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Abstract: This article has applied ASK model to measure the factors affecting ability of scientific
research of students at Faculty of Economics and Business Administration in Dong Thap
University. Data of this study were collected from 20 lecturers and 233 students with the
convenient sampling method. Results of study show two main factors affecting ability of scientific
research of students, consisting of (1) attitude and (2) skills. Base on results of the study, the article
proposes some solutions aiming at increasing scientific research competence of students at the
university.
Keywords: ASK, scientific research competent, students.
1. Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những
phương pháp hiệu quả giúp người học có thể mở rộng
vốn kiến thức lí luận và thực tiễn, là quá trình trải nghiệm
từ lí thuyết đến thực tiễn góp phần làm giàu vốn kĩ năng
(KN) mềm cho bản thân. NCKH là một quá trình khám
phá thực tiễn một cách sáng tạo dựa trên các kiến thức có
sẵn, góp phần tạo ra tri thức mới cho nhân loại. Do vậy,
hoạt động NCKH của sinh viên (SV) hiện nay được các
trường đại học đặc biệt chú trọng, góp phần tích cực vào
việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường Đại học Đồng Tháp đã và đang rất quan tâm
đến hoạt động NCKH của SV. Sự quan tâm đó từ phía
Ban Lãnh đạo nhà trường càng thể hiện rõ ràng hơn khi
“Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học” được thành
lập với mục đích sẽ là kênh cung cấp những thông tin
quan trọng giúp SV tiếp cận dễ dàng hơn với hoạt động
NCKH, nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất
lượng đào tạo.
Trong những năm qua, Khoa Kinh tế và Quản trị
kinh doanh (KKT&QTKD) cũng đã có những nỗ lực
trong việc thúc đẩy hoạt động NCKH của SV. Số lượng
đề tài NCKH của SV qua các năm đều tăng (năm 2013:
5 đề tài; năm 2014: 6 đề tài; năm 2015: 6 đề tài; năm
2016: 4 đề tài và năm 2017: 8 đề tài). Tuy nhiên, số
lượng đề tài NCKH như vậy cũng còn khá khiêm tốn.
Ngoài ra, xét về lĩnh vực nghiên cứu thì nhìn chung
cũng chưa đa dạng, nguyên nhân có thể do sự hạn chế
về năng lực NCKH của SV. Vấn đề đặt ra là làm sao để
nâng cao chất lượng NCKH của SV mà trọng tâm chính
là nâng cao năng lực NCKH. Bài viết tìm hiểu thực

