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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Vi"c c%i ti'n, nâng cao ch/t l12ng giáo d5c và gi%ng d8y h:c sinh (HS) là 

nhi"m v5 cAa giáo viên (GV) các tr1Eng phG thông nói chung và GV tiKu 

h:c nói riêng. Khác vNi gi%ng viên các tr1Eng O8i h:c, GV phG thông 

không có quy ORnh c5 thK vS nhi"m v5 nghiên cTu khoa h:c (NCKH). 

Thay vào Oó, hXng nYm các nhà tr1Eng OSu tG chTc cho GV thZc hi"n 

vi"c Oúc rút nh\ng kinh nghi"m thZc ti]n, v^n d5ng và phG bi'n cho 

O`ng nghi"p, g:i là sáng ki'n kinh nghi"m. Tuy nhiên, thZc t' cho th/y: 

các s%n phbm sáng ki'n kinh nghi"m thEi gian qua tính Tng d5ng không 

cao mà chd ph5c v5 m5c Oích xét thi Oua là chA y'u. gã ti lâu, các nhà 

qu%n lí giáo d5c (QLGD) và GV mumn có mnt h1Nng don c5 thK OK nh\ng 

kinh nghi"m cAa h: O12c Oúc rút ti thZc ti]n có cp hni Tng d5ng vào 

thZc ti]n mnt cách hi"u qu%. 

Ti nYm 2007, O12c sZ chd O8o cAa lãnh O8o Bn Giáo d5c và gào t8o, DZ 

án Vi"t Bd Oã tG chTc ti'p c^n và phG bi'n cách thTc thZc hi"n OS tài 

NCKH mang tính Tng d5ng cao trên cp su lí thuy't ACTION RESEARCH 

do Ti'n s{ KrisTan — chuyên gia giáo d5c, qumc tRch H`ng Kông và nhóm 

chuyên gia giáo d5c trong n1Nc so8n th%o... gây là ph1png pháp nghiên 

cTu vNi m5c Oích c%i thi"n, nâng cao ch/t l12ng giáo d5c và gi%ng d8y HS 

phù h2p vNi các c/p h:c phG thông và hi"n nay Oã có GV cAa r/t nhiSu 

n1Nc trên th' giNi và trong khu vZc thZc hi"n hi"u qu%. 

Ti nYm 2010, Bn Giáo d5c và gào t8o phG bi'n lí thuy't này O'n t/t c% 

GV các c/p h:c phG thông, trong Oó có GV tiKu h:c vNi tên g:i nghiên 

cTu khoa h:c s1 ph8m Tng d5ng (NCKHSP�D). Vi"c thZc hi"n các 

NCKHSP�D s� tru thành quy ORnh Omi vNi GV các c/p h:c phG thông 

trong thEi gian tNi Oây. Nó có thK thay th' cho các sáng ki'n kinh nghi"m 

Oã và Oang thZc hi"n bui tính Tng d5ng, tính quy chubn và O�c bi"t là 

vi"c Tng d5ng công ngh" thông tin trong nghiên cTu và phG bi'n cAa các 

nghiên cTu này. Khi thZc hi"n NCKHSP�D, ng1Ei GV s� th/y rõ: 

—  Kh% nYng Tng d5ng cao cAa mnt nghiên cTu khoa h:c (NCKH) trong lNp 

h:c, trong tr1Eng h:c. 

—  Nh\ng 1u OiKm nGi trni cAa cách làm này vNi các NCKH giáo d5c truySn 

thmng Oang O12c phG bi'n, O�c bi"t Omi vNi GV tiKu h:c, GV phG thông 

trong OiSu ki"n h: có nhi"m v5 gi%ng d8y, giáo d5c HS là chA y'u, không 

có các quy ORnh cTng vS NCKH. 
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—  Khi th&c hi(n các nghiên c-u mang tính -ng d3ng th&c ti4n này, GV có 

th; h<c t=p t? @Ang nghi(p B khDp nEi và phG biIn kIt quK cLa mình 

trên phOm vi trPQng, lSp, tTnh, vùng, trên cK nPSc và phOm vi quVc tI. 

Cùng vSi kinh nghi(m t=p huYn nZi dung này trong thQi gian qua, khi 

tiIn hành viIt module, tác giK có s^ d3ng tài li(u chính th-c cLa D& án 

Vi(t BT — Nhà xuYt bKn cOi h<c SP phOm (2009) và tài li(u cLa BZ Giáo 

d3c và cào tOo — Nhà xuYt bKn cOi h<c QuVc gia Hà NZi (2011). Hi v<ng 

rmng, module sn giúp cho các bOn hi;u rõ và d4 dàng tiIn hành mZt 

NCKHSPrD ph3c v3 cho công vi(c cLa mình. 

*  Module này gAm 3 nZi dung chính tPEng -ng vSi 15 tiIt t& h<c (hoxc t& 

h<c có hPSng dyn) cLa GV: 

1. GiSi thi(u v{ nghiên c-u khoa h<c sP phOm -ng d3ng. 

2. Các bPSc tiIn hành mZt nghiên c-u khoa h<c sP phOm -ng d3ng. 

3. co lPQng và phân tích kIt quK trong nghiên c-u khoa h<c sP phOm 

-ng d3ng. 

Các bOn nên s^ d3ng kèm theo module này tài li(u: NCKHSPrD cLa BZ 

Giáo d3c và cào tOo hoxc cLa D& án Vi(t BT phát hành t? n~m 2009. 

*  CYu trúc cLa module 

Module @P�c cYu trúc theo @�nh hPSng ph3c v3 cho vi(c t& h<c, t& 

nghiên c-u cLa GV. Các bPSc th&c hi(n theo tài li(u này bao gAm: 

B!"c 1. GV biIt @P�c m3c tiêu c�n @Ot @P�c cLa t?ng nZi dung sn h<c t=p. 

B!"c 2. GV th&c hi(n l�n lP�t các hoOt @Zng @P�c thiIt kI theo @�nh 

hPSng phát huy tính chL @Zng và tích c&c hoá ngPQi h<c. 

B!"c 3. GV @P�c cung cYp các thông tin nguAn theo các nZi dung h<c t=p.  

B!"c 4. GV @P�c cung cYp nh�ng thông tin phKn hAi ph3c v3 cho các 

hoOt @Zng. 

*  Yêu c�u @Vi vSi GV trong quá trình th&c hi(n module 

—  c<c và suy ngh� v{ m3c tiêu @xt ra cLa m�i nZi dung h<c t=p. 

—  Tích c&c th&c hi(n hoxc tG ch-c phVi h�p th&c hi(n cùng @Ang nghi(p 

các hoOt @Zng @P�c thiIt kI ph3c v3 cho m�i nZi dung h<c t=p. 
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—  Nghiên c)u k, các thông tin ngu0n c1a các n3i dung h5c t6p. 

—  T: th:c hi;n ho=c ph>i h?p th:c hi;n các ho@t A3ng thiBt kB theo hDEng 

trGi nghi;m ho=c v6n dJng. 

—  T: so sánh kBt quG h5c t6p, nghiên c)u, trGi nghi;m, v6n dJng… vEi các 

thông tin phGn h0i. 

