn đổi mới thực hiện chức năng theo kiểu tổ 

chức các cuộc họp chính thức thường xuyên với người điều hành (chủ tịch, phó chủ tịch, v.v). Trong 

trường hợp khác, các diễn đàn sử dụng các kênh thông tin liên lạc không chính thức (ví dụ như 

thăm quan học hỏi lẫn nhau) và hoạt động không thường xuyên. 

 

Diễn đàn đổi mới cũng có thể khác nhau ở các mức độ hoạt động, ví dụ: cộng đồng, huyện, quốc gia 

và quốc tế - hoặc hình thức kết hợp giữa các loại hình này (Nederlof và cộng sự 2011; Adekunle và 

Fatunbi 2012; Tucker và cộng sự năm 2013). Mỗi cấp độ của diễn đàn đổi mới có thể có tác dụng 

khác nhau. Ví dụ, diễn đàn tại cộng đồng hoặc cấp huyện có thể là phù hợp để thay đổi tập quán 

canh tác, trong khi đó diễn đàn cấp quốc gia có thể phù hợp để tác động tới chính sách (Tucker và 

cộng sự 2013). Nếu nhiều diễn đàn hoạt động ở các mức độ khác nhau, thì điều quan trọng là làm 

sao liên kết chúng lại. Mối liên kết giữa các diễn đàn có thể theo chiều dọc - tức là theo mức độ khác 

nhau, và cũng như theo chiều ngang - tức là cùng cấp (Tucker và cộng sự năm 2013.). Trong 

chương trình nghiên cứu Humidtropics, các mối liên hệ như vậy đóng vai trò đặc biệt quan trọng để 

tăng cường và mở rộng quy mô việc đổi mới (xem thêm Wigboldus và Leeuwis 2013).  

 

Các giai đoạn của diễn đàn đổi mới cũng rất khác nhau (Bảng 2), mặc dù nhìn chung quá trình này 

có thể được mô tả chung theo các giai đoạn sau đây: bắt đầu bằng việc xác định các bên liên quan, 

xác định các mục tiêu và các vấn đề chung, tìm kiếm các giải pháp, thực hiện các hành động và 

đánh giá những hành động này. Mặc dù có một số trật tự hợp lý trong các giai đoạn, ví dụ: bắt đầu 

với việc phân tích các bên liên quan, điều này không có nghĩa là một giai đoạn có thể "đóng". Ví dụ, 

sau một thời gian, có thể cần thiết phải xác định lại các bên liên quan và mời thêm các bên liên 

quan. Như vậy, mô tả tiến trình của diễn đàn đổi mới theo giai đoạn có thể bao hàm cả một quá trình 
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chứ không phải chỉ là đường thẳng, trong khi các diễn đàn hiệu quả sẽ hoạt động khác xa việc phát 

triển theo đường thẳng (Leeuwis 2004). Quá trình đổi mới là lặp đi lặp lại và có đặc trưng qua việc 

cùng học hỏi, suy xét, thử nghiệm và thích ứng. Như vậy, giai đoạn được lặp đi lặp lại theo thời gian 

và có thể xảy ra đồng thời. 

 

Bảng 2. Tổng quan về các giai đoạn của diễn đàn phát triển theo các tác giả khác nhau 

Tác giả Các giai đoạn của diễn đàn 

Varma và 

cộng sự, 

2009 

6 giai đoạn: Xác định các bên liên quan; Thiết lập liên minh học tập; Đánh giá, chia sẻ 

kiến thức và xây dựng sự đồng thuận; Tầm nhìn và ưu tiên; Lập kế hoạch và thực hiện; 

Giám sát và đánh giá. 

Adekunle và 

cộng sự, 

2010 

10 giai đoạn: Xác định các điểm thực hiện; Xác định các hàng hóa hoặc hệ thống; Xác 

định các bên liên quan; Tổ chức tham gia của các nhà nghiên cứu; Phát triển các hướng 

dẫn quản trị và quản lý; Thúc đẩy sự tương tác của các bên liên quan; Xây dựng kế 

hoạch hoạt động; Thực hiện kế hoạch hoạt động; Thiết lập các biện pháp giám sát và 

đánh giá có sự tham gia; Đánh giá việc thực hiện và bài học kinh nghiệm. 

Tenywa và 

cộng sự, 

2011 

6 giai đoạn: Xác định các thách thức về nghiên cứu và phát triển; Lựa chọn địa điểm; 

Tham vấn và xác định phạm vi nghiên cứu; Tầm nhìn và phân tích các bên liên quan; 

Xây dựng kế hoạch hành động; Thực hiện kế hoạch hành động 

Nederlof và 

Pyburn 2012 

4 giai đoạn: Xác định phạm vi và chuẩn bị; Quy trình quản lý; Học tập và tái cơ cấu; Đàm 

phán lại. 

Homann-Kee 

Tui và cộng 

sự, 2013 

7 giai đoạn: Khởi đầu; Xác định lĩnh vực cần tập trung; Xác định các giải pháp; Thử 

nghiệm và điều chỉnh các giải pháp; Xây dựng năng lực; Thực hiện và nhân rộng; Phân 

tích và học hỏi 

Makini và 

cộng sự, 

2013 

6 giai đoạn: Khởi động; Thành lập; Quản lý; Phát triển bền vững; Đổi mới; Học hỏi và 

kiến thức 

 

2.2 Các vai trò tiềm năng của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên 
cứu) trong diễn đàn đổi mới 

Sự thay đổi từ mô hình tư duy đơn thuần sang tư duy theo hệ thống đổi mới đòi hỏi cần định nghĩa 

lại vai trò và đóng góp của nghiên cứu đối với các dự án phát triển (Sumberg 2005). Cách tổ chức và 

thực hiện nghiên cứu là một phần của bối cảnh thể chế. Điều đó có nghĩa là các thể chế cũng có 

những cách thức, giá trị, chuẩn mực và thông lệ của những tổ chức nghiên cứu (Hounkonnou và 

cộng sự 2012; Hall và cộng sự 2003, xem hộp Định nghĩa các tổ chức). Nhận thức này mang ý 

nghĩa thay đổi đáng kể đối với các diễn đàn đổi mới. Ví dụ, các tổ chức ảnh hưởng như thế nào đến 

việc ra quyết định, làm sao để đưa ra các ưu tiên nghiên cứu, làm thế nào để xác định các câu hỏi 

nghiên cứu, mối quan hệ với các bên liên quan được hình thành như thế nào, làm thế nào sáng tạo 

và chia sẽ kiến thức, hoặc việc học hỏi và phản ánh xảy ra như thế nào (Hall và cộng sự 2003; 

Leeuwis 2013). Tất cả những ví dụ này làm ảnh hưởng đến mức độ tin cậy, tính hợp pháp và sự phù 

hợp của nghiên cứu đối với các diễn đàn đổi mới. 

 

Thay đổi các vai trò của nghiên cứu và cán bộ nghiên cứu không chỉ đang ngày càng được chính 

các nhà nghiên cứu công nhận, ngoài ra nó cũng được các nhà hoạch định chính sách, nông dân, 

và những người làm công tác phát triển công nhận. Các câu hỏi quan trọng là làm thế nào nghiên 

cứu có thể góp phần tác động đến phát triển (Leeuwis 2013). Hội đồng khoa học của CGIAR khuyến 

nghị năm vai trò của các trung tâm nghiên cứu thuộc CGIAR (CGIAR Hội đồng Khoa học 2006: 

P15): 1) chức năng nghiên cứu cơ bản; 2) vai trò nghiên cứu thứ cấp ở mức độ chiến lược hoặc áp 
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dụng; 3) vai trò xúc tác; 4) có chức năng thúc đẩy hoặc tác động; và 5) vai trò vận động. Ví dụ, trong 

diễn đàn đổi mới nghiên cứu có thể làm giảm sự bất ổn gây cản trở thay đổi, hoặc là một cơ chế để 

phát triển điểm chung ban đầu và giải quyết các xung đột. Nghiên cứu cũng có thể đóng góp cho học 

hỏi xã hội tập và chia sẻ sự hiểu biết. 

 

Với những vai trò tiềm năng của nghiên cứu, một thách thức quan trọng là khám phá ra những gì 

hình thành nên các vai trò này có thể nâng cao độ tin cậy, tính hợp pháp và phù hợp của nghiên cứu 

cho các bên liên quan khác nhau tại các diễn đàn đổi mới (Schut và cộng sự 2013a). Ý tưởng của 

các nhà khoa học xã hội và khoa học tự nhiên về vai trò của nghiên cứu và kiến thức khoa học 

thường khác nhau (Leeuwis 2004). Hơn nữa, mỗi người lại có ý tưởng về vai trò của các nghiên cứu 

khác nhau, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, năng lực, quan điểm, giá trị và thái độ (Milgroom và cộng 

sự 2011; Neef và Neubert và cộng sự năm 2011). Do đó, cần làm rõ vai trò dự kiến của nghiên cứu 

trong các diễn đàn đổi mới. Các bên liên quan có những kỳ vọng khác nhau về vai trò của nghiên 

cứu. Những kỳ vọng này được hình thành theo thời gian, ví dụ trong một thời gian dài, các chương 

trình nghiên cứu trước đây thường là nghiên cứu đơn tuyến và chỉ dựa vào nhà nghiên cứu, sẽ 

không phải hiển nhiên hoặc dễ dàng để chấp nhận các nghiên cứu thực hiện vai trò khác ngoài cung 

cấp kiến thức công nghệ (Neef và Neubert và cộng sự 2011). Mong đợi những đóng góp từ khoa 

học cũng có thể là không thực tế. Các kỳ vọng không thực tế quá cao có thể dẫn đến thất vọng sau 

này và mất tự tin trong việc tìm kiếm một giải pháp chung. 

 

Hơn nữa, thực hiện nhiều vai trò trong cùng một dự án (ví dụ như cán bộ quản lý dự án, người thúc 

đẩy quá trình, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia về khoa học xã hội, tri thức trung gian) có thể dẫn đến 

sự không chắc chắn về những gì mà các nhà nghiên cứu thực sự làm và đại diện. Tính không chắc 

chắn như vậy có thể dẫn các bên liên quan mất niềm tin vào các nhà nghiên cứu (Klerkx và cộng sự 

2009). Cuối cùng, các nhà nghiên cứu tự mình có thể trở nên bối rối về vai trò của họ cần phải thực 

hiện. Ngược lại sự mong đợi từ các bên khác nhau về các vai trò cũng có thể dẫn đến xung đột nội 

bộ. Bằng cách làm cho rõ ràng những kỳ vọng về vai trò của những nhà nghiên cứu thì những mâu 

thuẫn nội bộ có thể được giải quyết một phần. 

 

Một lỗi mà các nhà nghiên cứu thường gặp phải khi xem các diễn đàn như là cơ chế để phổ biến 

các kết quả nghiên cứu. Điều này dẫn tới các rủi ro khi mà diễn đàn trở thành một phần của cách 

làm việc "thẳng một chiều" và không hoạt động như là một môi trường công bằng để thúc đẩy sự đổi 

mới. Bởi vì các nhà nghiên cứu thường thể hiện tính thuyết phục và mạnh mẽ trong qua các bài 

thuyết trình tại diễn đàn, nên cần phải có sự thúc đẩy mạnh mẽ để tránh các chương trình của các 

nhà nghiên cứu mang tính định hướng chính trong các diễn đàn. 

 

Không chỉ có vai trò của các nhà nghiên cứu thay đổi, mà vai trò tiềm năng của tri thức cũng có thể 

thay đổi. Điều đó có nghĩa, có nhiều vai trò về kiến thức trong quá trình đổi mới, thêm vào việc cung 

cấp kiến thức truyền thống. Ví dụ, trong quá trình đổi mới kiến thức có thể giúp: 

- Để giảm sự không chắc chắn làm hạn chế hành động của các bên liên quan. 

- Để xây dựng điểm bắt đầu cần thiết cho sự phối hợp và hành động tập thể 

- Để cải thiện mối quan hệ và sự hiểu biết giữa các bên liên quan quan việc cùng tìm hiểu 

thực tế 

- Để tạo ra thông tin phản hồi bất ngờ và làm sáng tỏ về hệ thống 

 
Để kết luận, chúng tôi cho rằng đó là điều vô cùng quan trọng để phản ánh và lý giải các vai trò tiềm 

năng của nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu trong các diễn đàn đổi mới. Nếu không, có một mối 

nguy về "sự tái sản sinh không cần thiết các quan niệm chiếm ưu thế về vai trò của khoa học" 

(Turnhout và cộng sự 2013: trang 363). 
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3 Các vấn đề quan trọng khi xem xét Nghiên 

cứu cho Phát triển qua các diễn dàn đổi mới  

3.1 Thiết lập và thành phần của diễn đàn 

3.1.1 Đại diện và thành phần 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Xác định các bên liên quan là một bước quan 

trọng trong giai đoạn khởi đầu của diễn đàn 

đổi mới (Nederlof và cộng sự 2011; Adekunle 

và Fatunbi 2012; Makini và cộng sự năm 

2013). Các bên liên quan có lợi ích trong quá 

trình đổi mới có thể bao gồm nông dân, 

thương nhân, khu vực tư nhân, phi chính phủ, 

các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa 

phương/tỉnh/quốc gia, cán bộ khuyến nông, 

các tổ chức tài chính, các nhà hoạt động môi 

trường, cán bộ nghiên cứu, v.v (Nederlof và 

cộng sự 2011; Adekunle và Fatunbi 2012; 

Tenywa và cộng sự 2011; Schut và cộng sự 

2013a). Sau đó, chọn lựa để tìm ra mạng lưới và người tham gia.  

 

Liên quan đến việc lựa chọn các mạng lưới, người ta có thể đặt câu hỏi liệu các diễn đàn đổi mới  

nên được xây dựng trên các mạng hiện có hoặc hình thành nên mạng lưới mới (Tucker và cộng sự 

2013). Câu trả lời thay đổi tùy theo bối cảnh hoặc các khu vực hành động cụ thể. Bảng 3 cho ta thấy 

một cái nhìn tổng quan về ưu và nhược điểm của quá trình này. Ngoài ra, cũng phải lựa chọn các 

đại diện, bởi vì chúng ta không thể mời tất cả các bên liên quan cho mỗi hệ thống đổi mới nông 

nghiệp (Steins và Edwards, 1999). Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của tính đại diện đến 

hiệu quả của diễn đàn, bởi vì những người đại diện sẽ thảo luận và đưa ra quyết định thay mặt cho 

nhóm đại biểu của họ, do đó việc này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đổi mới (Steins và 

Edwards năm 1999; xem thêm 3.3.2 Xung đột và đàm phán). 

 

Bảng 3. Ưu và nhược điểm của việc thiết lập diễn đàn dựa trên các mạng lưới sẵn có hoặc hình 

thành mạng lưới mới 

 Ưu điểm Nhược điểm 

Xây dựng 
dựa trên 
mạng lưới 
hiện có 

Các mạng lưới hiện tại có thể 
hình thành nền tảng cho các diễn 
đàn lồng lồng ghép, hỗ trợ cho 
việc nhân rộng

1
 

Các mạng lưới hiện tại thường có đặc trưng 
theo cấu trúc xã hội và chính trị được phân cấp 
mạnh mẽ có thể không hỗ trợ nhiều cho 
phương pháp tiếp cận có sự tham gia 

3
 

Sắp xếp các tổ chức hiện tại có 
thể hỗ trợ các hành động chung

1
  

Sắp xếp các tổ chức hiện tại với thẩm quyền 
được giao có thể gây cản trở hành động chung

1
 

Nhanh chóng hình thành các diễn 
đàn khi có sự lãnh đạo hiện tại

2
 

Nguy cơ tái định kiến và các mối quan hệ quyền 
lực không công bằng

1, 3
 

Hình thành 
từ mạng 
lưới mới 

Khả năng tái cấu trúc các sắp xếp 
tổ chức hiện tại  

Chi phí trung gian cao tương ứng (thời gian và 
công sức)

1
 

Tiềm năng để tái cấu trúc các mối 
quan hệ quyền lực hiện có 

Các mạng lưới hiện tại có thể được xem là "các 
thế lực cạnh tranh"

1
 

Nguồn: 
1 
Steins và Edwards 1999; 

2 
Tenywa và cộng sự 2011; 

3
 Cullen và cộng sự 2013a 
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Tuy nhiên, lựa chọn các đại diện không thể thực hiện mà không có thách thức. Giai đoạn đầu, không 

phải tất cả các bên liên quan có thể được tổ chức trong các nhóm (Schut và cộng sự 2011). Hơn 

nữa, những người đại diện không thể hoàn toàn đại diện cho lợi ích của các thành phần khác nhau 

(Steins và Edwards, 1999). Được biết, các thành viên hiếm khi hình thành một nhóm đồng nhất; thay 

vào đó nhóm được đặc trưng bởi sự đa dạng. Ví dụ, luôn có sự khác biệt giữa nhũng người dân 

trong một cộng đồng cụ thể (theo Long năm 2001; Dorward 2009; Vorley và cộng sự 2012; Cullen và 

cộng sự 2013;. Klerkx và Nettle 2013, Schut và cộng sự 2013b). Giữa đàn ông và phụ nữ cũng có 

thể có các lợi ích, vai trò và nhu cầu khác nhau trong quá trình đổi mới. Đây là thách thức có thể 

phải đối mặt khi duy trì sự đa dạng này trong diễn đàn "theo lựa chọn các thành viên có chủ đích 

cũng như việc tự lựa chọn các bên tham gia với cách suy nghĩ sáng tạo" (Klerkx và Nettle 2013: 

trang 80). Ngoài ra, một số các bên liên quan có thể có ảnh hưởng lớn trong diễn đàn, ví dụ, các cơ 

quan chính phủ (Cullen và cộng sự 2013a). Mặt khác, theo định nghĩa thành viên của diễn đàn - có 

thể là thành viên chính thức hoặc không chính thức - mặc nhiên có thể loại ra một số bên tham gia 

nào đó vào quá trình đổi mới (Cullen và cộng sự 2013a.). Bên cạnh đó, việc lựa chọn "người tiên 

phong cho đổi mới" ngày càng trở nên phổ biến (Klerkx et al. 2013). Tiếp sau đó việc quan trọng là 

giải thích những yếu tố dẫn dắt nào và trong lĩnh vực gì, ví dụ: công nghệ, năng lượng, xử lý, hoặc 

đứng đầu mạng lưới. Người tiên phong đổi mới có thể được chỉ định, nhưng họ cũng có thể được 

lựa chọn không chính thức trong quá trình diễn đàn đổi mới hoạt động (Klerkx và cộng sự 2013). 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc cán bộ nghiên cứu)  

 

Trong giai đoạn khởi đầu của diễn đàn đổi mới, các nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ xác định các bên 

liên quan. Ngoài ra, việc lựa chọn mạng lưới và người đại diện đòi hỏi rất nhiều lựa chọn ngầm và 

giả định về quyền lực và chủ sở hữu (xem 3.3.1 bất bình đẳng về quyền lực), làm ảnh hưởng đến 

quá trình đổi mới và tính hiệu quả của diễn đàn. Các nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ quá trình này 

bằng cách đưa ra các lựa chọn và giả định cơ bản rõ ràng. 