trạng NCKH của SV và đưa ra một số đề xuất trong
công tác NCKH tại Khoa.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khung khái niệm
Khái niệm “năng lực” (Competence) đầu tiên được
nhà ngôn ngữ học người Mĩ N. Chomsky sử dụng để
chỉ năng lực ngôn ngữ của một thành viên trong một
cộng đồng ngôn ngữ nào đó, để đối lập với khái niệm
“ngữ thi” (Performance) tức là kết quả của hoạt động
ngôn ngữ. Sau đó, các nhà lí luận dạy học ngoại ngữ sử
dụng rộng rãi thuật ngữ này để chỉ một năng lực nào đó
trong quá trình lĩnh hội ngôn ngữ đích. Trong lí luận
dạy học nói chung, khái niệm “năng lực” có nhiều định
nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, các định nghĩa này có điểm
chung sau đây: đó là “sự kết hợp của nhiều kiến thức,
KN và thái độ phù hợp với tình huống nào đó” [1; tr 3].
“Năng lực” được định nghĩa là khả năng của một cá
nhân trong việc lựa chọn và sử dụng kiến thức, KN và
thái độ cần thiết cho hành vi hiệu quả trong một tình
huống chuyên môn, xã hội hay học tập cụ thể [2].
Về “năng lực NCKH”: theo Šeberová Alena, đó là
một hệ thống mở và không ngừng phát triển, bao gồm
các kiến thức tuyên bố và kiến thức quy trình trong lĩnh
vực nghiên cứu, các thái độ và sự sẵn sàng của cá nhân
cho phép giảng viên (GV) thực hiện một nghiên cứu giáo
dục trong khuôn khổ hoạt động nghề nghiệp của họ [3; tr
61]. Nói một cách tổng quát, cũng như mọi năng lực
khác, năng lực NCKH gồm 3 thành tố chủ yếu: kiến thức,
KN và thái độ.
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Mô hình năng lực (Competence Model) là mô tả tổ
hợp các kiến thức, KN và đặc điểm cá nhân (thái độ bản
thân) cần để hoàn thành tốt một vai trò hoặc công việc.
Mô hình năng lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay,
đó là mô hình ASK.
ASK là mô hình được sử dụng rất phổ biến trong
quản trị nhân sự nhằm đào tạo và phát triển năng lực cá
nhân. Mô hình này đưa ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp
cho các chức danh công việc trong tổ chức dựa trên ba
nhóm tiêu chuẩn chính: Phẩm chất hay thái độ
(Attitudes), KN (Skills) và Kiến thức (Knowledge).
Benjamin Bloom (1956) được coi là người đưa ra
những phát triển bước đầu về ASK, với ba nhóm năng
lực chính bao gồm: - Phẩm chất/Thái độ (Attitude): thuộc
về phạm vi cảm xúc, tình cảm (Affective); - KN (Skills):
KN thao tác (Manual or physical); - Kiến thức
(Knowledge): thuộc về năng lực tư duy (Cognitive).
2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên mô hình đánh giá năng lực ASK mà
Benjamin Bloom đề xuất, kết hợp với nghiên cứu thực
