A248: Mongolian Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued
Илтгэгчийн нэр

Нэр

(A) Ажлын хэргэм
зэрэг
(B) Анхан шатны
судалгааны
асуултууд
(C) Гол өгүүллүүд

Товч тодорхой нэр

(D) Мотивац
ГУРАВ
(E) Гол санаа

(F) Өгөгдөл

Судалгааны Судалгааны хүрээ
хүрээний
төрөл

Дуусах огноо

Энд огноог
оруулна уу

Нэг өгүүлбэрт багтаан судалгааны гол агуулгыг тайлбарлана уу?
Identify the key paper(s) which most critically underpin the topic (just standard reference details). Ideally one paper, but
at most 3 papers. Ideally, by “gurus” in the field, either recently published in Tier 1 journal(s) or recent working paper
e.g. on SSRN. Энэ сэдвийн хамгийн онцлох гол баримт бичгийг (зөвхөн стандарт лавлагааны мэдээлэл)
тодорхойлох. Хамгийн тохиромжтой нь нэг цаас, гэхдээ хамгийн ихдээ 3 цаас байна. Тухайн салбартаа "gurus" аар, аль аль нь Тал 1-р тэмдэглэл эсвэл саяхан хэвлэгдсэн цаасны дугаар хэвлэгдсэн байна. SSRN дээр.
Дээд тал нь 100 үгэнд багтааж судалгааны гол мотивацыг шийдэл олохыг хичээж буй асуудлаа оруулан
тайлбарлаж бичнэ үү?
Туршлагад суурилсан судалгааны гол ГУРВАН тал “IDioTs”
Судалгааны сэдвийн гол хөдөлгөх хүч болсон санааг тайлбарлах. Боломжтой бол гол таамаглалуудыг
(hypothesis) дэвшүүлнэ үү. Хараат болон хараат бус хувисагчдыг тодорхойлох. Дотоод зөрчлийн аюул байгаа
юу? Хэрэв тийм бол түүнийг тодорхойлох стратеги юу вэ?
Ердийн туршилт эсвэл гадны цочролыг ашиглаж болох уу? Тулгарч болохуйц онолын "зөрчил" байгаа юу?
(1) Ямар өгөгдөл хэрэглэхийг санал болгож байна вэ? ж.нь. улс / нөхцөл; Яагаад? Шинжилгээний нэгж? Хувь
хүмүүс, пүүс, портфолио, үйлдвэрлэл, улс орнууд ...? түүвэрлэлтийн хугацаа; дээжлэлтийн интервал уу? Өдөр,
долоо хоног, сар, улирал, жилээр, ... Өгөгдлийн төрөл: пүүсийн онцлог ба үйлдвэрлэл, макро ...
(2) Та ямар хэмжээтэй түүвэр авдаг вэ? Cross-section? Цуврал / тууш
(3) Энэ нь мэдээллийн самбар болох өгөгдлийн цогц уу?
(4) Мэдээллийн эх сурвалж? Дата арилжаанд бэлэн үү? Гараар цуглуулах шаардлагатай юу? Таны судалгааны
хэрэгслийг ашиглан өгөгдлийг бий болгох уу? Эсвэл ярилцлага хийх үү? Хугацаа? Судалгааны тусламж
шаардлагатай юу? Санхүүжилт / буцалтгүй тусламж? Шинэ өгөгдөл үү ?
(5) Мэдээлэл / ажиглалтын тал дээр өгөгдөл дутах аюул байна уу? Өгөгдлийн санг нийлүүлэх асуудал бий юу?
Өгөгдлийн удирдлага / "цэвэрлэгээ" асуудлууд болох уу?
(6) Таны "тест" хувьсагч нь хангалттай ("утгатай") ялгаатай байх уу? Мэдээллийн чанар / найдвартай байдал?
(7) Мэдээллийн бусад саад тотгор? Жишээ нь. гадаад хүчин төгөлдөр эсэх? хүчинтэй үү?
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(G) Ашигласан арга
барил

ХОЁР
(H) Шинэ санаа

(I) Тэгээд юу гэж?
НЭГ
(J) Оруулсан хувь
нэмэр?
(K) Бусад

Туршилтад суурилсан судалгааны энгийн бүтэц, хүрээ, судалгааны загвар? Энэ нь регрессийн модел загвар уу?
Судалгааны хэрэгслийн асуудал / дизайн? Ярилцлагын загвар? Эконометрикийн програм хангамж
хэрэгтэй/ажилд тохирох уу? Энгийн сувгаар олж авч ашиглах боломжтой юу? Тохиромжтой статистик /
оновчтой econometric шалгалтын хэрэгжилтийн талаарх мэдлэг? Төлөвлөсөн эмпирик судалгааны хүрээ
өгөгдөлтэй нийцэж байгаа эсэх? Статистикийн хүчин төгөлдөр байдал асуудал уу?
ХОЁР гол асуулт
Санаа / өгөгдөл / хэрэгсэлд шинэлэг зүйл бий ю? Аль "Жолооч" болон “ зорчигчид“ гол ачааны хүндийг үүрэх
вэ? Энэ нь "Mickey Mouse" жишээ мөн үү? [ж.нь. та энгийн Venn диаграммаар шинэлэг санааг дүрслэх
боломжтой юу?]
Хариултыг мэдэх нь яагаад чухал вэ? Энэ шийдвэрийн үр дүнд гол шийдвэр / зан үйл / үйл ажиллагаа хэрхэн
нөлөөлөх вэ?
НЭГ дүгнэлт
Холбогдох судалгааны өгүүлэлд оруулсан хуви нэмрийн үндсэн эх үүсвэр юу вэ?
Хамтран ажиллах шаардлагатай юу? - санаа / өгөгдөл / хэрэгсэл? (байгуулагын дотоод эсвэл гадаад)
Зорилтот сэтгүүл (ууд)? Биелж болохоор бодит? Хангалттай дээшээ тэмүүлсэн зорилго мөн үү?
"Эрсдлийн" үнэлгээ ["бага" ба "дунд зэрэг" vs. "өндөр": "үр дүнгүй" эрсдэл; "Өрсөлдөгч"-өөс ирж болзошгүй
эрсдэл (өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгчөөс хоцрох эрсдэл); "хоцрогдол" болох эрсдэл; Бусад эрсдэлүүд? Энэ
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд танд тулгарч буй ноцтой бэрхшээлүүд байна уу? Тийм бол тэдгээрийг яж
тодорхойлох вэ? Тэдгээр эрсдлүүд дэвшүүлж буй шинэ санаатай холбоотойгоор үүсч байна уу? Өгөгдөл?
Хэрэгсэл? Ёс суртахууны асуудал байна уу? Ёс зүйн зөвшөөрөл?
Хамрах хүрээ тохиромжтой эсэх? Хэтэрхий жижиг эсвэл хэтэрхий өргөн биш.
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