 

Hơn nữa, trong giai đoạn khởi đầu các nhà nghiên cứu có thể thực hiện phát triển năng lực để đảm 

bảo có sự hiểu biết chung về diễn đàn đổi mới trong nghiên cứu của Humidtropics. Ví dụ, các bên 

liên quan và các tổ chức đối tác được xây dựng trên cách tổ chức nghiên cứu-khuyến nông hàng 

dọc (ví dụ như NARS, phi chính phủ hay chính phủ), mà cấu trúc này có thể không quen thuộc với 

hệ thống tư duy đổi mới. Tiếp đó, điều này có thể tạo ra thách thức cản trở họ chủ động tham gia 

vào diễn đàn đổi mới. Trong tình huống như vậy, có thể hữu ích nếu chúng ta đào tạo họ về hệ 

thống tư duy đổi mới trước khi tổ chức những cuộc họp giữa các bên liên quan (Leeuwis 2004) 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Liệu diễn đàn đổi mới được xây dựng trên các mạng lưới hiện có hoặc mạng mới được tạo ra?  
2. Ai sẽ chọn người đại diện? Và làm thế nào?  
3. Đa dạng giữa các nhóm đối tượng, ví dụ người dân có được cân nhắc xem xét?  
4. Làm thế xác định được các thành viên của diễn đàn?  
5. Khi nào cần tính đến "người tiên phong đổi mới" căn cứ vào những lĩnh vực nào và với mục 

đích gì?  
6. Làm thế nào để liên kết các diễn đàn khác nhau? 

 

 

Một số thông tin đã xuất bản về phân tích các bên tham gia 

Hướng dẫn về Phân tích các bên tham gia vào các Dự án và Chương trình viện trợ/Guidance Note 

on How to Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes (ODA 1995) 

 Sách hướng dẫn phân tích xã hội/Social Analysis Sourcebook (World Bank 2003) 

 Multi-stakeholder Processes Resource Portal. Stakeholder Analysis  (WUR CDI) 

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ODA%201995%20Guidance%20Note%20on%20how%20to%20do%20a%20Stakeholder%20Analysis.pdf
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ODA%201995%20Guidance%20Note%20on%20how%20to%20do%20a%20Stakeholder%20Analysis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTSR/Resources/SocialAnalysisSourcebookFINAL2003Dec.pdf
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1287
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 Đánh giá nhanh các Hệ thống Kiến thức Nông nghiệp/Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge 
Systems. A RAAKS resource box (Engel and Salomon 1997) 

 
 

3.1.2 Mục tiêu chung 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Diễn đàn đổi mới thường cần có 

một mục tiêu chung để hoạt 

động hiệu quả (theo Nederlof và 

cộng sự 2011; Makini và cộng 

sự năm 2013.). Điều này có thể 

đạt được thông qua các bài tập 

về tầm nhìn và định hướng tới 

tương lai (theo Van Rooyen và 

cộng sự 2013;. Klerkx và cộng 

sự năm 2009). Mặc dù việc thống nhất mục tiêu chung thường là quan trọng đối với các bên liên 

quan, nhưng xung đột cũng có thể là một chất xúc tác quan trọng cho sự thay đổi. Lợi ích giữa các 

bên liên quan rất khác nhau và có khả năng là bất đồng ý kiến - điều này làm cho các bên phải tự 

thỏa thuận trên một mục tiêu chung thông qua quá trình đàm phán (xem 3.3.2 Xung đột và đàm 

phán). Thúc đẩy các bên liên quan để đạt được sự đồng thuận có thể dẫn đến việc có bên liên quan 

nào đó bị loại ra, đặc biệt là những người có lời nói ít trọng lượng. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu)  

 

Thiết lập mục tiêu với tầm nhìn chung cho một diễn đàn đổi mới không xảy ra một cách 'tự nhiên', 

mà nó được định hướng theo giá trị. Đối với nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu, điều này mang lại 

ít nhất ba ý nghĩa. 

 

Thứ nhất, mục tiêu của diễn đàn thường được xác định trong phạm vi đề xuất dự án, trước khi tham 

vấn với các bên liên quan. Điều này có thể là một nguy cơ vì các nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý 

dự án thường chi phối, từ đó có thể gây bất lợi cho quá trình đổi mới có hiệu quả, mà qua đó tất cả 

các bên liên quan đều có thể đóng góp bình đẳng (Klerkx và cộng sự 2009; Van Paassen và cộng 

sự 2011; Cullen và cộng sự 2013a, Lema và Schut 2013). Những mục tiêu bị áp đặt cũng có thể gây 

trở ngại cho việc cùng học hỏi, trong khi học hỏi lại là điều kiện để đổi mới thành công (Kristjanson 

và cộng sự 2009). Hơn nữa, một mục tiêu chung đòi hỏi phải có các giả định cơ bản về cách thức 

thay đổi xảy ra và làm thế nào để đạt được các kết quả phát triển dự kiến. Ví dụ, có những giả định 

cơ bản về cách thay đổi xã hội hướng đến và đòi hỏi nên 'tham gia" những gì (Leeuwis 2000; Cullen 

và cộng sự 2013a). Sau đó, vai trò quan trọng đối với các nhà nghiên là làm rõ các giả định dự án 

cơ bản cho các thành viên diễn đàn (Milgroom và cộng sự 2011). 

 

Thứ hai, các bên liên quan thường đưa ra sự mong đợi của họ về nghiên cứu, thường dựa trên kinh 

nghiệm dự án cũ. Ví dụ, mọi người thường nghĩ nghiên cứu nhằm cung cấp tri thức chứ không phải 

là tham gia vào việc cùng tạo ra tri thức với các bên liên quan (Schut và cộng sự 2013a;. Neef, 

Neubert và cộng sự 2011; Xem thêm 3.2.2 Kiến thức đồng sáng tạo). Hơn nữa, các nhà nghiên cứu 

thường được đào tạo tốt hơn nên họ có địa vị cao hơn (Lema và Schut 2013, xem thêm 3.3.1 bất 

công về quyền lực). Sau đó, các thành viên diễn đàn có thể khá dễ dàng chấp nhận hoặc thậm chí 

mong đợi các nhà nghiên cứu đưa ra mục tiêu cho diễn đàn mà không cần thể hiện và xác định giá 

trị ý tưởng của họ. 

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1284
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1284
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Cuối cùng, các nhà nghiên cứu có mối quan tâm riêng của họ đối với diễn đàn và mục tiêu của nó 

(Milgroom và cộng sự 2011). Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu không nhất thiết trùng với mối 

quan tâm và mục tiêu của các bên liên quan khác. Một câu hỏi lớn đối với các nhà nghiên cứu là 

phải làm gì khi mục tiêu của diễn đàn khác với tầm nhìn dự án và chương trình nghiên cứu ban đầu. 

Trong một số trường hợp, có thể xứng đáng để xây dựng các hoạt động có tác động đến các vấn đề 

không phải là trọng tâm theo mục tiêu dự án nhằm xây dựng lòng tin và nguồn lực xã hội trong diễn 

đàn. Sau đó các vấn đề của dự án có thể đưa trở lại chương trình hành động của tiến trình sau này. 

 

Các câu hỏi chính 

 
1. Làm thế nào và ai là người xác định mục tiêu của diễn đàn?  
2. Ý kiến của các bên liên quan có được đưa vào tầm nhìn?  
3. Liệu sự thay đổi về mối quan tâm, mong muốn và nhu cầu của các bên liên quan đã được tính 

đến?  
4. Phải làm gì khi mục tiêu diễn đàn khác với tầm nhìn ban đầu của dự án? 

 

Một số thông tin đã xuất bản để xác định tầm nhìn chung 

 Cổng thông tin nguồn lực cho các bên liên quan, Công cụ định hướng tầm nhìn/Multi-
stakeholder Resource Portal. Visioning tool  (WUR CDI) 

 Cổng thông tin cùng tạo ra kiến thức. Các quá trình đa phương, công cụ định hướng tầm 
nhìn/Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools – Visioning (WUR) 

3.1.3 Các câu hỏi nghiên cứu liên quan 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Câu hỏi nghiên cứu có xu hướng 

được các nhà nghiên cứu đưa ra để 

phản ánh giá trị và nguyện vọng của 

họ (Milgroom và cộng sự 2011). Để 

đảm bảo quá trình nghiên cứu có sự 

tham gia, điều quan trọng là huy động 

các bên liên quan tham gia và tạo cho 

họ cơ hội để nói lên nhu cầu của mình 

(Klerkx và Leeuwis 2009; Klerkx và 

Nettle 2013). Điều này có thể đòi hỏi 

phải tạo ra các "môi trường an toàn" 

trong đó các bên liên quan, đặc biệt là 

nhóm dễ bị tổn thương, có thể bày tỏ 

quan điểm của họ.  

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà 

nghiên cứu)  

 

Hỗ trợ các bên liên quan nói ra mong muốn của họ và chuyển tải những nhu cầu này vào câu hỏi 

nghiên cứu phù hợp có vai trò quan trọng đối với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên đây không phải là 

việc dễ dàng (Leeuwis 2004; Klerkx và Leeuwis 2009; Turnhout và cộng sự 2013). 

  

Trong một vài trường hợp, một số các bên liên quan nhất định có thể đã không thể hiện nhu cầu của 

họ về những thuật ngữ nghiên cứu do không quen với quá trình nghiên cứu, đặc biệt là tư duy hệ 

thống đổi mới (Turnhout và cộng sự 2013;. Cullen và cộng sự 2013a.). Trong trường hợp các bên 

liên quan có thể định hình nhu cầu của mình thông qua các nguồn lực mà họ tin có thể đảm bảo 

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1238
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1238
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/visioning
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được từ dự án, hoặc những gì họ nghĩ là các nhà nghiên cứu hoặc chủ dự án mong muốn được 

thấy (Cullen và cộng sự 2013a). Do đó, điều quan trọng là các bên liên quan được trao quyền đầy 

đủ để nói lên nhu cầu của mình và các bước có thể cần phải được thực hiện để đảm bảo rằng họ có 

thể đóng một vai trò là các đối tác bình đẳng trong quá trình nghiên cứu (Klerkx và Leeuwis 2009). 

Hơn nữa, các câu hỏi nghiên cứu không phải luôn được xác định rõ ràng, nhưng thường được ẩn 

giấu trong quá trình đàm phán đa phương. Trong tình huống như vậy nhu cầu hợp tác nghiên cứu 

phải được xác định rõ ràng là cần thiết (Schut và cộng sự 2011). Phương pháp có sự tham gia có 

thể hữu ích để xác định nhu cầu của các bên liên quan. Nó cũng có thể là cần thiết để phát triển 

thêm các sáng tạo hoặc thích ứng với các phương pháp tiếp cận có sự tham gia hiện tại để giúp gợi 

ra câu hỏi nghiên cứu cùng với các bên liên quan. 

 

Ngoài ra, đối với các phương pháp sáng tạo có sự tham gia, điều quan trọng là đưa ra câu hỏi 

nghiên cứu tại nơi diễn ra các hoạt động đó, ví dụ: các cánh đồng đang canh tác, bãi chăn thả  gia 

súc, chứ không phải chỉ gặp gỡ trong văn phòng và xa rời các thực tiễn (theo Blackmore và cộng sự, 

2007). Khi các nhà nghiên cứu và các bên liên quan cùng quan sát và thảo luận về thực tiễn và 

thách thức trong khu vực này, ý kiến thường khác biệt nhưng có liên quan đến nhau, và câu hỏi sẽ 

được tìm ra nhanh hơn so với dự kiến ban đầu. Do đó, diễn đàn đổi mới không nên chỉ giới hạn 

trong các cuộc họp, nhưng việc đương đầu với thực tiễn hàng ngày trong lĩnh vực này là một cách 

quan trọng để xác định nhu cầu các bên liên quan và câu hỏi nghiên cứu phù hợp. 

 

Có thể xảy ra trường hợp nhu cầu của các bên liên quan và những câu hỏi nghiên cứu liên quan 

mâu thuẫn với mối quan tâm của các nhà nghiên cứu hoặc không phải là nhu cầu thực sự đối với 

các nghiên cứu do các nhà nghiên cứu đề xuất (Klerkx và Leeuwis 2009; Lema và Schut 2013). Ví 

dụ, một nhu cầu được xác định có thể không phù hợp với chuyên môn của các nhà nghiên cứu; 

hoặc các câu hỏi nghiên cứu liên quan lại quan tâm đến công nghệ khác với nhóm nghiên cứu hoặc 

dự án đang thực hiện; hoặc chúng có thể liên quan đến một lĩnh vực khác, ví dụ: cây điều thay vì 

chăn nuôi gia súc; hoặc vượt ra ngoài ngành nông nghiệp, ví dụ như thiếu cơ sở hạ tầng. Trong 

những tình huống như vậy, nghiên cứu có thể không phải là cách tốt nhất để giải quyết nhu cầu của 

các bên liên quan (Klerkx và Leeuwis 2009). Trong những hoàn cảnh như vậy, có thể cần phải đàm 

phán với nhà tài trợ và các tổ chức đối tác liệu có khả năng để thay đổi từ các kế hoạch nghiên cứu 

ban đầu (xem thêm 3.4.2. Thay đổi điều kiện). 

 

Phương pháp sáng tạo có sự tham gia và diễn giải chính xác có hiệu quả những nhu cầu của các 

bên liên quan có thể dẫn đến "một bộ các câu hỏi chặt chẽ về khoa học tự nhiên và xã hội có liên 

quan" (Leeuwis 2004: p.183). Sau đó, những câu hỏi này có thể dẫn đến nghiên cứu liên ngành 

trong các diễn đàn đổi mới (Adekunle và Fatunbi 2012). Tuy nhiên, khoa học xã hội và khoa học tự 

nhiên có những ý tưởng rất khác nhau về vai trò của kiến thức và nghiên cứu trong xã hội (Leeuwis 

2004). Như vậy, các nhà nghiên cứu trong diễn đàn đổi mới có thể phải đối mặt với mâu thuẫn về 

nhận thức của các đồng nghiệp. Nghiên cứu liên ngành không tự động xảy ra bằng cách sắp đặt các 

nhà nghiên cứu vào các nhóm liên ngành. Thay vào đó, một thái độ cởi mở, sẵn sàng tìm hiểu và sự 

hiểu biết cơ bản về các môn khoa học khác - ví dụ: các nhà khoa học xã hội để cần hiểu biết một số 

vấn đề cơ bản về khoa học kỹ thuật nông nghiệp và ngược lại, thì đó là điều kiện tiên quyết cho sự 

hợp tác thành công (Boogaard và cộng sự 2011). 

 

Cuối cùng, khi mà những câu hỏi về khoa học xã hội và tự nhiên có liên quan đã được xác định thì 

chúng ta phải thực hiện nghiên cứu. Sau đó sẽ là những câu hỏi như thực hiện nghiên cứu như thế 

nào? Ở đâu? ví dụ tại trạm thực nghiệm, trên thực địa hay trong xã hội? Ai là người tiến hành nghiên 

cứu? Ai đánh giá? Và làm thế nào? Khi nào thì kết quả sơ bộ và thứ cấp được đưa ra? Liệu có bất 

đồng trong các hoạt động đang là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác 

trong quá trình đổi mới. Ví dụ, có thể có cơ hội hoặc cần thiết để trình bày kết quả nghiên cứu sơ bộ 
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cho người tham gia diễn đàn, trong khi các nhà nghiên cứu muốn đảm bảo giá trị khoa học và kết 

quả nghiên cứu được giới thiệu ở giai đoạn sau. 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

 
1. Liệu các bên liên quan được trao quyền đầy đủ để nói lên nhu cầu của họ? 
2. Làm thế nào và ai là người xác định các câu hỏi nghiên cứu?  
3. Liệu nhu cầu của các bên liên quan có được chuyển tải chính xác sang các câu hỏi chặt chẽ về 

khoa học tự nhiên và xã hội liên quan? 
4. Làm thế nào để xử lý với các nhu cầu nằm ngoài phạm vi dự án và nghiên cứu?  
5. Nghiên cứu được thực hiện như thế nào, ở đâu và do ai tiến hành?  
6. Khi nào và làm thế nào để đưa ra các kết quả nghiên cứu? 