nghiệm của Trần Thanh Ái (2014), chúng tôi đề xuất mô
hình nghiên cứu như hình 1.
Thái độ
(Attitude)

Kĩ năng
(Skill)

Năng lực
NCKH của SV
KKT&QTKD

Kiến thức
(Knowledge)

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: Tham khảo và hiệu chỉnh từ mô hình
năng lực “ASK” của Benjamin Bloom (1956)
Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm của những
nghiên cứu trước đó cũng như mối quan hệ giữa các
thành phần đối với năng lực NCKH, chúng tôi tiến hành
kiểm định lại các giả thuyết đối với không gian nghiên
cứu tại KKT&QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp.
H1: Yếu tố “Thái độ” có tác động cùng chiều đến
năng lực NCKH của SV.
H2: Yếu tố “KN” có tác động cùng chiều đến năng
lực NCKH của SV.
H3: Yếu tố “Kiến thức” có tác động cùng chiều đến
năng lực NCKH của SV.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Xây dựng thang đo
Trong bài viết, thang đo đối với các biến tiềm ẩn
trong mô hình nghiên cứu được chúng tôi kế thừa từ
những nghiên cứu trước đó và bổ sung biến quan sát trên
cơ sở thực hiện nghiên cứu khám phá. Cụ thể, thang đo
đối với 3 thành phần của năng lực (thái độ, KN và kiến
thức) và thang đo “năng lực NCKH” được trình bày ở
bảng 1. Chúng tôi sử dụng thang điểm đánh giá Likert 7
mức độ từ (1) “Hoàn toàn không đồng ý” đến (7) “Hoàn
toàn đồng ý” để đo lường các thang đo nghiên cứu.
Bảng 1. Thang đo và nguồn tham khảo
Tham khảo và
Thang đo/biến quan sát
hiệu chỉnh
Thái độ (Attitudes)
A1 Hoạt động NCKH cần thiết McShane S. L. và
Cảm thấy hứng thú với hoạt Von Glinow M.
A2
A. (2005);
động NCKH
Nghiên cứu khám
Hưởng ứng tích cực hoạt
A3
phá (2017).
động NCKH của Khoa
KN (Skills)
KN xây dựng đề tài nghiên
S1
cứu
S2 KN thiết kế nghiên cứu
S3 KN thu thập dữ liệu
Trần Thanh Ái
KN phân tích dữ liệu và sử
(2014)
S4
dụng công cụ phân tích
S5 KN phê phán
S6 KN lập luận
S7 KN viết báo cáo khoa học
Kiến thức (Knowledge)
K1 Kiến thức chuyên ngành
Trần Thanh Ái
(2014)
K2 Kiến thức về NCKH
K3 Quy trình thực hiện NCKH Nghiên cứu khám
phá (2017)
K4 Hình thức NCKH cơ bản
Năng lực (Competence)
Đánh giá chung năng lực Nghiên cứu
C1
NCKH của SV
khám phá (2017)
2.3.2. Quản lí điều tra
Nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng lực NCKH
của SV KKT&QTKD Trường Đại học Đồng Tháp được
thực hiện qua 2 giai đoạn, cụ thể như sau:
- Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng phương pháp nghiên
cứu định tính với kĩ thuật thảo luận nhóm mục tiêu, cụ
thể: tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện,
chọn ra 5 cán bộ GV có tham gia hướng dẫn NCKH cho