—  ChuPn bR ASy A1 các tài li;u, trang thiBt bR phJc vJ cho vi;c th:c hi;n các 

ho@t A3ng theo tWng n3i dung h5c t6p. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

  Sau khi h5c t6p module này, giáo viên sY: 

—  BiBt thêm m3t cách tiBn hành nghiên c)u khoa h5c giáo dJc vEi các c\p 

h5c ph] thông nói chung và c\p ti_u h5c nói riêng phù h?p vEi Aiau ki;n 

nhà trDbng hi;n nay. Cách làm này Aang AD?c giáo viên ph] thông các 

nDEc trong khu v:c và trên thB giEi th:c hi;n. 

—  Hi_u và có ý th)c th:c hi;n vi;c )ng dJng các sGn phPm nghiên c)u vào 

th:c tien A_ cGi thi;n ch\t lD?ng giáo dJc và giGng d@y c1a mfi giáo viên. 

—  Có khG ngng phát hi;n v\n Aa, có k, ngng tìm và l:a ch5n các giGi pháp 

A_ cGi thi;n ch\t lD?ng công vi;c, k, ngng thu th6p, Ao A@c và tính toán 

các dj li;u cSn thiBt A_ ADa ra kBt lu6n cho mfi nghiên c)u. 

—  Có khG ngng v6n dJng các nghiên c)u vào th:c tien. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

—  Giáo viên xác ARnh AD?c nhjng Ai_m tích c:c và h@n chB c1a cách th:c 

hi;n sáng kiBn kinh nghi;m, cách nghiên c)u khoa h5c giáo dJc hi;n 

Aang AD?c tri_n khai trong các nhà trDbng. 

—  V6n dJng lí thuyBt NCKHSPpD phù h?p, sáng t@o vEi Aiau ki;n giGng 

d@y và giáo dJc c1a bGn thân, c1a lEp h5c do mình AGm nhi;m và c1a 

nhà trDbng, ARa phDsng nsi mình công tác. 

—  Tuyên truyan, A3ng viên A0ng nghi;p thDbng xuyên th:c hi;n và trao A]i 

các sGn phPm NCKHSPpD A_ góp phSn tWng bDEc nâng cao ch\t lD?ng 

giGng d@y và giáo dJc h5c sinh Aáp )ng nhu cSu c1a xã h3i. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1  

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM  

ỨNG DỤNG (5 tiết) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi t( h)c xong n/i dung này, h)c viên s7: 

—  Hi;u th< nào là NCKHSPBD, lí do mà GV các trJKng phM thông phOi th(c 

hiPn NCKHSPBD trong quá trình hoSt T/ng nghU nghiPp cVa mình. 

NhXng khó khZn mà GV g[p phOi khi th(c hiPn m/t NCKHSPBD và cách 

kh\c ph]c nhXng khó khZn Tó. 

—  Phân tích TJ_c s( khác nhau c  ̀ bOn giXa NCKH giáo d]c truyUn thbng 

Tã tdng th(c hiPn và NCKHSPBD. 

—  Có ý thfc t( ti<n hành NCKHSPBD và phM bi<n, giúp Th Ting nghiPp 

th(c hiPn các NCKHSPBD trong quá trình giOng dSy và giáo d]c HS. 

II. PHƯƠNG TIỆN 

—  Tài liPu: Nghiên c(u khoa h-c s/ ph1m (ng d4ng — D( án ViPt Bl, 2009. 

—  Máy vi tính nbi mSng Internet. 

—  Các tài liPu NCKH, sáng ki<n kinh nghiPm mà GV Tã tdng th(c hiPn. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Khái niệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

NCKHSPBD là quá trình th(c hiPn và Tánh giá m/t tác T/ng/can thiPp 

sJ phSm. Tác T/ng/can thiPp Tó có th; là viPc ki;m chfng tính hiPu quO 

cVa viPc st d]ng phJ`ng pháp dSy h)c khác, st d]ng sách giáo khoa 

theo ki;u riêng, áp d]ng phJ`ng pháp quOn lí khác, tri;n khai chính sách 

mui, st d]ng công c] mui... do GV, cán b/ quOn lí (CBQL) th(c hiPn. 

NgJKi th(c hiPn NCKHSPBD vda phOi ti<n hành th(c nghiPm, Ting thKi 

ki;m chfng k<t quO và Tánh giá Onh hJzng cVa tác T/ng/can thiPp Tó 
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m!t cách khoa h*c +, quy0t +1nh xem có nên s8 d:ng và ph? bi0n can 

thiBp/tác +!ng +ó hay không.  

NCKHSPLD là m!t công c: +, tOng bPQc nâng cao chSt lPTng giUng dVy 

và giáo d:c HS trong mXi nhà trPYng, +Um bUo hiBu quU, [ng d:ng +PTc 

các thành t\u c]a công nghB thông tin, khoa h*c máy tính, d_ th\c hiBn 

và +PTc GV, CBQL c]a nhieu nPQc trong khu v\c và trên th0 giQi +ã và 

+ang tri,n khai. 

g ViBt Nam, lí thuy0t này +PTc D\ án ViBt Bh ti0p cin, B! Giáo d:c và 

jào tVo ph? bi0n tO nkm 2009. K0t quU cho thSy: jây là m!t cách làm 

mQi, thú v1, hSp dqn, phù hTp vQi GV và CBQL tSt cU các cSp h*c ph? 

thông. GV và CBQL coi +ây là hành trang csn thi0t c]a mình. Nó giúp 

cho GV cUi ti0n, nâng cao chSt lPTng giUng dVy, giáo d:c HS c]a mình 

m!t cách thPYng xuyên. Nó giúp cho CBQL nâng cao chSt lPTng quUn lí 

nhà trPYng hung ngày, hung giY. 

2. Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo 

viên tiểu học 

Xu hPQng hiBn nay trên th0 giQi, NCKHSPLD là m!t phsn trong phát 

tri,n chuyên môn c]a GV trong th0 kh XXI. Khi th\c hiBn NCKHSPLD GV 

sx lynh h!i các ky nkng mQi ve tìm hi,u thông tin, giUi quy0t vSn +e, nhìn 

lVi quá trình, giao ti0p và hTp tác.  

“Trong quá trình nghiên c[u tác +!ng (NCKHSPLD), nh~ng nhà giáo 

d:c nghiên c[u khU nkng h*c tip c]a HS trong m�i liên hB vQi phP�ng 

pháp giUng dVy. Quá trình này cho phép nh~ng ngPYi làm giáo d:c hi,u 

h�n ve phP�ng pháp sP phVm c]a mình và ti0p t:c giám sát quá trình 

ti0n b! c]a HS.”  

 (Rawlinson & Little, 2004)  

“Nghiên c[u tác +!ng (NCKHSPLD) là cách t�t nhSt +, xác +1nh và +ieu 

tra nh~ng v4n 56 giáo d:c tVi chính n�i mà v4n 56 +ó xuSt hiBn: tVi lQp 

h*c — tVi trPYng h*c. Thông qua viBc tích hTp nghiên c[u tác +!ng vào 

các b�i cUnh này và +, nh~ng ngPYi +ang hoVt +!ng trong môi trPYng +ó 

tham gia vào các hoVt +!ng nghiên c[u, các phát hiBn sx +PTc [ng d:ng 

ngay lip t[c và vSn +e sx +PTc giUi quy0t nhanh h�n.” 