 

Một số thông tin đã xuất bản về các phương pháp có sự tham gia để kết nối các nhu cầu 

Cổng thông tin cùng sáng tạo kiến thức. Quá trình đa phương, Công cụ: Mối quan tâm và Vai 

trò/Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Interests and Roles (WUR) 

 Cẩm nang hướng dẫn về Nghiên cứu có sự tham gia, Giám sát và đánh giá/Handbook for 

Participatory Action Research, Monitoring and Evaluation (Chevalier and Buckles 2013) 

 Insights into Participatory Video: A Handbook for the Field (Lunch & Lunch 2006)  

3.2 Điều phối và thúc đẩy 

3.2.1 Quá trình thúc đẩy 

Tìm hiểu vấn đề 

  

Các diễn đàn đổi mới tập hợp mọi người lại 

với nhau có thể làm tăng khả năng tương 

tác. Tuy nhiên, nếu chỉ đề cập đến đổi mới 

mang ý nghĩa đó thì không hữu hiệu vì chỉ 

"đưa mọi người lại với nhau". Rất nhiều 

người đều thừa nhận rằng sự tương tác hiệu 

quả và hữu ích giữa các bên liên quan không 

tự nhiên xảy ra, đặc biệt là không phải giữa 

các bên liên quan hoặc những tổ chức 

thường không trực tiếp tương tác với nhau 

(Klerkx và Nettle 2013; Van Rooyen 2013). 

Thay vào đó, nó đòi hỏi điều kiện thúc đẩy tốt 

(Adekunle và Fatunbi năm 2012; Klerkx và 

Nettle 2013; Van Rooyen và cộng sự 2013; Nederlof và cộng sự 2011) 

 

Thúc đẩy hiệu quả đối với các diễn đàn góp phần vào tạo môi trường thuận lợi có thể nâng cao chất 

lượng mối tương tác giữa các bên liên quan (Nederlof và cộng sự 2011; Klerkx và cộng sự 2009; 

Hounkonnou và cộng sự 2012; Lema và Schut 2013). Thúc đẩy hiệu quả tới các quá trình tương tác 

có thể được đặc trưng qua bảy công việc
3
 sau đây (Leeuwis 2004):  

 Chuẩn bị quá trình, 

 Tiến tới và duy trì quá trình thỏa thuận,  

                                                      

 
3 Không nên xem những công việc này như là một quá trình tuần tự tuyến tính, mà là một quá trình lặp đi lặp lại 

trong đó những công việc khác nhau có thể được thực hiện đồng thời và liên tục theo thời gian. 

http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/stakeholder-interests-roles-and-skills
http://www.sas2.net/sites/default/files/sites/all/files/manager/Toolkit_En_March7_2013-S.pdf
http://www.sas2.net/sites/default/files/sites/all/files/manager/Toolkit_En_March7_2013-S.pdf
http://www.insightshare.org/resources/pv-handbook
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 Cùng tìm hiểu và phân tích tình hình, 

 Cùng tìm hiểu thực tế và làm giảm sự bất ổn,  

 Thỏa thuận,  

 Truyền thông giữa những người đại diện và nhóm các cử tri,  

 Phối hợp hành động 

 

Những người thúc đẩy có thể là từ các tổ chức khác nhau, ví dụ như các tổ chức NGO trong nước 

và quốc tế, các nhà tài trợ quốc tế, các hiệp hội của nông dân, tổ chức nghiên cứu trong nước và 

quốc tế, và các tổ chức chính phủ (Klerkx và cộng sự 2009). Họ nên cố gắng để thể hiện vai trò 

trung lập, được tất cả các bên liên quan công nhận khi tính đến tất cả các mối quan tâm của mọi 

người (Klerkx và cộng sự 2009;. Van Rooyen và cộng sự 2013).Tuy nhiên, tại thời điểm nào đó 

trong một số trường hợp người hỗ trợ có thể cần để vận động thay mặt cho một số nhóm, những 

nhóm có ít quyền lực hơn, và như vậy có thể cần phải bắt đầu từ vị trí trung lập của họ. Người thúc 

đẩy có thể là "người trong cuộc" hoặc "người bên ngoài" của diễn đàn đổi mới. Người trong diễn đàn 

có thể dễ dàng hiểu được mối quan hệ hiện tại giữa các bên liên quan và xây dựng phát triển trên 

các mối quan hệ này. Mặt khác, người thuộc diễn đàn có lợi ích cụ thể trong diễn đàn và như vậy lại 

không phải là "trung lập" (Klerkx và cộng sự 2009). Hơn nữa, đổi mới thể chế yêu cầu tái cấu trúc 

của các mối quan hệ xã hội. Việc tái cấu trúc này thường yêu cầu "sự phá bỏ có mục đích" cấu trúc 

hiện tại để tạo ra các mối quan hệ mới (Klerkx và cộng sự 2009). Khi mà người trong cuộc là một 

phần liên quan đến quyền lực trong cấu trúc hiện có, thì đó sẽ là vấn đề liệu người trong cuộc có thể 

là người thích hợp nhất để làm điều này (Cullen và cộng sự 2013b). 

 

Có thể sẽ hiệu quả hơn nếu sắp xếp một "người bên ngoài" để thúc đẩy cho các diễn đàn đổi mới. 

Người ngoài đóng vai trò tương đối "trung tính" của bên thứ ba và có thể tự do hơn để hành động và 

có khả năng hỗ trợ nhiều hơn tới thay đổi thể chế (Klerkx và cộng sự 2009; Steins và Edwards, 

1999). Bên thứ ba như vậy có thể là một tổ chức chuyên đảm trách vai trò thúc đẩy, như là bên trung 

gian đổi mới (xem Định nghĩa Box; Klerkx và Gildemacher năm 2012). Tuy nhiên, ngay cả người bên 

ngoài cũng không phải là hoàn toàn trung lập. Ví dụ, một người bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm với 

kiến thức trước đây về các vấn đề cần phải giải quyết. Người này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các 

tổ chức thuê họ làm công việc thúc đẩy (Steins và Edwards, 1999). Phân định rõ ràng nhiệm vụ của 

người bên ngoài cũng là một thách thức, ví dụ: Liệu người thúc đẩy có thể đưa ra các loại quyết định 

nào mà không cần phải tư vấn và chấp thuận của tổ chức thuê người đó (Klerkx và công sự 2009). 

Người thúc đẩy bên ngoài cũng phải đối mặt với nguy cơ trở thành (hoặc được coi là) một "sứ giả bí 

mật" cho các bên liên quan cụ thể, ví dụ cho các chương trình của chính phủ (Klerkx và cộng sự 

2009; Cullen và cộng sự 2013a). 

 

Người thúc đẩy đòi hỏi phải có kỹ năng quản lý tiến trình tốt. Ví dụ, người thúc đẩy lý tưởng nhất là 

có khả năng liên kết các bên liên quan, bao gồm tất cả mọi người trong quá trình này, nhằm tạo ra 

một môi trường an toàn để có thể khơi gợi những ý tưởng mới, lắng nghe mọi tiếng nói, thúc đẩy 

quá trình đàm phán, làm trung gian giữa các cuộc xung đột, giải quyết vấn đề mất công bằng về 

quyền lực, nói nhiều "ngôn ngữ" khác nhau (hiểu được "ngôn ngữ" của các bên liên quan khác 

nhau, ví dụ như thương nhân, các nhà khoa học và nông dân, nhưng đôi khi cũng theo cả nghĩa đen 

là có thể nói được các ngôn ngữ bản địa hoặc địa phương, để kích thích sự sáng tạo, giúp các bên 

liên quan suy nghĩ cởi mở, hỗ trợ việc học hỏi xã hội, xử lý các thái độ phản kháng hoặc thụ động để 

tạo ra một tấm gương cho mọi người tự xoi xét, và giao tiếp hiệu quả (Klerkx và cộng sự 2009; 

Nederlof và cộng sự 2011; Victor và cộng sự 2013; Adekunle và Fatunbi năm 2012; Van Rooyen và 

cộng sự 2013; Steins và Edwards năm 1999, Kristjanson và cộng sự 2009). 

 

Trong tất cả các nhiệm vụ này, điều quan trọng là làm thế nào mà quá trình thúc đẩy giúp các thành 

viên diễn đàn và hỗ trợ họ để đạt được kết quả mong muốn của mình (Leeuwis 2004; van Rooyen 

và cộng sự 2013). Công việc này không dễ dàng, bởi vì người thúc đẩy cần phải cân bằng giữa các 
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mục tiêu khác nhau và lợi ích của các bên liên quan khác nhau (Klerkx và cộng sự 2009; Steins và 

Edwards năm 1999; Nederlof cộng sự 2011). Hơn nữa, họ cần phải liên tục hành động cân bằng  

giữa các mặt đối lập, ví dụ: chỉ đạo quá nhiều so với việc để các bên quá tự do hành động, có đủ 

kiến thức chuyên môn để duy trì vị trí hợp pháp so với thể hiện vai trò chuyên gia quá nhiều mà bác 

bỏ những đóng góp của người khác, trao quyền cho các bên tham gia ít quyền lực so với hành động 

như một người phát ngôn, đại diện tài trợ hoặc các mối quan tâm nghiên cứu so với lợi ích của các 

bên khác (Klerkx và Nettle 2013). Người thúc đẩy cũng có thể phải được đào tạo và có kinh nghiệm 

đáng kể để phát triển các kỹ năng và thực hiện các nhiệm vụ trên một cách trọn vẹn (Klerkx 2009). 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc cán bộ nghiên cứu)  

 

Một câu hỏi lớn cho các nhà nghiên cứu là liệu họ có muốn thúc đẩy diễn đàn hay không. Nếu các 

nhà nghiên cứu quyết định thúc đẩy diễn đàn đổi mới, ít nhất có hai thách thức lớn. Trước hết, các 

nhà nghiên cứu không trung lập vì họ có mối quan tâm riêng đối với diễn đàn (Klerkx và cộng sự 

2009). Ví dụ, mối quan tâm của họ trong quá trình đổi mới là để đảm bảo độ tin cậy, tính hợp pháp 

và sự thích hợp của nghiên cứu mang tới các bên liên quan khác nhau (Schut và cộng sự 2011; 

2013a). Những mối quan tâm này khó có thể kết hợp với nhau khi đóng vai một người thúc đẩy tin 

cậy. Thậm chí, điều này còn khó khăn hơn trong các tình huống khi mà nghiên cứu trở nên dễ gây 

tranh cãi, chẳng hạn như quá trình các bên đa phương phức tạp có khả năng dễ dẫn tới các cuộc 

xung đột (Turnhout và cộng sự 2013; Xem 3.7 Xung đột và đàm phán). 

 

Thứ hai, việc thúc đẩy cho các diễn đàn đổi mới đòi hỏi sự thay đổi từ một vai trò chuyên gia truyền 

thống sang vai trò thúc đẩy viên. Từ các công việc liệt kê ở trên, có thể thấy rõ ràng là hỗ trợ quá 

trình đổi mới là rất khác nhau từ việc phát triển và cung cấp kiến thức. Việc này đòi hỏi phải xây 

dựng năng lực tốt cho các nhà nghiên cứu để phát triển các kỹ năng cần thiết (Klerkx và Nettle 

2013). Có lẽ quan trọng hơn, nó đòi hỏi sự công nhận và môi trường giữa các cách thức tổ chức 

nghiên cứu hiện tại cho vai trò mới này. Vế phía sau đôi khi khá khó khăn do những ý tưởng hiện tại 

xem có nên nghiên cứu hay không (Klerkx và Nettle 2013). Hawkins và cộng sự (2009) giải thích 

rằng trong hệ thống CGIAR một số "tổ chức nghiên cứu (và người quản lý) không muốn mở rộng 

sang "lĩnh vực phát triển" mà tập trung nhiều hơn vào những "hoạt động cốt lõi" của họ là tạo ra 

công nghệ mới", trong khi những người khác "nhận ra rằng: nghiên cứu để góp phần cho phát triển, 

các tổ chức nghiên cứu đôi khi cần phải tham gia vào lĩnh vực hoạt động có nhiều bên tham gia này 

và chấp nhận vai trò của những gì có thể vượt qua "giới hạn của tổ chức" (Hawkins và cộng sự 

2009: trang 30). 

 

Càng ngày, mọi người đều công nhận rằng các nhà nghiên cứu có thể và nên thực hiện vai trò mới 

này để tác động đến phát triển. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những vai trò này được (hoặc 

vẫn chưa được) các đồng nghiệp và các nhà quản lý nghiên cứu công nhận và chấp nhận rộng rãi. 

Nhìn chung, các hoạt động như vậy có thể được công nhận hạn chế trong phạm vi các tổ chức 

nghiên cứu (Klerkx và cộng sự 2009). Điều này có thể liên quan đến các khó khăn khi đánh giá đóng 

góp của các bên trung gian tham gia đổi mới thông qua việc đánh giá tác động thông thường (Klerkx 

cộng sự 2009; xem thêm 3.5 Giám sát và Đánh giá). 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

 
1. Ai thúc đẩy diễn đàn đổi mới? Một "người bên trong" hay "người bên ngoài"?  
2. Các nhà nghiên cứu có thể hoặc nên thúc đẩy các diễn đàn đổi mới?  
3. Nếu các nhà nghiên cứu thực hiện vai trò "trung gian đổi mới", liệu họ có được các tổ chức 

nghiên cứu đền đáp đầy đủ và công nhận? 
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Một số thông tin (đã xuất bản) về thúc đẩy các quá trình đa phương 

 Hướng dẫn tổ chức hoạt động hiện trường để phát triển và quản lý các diễn đàn đổi mới nông 
nghiệp (Makini và cộng sự 2013) 

 Cùng suy ngẫm: Các diễn đàn đổi mới trên thực tiễn/ Putting heads together: Agricultural 
innovation platforms in practice (Nederlof et al. 2011) 

 Cổng thông tin các quá trình đa phương: Các kỹ năng thúc đẩy/ Multi-stakeholder Processes 
Resource Portal. Facilitation Skills (WUR CDI) 

 Sách hướng dẫn các bên trung gian/ The Brokering Guidebook (Tennyson 2003) 

 Quá trình tham gia đa phương cho Quản trị và Bền vững- Vượt ra khỏi bế tắc và mâu thuẫn/ 
Multi-Stakeholder Processes for Governance and Sustainability—Beyond Deadlock and Conflict 
(Hemmati 2002) 

3.2.2 Cùng sáng tạo kiến thức 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Tư duy hệ thống đổi mới được xây dựng trên ý tưởng rằng những đổi mới không chỉ bắt nguồn đơn 

thuần từ khoa học mà đều dựa trên những kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau (Hall và cộng sự 

2003; Kristjanson và cộng sự 2009; Sumberg năm 2005; Leeuwis và Aarts 2011; Hawkins và cộng 

sự 2009; Leeuwis 2013). Sau đó, kiến thức được các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác 

cùng nhau sáng tạo ra (Schut và cộng sự 2011; Turnhout và cộng sự 2013). Diễn đàn đổi mới tạo ra 

cơ hội tuyệt vời cho việc cùng sáng tạo kiến thức, có thể dưới sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu) 

 

Kiến thức bản địa đóng góp một phần quan trọng đối với đổi mới (Tenywa và cộng sự 2011; Neef và 

Neubert 2011). Tuy nhiên, những kiến thức như vậy thường mang tính tiềm ẩn hoặc ngầm ý nên sẽ 

khó khăn để gợi mở và rõ ràng. Hơn 

nữa, trong những bối cảnh nhất định 

các bên liên quan yếu thế có thể không 

đánh giá kiến thức bản địa của mình so 

với các loại kiến thức khác, ví dụ: kiến 

thức của các quan chức chính phủ và 

các nhà nghiên cứu. Điều này có thể 

gây khó khăn cho các bên tham gia 

này chia sẻ kiến thức của mình với các 

thành viên khác của diễn đàn (Cullen 

và cộng sự 2013a). Các nhà nghiên 

cứu có thể hỗ trợ quá trình này bằng 

cách sử dụng và phát triển các phương 

pháp có sự tham gia để khơi gợi và 

đánh giá kiến thức bản địa (Neef và 

Neubert 201). Trong trường hợp giá trị 

của kiến thức bản địa không rõ ràng 

cho tất cả các bên liên quan, các nhà 

nghiên cứu cũng như các bên liên 

quan khác trong diễn đàn đổi mới có 

thể phân định một cách rõ ràng tầm 

quan trọng của việc cùng sáng tạo kiến 

thức với các bên liên quan khác 

(Kristjanson và cộng sự 2009). 