122

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 121-125

SV. Giai đoạn nghiên cứu này nhằm điều chỉnh và bổ
sung biến quan sát cho thang đo đối với các thành phần
của năng lực NCKH.
- Nghiên cứu chính thức: Sử dụng phương pháp
nghiên cứu định lượng với phương pháp thu thập dữ liệu
là phỏng vấn trực tiếp 20 cán bộ GV của KKT&QTKD
(tổng thể nghiên cứu). Thời gian tiến hành khảo sát: 1528/12/2017. Ngoài ra, nghiên cứu cũng khảo sát 233 SV
đang theo học tại Khoa. Phương pháp chọn mẫu thuận
được áp dụng cùng với kĩ thuật thu thập dữ liệu là gửi
phiếu khảo sát. Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 2030/12/2017. Khảo sát này nhằm mục đích đánh giá sơ
lược tình hình NCKH thông qua việc nắm bắt những khó
khăn mà SV phải đối mặt khi thực hiện NCKH và quan
trọng hơn là xem xét động cơ NCKH của SV, làm cơ sở
cho việc đề xuất giải pháp sau này.
2.4. Kết quả nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu đã được kiểm định bằng mô hình
cấu trúc tuyến tính (SEM), áp dụng phương pháp bình
phương bé nhất (PLS) với sự hỗ trợ của công cụ SmartPLS
3.0. Công cụ này cho phép việc ước lượng đồng thời các
phương trình và thực hiện phân tích nhân tố khám phá bao
gồm phân tích hồi quy tất cả chỉ trong một giai đoạn [5].
Nghiên cứu đi theo một cách cận gồm 2 giai đoạn. Thứ nhất,
mô hình đo lường được ước tính dựa trên phân tích nhân tố
xác nhận. Thứ hai, những nhà nghiên cứu phân tích mô hình
cấu trúc và ước tính hệ số đường dẫn, cả cho những hiệu
ứng trực tiếp kể cả những hiệu ứng trung gian. Trọng tâm
trong nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ của các yếu
ảnh hưởng đến năng lực NCKH của SV.
2.4.1. Kiểm định mô hình đo lường
Để đảm bảo cho mô hình đo lường, chúng tôi đã sử
dụng PLS để đánh giá các đặc tính của tất cả những thang
đo đã sử dụng trong nghiên cứu này. Bởi vì tất cả các thang
đo đã đề cập trong nghiên cứu chứa các chỉ số phản chiếu,
sự kiểm tra tính hợp lệ và độ tin cậy là cần thiết [5]. Mỗi
chỉ số đều được kiểm tra xem nó có phù hợp để đo lường
cho ý định mục tiêu hay không. Nhìn chung, có 10 biến
quan sát bị loại khỏi mô hình. Cụ thể hơn, 2 biến đối với
thang đo “Thái độ”, 5 biến đối với thang đo “KN” và 3
biến đối với thang đo “Kiến thức”. Thang đo lường còn lại
tổng cộng 7 biến quan sát và được phân bổ cho 3 biến độc
lập: Thái độ (A), KN (S), Kiến thức (K) và 1 biến phụ
thuộc là năng lực NCKH (C) trong mô hình nghiên cứu
như được thể hiện ở bảng 2. Bên cạnh đó, bảng 2 cho thấy
hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,7,
thỏa mãn điều kiện hội tụ [5]. Ngoài ra, độ tin cậy tổng hợp
(CR) của các thang đo giao động ở mức từ 0,772 đến 1,
mức trung bình phương sai rút trích (AVE) của các thang
đo đều đạt điểm cắt, cho thấy độ tin cậy thỏa đáng với