 (Guskey, 2000)  
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NCKHSP&D khi ,-.c áp d3ng ,úng cách trong tr-:ng h;c s= ,em ,@n 

rAt nhiBu l.i ích, vì: 

— TLo ra hN thOng t- duy cQa GV vTi nhUng cách giVi quy@t vAn ,B mang 

tính chuyên nghiNp ,Y h-Tng tTi sZ phát triYn cQa tr-:ng. 

— T\ng c-:ng n\ng lZc giVi quy@t vAn ,B và ,-a ra nhUng quy@t ,^nh 

chuyên môn vì NCKHSP&D ,-a ra câu trV l:i chính xác cho viNc ra 

quy@t ,^nh. 

— Hb tr. nguyên tcc nhìn lLi quá trình và tZ ,ánh giá trong cdng ,eng GV. 

— Hình thành, phát huy ý thgc ti@n bd vB nghB nghiNp cQa mbi GV và 

CBQL. leng th:i giúp h; vUng tin ,Y cam k@t sZ ti@n bd trong suOt quá 

trình thZc hiNn các công viNc nghB nghiNp cQa mình. 

— Tác ,dng trZc ti@p lên viNc giVng dLy, h;c tmp và quVn lí. 

— T\ng c-:ng khV n\ng phát triYn chuyên môn cQa GV. GV ti@n hành 

NCKHSP&D s= tZ tin khi ti@p nhmn các lí thuy@t mTi, luôn có ý thgc sáng 

tLo và ,Vm bVo viNc dLy h;c theo ch-ong trình vTi thái ,d tích cZc. 

NCKHSP&D gcn vTi mdt tác ,dng hopc can thiNp. Trong rAt nhiBu tình 

huOng, ng-:i thZc hiNn NCKHSP&D s= ,ánh giá hiNu quV cQa mdt hành 

,dng hopc can thiNp ,-.c thZc hiNn trong lTp h;c hopc tr-:ng h;c. Khi 

GV, CBQL ti@n hành nghiên cgu hN thOng ,Y ,ánh giá và ,-a ra các k@t 

lumn chính xác vB k@t quV cQa các hoLt ,dng này, nó ,-.c g;i là 

NCKHSP&D. NCKHSP&D là viNc thZc hiNn các nghiên cgu nhq, dr thZc 

hiNn, dr kiYm chgng và có thY thZc hiNn liên ti@p trong mdt khoVng th:i 

gian ngcn, nhiBu k@t quV nhq s= ,-a ,@n hiNu quV lTn. Các nghiên cgu 

tác ,dng quy mô nhq này ,ang dsn chi@m -u th@ trong các tr-:ng h;c 

,Y t\ng c-:ng hiNu quV cQa viNc dLy h;c và quVn lí. 

liBu 34 trong liBu lN tr-:ng TiYu h;c ban hành kèm theo Thông t- sO 

41/2010/TT—BGDlT ngày 30/12/2010 cQa Bd Giáo d3c và lào tLo quy 

,^nh rõ nhiNm v3 cQa ng-:i GV tiYu h;c, trong ,ó có nhAn mLnh nhiNm 

v3 nâng cao chAt l-.ng giVng dLy và giáo d3c HS. 

ThZc hiNn cudc vmn ,dng "Mbi thsy, cô giáo là mdt tAm g-ong ,Lo ,gc, 

tZ h;c và sáng tLo". 

li u l! H#i thi giáo viên d(y gi)i các tr+,ng ph- thông ban hành kèm 

theo Thông t- s2 21/2010/TT—BGDlT ngày 20/7/2010 c4a B# tr+5ng B# 

Giáo d7c và lào t(o có quy ,^nh mbi GV khi tham gia thi GV dLy giqi các 
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c!p $%u ph(i có sáng ki0n kinh nghi1m ho4c NCKHSP;D $ã $>?c áp 

dAng hi1u qu( trong vi1c nâng cao ch!t l>?ng gi(ng dIy và giáo dAc HS. 

Nh m t!ng b"#c c%i ti&n, nâng cao ch't l"(ng gi%ng d,y, giáo d.c HS và 

công tác QLGD, CBQL và GV hàng nUm v4n t5 ch6c vi&t và ph5 bi&n 78 

tài (sáng ki&n kinh nghi:m) 7; báo cáo, trao $5i, chia s= kinh nghi:m 

trong ph,m vi tr"?ng h@c, trên $Aa bàn huy:n, tBnh/thành phZ. [; các 

nghiên c6u có tính 6ng d.ng thEc t& cao, BF Giáo dAc và [ào tIo tri;n 

khai 7&n CBQL và GV các c'p ph>\ng pháp NCKHSP;D. [ây là công 

vi:c $òi hIi có mFtJ nhKn th6c m#i v8 công vi:c cLa CBQL và GV trong 

bMi c%nh giáo dAc hi:n nay. NCKHSP;D là quy trình nghiên c^u, tri_n 

khai, tác $`ng s> phIm nham mAc $ích nâng cao ch!t l>?ng gi(ng dIy 

và giáo dAc HS, tUng c>cng nUng ldc $`i nge nhà giáo. NCKHSP;D ceng 

là c\ h`i $_ GV và CBQL tKn d.ng thành tEu khoa hfc kg thuht áp d.ng 

vào công tác qu%n lí  và gi%ng d,y cLa mình. NCKHSP;D sP dQn trR 

thành công vi:c th"?ng xuyên, hàng ngày cLa mTi GV và CBQL. Hf 

th>cng xuyên $>a ra cách th^c xU lí v'n 78 n%y sinh trong thEc tiVn, $>a 

ra gi%i pháp nh m c%i thi:n tình hình, nâng cao tính hi:u qu% cLa công 

tác gi%ng d,y, giáo dAc HS phù h(p v#i yêu cQu $5i m#i cLa giáo dAc và 

sE vKn $Fng cLa xã hFi.  

Quy trình và k&t qu% cLa các nghiên c6u 78u $"(c l"(ng hóa c. th; và 

$"(c ki;m ch6ng b ng nh\ng công c. tin cKy, khoa h@c. K&t qu( nghiên 

c6u $%m b%o tính 6ng d.ng thEc tiVn. GV và CBQL có th; trao $5i, chia 

s= các k&t qu% cLa NCKHSP;D trên ph,m vi tr"?ng, quKn, huy:n, tBnh, 

quMc gia và quMc t&. 

T! nUm h@c 2011 — 2012, bot $pu ph5 bi&n t#i GV và CBQL các c'p h@c ph5 

thông v8 NCKHSP;D và t5 ch6c tri;n khai phù h?p trong $i8u ki:n Vi:t Nam. 