 

http://www.kitpublishers.nl/net/KIT_Publicaties_output/ShowFile2.aspx?e=1953
http://www.kitpublishers.nl/net/KIT_Publicaties_output/ShowFile2.aspx?e=1953
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1249
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1249
http://c.ymcdn.com/sites/www.gbsnonline.org/resource/collection/C6833BC0-02C0-42E2-8804-5FAB1D3B217B/BrokeringGuidebook.pdf
http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
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Học hỏi xã hội là một khía cạnh quan trọng của việc cùng sáng tạo kiến thức. Học hỏi xã hội có thể 

được định nghĩa là "học tập tập thể mà qua đó các bên liên quan khác nhau sáng tạo kiến thức mới, 

kỹ năng, sự tự tin, nguồn lực, sự hiểu biết và quan điểm có thể dựa vào hành động" (Leeuwis 2000: 

trang 936). Điều này rất quan trọng trong các tiến trình của diễn đàn đổi mới vì nó giúp các bên liên 

quan hiểu quan điểm của nhau, đây là điều cần thiết để đi đến giải pháp và thỏa thuận chung. Học 

hỏi xã hội có thể xảy ra bên trong cũng như giữa các diễn đàn đổi mới, ví dụ, giữa khu vực hành 

động khác nhau trong chương trình Humidtropics. 

 

Các nhà nghiên cứu có thể đóng góp cho quá trình học hỏi xã hội bằng việc chia sẻ thông tin và kết 

quả nghiên cứu sơ bộ trong diễn đàn (Victor và cộng sự 2013; Makini và cộng sự 2013; Adekunle và 

Fatunbi năm 2012; Turnhout và cộng sự 2011; Tenywa và cộng sự 2011). Các kết quả nghiên cứu 

không cần phải là chính thức để khuyến khích sự thay đổi; bản thân quá trình nghiên cứu với những 

kết quả ban đầu và tiếp sau đó vẫn có thể rất hiệu quả trong việc hỗ trợ quá trình đổi mới. Tuy nhiên, 

thời gian chia sẻ thông tin cũng là rất quan trọng, ví dụ: ai có thể cung cấp thông tin hoặc chờ cho 

đến khi được yêu cầu (Milgroom và cộng sự 2011). Việc truyền tải các kết quả nghiên cứu qua các 

công cụ truyền thông cũng rất quan trọng, bởi vì các bên liên quan phải dễ dàng hiểu được chúng. 

Như vậy, các bên liên quan khác nhau có thể yêu cầu các công cụ khác nhau (Victor et al 2013 

Schut và cộng sự 2013a; Neef và Neubert và cộng sự 2011). 

 

Ngoài ra, thất bại là nguồn thông tin quan trọng cho việc học tập (Kristjanson và cộng sự 2009; Hội 

đồng khoa học CGIAR 2009). Để học hỏi từ những thất bại, cần phải có quá trình đánh giá. Các nhà 

nghiên cứu có thể cần phải đóng vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ tự đánh giá giữa các thành viên 

của diễn đàn, đặc biệt là trong bối cảnh người tham gia không quen thuộc với các phân tích phản 

biện. Do đó, sự quan trọng của phản ánh nên được xây dựng trong quá trình R4D ngay từ đầu như 

là một phần thiết yếu của quá trình học tập (Varma và cộng sự 2009; Xem thêm 3.11 Giám sát và 

Đánh giá). Tương tự như vậy, điều quan trọng là các tổ chức nghiên cứu tạo ra không gian và thời 

gian để các nhà nghiên cứu học hỏi và phản ảnh về thể chế (Hall và cộng sự 2003).   

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Liệu kiến thức bản địa có được công nhận như là một đóng góp quan trọng để đổi mới trong 
diễn đàn?  

2. Những phương pháp có sự tham gia có được sử dụng để gợi mở những kiến thức địa phương?  
3. Làm thế nào diễn đàn hỗ trợ và tăng cường việc học hỏi xã hội giữa các bên liên quan?  
4. Các thất bại được giải quyết như thế nào trong diễn đàn?  
5. Làm thế nào mà phản ánh được khuyến khích trong diễn đàn? 

 

Một số thông tin (đã xuất bản) về các phương pháp có sự tham gia để tăng cường học hỏi 

Cổng thông tin các bên đa phương. Học hỏi và Hành động có sự tham gia/ Multi-stakeholder 

Resource Portal. Participatory Learning and Action (PLA)  (WUR CDI) 

 Sách hướng dẫn cho giáo viên 'Học hỏi và Hành động có sự tham gia' (Pretty và cộng sự 1995) 

 Liên minh học tập: Phương pháp để xây dựng các hệ thống đổi mới cho các bên tham gia đa 
phương (Lundy và cộng sự 2005) 

  

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1275
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1275


 

 19 

3.3 Quyền lực và mâu thuẫn 

3.3.1 Bất bình đẳng về quyền lực 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Các mối quan hệ quyền lực tồn tại và có thể 

đóng một vai trò trong từng giai đoạn của quá 

trình hoạt động của diễn đàn; từ việc lựa 

chọn các bên liên quan, thiết lập chương trình 

nghị sự, xác định câu hỏi nghiên cứu có liên 

quan, thúc đẩy động lực giữa các thành viên 

của diễn đàn. Mức độ mà các mối quan hệ có 

thể nhìn thấy và ảnh hưởng tiêu cực hoặc 

thậm chí gây cản trở quá trình này có thể thay 

đổi khác nhau. Để đảm bảo hiệu quả của diễn 

đàn, điều quan trọng là phải nhận ra những 

động lực về quyền lực và ảnh hưởng của 

chúng (Cullen và cộng sự 2013b). 

 

Các quan hệ quyền lực giữa các bên liên 

quan trong các diễn đàn đổi mới là dựa trên 

bối cảnh cụ thể và có thể không phải lúc nào cũng nhận thấy được. Do đó, chúng có thể dễ dàng bị 

bỏ qua hoặc đề cập chung chung (Steins và Edwards, 1999). Nhưng nếu chúng không được xử lý 

một cách rõ ràng, thì sẽ có nguy cơ cấu trúc quyền lực gia tăng thông qua các diễn đàn đổi mới, ví 

dụ: các cơ cấu chính phủ theo thứ bậc từ trên xuống (Cullen và cộng sự 2013a). Thành viên diễn 

đàn có thể thể hiện quyền lực theo những cách khác nhau, từ việc áp đặt những ý tưởng và kiểm 

soát các quyết định tới các hình thức tinh vi hơn của sự phản kháng bao gồm tham gia thụ động và 

rút lui ra khỏi quá trình (Cullen và cộng sự 2013a). 

 

Đổi mới hệ thống thường đòi hỏi sự thay đổi trong các quan hệ quyền lực, thông qua việc tái cấu 

trúc các mối quan hệ xã hội giữa các bên và các tổ chức liên quan. Người ta không dám chắc rằng 

những thay đổi trong quan hệ quyền lực xảy ra mà không có xung đột (Long 2001). Như vậy, các 

cuộc xung đột có thể là dấu hiệu tốt để nhận ra ngay ở cái nhìn vô hình đầu tiên, các vấn đề về 

quyền lực và sau đó tìm cách giải quyết (xem 3.3.2 Xung đột và đàm phán) 

 

Quan hệ giới thường được đặc trưng bởi động lực về quyền lực và do đó việc này cần được quan 

tâm rõ ràng trong quá trình đổi mới. Ví dụ, đổi mới hệ thống quản lý tài nguyên thiên nhiên có thể 

bao gồm những thay đổi trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên. Những thay đổi này rất có thể đòi 

hỏi phải tổ chức lại quyền lực đối với các nguồn tài nguyên mà thường làm thay đổi quyền lực liên 

quan đến giới hiện tại (ví dụ Meinzen-Dick và cộng sự 2011). 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu) 

 

Thực tế đòi hỏi sự chú ý liên tục và rõ ràng để nhìn vượt ra khỏi các cấu trúc quyền lực 'hiển nhiên'. 

Các nhà nghiên cứu có thể giúp nhận biết và giải quyết vấn đề quyền lực trong các diễn đàn đổi 

mới, ví dụ bằng cách hỗ trợ các thành viên diễn đàn thể hiện quan điểm và ý tưởng của mình thông 

qua việc sử dụng các phương pháp có sự tham gia sáng tạo (Steins và Edwards năm 1999; Cullen 

và cộng sự 2013a.). 
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Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng là một phần của cấu trúc quyền lực. Ví dụ, kiến thức khoa học 

thường gắn liền với tình trạng, quyền hạn và tính hợp pháp (Turnhout và cộng sự 2013:. Klerkx và 

cộng sự 2009.). Tuy nhiên, sức mạnh của các chuyên gia khoa học hiếm khi được công nhận và sau 

đó có thể dễ dàng được tăng cường nếu không được xử lý một cách rõ ràng (Kristjanson và cộng sự 

2009). Các nhà nghiên cứu cho phát triển không thể "tuyên bố có tính thực tiễn để giải quyết đói 

nghèo mà không giải quyết vấn đề về quyền lực tương đối của các bên liên quan bị bần cùng hóa" 

(Hawkins và cộng sự 2009: trang 20). Lý tưởng nhất là các bên liên quan nên được xem như là đối 

tác bình đẳng trong quá trình của diễn đàn, nhưng điều này có ý nghĩa sâu rộng qua cách thiết kế và 

thực hiện nghiên cứu. Nó đặt ra câu hỏi như: Ai là người có quyền kiểm soát quá trình này? Ai quyết 

định những vai trò nào mà nghiên cứu phải đáp ứng? Ai sẽ quyết định câu hỏi nghiên cứu phù hợp 

là gì? Ai sẽ quyết định là các bên liên quan nào sẽ tham gia? (Neef và Neubert và cộng sự 2011; 

Schut và cộng sự 2013a). Thái độ của các nhà nghiên cứu rất quan trọng và cần phải có cách tiếp 

cận với sự tham gia như vậy để thành công trong thay đổi suy nghĩ; cùng sáng tạo kiến thức nên 

thay thế 'kiến thức phi thực tế' (Makini và cộng sự 2013; 3.2.2 Cùng sáng tạo kiến thức). 

 

Cuối cùng, đổi mới hệ thống có thể bao hàm tái cấu trúc cách thức nghiên cứu hiện nay đang được 

tổ chức và thực hiện. Ví dụ, các mối quan hệ hiện tại giữa và trong các tổ chức nghiên cứu có thể rất 

quan liêu và mang tính áp đặt từ trên xuống, nhưng cũng có thể phải trở nên linh hoạt hơn và dựa 

trên nguyên tắc từ dưới lên để hỗ trợ quá trình đổi mới thành công (Sumberg 2005). Những thay đổi 

đáng kể như vậy mang lại động lực sức mạnh giữa hoặc trong bản thân của các tổ chức nghiên cứu 

và mất khá nhiều thời gian. 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Các cơ cấu quyền lực hiện có trong diễn đàn được nhận thấy và xử lý một cách rõ ràng? 
2. Các quyền lực về giới trong diễn đàn được nhận thấy và xử lý một cách rõ ràng?  
3. Quyền lực của các chuyên gia khoa học có được công nhận đầy đủ và xử lý một cách rõ ràng? 
4. Quan hệ đối tác giữa tổ chức nghiên cứu có linh hoạt và theo nguyên tắc từ dưới lên để hỗ trợ 

quá trình đổi mới thành công?  
5. Nếu các động lực về quyền lực có trong nghiên cứu đang được thực hiện hiện nay gây cản trở 

đổi mới thành công, thì đến mức độ nào phải tái cấu trúc nghiên cứu? 

 

Một số thông tin (đã xuất bản) về đánh giá các cấu trúc quyền lực 

 Cổng chia sẻ cùng sáng tạo kiến thức. Quá trình các bên đa phương. Công cụ Quyền lực/ 
Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools- Power (WUR) 

 Hình khối quyền lực. Hiểu về quyền lực trong thay đổi xã hội/ Power cube. Understanding power 
for social change (IDS) 

3.3.2 Mâu thuẫn, đàm phán và lòng tin 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Diễn đàn đổi mới có thể sẽ là đấu 

trường cho những cuộc đấu tranh vì 

đây là nơi mọi người tập hợp cùng 

nhau với những lợi ích khác nhau 

nhằm mục đích tìm ra giải pháp 

chung (Leeuwis 2000). Hơn nữa,  

đấu tranh là cần thiết cho sự thay 

đổi có ý nghĩa xảy ra, tức là người 

ta có thể xem đó như là một đặc 

tính của quá trình đổi mới (Klerkx 

và Nettle 2013). Ngoài ra, diễn đàn 

http://www.wageningenportals.nl/msp/tools
http://www.powercube.net/
http://www.powercube.net/
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đổi mới thường tập trung vào những thử nghiệm thích hợp, qua đó cũng đòi hỏi tranh đấu và gần 

như là xung đột với chế độ hiện tại (Leeuwis và Aarts 2011; Leeuwis 2013). Do đó, các diễn đàn đổi 

mới khó có thể không có xung đột. Không quá nhiều câu hỏi nếu nó là như vậy khi những mâu thuẫn 

xảy ra. Tuy nhiên, các mâu thuẫn có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc bị cấm đoán trong các dự án 

(Leeuwis 2000). 

 

Các mâu thuẫn có thể xảy ra trong bất kỳ giai đoạn nào của diễn đàn đổi mới, ví dụ: bao gồm những 

bất đồng về xác định vấn đề chung và các giải pháp tập thể. Chúng được bắt nguồn từ sự thay đổi 

về lợi ích, sự sợ hãi, tầm nhìn, các bất ổn và các mối quan hệ v.v của các bên liên quan. Ví dụ, các 

bên liên quan với những quyền lợi có sẵn có thể phản kháng với thay đổi (Leeuwis và Aarts 2011; 

Klerkx và Nettle 2013). Hơn nữa, xung đột lợi ích không phải luôn luôn có thể nhìn thấy, nhưng 

chúng thường được giấu trong quá trình mà các bên liên quan có thể hành động một cách chiến 

lược (Leeuwis 2000). Bất đồng ý kiến có thể chia thành ba loại như sau (Leeuwis 2000: tr946): 

 

1) Khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận hay thỏa hiệp sau khi đã thống nhất. 

2) Các vấn đề nhằm đảm bảo thỏa thuận, 

3) Thất bại trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng nhất ngay trong giai đoạn đầu tiên. 

 

Do đó, điều quan trọng là phải dành đủ thời gian và sự quan tâm để xác định vấn đề phù hợp cho 

diễn đàn đổi mới vì điều này có thể gây ra hoặc ngăn chặn một cách đáng kể các xung đột nếu có 

trong giai đoạn sau. Khi xung đột xảy ra, đàm phán có thể là công cụ hữu ích để giải quyết. Các 

cuộc họp của diễn đàn không nhất thiết phải là nơi tốt nhất để xử lý việc này do các cuộc họp là  

không gian mở với nhiều bên liên quan. Do vậy, có thể phù hợp hơn nếu giải quyết các cuộc xung 

đột bên ngoài các cuộc họp với các nhà lãnh đạo cụ thể liên quan đến vấn đề (Leeuwis 2000). Hơn 

nữa, thúc đẩy cho các cuộc đàm phán là nhiệm vụ không dễ dàng vì nó đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo 

về tương tác xã hội và các quá trình học hỏi (Leeuwis 2000). 

 

Trên thực tế, quá trình đổi mới chủ yếu là quá trình đàm phán, bởi vì các bên liên quan với lợi ích 

khác nhau cần phải đạt đến một mức độ gắn kết và đồng nhất trong quan điểm của họ và thống nhất 

về các hoạt động để giải quyết một vấn đề chung (Leeuwis và Aarts 2011; Leeuwis năm 2004, 

Klerkx và Nettle năm 2013). Để cuộc đàm phán mang lại ý nghĩa trong các diễn đàn đổi mới, ba điều 

kiện sau cần phải được đáp ứng (Leeuwis 2000; 2004): 

a) Phải có sự phụ thuộc lẫn nhau, tức là các bên liên quan hiểu rằng họ cần cùng nhau để giải 
quyết vấn đề. 

b) Họ sẽ có thể giao tiếp, ví dụ: bên trong cũng như trao đổi bên lề các cuộc họp của diễn đàn 
đổi mới, và 

c) Nên có không gian tổ chức để sử dụng các kết quả đàm phán, ví dụ: các nhà hoạch định 
chính sách của chính phủ nên sẵn sàng và có thể lồng ghép các giải pháp được đề nghị vào 
các chính sách. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc cán bộ nghiên cứu)  

 

Nếu các bên liên quan không nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau (điểm a) hoặc không có không gian tổ 

chức (điểm b và c), các nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách xây dựng năng lực 

hoặc tuyên truyền. Ví dụ, một số việc cần thiết phải thực hiện đầu tiên có thể là tuyên truyền, vận 

động và xây dựng năng lực cho các bên liên quan và các đối tác để tạo ra sự hiểu biết chung và  rõ 

ràng về quá trình đổi mới và diễn đàn đổi mới, trước khi thực sự tập hợp các bên liên quan với nhau. 

Đồng thời, vai trò của các nhà nghiên cứu trong các cuộc đàm phán là tinh tế, do các nhà nghiên 

cứu có thể đưa ra thông tin về chủ đề của cuộc tranh luận (Milgroom và cộng sự 2011). Một mặt 

điều này có thể giúp các bên liên quan đánh giá các lập luận của mình, nhưng đồng thời cũng có thể 

ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin đối với các nhà nghiên cứu khi mà thông tin không bao giờ trung 

lập mà mang nặng tính đính hướng. Ví dụ, các thành viên của diễn đàn có thể coi những 'thông tin 
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khoa học' mang tính đại diện cho các quan điểm và lợi ích của các bên liên quan khác, ví dụ: các tổ 

chức chính phủ hoặc nông dân (Milgroom và cộng sự 2011). Các kết quả nghiên cứu cũng có thể 

được xem là mối đe dọa khi các bên liên quan có quan điểm trái ngược (Milgroom và cộng sự 2011). 