khoản từ 0,630 đến 1. Kết quả chứng minh được rằng việc
lựa chọn mô hình đo lường là phù hợp [6].
Bảng 2. Tổng hợp hệ số tải nhân tố và độ tin cậy
tổng hợp của mô hình đo lường
Độ
Phương
Số
Hệ số
tin
sai
biến
tải
cậy
trích
Thang đo
quan
nhân
(Constructs)
tổng
trung
sát
tố
hợp
bình
(Items) (FL)
(CR) (AVE)
0,707
Kiến thức
- 0,
2
0,795
0,663
(K)
909
0,747
2
0,772
0,630
KN (S)
0,838
Thái độ (A)

1

1

1

1

Năng lực
1
1
1
1
NCKH của
SV (C)
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu
của tác giả)
Để đánh giá tính phân biệt của thang đo, chúng tôi sử
dụng tỉ số Heterotrait-monotrait. Bảng 3 cho thấy tính
phân biệt của thang đo rất tốt. Kết quả của mô hình đo
lường cho thấy rằng các tiêu chuẩn kiểm tra và độ tin cậy
đều thỏa mãn. Do đó, việc xây dựng các thang đo và đo
lường chúng có thể được phân biệt một cách thỏa đáng
và phù hợp để dự báo mô hình cấu trúc cũng như kiểm
tra các giả thuyết có liên quan.
Bảng 3. Kết quả đánh giá tính phân biệt sử dụng tỉ số
Heterotrait-monotrait
Kiến
KN
Thái Năng lực
thức
độ
NCKH
Kiến thức
0,814
KN
-0,390
0,793
Thái độ
-0,314
0,542 1,000
Năng lực
-0,076 -0,020 0,479
1,000
NCKH
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu của tác giả)
2.4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Giá trị R2 được thể hiện trong bảng 4 (R2 = 55,6%),
có nghĩa là các nhân tố đưa vào mô hình giải thích được
55,6% sự biến thiên của tập dữ liệu. Ngoài việc xem xét
giá trị R2, nhiều chuyên gia xem xét giá trị Q2 (sự liên
quan tiên đoán) được gợi ý bởi Stone (1974) và Geisser
(1975), như là một căn cứ thêm để xem xét mô hình phù
hợp. Giá trị Q2 có thể được đề cập đến tính đầy đủ của
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mô hình để tiên đoán các chỉ số của mỗi biến tiềm ẩn.
Trong mô hình xây dựng, các giá trị của Q2 lớn hơn 0 đối
với một cấu trúc đặc trưng cho thấy mô hình có một khả
năng dự đoán thích hợp cho biến cụ thể đó [6]. Chúng tôi
thực hiện chức năng blindfolding bằng cách sử dụng
SmartPLS, kết quả thu được các giá trị Q2 đều lớn hơn 0,
dao động từ 0,150-0,620 cho thấy mô hình đường dẫn sử
dụng lợi thế dự đoán cao phù hợp với tất cả các biến nội
sinh đã cho. Tóm lại, mô hình thể hiện một sự phù hợp
có thể chấp nhận được và có tính tiên đoán cao.
Bằng việc sử dụng chức năng Bootstrapping được đề
xuất bởi Wetzel và cộng sự (2009) với 1000 lần lặp lại
để kiểm tra mô hình cấu trúc. Mức độ ảnh hưởng trực
tiếp của các biến độc lập đưa vào mô hình đến năng lực
NCKH được trình bày chi tiết ở bảng 4. Ta thấy rằng yếu
tố “Thái độ” có tác động cùng chiều đến năng lực NCKH
của SV (β = 0,501, t = 2,944, P < 0,05), yếu tố “KN” có
tác động cùng chiều đến năng lực NCKH của SV (β =
0,490, t = 2,688, P < 0,05), yếu tố “Kiến thức” có tác
động ngược chiều đến năng lực NCKH của SV (β = 0,161, t = 0,737, P > 0,05). Do đó, các giả thuyết H1, H2
được chấp nhận. Trong khi đó, yếu tố “Kiến thức” có giá
trị P > 0,05 vì vậy biến độc lập này mặc dù có tác động
đến năng lực NCKH của SV nhưng lại không có ý nghĩa
thống kê. Do đó, giả thuyết H3 không được chấp nhận.
Bảng 4. Phân tích mô hình cấu trúc
Thang
đo
phụ
thuộc
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(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu
của tác giả)
2.4.3. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 2 yếu tố tác động có
ý nghĩa thống kê đến năng lực NCKH của SV. So với cơ
sở lí thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đó, thì việc
kiểm định mô hình đề xuất tại không gian nghiên cứu là
KKT&QTKD cho kết quả tương tự như các nghiên cứu
trước đó về sự tác động cùng chiều của các yếu tố “Thái
độ” và “KN” đến năng lực NCKH của SV. Riêng trường
hợp đối với yếu tố “Kiến thức” lại có tác động ngược
chiều với năng lực NCKH của SV. Điều này có lẽ trái
với cách tư duy truyền thống. Chúng tôi nghĩ rằng sự