3. Những khó khăn khi thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng của giáo viên tiểu học 

Nhrng khó khUn mà ng>ci thdc hi1n NCKHSP;D có th_ g4p ph(i trong 

quá trình ti0n hành nghiên c^u: 

—  Khó kh&n v) *i)u ki-n th/c nghi-m 

[Zi vti cách tu ch^c và qu(n lí dIy hfc hi1n nay, vi1c tIo ra các nhóm 

thdc nghi1m và $Zi ch^ng $_ thu thhp dr li1u trong quá trình thdc 

nghi1m là $i%u khó thdc hi1n. [_ khoc phAc, lci khuyên cho các GV là 

ph(i thn dAng và thuy0t phAc sd hv tr? tIo $i%u ki1n tw Ban giám hi1u và 

tu chuyên môn $_ có th_ tr`n HS các ltp và phân chia ngxu nhiên. Sau 
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 ó ti%n hành th)c nghi,m trong m0t kho2ng th3i gian không quá dài  : 

không làm xáo tr0n và 2nh h>?ng quá l@n  %n quá trình qu2n lí và chC 

 Do cEa nhà tr>3ng. 

—  Khó kh&n khi ti*n hành thu th-p d0 li2u 

Thông th>3ng GV có thêm nhiKu nLng l)c khi thu thMp các dO li,u vK 

ki%n thPc. Qó là vi,c thi%t k% các bài ki:m tra hoSc sU dVng các bài thi, 

bài ki:m tra  ã có. QYi v@i các dO li,u vK kZ nLng và thái  0, c[n ph2i có 

các chuyên gia, các nhà nghiên cPu chuyên nghi,p thi%t k% công cV  o. 

Q]ng th3i, công cV  o  ó ph2i  >^c ki:m chPng kZ l>_ng tr>@c khi dùng 

 : ti%n hành th)c nghi,m. GV gSp rat nhiKu khó khLn khi ti%n hành thi%t 

k% các thang  o hay b2ng ki:m quan sát. Q: khbc phVc khó khLn này, l3i 

khuyên cho nhOng ng>3i ti%n hành NCKHSPiD là hãy tham kh2o và 

 iKu chCnh các thang  o, b2ng ki:m quan sát có skn tl các nghiên cPu 

khác (hoSc trên mDng internet) sao cho phù h^p v@i yêu c[u nghiên cPu 

cEa mình. N%u làm vi,c này, GV chú ý c[n ph2i  2m b2o các y%u tY vK 

b2n quyKn. Khi ng>3i th)c hi,n NCKHSPiD t) xây d)ng công cV  o, 

ph2i  2m b2o sY msu thU nghi,m tr>@c khi sU dVng trong các nghiên 

cPu chính thPc. 

—  Khó kh&n v4 vi2c s7 d8ng máy tính khi phân tích và so sánh d0 li2u thu 

th-p @ABc 

Th)c t% hi,n nay, GV ti:u htc gSp rat nhiKu khó khLn trong khi sU dVng 

ph[n mKm Excel cEa máy tính  : xU lí các sY li,u thu thMp  >^c. Tuy 

nhiên, chúng ta cvng không nên quá lo lbng vì lí thuy%t NCKHSPiD  ã 

gi@i thi,u rõ ràng các hàm tính toán cho mxi yêu c[u thYng kê c[n làm. 

QiKu quan trtng là ng>3i th)c hi,n NCKHSPiD hi:u ý nghZa cEa mxi 

tham sY thYng kê c[n tìm và có th: nh3  ]ng nghi,p hoSc ng>3i thân sU 

dVng máy tính và áp dVng công thPc tính toán  ó  :  >a cho ta tham sY 

c[n tìm. 

NHIỆM VỤ 

BDn hãy  tc nhOng thông tin cz b2n cEa hoDt  0ng  : th)c hi,n m0t sY 

nhi,m vV sau: 

1.  NCKHSPiD là: 
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2.  Ph%i NCKHSP,D vì: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trao 67i cùng 6<ng nghi=p 6? hi?u và gi%i thích sE 6< sau: 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tác 6Gng 
Nghiên cIu 

NCKHSP,D 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu bản chất của nghiên cứu khoa học  

sư phạm ứng dụng, những điểm khác nhau của nghiên cứu 

khoa học truyền thống và nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

GV và CBQL trong quá trình th3c hi6n nhi6m v8 qu9n lí, gi9ng d>y và 

giáo d8c c@a mình luôn CDng trEFc nhGng tình huHng, nhGng vIn CJ cKn 

ph9i gi9i quyMt.  

Ví d$: HS thEQng xuyên Ci hTc muUn; 

HS khó tiMp thu bài gi9ng Z mUt sH phKn hTc trong chE\ng trình; 

KMt qu9 hTc t^p c@a HS không cao; 

NUi dung c@a phKn nào Có trong chE\ng trình không th3c s3 phù hap 

vFi HS vùng Cba lí mà ta Cang C9m nh^n... 

cDng trEFc nhGng hi6n tEang, tình huHng, vIn CJ Có, GV có trách nhi6m 

và ý thDc là ngEQi ph9i luôn tren trZ, suy nghf tìm cách tháo gg khó khen, 

c9i t>o, c9i thi6n, làm tHt hohc tHt h\n nGa các hi6n tr>ng Có. Vi6c suy 

nghf và CEa ra cách làm/bi6n pháp mFi thay thM cho các cách làm/bi6n 

pháp cj chính là vi6c thiMt kM các can thi6p, các tác CUng sE ph>m nhkm 

c9i thi6n hi6n tr>ng. Vi6c tiMp theo là tiMn hành thm nghi6m cách làm mFi 

Có xem có hi6u qu9 không và hi6u qu9 Z mDc CU nào. KMt qu9 c@a thm 

nghi6m tr9 lQi câu hoi: Cách làm mFi có tHt không? Nên hay không nên 

sm d8ng cách làm mFi thay thM cho cách làm cj? 

Vi6c suy nghf c9i thi6n chIt lEang gi9ng d>y và giáo d8c HS không ph9i là 

công vi6c chr CEac th3c hi6n trong mUt thQi Cism cH Cbnh nào Có và 

không ph9i chr dùng Cs báo cáo thành tích 

ph8c v8 cho vi6c thi Cua khen thEZng. Nó 

CEac th3c hi6n liên t8c trong suHt quá 

trình lao CUng nghJ nghi6p c@a mti GV, 

làm cho chIt lEang gi9ng d>y và giáo d8c 

CEac nâng cao mti ngày. có là mUt quy 

trình khép kín và liên t8c. KMt thúc mUt 

nghiên cDu này là s3 bwt CKu cho mUt 

nghiên cDu mFi. Quy trình Có bwt CKu tx 

vi6c suy nghf vJ th3c tr>ng Cang diyn ra, 

Th" 

nghi'm 

Suy 

ngh, 

Ki.m 

ch0ng 
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th" nghi'm cách làm m-i thay th0 cho cách làm c2 và ki5m ch6ng xem 

k0t qu; th0 nào, vi'c suy ngh> ?5 ti0p tAc c;i thi'n thBc trDng lDi ?EFc 

ti0p tAc. 