Trong tình huống như vậy, đó là một thách thức cho các nhà nghiên cứu để duy trì uy tín trong diễn 

đàn đổi mới. Sau đó, điều quan trọng là xây dựng mức độ tin tưởng giữa các bên liên quan khác 

nhau. 

 

Trong các tình huống mà rất nhiều mối quan tâm trái ngược cùng tồn tại, các kết quả nghiên cứu có 

thể dễ dàng trở thành tranh cãi (Schut và cộng sự 2013a). Sau đó, sẽ hữu ích cho các nhà nghiên 

cứu có được mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan và các tổ chức khác. Tuy nhiên, niềm tin cần 

được xây dựng qua thời gian (Kristjanson và cộng sự 2009). Các kết quả được cùng nhau phát triển 

từ thực tế thông qua nghiên cứu là một cách để xây dựng lòng tin (Leeuwis 2004). Ngoài ra, cách 

thức, tần suất và chất lượng của mối tương tác giữa những nhà nghiên cứu và các bên liên quan có 

thể làm tăng niềm tin (Neef và Neubert và cộng sự 2011). Do vậy, sự hiện diện tích cực và thường 

xuyên của các nhà nghiên cứu trong diễn đàn đổi mới là rất quan trọng (Milgroom và cộng sự 2011). 

Xây dựng lòng tin cũng đòi hỏi phải có thái độ cởi mở của các nhà nghiên cứu, ví dụ như chứng tỏ 

thiện chí học hỏi, phản ánh nghiêm túc và được không phán xét. 

 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

 
1. Liệu các mâu thuẫn/xung đội hữu hình và vô hình có được nhìn nhận và xử lý hiệu quả trong 

diễn đàn? 
2. Có dành đủ thời gian và sự chú ý để xác định vấn đề thích hợp ngay trong giai đoạn đầu tiên? 
3. Liệu các bên liên quan có nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của họ để cùng giải quyết một vấn đề? 
4. Có không gian tổ chức và hỗ trợ hữu hiệu, ví dụ: trong chính phủ, để sử dụng kết quả từ diễn 

đàn? 
5. Làm thế nào và ai sẽ là người sử dụng các kết quả nghiên cứu được sử dụng trong quá trình 

đàm phán tại diễn đàn?  
6. Có đủ thời gian và không gian cho các nhà nghiên cứu xây dựng một mối quan hệ tin cậy với 

các bên liên quan khác? 

 

Một số thông tin (đã xuất bản) về đàm phán và mâu thuẫn 

 Các quá trình Quản trị và Bền vững với các bên đa phương - Vượt qua bế tắc và mâu 
thuẫn/Multi-Stakeholder Processes for Governance and Sustainability—Beyond Deadlock and 
Conflict (Hemmati 2002) 

 Tiến tới sự đồng thuận: Thống nhất đàm phán mà không chỉ chấp thuận/Getting to Yes: 
Negotiating Agreement Without Giving in  (Fisher and Ury 1981) 

 Cổng thông tin cùng sáng tạo kiến thức. Quá trình các bên đa phương. Công cụ: Các loại xung 
đột/Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Conflict styles (WUR) 

 Phá vỡ bế tắc: Phương pháp tiếp cận đồng thuận để giải quyết tranh chấp công cộng/‘Breaking 
the impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes’ (Susskind and Cruikshank 
1987). 

  

http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/multi_stakeholder_processes_for_governance_and_sustainability_hemmati_2002.pdf
http://6thfloor.pp.fi/fgv/gettingtoyes.pdf
http://6thfloor.pp.fi/fgv/gettingtoyes.pdf
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/conflict-style-test
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3.4 Nguồn lực, khuyến khích và khung thời gian 

3.4.1 Các khuyến khích và thúc đẩy 

Tìm hiểu vấn đề  

 

Có thể khá thách thức khi sắp xếp 

các bên liên quan vào diễn đàn đổi 

mới cũng như duy trì sự tham gia 

tích cực của họ theo thời gian 

(Nederlof và cộng sự 2011). Lợi ích 

của việc tham gia diễn đàn có thể 

tăng sản xuất lương thực, ví dụ: 

thông qua các phương pháp sản 

xuất cải tiến; hoặc kinh doanh có lãi 

hoặc tiếp cận đến các dịch vụ 

(Makini và cộng sự 2013). Tuy 

nhiên, các khuyến khích tham gia có 

thể chưa được thể hiện rõ ràng đối với các bên liên quan (Misiko và cộng sự 2013).  

Dựa trên kinh nghiệm dự án trước đây, các bên liên quan có thể nhận được hỗ trợ vật tư đầu vào từ 

dự án, trong khi đó các quá trình đổi mới không bắt đầu theo cách thức như vậy (Tenywa và cộng 

sự 2011; Triomphe và cộng sự 2012; Filipe 2009). Hỗ trợ vật tư đầu vào có thể thúc đẩy các bên liên 

quan bên ngoài, nhưng cũng có thể làm nảy sinh hành vi cơ hội và sự phụ thuộc (Triomphe và cộng 

sự 2012). Thay vào đó, các bên liên quan với động lực nội bộ có khả năng đóng góp có ý nghĩa cho 

quá trình đổi mới (Leeuwis 2004). Điều này cũng phụ thuộc vào khoảng thời gian mà diễn đàn hoạt 

động, như thường phải mất khá nhiều thời gian khì những lợi ích của diễn đàn trở nên rõ ràng đối 

với các bên liên quan. Ví dụ, các hỗ trợ vật tư đầu vào có thể thúc đẩy mọi người lúc ban đầu nhưng 

sau đó trở thành động lực nội bộ theo thời gian. 

 

Bản chất và sức mạnh của các khuyến khích một phần phụ thuộc vào trọng tâm của diễn đàn. 

Những diễn đàn tập trung vào phát triển chuỗi giá trị có khuyến khích về tài chính đi kèm; nông dân 

sẽ được lợi từ sự phát triển chuỗi giá trị trong ngắn hạn cũng như các bên tham gia khác trong chuỗi 

giá trị. Tuy nhiên, người tham gia ở khu vực tư nhân thường gặp khó khăn hướng tới sự tham gia 

bền vững nhưng họ thường lại là người đầu tiên bị bỏ rơi. Đối với các diễn đàn dựa trên vấn đề 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, các khuyến khích có thể không đến ngay lập tức và thường manh 

mún. Những đổi mới bắt nguồn từ các diễn đàn như vậy có thể mang lại lợi ích cộng đồng nhưng sẽ 

không nhất thiết phải ngay lập tức bỏ tiền vào túi của người dân. Trong những trường hợp này, sự 

đổi mới có thể liên quan xây dựng cơ chế ưu đãi như trợ cấp và giảm thuế để duy trì lãi suất ưu đãi 

trong các quá trình của diễn đàn. Đồng thời, ví dụ: các khuyến khích về quản lý nguồn tài nguyên có 

thể bao gồm một số điểm bắt đầu mấu chốt mang lại "chiến thắng nhanh chóng", ví dụ: giới thiệu 

cây thức ăn gia súc mà chúng giúp tạo ra thu nhập cho nông dân ngoài việc đáp ứng các mục tiêu 

quản lý nguồn tài nguyên. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc của cán bộ nghiên cứu) 

 

Điều quan trọng là ngay từ đầu phải hiểu được lợi nhuận kỳ vọng các bên liên quan và loại bỏ đi 

những kỳ vọng không thực tế (Klerkx và Nettle 2013). Các nhà nghiên cứu có thể giúp cho thấy cái 

nhìn sâu sắc vào những kỳ vọng các bên liên quan (xem 3.1.2 Mục tiêu chung), làm rõ các nguyên 

tắc cơ bản của diễn đàn đổi mới và tiết lộ lợi ích có thể có cho các bên liên quan. 
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Mối quan tâm của các bên liên quan trong việc tham gia diễn đàn thường bắt đầu với việc sẵn sàng 

cùng nhau giải quyết một vấn đề (Schut 2013a và cộng sự) và sự nhận biết được là vấn đề đưa ra 

quá phức tạp để có thể giải quyết bằng một bên liên quan riêng lẻ (Leeuwis 2000). Sự nhận biết này 

bao gồm sự hiểu biết của các nhà nghiên cứu về những gì mà các bên liên quan khác nhau có thể 

đóng góp vào quá trình đổi mới (và ngược lại). Để đạt được lợi ích các bên liên quan trong nghiên 

cứu, điều quan trọng là các bên liên quan có thể đóng góp một cách có ý nghĩa cho quá trình nghiên 

cứu (Adekunle và Fatunbi năm 2012; Neef và Neubert và cộng sự 2011). Đóng góp của các bên liên 

quan tới nghiên cứu không chỉ làm tăng cơ hội để đổi mới thành công, mà cũng có thể làm tăng tính 

đúng đắn và tính hợp pháp của nghiên cứu (xem 3.2.2 Cùng sáng tạo Kiến thức). 

 

Cuối cùng, việc đầu tư thời gian của các bên liên quan đòi hỏi cần đươc chú ý kỹ lưỡng, bởi vì theo 

quan điểm của họ nó phải có giá trị, ví dụ đến tham dự các cuộc họp, tham gia vào các khóa đào 

tạo, và câu trả lời câu hỏi khảo sát (Steins và Edwards, 1999). Nếu các bên liên quan dự kiến sẽ đầu 

tư thời gian của mình mà không nhìn thấy lợi ích trực tiếp, thì mức độ cam kết của họ sẽ rất thấp. 

Mặc dù đầu tư thời gian là rất quan trọng để duy trì cam kết của các bên liên quan, các nhà nghiên 

cứu thường đánh giá thấp điểm này (Neef và Neubert và cộng sự 2011). Do đó, điều quan trọng là 

các nhà nghiên cứu làm rõ là lượng thời gian các bên liên quan dự kiến đầu tư. Một điều quan trọng 

nữa là cần phải tính đến các lợi ích ngắn hạn và dài hạn của các bên liên quan trong các hoạt động 

của diễn đàn, bởi vì nếu đạt được mục tiêu ngắn hạn có thể khiến các thành viên có thêm động lực 

và tham gia vào quá trình đổi mới (Klerkx và Nettle 2013). 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Các khuyến khích khi tham gia vào diễn đàn là gì?  
2. Những khuyến khích nàoiđược các bên liên quan mong đợi?  
3. Các bên liên quan có động lực nội bộ để tham gia diễn đàn? 
4. Các bên liên quan có cơ hội để đóng góp có ý nghĩa cho nghiên cứu? 
5. Đầu tư thời gian dự kiến của các bên liên quan có được phân định hiệu quả? 

 

3.4.2 Các điều kiện thay đổi và sự linh hoạt 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Các quá trình đổi mới có đặc điểm phi tuyến tính, năng động, đa dạng, tùy thuộc rất nhiều vào bối 

cảnh cụ thể và đặc trưng bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, tính bất ổn và khó đoán trước (Sumberg 

2005; Hội trường 2007a; Klerkx và cộng sự 2009; Schut và cộng sự 2011; Tenywa và cộng sự 2011; 

Nederlof và cộng sự 2011; Adekunle và Fatunbi năm 2012; Schut và cộng sự 2013a; Boogaard và 

cộng sự 2013). Do đó, quá trình của diễn đàn đổi mới đòi hỏi sự thích nghi liên tục với những điều 

kiện thay đổi (theo Steins và Edwards 1999; Nederlof và Pyburn 2012; Kilelu và cộng sự 2013; 

Homann-Kee Tui và cộng sự 2013; Schut và cộng sự 2011; Makini và cộng sự 2013; Van Rooyen và 

cộng sự 2013; Schut và cộng sự 2013a). Ví dụ thay đổi có thể xảy ra do:  

- Ưu tiên của các bên liên quan  

- Trọng tâm và mục tiêu của diễn đàn  

Thành viên của diễn đàn; trên góc độ về nhóm nòng cốt tích cực đối với các thành viên mới 

tham gia và từ các thành viên rời khỏi diễn đàn theo các chủ đề thảo luận. 

- Vai trò và trách nhiệm của các thành viên diễn đàn 

- Các hoạt động của diễn đàn 

Chiến lược nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu 
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Động lực như vậy sẽ được tiếp nhận và những thay đổi thường là cho thấy dấu hiệu diễn đàn lành 

mạnh và đang hoạt động tốt. Ngược lại, sự phản kháng với thay đổi và tuân thủ cấu trúc khi thành 

lập thường có thể bóp chết sự đổi mới. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu 

 

Những thay đổi nói trên có thể khó mang lại các kết 

quả về những đóng góp nghiên cứu tới các diễn đàn 

đổi mới. Để đáp ứng đầy đủ những thay đổi đó, điều 

quan trọng là phải có một chiến lược nghiên cứu mở 

và linh hoạt ngay từ đầu (Neef và Neubert và cộng sự 

2011). Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi mối ưu tiên 

của diễn dần thay đổi nền tảng và cần phải có những 

chuyên môn khoa học khác nhau. Để duy trì sự liên 

quan và tính hợp pháp của  nghiên cứu, Adekunle và Fatunbi (2012: trang 986) cho rằng "bất cứ khi 

nào điều này xảy ra, các nhà nghiên cứu với đóng góp không phải là ưu tiên hàng đầu nên thoải mái 

nhường bước và để các nhà nghiên cứu khác với chuyên môn cần thiết định hướng sự đóng góp 

của các nhà nghiên cứu". 

 

Quá trình đổi mới thường khó có thể đoán trước và như vậy chúng ta chỉ kiểm soát và định hướng 

được phần nào (Klerkx và cộng sự 2010; Schut 2013a và cộng sự). Do đó, các nhà nghiên cứu cũng 

như các bên liên quan khác và các đối tác của chương trình trong các diễn đàn đổi mới cần phải linh 

hoạt, ví dụ: thông qua quản lý khả năng thích ứng (Klerkx và cộng sự 2010; Boogaard và cộng sự, 

ấn phẩm). Quản lý thích ứng có thể liên quan đến các cuộc đàm phán quan trọng với các nhà tài trợ 

và các đối tác dự án để thống nhất về một dự án khá cởi mở và lập kế hoạch nghiên cứu, ví dụ để 

tạo ra môi trường cho các hoạt động không dự tính trước. Hơn nữa, các quá trình đổi mới xảy ra với 

tốc độ tiến triển không đồng đều và khó đoán trước (Klerk và cộng sự 2010; Lema và Schut 2013). 

Ví dụ, thời gian đáp ứng kịp thời các cơ hội phát sinh là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự 

đóng góp của nghiên cứu đến quá trình đổi mới (Schut và cộng sự 2013a; Millgroom và cộng sự 

2011). Điều này đòi hỏi các nhà nghiên cứu nên được giao quyền hạn và sự tự do nhất định trong 

lĩnh vực này để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Các chiến lược nghiên cứu có đủ cởi mở và linh hoạt để đáp ứng với các điều kiện thay đổi?  
2. Các nhà tài trợ và các đối tác khác của chương trình có đồng ý về một kế hoạch dự án cởi mở? 
3. Các nhà nghiên cứu của diễn đàn có đủ quyền hạn để kịp thời đáp ứng với các điều kiện thay 

đổi? 

 

Một số thông tin (đã xuất bản) về quản lý khả năng thích ứng: 

 Cổng thông tin các quá trình đa phương. Quản lý thích ứng/ Multi-stakeholder Processes 
Resource Portal. Adaptive Management (WUR CDI) 

  

http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1289
http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1289
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3.4.3 Nguồn lực và bền vững 

Tìm hiểu vấn đề 

  

Các quá trình đổi mới sẽ mất nhiều thời 

gian, tức là chúng có thể mất nhiều năm nếu 

không cũng phải là vài thập kỷ (Turnhout và 

cộng sự 2013; Ngân hàng Thế giới 2006). 

Như vậy sẽ có thời gian khá dài để "hoàn 

trả", đặc biệt là khi có nhiều mạng lớn cùng 

tham gia (Klerkx và Nettle 2013). Như vậy, các diễn đàn đổi mới đòi hỏi rất nhiều về nguồn lực tài 

chính cũng như nhân sự (Makini và cộng sự 2013, Varma và cộng sự 2009, Nederlof và cộng sự 

2011). Mặc dù các nguồn lực lớn có thể  thúc đẩy diễn đàn, nhưng những thay đổi sâu rộng mà 

chúng có thể khơi dậy thường bền vững hơn và có cách tiếp cận rộng hơn so với những thay đổi bề 

ngoài và có tính địa phương hóa đạt được thông qua sự can thiệp trực tiếp (Duncan và cộng sự 

2013). 