khác biệt này cũng có thể giải thích theo hướng là xuất
phát từ bản chất của NCKH là tìm câu trả lời cho một vấn
đề thắc mắc, nghi vấn. Vì lẽ đó, vai trò chính của GV sẽ
là người khơi gợi khát khao khám phá tri thức thông qua
NCKH hơn là trang bị và truyền tải quá nhiều kiến thức
đến SV. Cũng như Albert Einstein đã từng nói: “Nghệ
thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui
trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo”.
3. Kết luận và đề xuất
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 yếu tố có ý nghĩa
thống kê ảnh hưởng đến năng lực NCKH của SV. Trong
đó, yếu tố “Thái độ” là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến
năng lực NCKH của SV. Cụ thể, khi thái độ NCKH của
SV tăng thêm 1 điểm thì năng lực NCKH của SV tăng
thêm 0,501 điểm (giả sử các yếu tố khác không đổi).
Tương tự, khi KN NCKH của SV tăng thêm 1 điểm thì
năng lực NCKH của SV tăng thêm 0,490 điểm (giả sử
các yếu tố khác không đổi). Từ kết quả nghiên cứu, nhóm
tác giả đề xuất một số giải pháp sau:
3.1. Đối với yếu tố “Thái độ”
Cần nhận định đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng
đến năng lực NCKH của SV. Vì vậy, cần phải có những
giải pháp tác động làm tăng thái độ tích cực của SV đối
với hoạt động NCKH, cụ thể làm cho SV hăng hái và có
động lực với NCKH. Dựa trên kết quả khảo sát 233 SV
của Khoa về các yếu tố tạo động lực NCKH: SV cho rằng
việc “được lựa chọn GV hướng dẫn” là quan trọng nhất
(94%); động viên của GV giảng dạy trên lớp (86%); hệ
thống thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu (73%),
phong trào NCKH của SV (64%) và phần thưởng (52%),
một số giải pháp cụ thể được đề xuất:
- Lựa chọn GV hướng dẫn: Khoa cần tạo điều kiện
thuận lợi để GV và SV có sự phối hợp tốt nhất trong việc
NCKH. SV được ưu tiên đề xuất lựa chọn GV hướng dẫn
mình (trên cơ sở đã làm việc trước với GV hướng dẫn).
Bên cạnh đó, Khoa giữ vai trò cố vấn và phân công
những GV có chuyên môn phù hợp nhất với lĩnh vực
nghiên cứu mà SV đăng kí.
- Động viên, khích lệ GV khi giảng dạy trên lớp: Mỗi
GV cần xem đây là trách nhiệm quan trọng của mình.
Bởi lẽ, ngày nay vai trò của GV không chỉ dừng lại ở việc
truyền đạt kiến thức mình có mà quan trọng hơn là kích
hoạt tri thức ẩn của SV thông qua hoạt động NCKH. Bên
cạnh việc ý thức của mỗi GV thì Khoa cũng như nhà
trường cần có những chính sách khen thưởng tương ứng
dành cho GV có sự năng nổ trong việc khuyến khích SV
làm NCKH.
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- Hệ thống thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu:
Khoa cần tạo một không gian để trưng bày các tài liệu
cũng như đề tài NCKH của các khóa trước hoặc của GV
để làm tư liệu tham khảo cho SV. Bên cạnh đó, thư viện
nhà trường cần phát huy nguồn tài liệu điện tử thông qua
việc cấp tài khoản truy cập để giúp SV thuận lợi hơn khi
NCKH.
- Phong trào NCKH của SV: Trong thời gian tới,
Khoa cần tổ chức hội thảo NCKH cấp Khoa và phát động
phong trào NCKH trong SV; đưa ra những lợi ích thiết
thực khi SV thực hiện NCKH cũng như phần thưởng
tương ứng với những gì SV đã nỗ lực.
3.2. Đối với yếu tố “kĩ năng”
Đây là yếu tố quan trọng thứ 2 sau yếu tố “thái độ” ảnh
hưởng đến năng lực NCKH của SV. Trong bài viết, chúng
tôi đã phát hiện 2 KN có ý nghĩa thống kê đó là: KN thiết
kế nghiên cứu và KN viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Để
rèn luyện các KN này cần có một thời gian nhất định. Tuy
nhiên, chúng tôi nhận thấy có thể tăng cường KN NCKH
cho SV thông qua các giải pháp sau:
- Tạo điều kiện để SV tham gia vào một số công đoạn
nhất định trong hoạt động NCKH của GV (tham gia khảo
sát, mã hóa và nhập liệu, tham gia các hoạt động nghiên
cứu định tính của GV) để bước đầu tiếp cận với phương
pháp thực hiện NCKH.
- Phát huy vai trò của không gian đọc sách: thay vì
chỉ trang bị những đầu sách, tài liệu liên quan đến chuyên
ngành thì có thể trang bị thêm nhiều tạp chí đầu ngành
uy tín hoặc các ấn phẩm nghiên cứu. Việc làm này không
những giúp SV cập nhật những kiến thức mới mà còn
giúp họ tiếp cận với cách trình bày kết quả nghiên cứu
một cách khoa học.
- Tổ chức báo cáo các chuyên đề liên quan đến
NCKH, có thể do GV trong Khoa thực hiện hoặc kết hợp
với những chuyên gia nghiên cứu bên ngoài phụ trách.
- Khuyến khích SV tham dự các hội nghị NCKH của
nhà trường. Đây là cơ hội để trau dồi và hoàn thiện KN
NCKH của SV. Ngoài ra, cũng cần phát huy tích cực vai
trò của câu lạc bộ SV NCKH của trường thông qua việc tổ
chức nhiều hơn nữa những hoạt động chuyên môn cũng
như các hoạt động trao đổi học thuật giữa SV với nhau.
- Khuyến khích SV khai thác mạnh những ưu điểm
mà các ứng dụng Internet mang lại như: tạo các nhóm
trao đổi học thuật thông qua các ứng dụng hoặc mạng xã
hội (Viber, Zalo, Facebook,...); chia sẻ cho SV những địa
chỉ đọc và truy cập tài liệu hữu ích, khuyến khích tiếp cận
với tài liệu nước ngoài (sciencedirect.com,
researchgate.net)...
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