TrE-c ?ây, GV và cán bM QLGD thEQng vi0t sáng ki0n kinh nghi'm hoRc 

ti0n hành thBc hi'n các ?S tài NCKH trên cY sZ lí thuy0t vS NCKH ?ã 

?EFc h]c tDi các trEQng sE phDm. PhEYng pháp NCKH này vS cY b;n ?ã 

giúp cho GV tDo l`p các cY sZ lí lu`n trong quá trình thBc hi'n các công 

vi'c trong nhà trEQng. ci5m hDn ch0 cda phEYng pháp NCKH mà GV ?ã 

teng thBc hi'n là tính 6ng dAng không cao. Trong khi ?ó, do nhhng ?òi 

hji ckp bách cda công tác gi;ng dDy và giáo dAc HS trong tình hình m-i, 

GV ph;i luôn ?mi mRt v-i các tình humng phát sinh te phía HS, ?;m nh`n 

nhhng nhi'm vA m-i do ?Rc tính v`n ?Mng và phát tri5n cda nghS 

nghi'p. MRt khác, các lí thuy0t NCKH ?ã teng thBc hi'n trE-c ?ây ?òi 

hji ngEQi nghiên c6u ?ou tE rkt nhiSu vS mRt thQi gian, trình ?M lí lu`n 

và mang tính nghiên c6u chuyên nghi'p. Do v`y, yêu cou tkt y0u ?mi v-i 

GV và CBQL Z các nhà trEQng phq thông là ph;i ?EFc trang br công cA 

phù hFp hYn, ti'n lFi hYn, mang tính thBc nghi'm và ?;m b;o tính 6ng 

dAng. NCKHSPtD gi;i quy0t tmt yêu cou này. 

2. Phân biệt nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và nghiên cứu 

khoa học truyền thống 

Chúng ta có th5 xem xét nhhng ?i5m khác nhau cY b;n cda phEYng pháp 

NCKH trE-c ?ây ?ã teng thBc hi'n v-i NCKHSPtD trong b;ng sau

1

: 

 

Nghiên c(u khoa h-c  

giáo d0c mà GV 5ã t8ng th9c 

hi:n tr<=c 5ây 

NCKHSPED 

MAc ?ích cóng góp lí lu`n Gi;i quy0t vkn ?S thBc tiwn 

NgEQi nghiên c6u 
Gi;ng viên ?Di h]c hoRc các 

nhà nghiên c6u chuyên nghi'p 

GV/ngEQi ?ào tDo 

Nghiên c6u tham 

kh;o 

Tr;i dài, không hDn ?rnh vS 

thQi gian 

LBa ch]n trong thQi gian 

gon nhkt v-i nhhng tình 

humng phù hFp v-i nghiên 

c6u 

                                                                 

1

 Ngu$n: D! án Vi't B*. 
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Nghiên c(u khoa h-c  

giáo d0c mà GV 5ã t8ng th9c 

hi:n tr<=c 5ây 

NCKHSPED 

M!c $ích 
Khái quát hoá k/t qu0 1ng 

d!ng cho c5ng $6ng 

C! th8 cho nhóm HS $=>c 

nghiên c1u và nhBng 

tr=Dng h>p t=Fng $6ng 

Phân tích ThJng kê mang tính suy luOn ThJng kê mang tính mô t0 

Báo cáo Không hRn $Snh HRn $Snh 

K/t qu0 NhUn mRnh k/t luOn NhUn mRnh quy/t $Snh 

 

NHIỆM VỤ 

BRn hãy $Wc thông tin cF b0n cYa hoRt $5ng và chia sZ v[i $6ng nghi\p 

$8 th]c hi\n m5t sJ nhi\m v! sau: 

1.  Làm rõ b0n chUt cYa NCKHSPcD. Cho ví d! minh hoR. 

 

 

 

 

 

 

2.  Phân tích s] giJng nhau và khác nhau giBa nghiên c1u khoa hWc truyfn 

thJng v[i NCKHSPcD. Cho ví d! minh hoR. 
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Nội dung 2  

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

SƯ PHẠM ỨNG DỤNG (5 tiết) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi t( h)c xong n/i dung này, h)c viên s7: 

— Hi;u rõ quy trình, cách thAc tiBn hành m/t NCKHSPHD. 

— Có kL nMng tiBn hành m/t NCKHSPHD. 

— Có ý thAc th(c hiOn các NCKHSPHD P; cQi thiOn chRt lTUng giáo dVc và 

giQng dWy HS. 

II. PHƯƠNG TIỆN 

—  Tài liOu: Nghiên c(u khoa h-c s/ ph1m (ng d4ng — D( án ViOt B[, 2009. 

—  Máy vi tính có nai mWng Internet. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

Hoạt động 1. Tìm hiểu quá trình xác định vấn đề nghiên cứu và 

xây dựng giả thuyết nghiên cứu. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

M/t NCKHSPHD thTdng xuRt phát tf hiOn trWng (th(c tihn) dWy h)c, giáo 

dVc, nhà nghiên cAu (GV, CBQL...) suy ngmm vn hiOn tTUng PTa ra các 

giQi pháp moi thay thB nhpm cQi tWo thay Pqi hiOn trWng. Khi suy nghL vn 

các giQi pháp thay thB, câu hsi Ptt ra là giQi pháp nào có th; thay Pqi 

PTUc hiOn trWng. Câu hsi Pó chính là vRn Pn nghiên cAu. Câu trQ ldi cho 

vRn Pn nghiên cAu chính là giQ thuyBt nghiên cAu. 

1. Suy ngẫm về hiện trạng 

Trong th(c tB, công tác giQng dWy và giáo dVc HS cva GV cwng nhT công 

tác quQn lí cva CBQL luôn PAng trToc nhxng tình huang cyn phQi thay 

Pqi làm cho tat hzn. Có nhxng th(c trWng tiêu c(c Pang dihn ra hàng 

ngày hàng gid khiBn cho ta phQi suy nghL phQi thay Pqi nó. Có nhxng 

th(c trWng dù Pã PTUc cQi thiOn nhTng kBt quQ chTa cao cwng thôi thúc 

ta cQi tiBn P; cho tat hzn nxa. Công viOc ch[ có th; tiBn tri;n khi chúng ta 

luôn tìm cách cQi thiOn chúng. Là GV và CBQL, m/t trong nhxng yêu cyu 

Ptt ra là luôn phQi nhìn lWi quá trình làm viOc cva mình P; tf Pó tìm cách 

cQi tiBn làm cho công viOc ngày càng tat hzn. 
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V!i GV, các v)n +, th/0ng x3y ra có th8 là: 

— HS không hAng thú v!i nCi dung bài gi3ng này? TIi sao vLy? 

— HS th/0ng không +It kMt qu3 cao khi hOc tLp nCi dung phQn hOc này. 

— GV c3m th)y không hAng thú khi dIy HS phQn hOc này. 

— Làm thM nào +8 thu hút cha mU HS cùng tham gia giáo dWc trX? 

— LiYu ph/Zng pháp dIy hOc này có giúp HS kh[c sâu kiMn thAc, thành 

thIo k] n^ng làm viYc không? 

— … 

Nhang suy ngbm này +/cc coi là b/!c +Qu tiên khi thec hiYn mCt 

NCKHSPiD.  