 

Một câu hỏi thường xuyên được đặt ra là liệu diễn đàn đổi mới có bền vững (theo Nederlof và cộng 

sự 2011, Makini và cộng sự 2013). Câu trả lời trước hết phụ thuộc vào định nghĩa thế nào là một 

diễn đàn bền vững. Ví dụ, Makini và cộng sự (2013) mô tả một diễn đàn bền vững là: "Một trong số 

đó là khả năng tiếp tục đổi mới, củng cố các thành quả đạt được của nó, thay đổi sự tập trung khi 

cần thiết, đổi mới thành phần để giải quyết những vấn đề mới và do đó tiếp tục tạo ra lợi ích cho các 

thành viên của mình theo thời gian với sự ổn định tương đối". Mặc dù điều này chỉ là mong muốn 

các bên liên quan tiếp tục tương tác và sáng tạo để đáp ứng với các điều kiện kinh tế, chính trị và xã 

hội  thay đổi, điều này không nhất thiết phải được thông qua diễn đàn. Đôi khi việc thiết lập một diễn 

đàn có thể tạo lập các mối liên kết và văn hóa đổi mới trong một nhóm các bên liên quan, và như 

vậy mà diễn đàn chính thức không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, nếu các thành viên diễn đàn quyết 

định tiếp tục thì điều quan trọng là phải cân nhắc tìm các nguồn lực ở đâu và những người có thể 

thúc đẩy cho quá trình (Nederlof và cộng sự 2011). Người ta cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 

quá trình tham gia trong chương trình, khi mà có nhiều khả năng các bên liên quan tiếp tục hoạt 

động mà không cần hỗ trợ của dự án nếu như họ đã tham gia tích cực ngay từ đầu. 

 

Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu)  

 

Các nhà nghiên cứu có thể làm rõ hơn kỳ vọng của các nhà tài trợ, các tổ chức đối tác và các bên 

liên quan đối trong khoảng thời gian đã định. Hơn nữa, tốc độ tiến triển của diễn đàn có thể khác với 

kế hoạch nghiên cứu (Lema và Schut 2013). Mặc dù giá trị khoa học rất quan trọng cho các nhà 

nghiên cứu duy trì tính hợp pháp, nhưng nó cũng tạo thành một hình thức đánh đổi với khả năng sử 

dụng của các kết quả trong quá trình đổi mới (Turnhout và cộng sự 2013; Milgroom và cộng sự 

2011). 

 

Cũng cần thiết để xem xét các nguồn lực đến từ đâu và người nào kiểm soát chúng khi mà điều này 

vốn đã ảnh hưởng đến động lực về quyền lực (Cullen et al. 2013b). Trong chương trình 

Humidtropics, diễn đàn đổi mới có khả năng được tài trợ thông qua các trung tâm nghiên cứu thuộc 

CGIAR. Như vậy, các trung tâm thuộc CGIAR và các đối tác triển khai thực hiện có một vị trí vững 

mạnh để gây ảnh hưởng đến hoạt động diễn đàn. Điều này có thể gây ra nguy cơ là nghiên cứu sẽ 

chi phối trong các diễn đàn đổi mới và do đó đòi hỏi sự chú ý cẩn thận và rõ ràng của các nhà 

nghiên cứu (xem 3.1.3 Câu hỏi nghiên cứu phù hợp và 3.3.1  Bất công về quyền lực). Ví dụ, điều 

quan trọng là làm cho rõ ràng những nguồn lực nào mà chương trình Humidtropics cung cấp và 

những người tham gia dự kiến sẽ cung cấp những đầu vào nào ngoài việc tiêu tốn nhiều thời gian 
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của họ, ví dụ như chi phí vận chuyển. Ngoài ra, ban chủ nhiệm diễn đàn (ví dụ: chủ tịch, thư ký, thủ 

quỹ) có thể được bầu và sau đó tham gia vào việc phân bổ nguồn lực. Điều này không loại bỏ các 

động lực về quyền lực, nhưng nó sẽ làm quá trình ra quyết định vượt ra ngoài các trung tâm nghiên 

cứu và đối tác thực hiện.  

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Mong đợi của các nhà tài trợ, các tổ chức đối tác và các bên liên quan đối trong khoảng thời 
gian của quá trình đổi mới là những gì? 

2. Tìm kiếm nguồn lực ở đâu? Và ai là người kiểm soát chúng?  
3. Diễn đàn đổi mới nên hoạt động bền vững? Nếu vậy, khi nào thì nó được coi là một nền tảng 

bền vững?  
4. Diễn đàn được trông đợi sẽ tiếp tục hoạt động sau khi kết thúc chương trình? Nếu vậy, nó sẽ 

tồn tại theo hình thức nào và lấy nguồn lực từ đâu? 

3.5 Giám sát và Đánh giá 

Tìm hiểu vấn đề 

 

Mặc dù ý tưởng về diễn đàn đổi mới được bắt 

nguồn vững chắc từ lý thuyết về hệ thống đổi 

mới, nhưng những giá trị và đóng góp tới 

nghiên cứu hiệu quả cho phát triển và đạt được 

các kết quả của quá trình phát triển vẫn cần 

phải được chứng minh. Người ta cho rằng các 

diễn đàn đổi mới có thể dẫn đến những thay 

đổi đa dạng, ví dụ: nâng cao kiến thức, thái độ, 

thực hành, kỹ năng và năng lực đổi mới của 

các bên liên quan, tăng cường điều phối, hành 

động mang tính bổ sung và tập thể, và cải thiện 

sinh kế (Nederlof và cộng sự 2011; Neef và 

Neubert và cộng sự 2011; Lundy và cộng sự 

2013). Một số kinh nghiệm từ các dự án trước 

đó đã chỉ ra rằng diễn đàn đổi mới có thể hỗ trợ 

đổi mới (ví dụ như Nederlof và cộng sự 2011; Swaans 2013a và cộng sự), nhưng vẫn còn những 

hiểu biết hạn chế trong quá trình này. 

 

Các quá trình đổi mới có đặc trưng là tự tổ chức (Hall 2007a; Klerkx và cộng sự 2010). Trong trường 

hợp này, tự tổ chức "không có nghĩa là thay đổi đó xảy ra tự động và không có chủ ý của con người, 

nhưng đúng hơn là nó xảy ra như là kết quả không mong muốn từ rất nhiều hành động cố ý tương 

tác và giao thoa với nhau theo những cách thức phức tạp" (Leeuwis và Aarts 2011: trang r26). Điều 

này có nghĩa là những kết quả của diễn đàn đổi mới chỉ có thể lên kế hoạch được phần nào và phần 

lớn vẫn không lường trước được, điều này làm chúng ta khó khăn để đo lường các kết quả (Leeuwis 

2013). Hơn nữa, những thay đổi có thể không dễ nhận thấy theo hình thái phi vật thể và mang lại kết 

quả gián tiếp. Điều này cũng khiến ta khá khó khăn để đánh giá tác động của diễn đàn đổi mới và 

các bên trung gian đổi mới (Milgroom và cộng sự 2011; Nederlof và cộng sự 2011; Klerkx và cộng 

sự 2009; Cullen và cộng sự 2013a). Hơn nữa, quá trình đổi mới được đặc trưng bởi sự tác động lẫn 

nhau của nhiều yếu tố, dẫn đến việc khá khó khăn để thay đổi thuộc tính theo một nguyên nhân cụ 

thể (Duncan và cộng sự 2013). Tuy nhiên, những thách thức này không thể ngăn cản chúng ta cố 

gắng để nắm bắt hiệu quả của chúng. Thay vào đó, nghiên cứu có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc về 

tính hiệu quả của diễn đàn đổi mới cũng như các quá trình của diễn đàn. 
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Vai trò của nghiên cứu (hoặc nhà nghiên cứu) 

 

Những thách thức nêu trên ngụ ý rằng các chỉ số thông thường và các khung lô-gic là quá hạn hẹp. 

Ví dụ, có vô số các phương pháp bổ sung khác nhau để chỉ ra kết quả: thay đổi đáng kể nhất, phân 

tích mạng lưới xã hội, và con đường tác động có sự tham gia (Lundy và cộng sự 2013). Hơn nữa, 

một số khởi đầu đã được thực hiện để phát triển thêm các phương pháp và các chỉ số giám sát và 

đánh giá cho các diễn đàn đổi mới trong bối cảnh chuỗi giá trị (ví dụ như Swaans và cộng sự 

2013b;. Cadilhon 2013). Trong chương trình Humidtropics, chúng tôi quan tâm đến đổi mới hệ thống 

và thay đổi thể chế - việc này đặc biệt quan trọng để phát triển bổ sung và/hoặc mới các chỉ số định 

lượng có thể nắm bắt những đổi mới hệ thống, thay đổi thể chế và đổi mới năng lực. Ví dụ, các chỉ 

số thay đổi như vậy có thể là: thỏa thuận về tầm nhìn chung trong tương lai, một loạt các thử nghiệm 

kỹ thuật xã hội, thay đổi trong mạng lưới chính sách, hạn chế giảm hấp thu công nghệ, thể chế hóa 

các phương pháp mới và các quy trình trong hệ thống đổi mới, phát triển và mở rộng các liên minh 

cho thay đổi (ngoài các nền tảng), và tiếp tục độc lập mạng lưới đổi mới. Cũng rất quan trọng để tiến 

hành nghiên cứu chẩn đoán về bối cảnh thể chế ngay từ đầu để có cơ sở dữ liệu ban đầu cho việc 

đánh giá những thay đổi trong giai đoạn sau của dự án (Hall và cộng sự 2003; Nederlof và cộng sự 

2011). 

 

Ngoài ra, khung học tập là cần thiết để thấy được sự phức tạp và khó nhận thấy của quá trình đổi 

mới (Hall và cộng sự 2003). Một khía cạnh quan trọng của việc học là cần thiết phải phản ánh (xem 

3.2.2 Cùng sáng tạo kiến thức), mà còn bao gồm nhận ra thất bại và học hỏi từ những sai lầm này 

(Varma và cộng sự 2009; Hội đồng khoa học CGIAR năm 2009; Kristjanson và cộng sự, 2009; 

Makini và cộng sự 2013). Hoạt động giám sát và đánh giá có sự tham gia là thuận lợi bởi vì nó cung 

cấp cho các bên liên quan cơ hội để học hỏi lẫn nhau và đưa ra quan điểm của họ về quá trình (Hall 

và cộng sự 2003; Klerkx và cộng sự 2012). Cũng sẽ hữu ích để phản ánh về các hoạt động của diễn 

đàn và xây dựng không gian để phản hồi (có thể xem thêm Giám sát Phản ánh đối với hoạt động, 

van Mierlo và cộng sự 2010a và 2010b). Tài liệu hóa về quá trình có thể cung cấp những hiểu biết 

có giá trị trong quá trình đổi mới, nhưng cũng có thể mất khá nhiều thời gian (Varma và cộng sự, 

2009). Sau đó, cũng hợp lý để xem xét nghiên cứu có thể hoặc nên thực hiện những vai trò và 

nhiệm vụ nào và các bên liên quan khác đóng góp gì để có thể thực hiện giám sát và đánh giá diễn 

đàn.  Cũng nên chú ý đến sự thỏa hiệp trong khung học hỏi, tức là nhận thấy các kết quả tích cực 

cũng như tiêu cực, người thắng cũng như kẻ thua (Leeuwis 2013). 

 

Tóm tắt các câu hỏi chính 

1. Làm thế nào để xác định tính hiệu quả của diễn đàn đổi mới?  
2. Những chỉ tiêu và phương pháp có sẵn nào để đo lường sự đổi mới về hệ thống, thay đổi thể 

chế và năng lực đổi mới? Những chỉ số mới nào cần được phát triển?  
3. Những bối cảnh thể chế nào cần được đưa vào nghiên cứu cơ bản?  
4. Liệu các phương pháp giám sát và đánh giá được lựa chọn có cho phép nắm bắt được những 

kết quả ngoài ý muốn?  
5. Liệu khung học hỏi có bao gồm sự phức tạp và khó nhận biết của quá trình đổi mới?  
6. Liệu quá trình giám sát và đánh giá có sự tham gia? Nghĩa là: Liệu các bên liên quan có tích cực 

tham gia giám sát và đánh giá quá trình của diễn đàn đổi mới?  
7. Có đủ không gian và sự hỗ trợ trong diễn đàn và các tổ chức nghiên cứu để nhận biết và học 

hỏi từ thất bại? 

 

Một số thông tin (đã xuất bản) về Khung học hỏi và Giám sát và Đánh giá bối cảnh thể chế 

 Tài liệu hướng dẫn về Giám sát và đánh giá nghiên cứu cho hành động có sự tham gia/ 

Handbook for Participatory Action Research, Monitoring and Evaluation (Chevalier and Buckles 

2013) 

 Đánh giá có sự tham gia/ Participatory Evaluation (Better Evaluation) 

 Định vị kết quả/ Outcome mapping (Better Evaluation) 

http://www.sas2.net/sites/default/files/sites/all/files/manager/Toolkit_En_March7_2013-S.pdf
http://betterevaluation.org/plan/approach/participatory_evaluation
http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping
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 Hành động Giám sát Phản thân/ Reflexive Monitoring in Action  (Van Mierlo et al. 2010b) 

 Cổng thông tin cùng sáng tạo kiến thức. Các quá trình của các bên đa phương. Công cụ-Phân 
tích thể chế/ Knowledge co-creation portal. Multi-stakeholder processes. Tools - Institutional 
Analysis (WUR) 

 Đánh giá nhanh các Hệ thống Đối mới Nông nghiệp/ Rapid Appraisal of Agricultural Innovation 
Systems (RAAIS) (Schut et al. in press; Schut et al. in prep) 

 Liên minh học tập: Phương pháp xấy dựng các hệ thống đổi mới  các bên đa phương/‘Learning 

alliances: an approach for building multi-stakeholder innovation systems’ (Lundy et al. 2005) 

http://edepot.wur.nl/149471
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/institutional-analysis
http://www.wageningenportals.nl/msp/tool/institutional-analysis
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4 Kết luận 

Tóm lại, trong giai đoạn khởi động của diễn đàn, điều quan trọng là dành đủ thời gian, bởi vì giai 

đoạn này đòi hỏi phải có một số quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến quá trình đổi mới trong 

suốt quá trình sau này. Đặc biệt trong những giai đoạn đầu, thường là rất quan trọng để các nhà 

nghiên cứu xem xét những câu hỏi nghiên cứu phù hợp là gì (cả về mặt tự nhiên cũng như xã hội) 

và thậm chí có thể còn quan trọng hơn là làm thế nào xác định được những câu hỏi này. 

 

Hơn nữa, một số vấn đề được đề cập trong tài liệu này đòi hỏi phải có những thay đổi đáng kể về hệ 

thống ở mức độ rộng lớn, ví dụ những người thúc đẩy kiểu mới, các sứ mệnh tổ chức, cơ chế 

khuyến khích và vai trò mới của các nhà nghiên cứu. Những thay đổi này đòi hỏi phải có "sự đổi mới 

của cả hệ thống đổi mới" và không xảy ra trong một sớm một chiều. 
 

Với tài liệu này, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự giúp đỡ bằng cách cho thấy và một phần nào làm 

sáng tỏ sự phức tạp của diễn đàn đổi mới bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề 

và các vấn đề quan trọng. Chúng tôi muốn khuyến khích người đọc phản ánh về vai trò của các nhà 

nghiên cứu trong các diễn đàn đổi mới, ví dụ bằng cách sử dụng Sơ đồ suy nghĩ (Phụ lục I) và Bảng 

câu hỏi phản ánh (Phụ lục II), bởi vì những suy nghĩ này là rất quan trọng nếu chúng ta muốn nghiên 

cứu của chúng ta có thể tác động đến phát triển thông qua các diễn đàn đổi mới. 



 

 32 

Tài liệu tham khảo 

Adekunle A.A and Fatunbi A.O (2012). Phương pháp tiếp cận để thành lập diễn đàn nghiên cứu 

nông nghiệp và phát triển cho nhiều bên liên quan/ Approaches for setting-up multi-stakeholder 

platforms for agricultural research and development. World Applied Sciences Journal 16 (7): 

981-988. 

Adekunle A.A, A.O Fatunbi and M.P Jones (2010). Làm thế nào để thiết lập diễn đàn đổi mới. Hướng 

dẫn khái niệm cho chương trình thách thức tiểu vùng Sahara châu Phi/ How to set up an 

innovation platform. A concept guide for the Sub-Saharan African challenge programme (SSA 

CP). Forum for Agricultural Research in Africa (FARA). 

Blackmore, C., Ison, R., Jiggins, J. (2007). Học hỏi xã hội: một công cụ chính sách thay thế để quản 

lý các vùng nước trong bối cảnh châu Âu/ Social learning: an alternative policy instrument for 

managing in the context of Europe's water. Environmental Science & Policy 10(6):493-498. 

Boogaard, B.K., Oosting, S.J. , Bock, B.B. , Wiskerke, J.S.C. (2011) Tính bền vững của văn hóa xã 

hội trong chăn nuôi gia súc: Điều tra về nhận thức xã hội về chăn nuôi bò sữa/ The sociocultural 

sustainability of livestock farming: an inquiry into social perceptions of dairy farming. Animal 5 

(9): 1458 - 1466. 

Boogaard, B.K., K. Swaans, S.C.J. Hendrickx, M.Cosijn, (in press). Phản ánh về quá trình đổi mới 

trong dự án phát triển chăn nuối dê qui mô nhỏ ở Mozambique/ Reflection on innovation 

processes in a smallholder goat development project in Mozambique. In: Triomphe, B., Waters-

Bayer, A., Klerkx, L., Schut, M., Cullen, B., Kamau, G., Le Borgne., E., in press. Đổi mới canh 

tác trong nông hộ nhỏ ở châu Phi: Những tiến bộ gần đây và khuyến nghị. Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế về Hệ thống đổi mới nông nghiệp ở châu Phi/ Innovation in small holder farming in Africa: 

recent advances and recommendations. Proceedings of the International workshop on 

Agricultural Innovation Systems in Africa (AISA), 29-31 May 2013, Nairobi, Kenya. 

