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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 
 

1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu thống kê tài nguyên môi trường 

- Mã số học phần: RES221 

 - Số tín chỉ: 02 

 - Tính chất của học phần: Bắt buộc  

- Trình độ: Sinh viên năm thứ 3 

 - Học phần thay thế, tương đương:  

 - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học môi trường, Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên. 

2. Phân bổ thời gian học kỳ:  

- Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết 

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết 

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 6 tiết 

- Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 

3. Đánh giá 

 - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần  

 - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ  

 - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần  

4. Điều kiện học 

- Học phần học trước: Cơ sở khoa học môi trường, hóa môi trường, quan trắc và 

phân tích môi trường, công nghệ môi trường, Luật và chính sách môi trường. 

- Học phần song hành: Quản lý môi trường 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: Giúp học sinh/sinh viên nắm được phương pháp thí nghiêm, 

điều tra thu thập số liệu trong theo dõi và đánh giá hiện trạng môi trường tài nguyên và 

tác động của các hoạt động cụ thể tới môi trường tài nguyên; 

5.2. Kỹ năng: Sinh viên ứng dụng các phần mềm có liên quan trong việc quản 

lý thông tin (xây dựng cơ sở dữ liệu), xử lý số liệu, mô hình hoá và trình bày kết quả. 
6. Nội dung kiến thức của học phần 

TT Nội dung kiến thức 
Số 

tiết 

Phương pháp giảng 

dạy 

Chương 1. Phương pháp nghiên cứu và thống kê 2 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

1.1. 
Giới thiệu chung về phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
1 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các bước của quá trình nghiên cứu khoa 
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học 

1.1.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu 

1.1.2.2. Xác định mục tiêu và mục đích nghiên cứu 

1.1.2.3. Nghiên cứu tổng quan tài liệu 

1.1.2.4. Xây dựng giả thuyết 

1.1.2.5. Làm thí nghiệm và phân tích kết quả 

1.1.2.6. Tổng hợp, kết quả và khuyến cáo 

1.2. Khái quát về thống kê 

1 

1.2.1. Tổng thể và mẫu 

1.2.2. Số định tâm 

1.2.2.1. Số trung bình 

1.2.2.2. Số trung vị 

1.2.2.3. Số mốt 

1.2.3. Số phân tán  

1.2.3.1. Phương sai 

1.2.3.2. Độ lệch chuẩn 

Chương 2: Bố trí thí nghiệm 5 
Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

2.1. Khái niệm về thí nghiệm 

1 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

 

2.2. Các bước làm thí nghiệm 

2.2.1. 
Xác định vấn đề nghiên cứu và mục đích 

thí nghiệm 

2.2.2. 
Lựa chọn công thức thí nghiệm và thiết kế 

thí nghiệm 

2.2.3. Chọn biến phụ thuộc 

2.2.4. Thực hiện thí nghiệm 

2.2.5. Phân tích kết quả 

2.2.6. Kết luận và khuyến cáo 

2.3. Nguyên tắc cơ bản của làm thí nghiệm 

1 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

 

2.3.1. Nhắc lại 

2.3.2. Ngẫu nhiên 

2.3.3. Sai khác duy nhất 

2.4. 
Thí nghiệm một nhân tố và thí nghiệm đa 

nhân tố 

2.4.1. Thí nghiệm một nhân tố  

2.4.2. Thí nghiệm đa nhân tố 

2.5. Các kiểu bố trí thí nghiệm  
2 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 2.5.1. Bố trí thí nghiệm một nhân tố 
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2.5.1.1. Kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn Bài tập vận dụng 

2.5.1.2. Kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

2.5.2. Bố trí thí nghiệm 2 nhân tố 

1 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

Bài tập vận dụng 

2.5.2.1 Kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 

2.5.2.2. Kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

Chương 3: Phân tích biến động  7 
Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

3.1. 
Ý nghĩa của phân tích biến động và hệ số 

biến động 
1 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 3.1.1. Phân tích biến động 

3.1.2. Hệ số biến động 

3.2. 
Phân tích biến động cho thí nghiệm một 

nhân tố 
4 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

Bài tập vận dụng 
3.2.1. Kiểu thí nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn 

3.2.2. Kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

3.3. 
Phân tích biến động cho thí nghiệm 2 nhân 

tố 2 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

Bài tập vận dụng 3.3.1. Kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

Chương 4. So sánh số trung bình (so sánh cặp 

đôi) 
4 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

4.1. Ý nghĩa của so sánh số trung bình 

2 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

Bài tập vận dụng 

4.2. So sánh cặp đôi 

4.2.1. So sánh theo sai khác nhỏ nhất 

4.2.1.1. 
So sánh cặp đôi cho thí nghiệm một nhân 

tố 

4.2.1.2. 
So sánh cặp đôi theo thí nghiệm 2 nhân tố 

bố chí kiểu ô chính ô phụ 

4.2.2. So sánh Duncan 

2 

Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

Bài tập vận dụng 

4.2.2.1. Nguyên tắc so sánh Duncan  

4.2.2.2. Cách so sánh Duncan 

4.3. So sánh nhóm 

4.3.1. Ý nghĩa của so sánh nhóm 

4.3.2. Xác định hệ số so sánh trong so sánh nhóm  

4.3.3. Cách so sánh nhóm và xu hướng 

Chương 5. Phân tích tương quan  

2 
Thuyết trình, phát vấn 

(hỏi và trả lời) 

5.1. Khái niệm 

5.2. 
Phân tích tương quan tuyến tính một biến 

số - đơn giản 

5.3. Phân tích hệ số tương quan tuyến tính đơn 
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giản 

5.4. 
Những sai lầm thường mắc phải khi phân 

tích tương quan 

 THỰC HÀNH  6 Phòng máy vi tính 

Bài 1 
Ứng dụng phần mềm xử lý số liệu trong 

TNMT  
2  

Bài  2 Phân tích số liệu TNMT bằng F test 2  

Bài  3 Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 2  

7. Tài liệu học tập: 

1. Trần Văn Điền và các tác giả (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản 

lý tài nguyên môi trường, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 

8. Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Huy Bá và các tác giả (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb 

Giáo dục Hà Nội. 

2. Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Cuốn sách rất cần 

thiết cho sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội. 

3. Phùng Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội 

4. Đỗ Thị Oanh, Hoàng Văn Phụ (2012), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng 

ruộng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

5. Nguyễn Mạnh Đức (2000), Giáo trình tin học ứng dụng xử lý số liệu thống kê và 

thực nghiệm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

9. Cán bộ giảng dạy: 

STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 

1 Dương Thị Minh Hòa Khoa Môi trường Thạc sỹ 

 
                                                            Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2016 
Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 

  
 
 
 
 

 

 TS. Trần Thị Phả Dương Thị Minh Hòa 
 
 