2. Đưa ra các giải pháp thay thế 

Tk các suy ngbm trên, GV tLp trung vào viYc suy ngh] +8 tìm ra cách làm 

m!i thay thM cho cách làm cm không honc ch/a +It hiYu qu3 nh/ mong 

muon cho tkng v)n +, cW th8. ViYc suy ngh] và tìm gi3i pháp thay thM là 

b/!c tiMp theo khi thec hiYn mCt NCKHSPiD.  

V)n +, +nt ra là, tìm gi3i pháp thay thM q +âu?  

Câu tr3 l0i là: 

— Tìm hi8u xem thec trIng mà mình muon c3i thiYn +ã tkng x3y ra q +âu, 

các tr/0ng khác có thec trIng này không? HO có xs lí không và xs lí nh/ 

thM nào? LiYu ta có th8 hOc tLp cách xs lí cua hO? 

— HOc tLp cách xs lí cua nZi khác và vLn dWng sao cho phù hcp v!i thec 

trIng cua mình. 

— Có th8 các nguvn tài liYu trong th/ viYn, trên mIng internet cmng +ã viMt 

v, nhang thec trIng t/Zng te và cách gi3i quyMt nó. Ta có th8 +Oc và tìm 

cách vLn dWng phù hcp v!i +i,u kiYn cua mình. 

—  Không ai khác, GV chính là ng/0i ngh] ra cách thAc c3i tiMn hiYn trIng. 

Trong quá trình tìm kiMm gi3i pháp thay thM +8 c3i thiYn hiYn trIng, GV 

nên tìm hi8u sâu v, tính phw biMn cua thec trIng này q các +xa bàn khác 

có cùng hoàn c3nh. Tìm hi8u xem v)n +, +/cc gi3i quyMt thM nào? yi,u 

này r)t quan trOng vì nó sz giúp cho GV hi8u k] v, lí thuyMt +/cc ki8m 

chAng qua thec ti{n, tk +ó viYc tri8n khai gi3i pháp m!i thay thM có cZ sq 

vang ch[c. 
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3. Xác định vấn đề nghiên cứu 

Khi $ã nghiên c*u k- gi.i pháp thay th4 $5 c.i thi6n th7c tr9ng, GV c=n 

$>t ra câu h@i: Li6u gi.i pháp thay th4 này có làm thay $Gi/tIt lên/kém $i 

th7c tr9ng $ang diLn ra hay không? Oây là vQn $R nghiên c*u và vi6c xác 

$Tnh nghiên c*u là bVWc th* ba cXa mYt NCKHSP_D. VQn $R nghiên c*u 

thVbng $>t c d9ng câu h@i nhV trên.  

Trong NCKHSP_D, ngVbi ta khuy4n cáo vQn $R nghiên c*u không nên 

$Va ra vR m>t giá trT và vQn $R $ó khi ti4n hành th7c nghi6m có th5 ki5m 

ch*ng bfng dg li6u. 

Ví d$:  

—  V!n $% nghiên c+u $-a ra v% m2t giá tr5:  

+  PhVjng pháp nào là phVjng pháp t't nh*t $5 d9y hkc môn Ti4ng Anh c 

trVbng ti5u hkc? 

Oây là vQn $R không th5 nghiên c*u $Vmc vì trong th7c t4, không th5 

ki5m ch*ng $Vmc phVjng pháp nào là phVjng pháp tIt nhQt $5 d9y ti4ng 

Anh trong trVbng ti5u hkc (vQn $R $Va ra vR m>t giá trT). 

+  Có nên bqt buYc GV ph.i ss dtng mô hình hoá $5 d9y Toán cho HS 

không? 

Oây là vQn $R không th5 nghiên c*u $Vmc vì tu nên bi5u hi6n s7 chX 

quan mang tính cá nhân khi $Va ra nhxn $Tnh (vQn $R $Va ra vR m>t giá 

trT c=n tránh các tu: tIt nhQt, nên, bqt buYc, duy nhQt, tuy6t $Ii...). 

—  V!n $% nghiên c+u không $-a ra v% m2t giá tr5: 

+ D9y pht $9o cho HS kém có giúp HS hkc tIt hjn không? 

Oây là vQn $R có th5 nghiên c*u $Vmc vì vi6c ki5m ch*ng k4t qu. ki5m tra 

HS khi hkc pht $9o so vWi k4t qu. ki5m tra HS không hkc pht $9o sz là 

câu tr. lbi ct th5 (vQn $R không $Va ra vR m>t giá trT). 

+ Vi6c ss dtng tr7c quan trong d9y hkc môn Toán c lWp 3 có làm t|ng k4t 

qu. hkc txp cXa HS hay không? 

Oây là vQn $R có th5 nghiên c*u $Vmc vì vi6c ki5m ch*ng k4t qu. hkc txp 

cXa HS khi hkc không có tr7c quan và hkc có tr7c quan có th5 dL dàng 

th7c hi6n (vQn $R không $Va ra vR m>t giá trT). 

— VQn $R nghiên c*u có th5 ki5m ch*ng bfng dg li6u. GV ph.i tính $4n 

vi6c mình sz thu thxp thông tin nhV th4 nào $5 có cj sc tr. lbi cho vQn $R 

nghiên c*u (dg li6u gì và tính kh. thi cho vi6c thu thxp $ó). 
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Có th% &ánh giá vi,c s/ d1ng tr3c quan trong d8y h:c môn Toán > l@p 3 

làm tDng hoEc giFm kHt quF h:c tIp cJa HS bNng cách thu thIp dO li,u vP 

kiHn thQc thông qua các bài ki%m tra HS. 

Các ví d1 tiHp dT@i &ây sV &Ta ra các vWn &P nghiên cQu có và không có 

&ánh giá vP giá trY

1

. 

Ví d$ 1 

Cách d8y SZ h:c nào là tZt nhWt &Zi v@i HS dân t[c? 

Phân tích 
VWn &P KHÔNG nghiên cQu &Tbc vì td “tZt nhWt” hàm chQa vi,c 

&ánh giá vP mEt giá trY cJa ngTgi nghiên cQu. 

  

Ví d$ 2 
Các bài tIp làm thêm môn SZ h:c có làm cFi thi,n kHt quF h:c 

tIp cJa HS dân t[c không? 

Phân tích 

CÓ, nghiên cQu &Tbc vì td “CÓ LÀM” mang nghma trung tính. 

NgTgi nghiên cQu nên tránh s/ d1ng các td ngO hàm chn vi,c &ánh giá cá 

nhân khi hình thành các vWn &P nghiên cQu, ví d1: “phFi”, “tZt nhWt”, 

“nên”, “bpt bu[c”, “duy nhWt”, “tuy,t &Zi”... 

M[t khía c8nh quan tr:ng nOa cJa vWn &P nghiên cQu là khF nDng ki%m 

chQng bNng dO li,u. NgTgi nghiên cQu cqn suy nghm xem cqn thu thIp 

lo8i dO li,u nào (dO li,u vP kiHn thQc/dO li,u vP km nDng/dO li,u vP hành 

vi/dO li,u vP thái &[…) và tính khF thi cJa vi,c thu thIp nhOng dO li,u 

&ó. Các dO li,u có th% là bài ki%m tra thTgng xuyên trên l@p cJa HS hoEc 

các bài ki%m tra &Ec bi,t do GV thiHt kH &% ph1c v1 riêng cho m1c &ích 

nghiên cQu.  