Cadilhon, J., (2013). Khung khái niệm để đánh giá tác động của diễn đàn đổi mới lên phát triển chuỗi 

giá trị nông sản/ A conceptual framework to evaluate the impact of innovation platforms on 

agrifood value chains development. 138th EAAE Seminar on Pro-poor Innovations in Food 

Supply Chains, September 11-3, Ghent, Belgium.  

CGIAR Science Council (2012) Tăng cường Chiến lược và Khung kết quả thông qua ưu tiên/ 

Strengthening Strategy and Results Framework through prioritization.  

CGIAR Science Council (2009) Đánh giá Khoa học xã hội trong CGIAR/ Stripe Review of Social 

Sciences in the CGIAR. Rome, Italy: Science Council Secretariat 

CGIAR Science Council (2006) Định vị CGIAR trong nghiên cứu toàn cầu liên tục phát triển/ 

Positioning the CGIAR in the Global Research for Development Continuum. Rome, Italy: 

Science Council Secretariat.  

Chevalier, J.M. and Buckles, D.J. (2013) Sổ tay nghiên cứu thực hành có sự tham gia, Lập kế hoạch 

và đánh giá/ Handbook for Participatory Action Research, Planning and Evaluation. 

SAS2Dialogue, Ottawa. 

Cullen, B., Tucker, J., Snyder, K., Duncan, A., Lema, Z., (2013a) Diễn đàn đổi mới, Quyền lực, Đại 

diện và Sự tham gia: Bài học từ vùng Đồng bằng sông Nile xanh, Ethiopia/ Innovation platforms, 

Power, Representation and Participation: Lessons from the Blue Nile Bassin, Ethiopia.  (under 

review) 

Cullen, B., Tucker, J., Homann-Kee Tui, S., (2013b) Động lực về quyền lực và đại diện trong nền 

tảng đổi mới. Tóm lược Thực tiễn 4 - Diễn đàn đổi mới/Power dynamics and representation in 

innovation platforms. Innovation Platforms Practice Brief 4. CGIAR Research program on 

Integrated systems for the Humid Tropics, Nairobi, Kenya 

DFID. 2003. Công cụ cho phát triển: Sổ tay cho những người tham gia vào hoạt động phát triển/ 

Tools for development. A handbook for those engaged in development activity. Performance and 

Effectiveness Department, Department for International Development 142 pp.  



 

 33 

Duncan, A., Le Borgne, E., Maute, F., Tucker, J. (2013). Tác động của diễn đàn đổi mới, Tóm lược 

Thực tiễn 12 - Diễn đàn đổi mới/ Impact of innovation platforms, Innovation Platforms Practice 

Brief 12.  CGIAR, Research program on Integrated systems for the Humid Tropics, Nairobi, 

Kenya 

Engel, P. and M. Salomon, 1997. Thúc đẩy đổi mới cho phát triển: Hộp nguồn lực RAAKS/các tổ 

chức xã hội của sự đổi mới - Tập trung vào sự tương tác giữa các bên liên quan/ Facilitating 

innovation for development: a RAAKS resource box/the social organization of innovation - a 

focus on stakeholder interaction, Royal Tropical Institute, Amsterdam, Netherlands.  

Filipe, M., (2009). Diễn đàn đổi mới ở Mozambique. Bằng chứng tại Chicualacuala và Changara/ The 

Innovation platform in Mozambique. Evidence from Chicualacuala and Changara. International 

Livestock Research Institute (ILRI), Maputo, Mozambique.  

Fisher, R., and Ury, W.L, (1981). Đi đến thống nhất: Thỏa thuận đàm phán mà không thỏa hiệp/ 

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in. Penguin Books, New York. 

Flinterman F, .J., Roep, D. Luijer, A.. (2012). Kết nối những chế độ không tương đồng: Làm thế nào 

hình thành chế độ trung gian thúc đẩy đổi mới hệ thống/ Bridging incompatible regimes: how the 

formation of intermediary regimes drives system innovation. In: M. Barbier & B. Elzen, System 

Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Transitions for Sustainable 

Agriculture.  INRA -Science for Action and Development, E-book, Paris: p.86-100. 

Geels, F.W. and J. Schot (2007). Phân loại các cách thức chuyển đổi kỹ thuật xã hội/ Typology of 

sociotechnical transition pathways. Research Policy, 36, 399-417.  

Hall, A., Rasheed Sulaiman, V., Clark, N., and Yoganand, B., (2003). Từ đánh giá ảnh hưởng đến 

các bài học thể chế: Quan điểm hệ thống đổi mới về cải thiện quản lý các nghiên cứu nông 

nghiệp quốc tế/From measuring impact to learning institutional lessons: an innovation systems 

perspective on improving the management of international agricultural research. Agricultural 

Systems, 78 (2), 213–241. 

Hall, A. (2007b). Nguồn gốc và ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống đổi mới quan điểm trong việc thiết 

kế và thực hiện các dự án nghiên cứu nông nghiệp: Một số quan sát cá nhân/ The origins and 

implications of using innovation systems perspectives in the design and implementation of 

agricultural research projects: Some personal observations. Maastricht, the Netherlands. 

Hall, A. (2007a). Những thách thức để tăng cường các hệ thống đổi mới nông nghiệp: Chúng ta sẽ đi 

đâu từ đây?/ Challenges to Strengthening Agricultural Innovation Systems : Where Do We Go 

From Here? Farmer First Revisited: 20 Years On. Sussex, UK. 

Hawkins, R., W. Heemskerk, R. Booth, J. Daane, A. Maatman and A A Adekunle (2009). Phối hợp 

nghiên cứu nông nghiệp cho phát triển (IAR4D). Tóm tắt Khái niệm cho Diễn đàn nghiên cứu 

nông nghiệp ở châu Phi (Fara) Chương trình Thách thức tiểu vùng tại hạ sa mạc Saharan, châu 

Phi/ Integrated Agricultural Research for Development (IAR4D). A Concept Paper for the Forum 

for Agricultural Research in Africa (FARA) Sub-Saharan Africa Challenge Programme (SSA CP).  

FARA, Accra, Ghana.  

Hemmati, M. (2002). Quá trình cho các bên liên quan đa phương về Quản trị và Bền vững/ Multi-

Stakeholder Processes for Governance and Sustainability. Earthscan, London, UK. 

Hermans, A. F., Klerkx, L., & Roep, D. (2012). Các điều kiện cơ cấu cho mạng lưới đổi mới năng 

động: Đánh giá tám hệ thống kiến thức và đổi mới nông nghiệp tại châu Âu/ Structural 

conditions for dynamic innovation networks: a review of eight European Agricultural Knowledge 

and Innovation Systems. 10th European IFSA symposium (pp. 1–11). Denmark. 

Homann-Kee Tui, S., Adekunle, A., Lundy,M., Tucker, J., Birachi, E., Schut, M., Klerkx, L., 

Ballantyne, P., Duncan, A., Cadilhon, J., Mundy, P. (2013). Diễn đàn đổi mới là gì? Tóm lược 

Thực tiễn 1 - Diễn đàn đổi mới/ What are innovation platforms? Innovation Platforms Practice 

Brief 1.  Nairobi, Kenya: ILRI 

Hounkonnou, D., Kossou, D., Kuyper, T. W., Leeuwis, C., Nederlof, E. S., Röling, N., Sakyi-Dawson, 

O., et al. (2012). Cách tiếp cận hệ thống đổi mới để thay đổi thể chế: phát triển cho nông hộ nhỏ 

ở Tây Phi/ An innovation systems approach to institutional change: Smallholder development in 

West Africa. Agricultural Systems, 108, 74–83.  



 

 34 

Kilelu, C. W., Klerkx, L., & Leeuwis, C. (2013). Làm sáng tỏ vai trò của các diễn đàn đổi mới trong 

việc hỗ trợ cùng phát triển về đổi mới: Đóng góp và căng thẳng trong chương trình phát triển 

chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ/ Unravelling the role of innovation platforms in supporting co-

evolution of innovation: Contributions and tensions in a smallholder dairy development 

programme. Agricultural Systems 118 (2013) 65–77 

Klerkx, L., and Nettle, R. (2013). Những thành tựu và thách thức của các sáng kiến hỗ trợ đổi mới 

hợp tác sản xuất trong ngành sữa tại Úc và Hà Lan: Nghiên cứu so sánh/ Achievements and 

challenges of innovation co-production support initiatives in the Australian and Dutch dairy 

sectors: a comparative study. Food Policy, 40, 74-89. 

Klerkx, L., Mierlo, B. Van, and Leeuwis, C. (2012). Sự phát triển các hệ thống phương pháp tiếp cận 

để đổi mới nông nghiệp: Các khái niệm, phân tích và can thiệp/ Evolution of systems 

approaches to agricultural innovation: concepts, analysis and interventions. In I. Darnhofer, D. 

Gibbon, & B. Dedieu (Eds.), Farming Systems Research into the 21st Century: The New 

Dynamic (pp. 457–483). Dordrecht: Springer Netherlands.  

Klerkx, L., Gildemacher, P., (2012). Vai trò của bên trung gian đổi mới trong các hệ thống đổi mới 

nông nghiệp/ The role of innovation brokers in agricultural innovation systems., in: Bank, W. 

(Ed.), Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook,. World Bank, Washinton DC, 

pp. 211-230. 

Klerkx, L., Aarts, N., Leeuwis, C. (2010). Quản lý thích ứng trong hệ thống đổi mới nông nghiệp/ 

Adaptive management in agricultural innovation systems: The interactions between innovation 

networks and their environment. Agricultural Systems, 103, 390-400. 

Klerkx, L., and Leeuwis, C. (2009). Thực hiện nghiên cứu nông nghiệp theo nhu cầu: Những ảnh 

hưởng thể chế trong hệ thống công cộng và tư nhân trong việc lập Kế hoạch Nghiên cứu tại Hà 

Lan/Operationalizing Demand-Driven Agricultural Research: Institutional Influences in a Public 

and Private System of Research Planning in The Netherlands. Journal of Agricultural Education 

and Extension, 15 (2): 161-175 

Klerkx, L., Hall, A., & Leeuwis, C. (2009). Tăng cường năng lực đổi mới nông nghiệp: Liệu các bên 

trung gian đổi mới có thể trả lời?/Strengthening Agricultural Innovation Capacity: Are Innovation 

Brokers the Answer? International Journal Agricultural Resources, Governance and Ecology, 8, 

5/6: 409-438 

Kristjanson, P., R.S. Reid, N. Dickson, W.C. Clark, D. Romney, R. Puskur, S. MacMillan, and D. 

Grace (2009). Liên kết kiến thức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế với hành động phát triển bền 

vững/ Linking international agricultural research knowledge with action for sustainable 

development. Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (13): 5047-5052. 

Lema, Z., and Schut, M., (2013). Diễn đàn đổi mới và Nghiên cứu, Tóm lực thực tiến số 3 - Diễn đàn 

đổi mới/ Research and innovation platforms, Innovation Platforms Practice Brief 3.  Nairobi, 

Kenya: ILRI 

Leeuwis, C., (2004). Truyền thông để đổi mới nông thôn: Suy nghĩ về Hệ thống Khuyến nông/ 

Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. Blackwell Science, 

Oxford.  

Leeuwis, C., (2000) Định nghĩa lại khái niệm tham gia cho phát triển nông thôn bền vững: Hướng tới 

cách tiếp cận đàm phán/ Reconceptualizing Participation for Sustainable Rural Development: 

Towards a Negotiation Approach. Development and Change, 31, 931-959 

Leeuwis, C., and Aarts, N., (2011) Suy nghĩ lại về truyền thông trong quá trình đổi mới: Tạo môi 

trường cho sự thay đổi trong hệ thống phức tạp/ Rethinking Communication in Innovation 

Processes: Creating Space for Change in Complex Systems. The Journal of Agricultural 

Education and Extension, 17:1, 21-36.  

Leeuwis, C., (2013). Hiệu suất kết nối và thay đổi để thành công/ Coupled Performance and Change 

in the Making. Inaugural lecture upon taking up the post of Professor of Knowledge, Technology 

and Innovation at Wageningen University on 6 June 2013. 

Long, N. (2001). Phát triển Xã hội học: Quan điểm của bên tham gia/ Development Sociology: actor 

perspectives. Routledge, Abingdon, Oxon, UK.  



 

 35 

Lunch, N, and Lunch, C. (2006). Nhìn nhận về video có sự tham gia. Sổ tay đối hiện trường/ Insights 

into Participatory Video. A Handbook for the Field. InsightShare.  

Lundy, M., Cadilhon, J., LeBorgne, E.,  Birachi, E.,  Cullen,  B., Boogaard, B., Adekunle, A., Victor,  

M., (2013). Giám sát diễn đàn đổi mới, Tóm lược thực tiễn số 5 - Diễn đàn đổi mới/ Monitoring 

innovation platforms, Innovation Platforms Practice Brief 5. Nairobi, Kenya: ILRI 

Lundy, M., Gottret, M.V., Ashby, J., (2005). Liên minh học tập: Cách tiếp cận để xây dựng hệ thống 

đổi mới với nhiều bên liên quan/ Learning alliances: an approach for building multi-stakeholder 

innovation systems, ILAC Brief 8. Bioversity, Rome. 

Makini, F.,W.,  Kamau, G.,M.,  Makelo, M.N., Adekunle, A., A, Mburathi, K., G., Misiko, M., Pali, P., 

and Dixon, J., (2013). Hướng dẫn hoạt động cho lĩnh vực phát triển và quản lý diễn đàn đổi mới 

nông nghiệp địa phương/ Operational field guide for developing and managing local agricultural 

innovation platforms, KARI, Kenya, pp 92.  

Meinzen-Dick, R., N. Johnson, A. Quisumbing, J. Njuki, J. Behrman, D. Rubin, A. Peterman, and 

Waithanji, E. (2011). Giới, các tài sản và các chương trình phát triển nông nghiệp: Khung khái 

niệm/ Gender, Assets, and Agricultural Development Programs: A Conceptual Framework. 

CAPRi Working Paper No. 99. International Food Policy Research Institute, Washington D.C 

Milgroom, J. et al 2011. Chapter 11 Nghiên cứu điểm Limpopo: Vai trò của nghiên cứu trong cuộc 

xung đột về tài nguyên thiên nhiên; thông báo về các cuộc đàm phán tái định cư tại Vườn Quốc 

gia Limpopo, Mozambique/ Limpopo case: the role of research in conflict over natural resources; 

informing resettlement negotiations in Limpopo National Park, Mozambique. In: Knowledge in 

action. The search for collaborative research for sustainable landscape development 

Misiko, M., Mundy, P., Ericksen, P., (2013). Diễn đàn đổi mới để hỗ trợ quản lý tài nguyên thiên 

nhiên, Tóm lược thực tiễn số 11 - Diễn đàn đổi mới/ Innovation platforms to support natural 

resource management, Innovation Platforms Practice Brief 11.  Nairobi, Kenya: ILRI 

Nederlof, S., Wongtschowski, M. & van der Lee, F., Eds. (2011). Cùng nhau suy nghĩ: Thực tiễn diễn 

đàn đổi mới nông nghiệp/ Putting heads together: Agricultural innovation platforms in practice. 

Development, Policy & Practice. Bulletin 396, KIT Publishers.  

Nederlof, E.S. and R. Pyburn (eds). 2012. Cùng hợp sức thực hiện: Thúc đẩy các diễn đàn đổi mới 

để kích thích thay đổi thể chế ở Tây Phi/ One finger cannot lift a rock: Facilitating innovation 

platforms to trigger institutional change in West Africa. KIT Publishers, Amsterdam, the 

Netherlands. 

Neef, A., and Neubert, D., (2011). Sự tham gia của các bên liên quan trong các dự án nghiên cứu 

nông nghiệp: Khung khái niệm để suy nghĩ và ra quyết định/ Stakeholder participation in 

agricultural research projects: a conceptual framework for reflection and decision-making. 

Agriculture and Human Values, 28:179-194 

ODA (1995) Lưu ý hướng dẫn về cách phân tích các bên liên quan trong các dự án và chương trình 

viện trợ/ Guidance Note on how to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes. 

Londen: Overseas Development Administration, Social Development Department.  

Pali, P. and Swaans, K. 2013. Hướng dẫn cho các diễn đàn đổi mới: Thúc đẩy, giám sát và đánh giá/ 

Guidelines for innovation platforms: Facilitation, monitoring and evaluation. ILRI Manual 8. 

Nairobi, Kenya: ILRI. 

Pretty, J.N, I. Guijt, J. Thompson, I., Scoones (1995). Hành động và Học hỏi có sự tham gia/ 

Participatory Learning and Action. A trainer’s guide. Londen, IIED.  

Roep, D. and Wiskerke, J. S. C. (2012). Chương 9. Bố trí lại các loại thực phẩm. Vai trò của Mạng 

lưới Thực phẩm thay thế/Chapter 9. Reshaping the Foodscape. The Role of Alternative Food 

Networks In: Spaargaren, G., Oosterveer, P, and Loeber, A., (eds) Food Practices in Transition. 

Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity, 

Routledge, New York: 207-228. 

Schut, M., Klerkx, L., Rodenburg, J., et al., (in prep.). Đánh giá nhanh các hệ thống đổi mới nông 

nghiệp. Khung hướng dẫn để chẩn đoán hệ thống về các vấn đề nông nghiệp phức tạp/ RAAIS: 

Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems. A framework for system diagnostics of 

complex agricultural problems. 



 

 36 

Schut, M., Klerkx, L., Rodenburg, J. Kayeke, J.M., van Ast, A., Bastiaans, L., (in press.) Đánh giá 

nhanh các hệ thống đổi mới nông nghiệp. Khó khăn và cơ hội cho sự đổi mới trong việc kiểm 

soát cỏ dại ký sinh trong sản xuất lúa phụ thuộc nước mưa ở Tanzania/ Rapid Appraisal of 

Agricultural Innovation Systems (RAAIS): Constraints and opportunities for innovation in 

controlling parasitic weeds in rain-fed rice production in Tanzania. In: Triomphe, B., Waters-

Bayer, A., Klerkx, L., Schut, M., Cullen, B., Kamau, G., Le Borgne., E., in press. Innovation in 

small holder farming in Africa: recent advances and recommendations. Proceedings of the 

International workshop on Agricultural Innovation Systems in Africa (AISA), 29-31 May 2013, 

Nairobi, Kenya. 

Schut, M., C. Leeuwis, A. van Paassen, and A. Lerner. (2011). Kiến thức và đổi mới quản lý qua các 

cuộc tranh luận chính sách về nhiên liệu sinh học bền vững tại Mozambique: Các nhà nghiên 

cứu đòng vai trò gì?/ Knowledge and innovation management in the policy debate on biofuel 

sustainability in Mozambique: What roles for researchers? Knowledge Management for 

Development Journal 7:45–64.  

Schut, M., van Paassen, A.., Leeuwis, C., Klerkx, L., (2013a). Hướng tới cấu trúc nghiên cứu năng 

động: Khung hướng dẫn cho phản ánh về sự đóng góp của nghiên cứu tới các quá trình ra 

chính sách và đổi mới/ Towards dynamic research configurations: A framework for reflection on 

the contribution of research to policy and innovation processes. Science and Public Policy,  pp. 

1–12 

Schut, M., Van Paassen, A., Leeuwis, C., (2013b). Nhìn xa hơn về nghiên cứu chính sách. Sắp xếp  

giới hạn nghiên cứu theo các lĩnh vực của bên nghiên cứu liên quan trong tranh luận chính sách 

về nhiên liệu sinh học bền vững tại Mozambique/ Beyond the research-policy interface. 

Boundary arrangements at research-stakeholder interfaces in the policy debate on biofuel 

sustainability in Mozambique. Environmental Science & Policy 27, 91-102. 

Spielman D., Ekboir J., Davis K. (2009). Nghệ thuật và khoa học đổi mới hệ thống điều tra: Ứng 

dụng nông nghiệp tại khu vực cận Sahara châu Phi/ The art and science of innovation systems 

inquiry: Applications to Sub-Saharan African agriculture. Technology in Society, 13: 399-405 

Steins, N. A. & Edwards, V. M. (1999). Diễn đàn cho hành động tập thể về sử dụng đa mục đích 

nguồn tài nguyên chung/ Platforms for collective action in multiple-use common-pool resources. 

Agriculture and Human Values 16(3): 241-255. 

Sumberg, J. (2005). Các hệ thống lý thuyết đổi mới và kiến trúc thay đổi của nghiên cứu nông 

nghiệp ở châu Phi/ Systems of innovation theory and the changing architecture of agricultural 

research in Africa. Food Policy 30: 21-41  

Susskind and Cruikshank (1987) 'Phá vỡ bế tắc: Phương pháp tiếp cận đồng thuận để Giải quyết 

các vụ tranh chấp công cộng'/ Breaking the impasse: Consensual Approaches to Resolving 

Public Disputes’ 

Swaans, K., Boogaard, B.K., Bendapudi, R., Taye, H., Hendrickx, S., Klerkx, L. (2013a) Vận hành 

đổi mới hòa hợp: bài học từ diễn đàn đổi mới chuỗi giá trị chăn nuôi ở Ấn Độ và Mozambique/ 

Operationalizing inclusive innovation: lessons from innovation platforms in livestock value chains 

in India and Mozambique (under review). 

Swaans, K., Puskur, R., Taye, H., Haile , A.G.(2013b) Đánh giá hoạt động của các diễn đàn đổi mới 

trong bối cảnh các chuỗi giá trị  chăn nuôi: Khung giám sát và đánh giá/ Assessing Performance 

of Innovation platforms in the Context of Livestock Value Chains: a Monitoring and Evaluation 

framework. ILRI discussion paper (under review). 

Tennyson, R. (2003). Diễn đàn các nhà Lãnh đạo Kinh doanh quốc tế (IBLF) và Liên minh toàn cầu 

để nâng cao dinh dưỡng (GAIN)/ The International Business Leaders Forum (IBLF) and the 

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).The Brokering Guidebook.  

Tenywa, M. M., Rao, K., Tukahirwa, J. B., Buruchara, R., Adekunle, A, A., Mugabe, J., Wanjiku, C., 

et al. (2011). Diễn đàn đổi mới nông nghiệp - Một công cụ phát triển hướng nghiên cứu: Bài học 

và thách thức trong việc hình thành và hoạt động/Agricultural Innovation platform As a Tool for 

Development Oriented Research: Lessons and Challenges in the Formation and 

Operationalization. Learning Publics Journal of Agriculture and Environmental Studies, 2(1), 

118–146. 



 

 37 

Triomphe, B., Floquet, A., Kamau, G., Letty, B., Vodouhe, S. D., Teresiah, N., Hocdé, H., et al. 

(2012). Đánh giá những kinh nghiệm đổi mới gần đây cho chúng ta biết gì về sự đổi mới nông 

nghiệp ở châu Phi/ What does an inventory of recent innovation experiences tell us about 

agricultural innovation in Africa? 10th European IFSA symposium (pp. 1–10). Denmark. 

Tucker, J., Schut, M., Klerkx, L.,(2013). Liên kết hành động ở các cấp độ khác nhau thông qua các 

nền diễn đàn đổi mới, Tóm lược thực tiễn số 9 - Diễn đàn đổi mới/ Linking action at different 

levels through innovation platforms, Innovation Platforms Practice Brief 9.  Nairobi, Kenya: ILRI  

Turnhout et al. (2013). Vai trò mới của khoa học trong xã hội: các cách thức khác nhau về trung gian 

kiến thức/ New roles of science in society: Different repertoires of knowledge brokering. Science 

and Public Policy 40: 354–365 

Van Mierlo, B.C., Regeer, B. , Amstel, M. van , Arkesteijn, M.C.M. , Beekman, V. , Bunders, J.F.G. , 

Cock Buning, T. de , Elzen, B. , Hoes, A.C. , Leeuwis, C. (2010a) Hành động Giám sát phản 

thân. Hướng dẫn cho các dự án đổi mới hệ thống giám sát/ Reflexive Monitoring in Action. A 

guide for monitoring system innovation projects. Wageningen/Amsterdam: Communication and 

Innovation Studies, WUR; Athena Institute, VU, 104 pp. 

Van Mierlo, B., Arkesteijn, M., and Leeuwis, C., (2010b) Tăng cường năng lực tự đánh giá của các 

dự án đổi mới hệ thống qua phân tích hệ thống/ Enhancing the Reflexivity of System Innovation 

Projects With System Analyses. American Journal of Evaluation 31: 143 

Van Paassen et al. 2011 Chương 12. Kết luận: Từ kiến thức để hành động cho đến kiến thức trong 

hành động/ Chapter 12. Conclusion: from knowledge for action to knowledge in action. In: 

Knowledge in action. The search for collaborative research for sustainable landscape 

development. pp277-299.  

van Rooyen, A., Swaans, K., Cullen, B., Lema, Z., Adekunle, A., Mundy, P.,  (2013). Thúc đẩy diễn 

đàn đổi mới, Tóm lược thực tiễn số 10/ Facilitating innovation platforms, Innovation Platforms 

Practice Brief 10.  Nairobi, Kenya: ILRI  

Varma, S., Evans, A., da Silva Well, C., Jinapala, K., (2009). Thái độ và hành động của các bên 

tham gia quá trình và diễn đàn đa bên/ Attitudes and actions of participants in multi-stakeholder 

processes and platforms. Knowledge Management for Development Journal, 5: 3, 201–214. 

Victor, M., Ballantyne, P., Le Borgne, E., Lema, Z., (2013). Truyền thông với diến đàn đổi mới, Tóm 

lược thực tiễn số 7/ Communication in innovation platforms, Innovation Platforms Practice Brief 

7.  Nairobi, Kenya: ILRI  

Wigboldus, S.A, and Leeuwis, C. (2013). Hướng tới nhân rộng mô hình phát triển nông nghiệp có 

trách nhiệm – thăm dò khái niệm và nguyên tắc/Towards responsible scaling up and out in 

agricultural development – an exploration of concepts and principles. Discussion paper prepared 

for the CGIAR Research Program on Integrated Systems for the Humid Tropics. Centre for 

Development Innovation (CDI) and Knowledge, Technology & Innovation Group (KTI), 

Wageningen University & Research centre, the Netherlands. 

Winch, G.M., and Courtney, R (2007). Tổ chức các bên trung gian đổi mới / The Organization of 

Innovation Brokers: An International Review. Technology Analysis & Strategic Management 19 

(6):747-763 

World Bank (2003). Cẩm nang phân tích xã hội. Lồng ghép Khía cạnh xã hội trong các dự án được 

hỗ trợ bởi Ngân hàng thế giới / Social Analysis Sourcebook. Incorporating Social Dimensions 

into Bank-Supported Projects. The World Bank, Social Development Department, Washington 

DC.  

World Bank (2006). Tăng cường đổi mới nông nghiệp: Làm sao cải thiện tăng cường hệ thống 

nghiên cứu/ Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of 

Research Systems. The World Bank, Washington DC. 

 



 

 

38 

Phụ biểu I. Sơ đồ suy nghĩ 'Các vấn đề quan trọng cần xem xét về nghiên cứu cho phát trển qua diễn đàn đổi mới’ 
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Phụ biểu II. Các câu hỏi cần xem xét cho cán bộ nghiên cứu và quản lý dự án về đối     

với diễn đàn đổi mới  
Chủ đề Các vấn đề Các câu hỏi chính 

1. Thiết lập và 

thành phần của 

diễn đàn 

1.1 Đại diện và 

thành phần 

 

 Liệu diễn đàn đổi mới được xây dựng trên các mạng lưới hiện có hoặc mạng mới được tạo ra?  

 Ai sẽ chọn người đại diện? Và làm thế nào?  

 Đa dạng giữa các nhóm đối tượng, ví dụ người dân có được cân nhắc xem xét?  

 Làm thế xác định được các thành viên của diễn đàn?  

 Khi nào cần tính đến "người tiên phong cho đổi mới" căn cứ vào những lĩnh vực nào và với mục đích gì?  

 Làm thế nào để liên kết các diễn đàn khác nhau? 

1.2 Mục tiêu 

chung 

 

 Làm thế nào và ai là người xác định mục tiêu của diễn đàn?  

 Ý kiến của các bên liên quan có được đưa vào tầm nhìn?  

 Liệu có sự thay đổi về mối quan tâm, mong muốn và nhu cầu của các bên liên quan được tính đến?  

 Phải làm gì khi mục tiêu diễn đàn khác với tầm nhìn ban đầu của dự án? 

1.3 Các câu hỏi 

nghiên cứu liên 

quan 

 

 Liệu các bên liên quan được trao quyền đầy đủ để nói lên nhu cầu của họ? 

 Làm thế nào và ai là người xác định các câu hỏi nghiên cứu?  

 Liệu nhu cầu của các bên liên quan có được chuyển tải chính xác sang các câu hỏi chặt chẽ về khoa học tự nhiên và xã 

hội liên quan? 

 Làm thế nào để xử lý với các nhu cầu nằm ngoài phạm vi dự án và nghiên cứu?  

 

 

2. Điều phối và 

thúc đẩy diễn 

đàn 

2.1Quá trình thúc 

đẩy 

 

 

 Ai thúc đẩy diễn đàn đổi mới? Một "người bên trong" hay "người bên ngoài"?  

 Các nhà nghiên cứu có thể hoặc nên thúc đẩy các diễn đàn đổi mới?  

 Nếu các nhà nghiên cứu thực hiện vai trò "trung gian đổi mới", liệu họ có được các tổ chức nghiên cứu đền đáp đầy đủ và 

công nhận? 

2.2 Cùng sáng 

tạo ra kiến thức 

 Liệu kiến thức bản địa có được công nhận như là một đóng góp quan trọng để đổi mới trong diễn đàn?  

 Những phương pháp có sự tham gia có được sử dụng để gợi mở những kiến thức địa phương?  

 Làm thế nào diễn đàn hỗ trợ và tăng cường việc học hỏi xã hội giữa các bên liên quan?  

 Các thất bại được giải quyết như thế nào trong diễn đàn?  

 Làm thế nào mà phản ánh được khuyến khích trong diễn đàn?  
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Chủ đề Các vấn đề Các câu hỏi chính 

3. Quyền lực và 

mâu thuẫn 

trong diễn đàn 

3.1 Bất bình 

đẳng về quyền 

lực 

 

 

 Các cơ cấu quyền lực hiện có trong diễn đàn được nhận thấy và xử lý một cách rõ ràng? 

 Các quyền lực về giới trong diễn đàn được nhận thấy và xử lý một cách rõ ràng?  

 Quyền lực của các chuyên gia khoa học có được công nhận đầy đủ và xử lý một cách rõ ràng? 

 Quan hệ đối tác giữa tổ chức nghiên cứu có linh hoạt và theo nguyên tắc từ dưới lên để hỗ trợ quá trình đổi mới thành 

công?  

 Nếu các động lực về quyền lực có trong nghiên cứu đang được thực hiện hiện nay gây cản trở đổi mới thành công, thì 

đến mức độ nào phải tái cấu trúc nghiên cứu? 

 

3. Quyền lực và 

mâu thuẫn 

trong diễn đàn 

(tiếp theo) 

3.2 Xử lý các 

mâu thuẫn và tin 

tưởng 

 Liệu các mâu thuẫn/xung đội hữu hình và vô hình có được nhìn nhận và xử lý hiệu quả trong diễn đàn? 

 Có dành đủ thời gian và sự chú ý để xác định vấn đề thích hợp ngay trong giai đoạn đầu tiên? 

 Liệu các bên liên quan có nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của họ để cùng giải quyết một vấn đề? 

 Có không gian tổ chức và hỗ trợ hữu hiệu, ví dụ: trong chính phủ, để sử dụng kết quả từ diễn đàn? 

 Làm thế nào và ai sẽ là người sử dụng các kết quả nghiên cứu được sử dụng trong quá trình đàm phán tại diễn đàn?  

 Có đủ thời gian và không gian cho các nhà nghiên cứu xây dựng một mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan khác? 

 

4. Các nguồn 

lực, khuyến 

khích và khung 

thời gian 

4.1 Khuyến khích 

và sự thúc đẩy 

 

 Các khuyến khích khi tham gia vào diễn đàn là gì?  

 Những khuyến khích nàoi được các bên liên quan mong đợi?  

 Các bên liên quan có động lực nội bộ để tham gia diễn đàn? 

 Các bên liên quan có cơ hội để đóng góp có ý nghĩa cho nghiên cứu? 

 Đầu tư thời gian dự kiến của các bên liên quan có được phân định hiệu quả? 

4.2 Các điều kiện 

thay đổi và sự 

linh hoạt 

 

 Các chiến lược nghiên cứu có đủ cởi mở và linh hoạt để đáp ứng với các điều kiện thay đổi?  

 Các nhà tài trợ và các đối tác khác của chương trình có đồng ý về một kế hoạch dự án cởi mở? 

 Các nhà nghiên cứu của diễn đàn có đủ quyền hạn để kịp thời đáp ứng với các điều kiện thay đổi? 

4.3 Các nguồn 

lực và tính bền 

vững 

 Mong đợi của các nhà tài trợ, các tổ chức đối tác và các bên liên quan đối trong khoảng thời gian của quá trình đổi mới là 

những gì? 

 Tìm kiếm nguồn lực ở đâu? Và ai là người kiểm soát chúng?  

 Diễn đàn đổi mới nên hoạt động bền vững? Nếu vậy, khi nào thì nó được coi là một nền tảng bền vững?  

 Diễn đàn được trông đợi sẽ tiếp tục hoạt động sau khi kết thúc chương trình? Nếu vậy, nó sẽ tồn tại theo hình thức nào và 

lấy nguồn lực từ đâu? 
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Chủ đề Các vấn đề Các câu hỏi chính 

5. Giám sát và 

đánh giá 

5.1 Giám sát và 

đánh giá 

 Làm thế nào để xác định tính hiệu quả của diễn đàn đổi mới?  

 Những chỉ tiêu và phương pháp có sẵn nào để đo lường sự đổi mới về hệ thống, thay đổi thể chế và năng lực đổi mới? 

Những chỉ số mới nào cần được phát triển?  

 Những bối cảnh thể chế nào cần được đưa vào nghiên cứu cơ bản?  

 Liệu các phương pháp giám sát và đánh giá được lựa chọn có cho phép nắm bắt được những kết quả ngoài ý muốn?  

 Liệu khung học hỏi có bao gồm sự phức tạp và khó nhận biết của quá trình đổi mới?  

 Liệu quá trình giám sát và đánh giá có sự tham gia? Nghĩa là: Liệu các bên liên quan có tích cực tham gia giám sát và 

đánh giá quá trình của diễn đàn đổi mới?  

 Có đủ không gian và sự hỗ trợ trong diễn đàn và các tổ chức nghiên cứu để nhận biết và học hỏi từ thất bại? 

 