4. Giả thuyết nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Khi &Ta ra vWn &P nghiên cQu, GV, ngTgi th3c hi,n nhi,m v1 NCKHSPyD 

phFi lIp ra các giF thuyHt tT{ng Qng.  

Có hai d8ng giF thuyHt &Tbc &P cIp trong NCKHSPyD: 

Gi/ thuy2t không có ngh7a 
D3 &oán ho8t &[ng th3c nghi,m sV không mang 

l8i hi,u quF (không xuWt hi,n s3 khác bi,t). 

Gi/ thuy2t có ngh7a 
D3 &oán ho8t &[ng th3c nghi,m sV mang l8i hi,u 

quF (có s3 khác bi,t sau khi tiHn hành NCKHSPyD). 

                                                                 

1

 Tài li%u D! án Vi't B* 
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Tuy nhiên trong NCKHSP2D, chúng ta không :; c<p :>n gi? thuy>t 

không có nghAa mà quan tâm :>n gi? thuy>t có nghAa. Gi? thuy>t có 

nghAa :HIc phân làm hai loKi: Gi? thuy>t có nghAa có :Mnh hHNng và gi? 

thuy>t có nghAa không có :Mnh hHNng. 

Gi? thuy>t có nghAa có :Mnh hHNng: chP ra sR thay :Si tTng lên hoUc gi?m 

:i mVt cách rõ ràng. 

Ví d$ 1:  

1.  V[n :; nghiên c\u: S] d_ng các video clip :a dKy HS lNp 4 phcn N"#c và 

không khí có làm tTng k>t qu? hdc t<p cea HS không? 

Gi? thuy>t: Có, s] d_ng các video clip :a dKy HS lNp 4 phcn N"#c và 

không khí sg làm t.ng k>t qu? hdc t<p cea HS. 

hây là gi? thuy>t có nghAa và :Mnh hHNng. 

2.  V[n :; nghiên c\u: Vijc liên lKc thHkng xuyên và bí m<t bong :ijn thoKi 

di :Vng vNi mp cea HS có làm gi?m tP lj HS :i hdc muVn không? 

Gi? thuy>t: Có, vijc liên lKc thHkng xuyên và bí m<t bong :ijn thoKi di 

:Vng vNi mp cea HS sg làm gi0m tP lj HS :i hdc muôn. 

hây là gi? thuy>t có nghAa không :Mnh hHNng, chP ra sR thay :Si nhHng 

không xác :Mnh vijc tTng lên hay gi?m xuqng mVt cách c_ tha. 

Ví d$ 2: 

1.  V[n :; nghiên c\u: S] d_ng các video clip :a dKy HS lNp 4 phcn N"#c và 

không khí có làm thay :Si k>t qu? hdc t<p cea HS không? 

Gi? thuy>t: Có, s] d_ng các video clip :a dKy HS lNp 4 phcn N"#c và 

không khí sg làm thay 45i k>t qu? hdc t<p cea HS (không chP ra rong tTng 

lên hay gi?m :i). 

2.   V[n :; nghiên c\u: Vijc liên lKc thHkng xuyên và bí m<t bong :ijn thoKi 

di :Vng vNi mp cea HS có làm thay :Si tP lj HS :i hdc muVn không? 

 Gi? thuy>t: Có, vijc liên lKc thHkng xuyên và bí m<t bong :ijn thoKi di 

:Vng vNi mp cea HS sg làm thay 45i tP lj HS :i hdc muVn (không chP ra 

rong tTng lên hay gi?m :i). 

hây là gi? thuy>t có nghAa và không có :Mnh hHNng. 

LHu ý: Phcn này quan trdng, GV ccn ph?i ghi nhN vì vijc xác :Mnh gi? 

thuy>t có nghAa và có :Mnh hHNng hay không có :Mnh hHNng trong mVt 

nghiên c\u sg liên quan :>n vijc phân tích dw liju x phcn sau. 
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Tóm l%i: T( th+c tr%ng xu2t hi3n ý t56ng c7i thi3n, ti9p ;ó là vi3c tìm gi7i 

pháp ;@ thay th9 gi7i pháp cC. Khi suy nghG vH gi7i pháp thay th9, câu hJi 

;Kt ra là gi7i pháp thay th9 có làm thay ;Li th+c tr%ng ;ang diNn ra hay 

không. Câu hJi ;Kt ra nh5 vRy ;5Sc gTi là v2n ;H nghiên cVu. MXc ;ích 

h5Zng tZi sau khi ti9n hành thay th9 gi7i pháp mZi là câu tr7 l[i cho v2n 

;H nghiên cVu. Câu tr7 l[i cho v2n ;H nghiên cVu ;5Sc gTi là gi7 thuy9t 

nghiên cVu. 

]9n ;ây, GV — ng5[i nghiên cVu ;ã có th@ xác ;bnh tên ;H tài nghiên cVu 

mct cách sd bc. 

Ví dX: Tên ;H tài: Sg dXng các video clip trong d%y hTc phin N!"c và 

không khí ;@ làm tjng k9t qu7 hTc tRp môn Khoa hTc lZp 4 tr5[ng Ti@u 

hTc NguyNn Bonh Khiêm (tên ;H tài nghiên cVu có th@ thay ;Li trong quá 

trình tri@n khai nghiên cVu). 

]@ hi@u thêm vH v2n ;H nghiên cVu và gi7 thuy9t nghiên cVu, GV nghiên 

cVu kG hdn 6 sd ;r sau ;ây 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi3c ti9n hành mct NCKHSPuD là quá trình mà GV — ng5[i nghiên cVu 

th+c hi3n ;@ chVng minh cho gi7 thuy9t nghiên cVu ;ã ;Kt ra. 

NHIỆM VỤ 

B%n hãy ;Tc thông tin cd b7n cwa ho%t ;cng và d+a vào kinh nghi3m 

th+c t9 cwa b7n thân ;@ th+c hi3n mct sx nhi3m vX sau: 

                                                                 

1

 Tài li%u c(a D+ án Vi%t B1. 

VyN ]z  

NGHIÊN C}U 

 

GI" THUY(T CÓ NGH,A 

(Ch0 ra s4 khác bi:t gi=a các nhóm) 

 

 

Có BCnh hDEng (MGt nhóm có kHt quK 

tLt hMn nhóm kia) 

 

GI" THUY(T KHÔNG CÓ NGH,A 

(Không có s4 khác bi:t gi=a các nhóm) 

 

Không BCnh hDEng 

(Có s4 khác bi:t gi=a các nhóm) 
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1. Nh%ng hi)n tr,ng gi-ng d,y và giáo d4c nh6 th7 nào có th9 :6a :7n cho 

b,n suy ngh? v@ vi)c sA c-i thi)n nó? Cho ví d4 minh ho,. 

 

 

 

 

 

2.  Th7 nào là gi-i pháp thay th7? Gi-i pháp thay th7 :6Kc thLc hi)n khi nào? 

Cho ví d4 minh ho,. 

 

 

 

 

 

 

3.  Th7 nào là vOn :@ nghiên cQu? Th7 nào là gi- thuy7t nghiên cQu? Cho ví 

d4 minh ho,. 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2. Thực hành xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng 

giả thuyết nghiên cứu. 

NHIỆM VỤ THỰC HÀNH 

DLa vào hi9u bi7t và kinh nghi)m thLc tiSn, b,n hãy thLc hi)n mVt sW 

nhi)m v4 sau: 

1.  Y6a ra mVt hi)n tr,ng :ang cZn thi7t :6Kc c-i thi)n trong công tác gi-ng 

d,y, giáo d4c trong ph,m vi mình ph4 trách. 
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2.  Xác &'nh các nguyên nhân gây nên th0c tr2ng &ó c4n c5i thi7n 8 tr9:ng 

ph< thông.  

 

 

 

3.  Ch@n mBt nguyên nhân &C tác &Bng nhDm c5i thi7n hi7n tr2ng. 

 

 

4.  FG xuIt gi5i pháp mJi thay thL các gi5i pháp &ã, &ang th0c hi7n.  

 

 

 

5.  Xác &'nh vIn &G nghiên cQu và gi5 thuyLt nghiên cQu. 

 

 

 

6.  B9Jc &4u xác &'nh tên &G tài nghiên cQu. 

 

 

 

B2n hãy &Ui chiLu nhVng nBi dung vXa viLt vJi nhVng thông tin d9Ji &ây 

và t0 hoàn thi7n nBi dung &ã viLt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. GV, ng9:i nghiên cQu suy ngh^ vG mBt th0c tr2ng &ang di_n ra trong lJp, 

trong tr9:ng mình &ang gi5ng d2y. VIn &G &ó liên quan tr0c tiLp &Ln kLt 

qu5 công vi7c mình &5m nhi7m. Th0c tr2ng &ó nDm trong ph2m vi và 

kh5 neng can thi7p cfa mình.  

Ví dh: HS không làm bài tmp 8 nhà. 

HS nghn h@c, &i h@c muBn. 

HS nói chuy7n riêng trong lJp. 

HS &ánh nhau trong lJp. 

… 
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2.  Có r&t nhi+u nguyên nhân gây ra th2c tr4ng trên. GV — ng89i nghiên c:u 

l<n l8=t li>t kê các nguyên nhân Aó. Có nguyên nhân chB quan tD phía 

nhà tr89ng, GV, nghi>p vJ s8 ph4m, cách th:c giáo dJc... Có nhOng 

nguyên nhân khách quan, tD các yPu tQ không do nhà tr89ng, GV Aem 

l4i. Vi>c l<n l8=t li>t kê các nguyên nhân gây ra th2c tr4ng Aó giúp cho 

GV — ng89i nghiên c:u hiUu rõ bXn ch&t cBa th2c tr4ng và xác AZnh A8=c 

khX n[ng can thi>p cBa mình AU cXi thi>n th2c tr4ng.  

3.  Xác AZnh nguyên nhân AU GV can thi>p. Nguyên nhân này phXi là m`t 

trong nhOng nguyên nhân ca bXn t4o nên th2c tr4ng Aó. Bên c4nh Aó, 

nguyên nhân này phXi là nguyên nhân mà GV — ng89i nghiên c:u hoàn 

toàn có Ai+u ki>n và khX n[ng can thi>p A8=c AU cXi thi>n th2c tr4ng. 

4.  d+ xu&t giXi pháp thay thP cho giXi pháp Aã và Aang th2c hi>n nhfm cXi 

thi>n hi>n tr4ng Aó. Lúc này GV — ng89i nghiên c:u phXi rà soát các tài 

li>u liên quan AU trX l9i các câu hhi: 

—  Hi>n tr4ng này có xu&t hi>n k nhOng nai khác không? 

— dã có nai nào/ai khnc phJc A8=c hi>n tr4ng này ch8a? 

—  GiXi pháp cBa ho A8a ra là gì? 

—  Mình có thU áp dJng giXi pháp Aó A8=c không? 

NPu ch8a có ai A8a ra giXi pháp cXi thi>n hi>n tr4ng này, GV — ng89i 

nghiên c:u t2 mình nghq ra giXi pháp. GiXi pháp này c<n phXi AXm bXo 

các Ai+u ki>n: 

—  Tsnh khX thi khi th2c nghi>m. 

—  Tính pht biPn khi áp dJng. 

5. Xác AZnh v&n A+ nghiên c:u bfng câu hhi cJ thU. Nên xác AZnh m`t hovc 

hai v&n A+ nghiên c:u AU thuwn l=i nh&t cho vi>c thu thwp dO li>u và 

phân tích dO li>u sau này.  

Thông th89ng GV — ng89i nghiên c:u A8a ra giX thuyPt có nghqa và AZnh 

h8xng cho nghiên c:u cBa mình. 

6.  B8xc A<u xác AZnh tên A+ tài nghiên c:u  

Tên A+ tài nghiên c:u c<n có AB các thành tQ: 

—  Can thi>p A8=c sz dJng là gì? 

—  Can thi>p Aó nhfm A4t mJc Aích gì? 

—  N`i dung th2c hi>n can thi>p.  

—  dZa AiUm và AQi t8=ng A8=c th2c hi>n can thi>p. 
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Ví d$: 

—  Hi$n tr(ng 

HS không có h0ng thú trong vi$c h4c ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng. 

—  Nguyên nhân 

+  Do ý th0c h4c thiên vH các môn tK nhiên ;L chuMn b8 cho kì thi ;(i h4c. 

+  Do xu h=Qng xã hSi nói chung và HS nói riêng hi$n nay ít quan tâm ;Wn 

giáo dYc l8ch s: ;8a ph=>ng. 

+  Do cách diZn t[ nSi dung này trong ch=>ng trình, sách giáo khoa còn 

ch=a thKc sK h^p d_n ng=`i h4c. 

+  Do GV ch=a ;ci mQi ph=>ng pháp d(y h4c, vì thW HS ch=a th^y h^p d_n 

và thú v8 khi h4c nSi dung này d_n ;Wn kWt qu[ h4c tdp ch=a cao. 

—  Ch4n nguyên nhân ;L thKc hi$n can thi$p 

Do GV ch=a ;ci mQi ph=>ng pháp d(y h4c, vì thW HS ch=a th^y h^p d_n 

và thú v8 khi h4c nSi dung này d_n ;Wn kWt qu[ h4c tdp ch=a cao. 

—  ThiWt kW cách th0c can thi$p/tác ;Sng 

S: dYng bhng hình, hình [nh t= li$u kWt hip vQi gi[ng gi[i minh ho( và 

thuyWt trình trong các gi` d(y ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng. 

—  Xác ;8nh v^n ;H nghiên c0u và xác ;8nh gi[ thuyWt nghiên c0u 

V^n ;H nghiên c0u 

Vi$c s: dYng bhng hình, hình [nh t= li$u kWt hip vQi gi[ng gi[i minh ho( 

và thuyWt trình trong các gi` d(y ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng có làm thng kWt 

qu[ h4c tdp ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng cka HS lQp 5 hay không? 

Gi[ thuyWt 

Có, vi$c s: dYng bhng hình, hình [nh t= li$u kWt hip vQi gi[ng gi[i minh 

ho( và thuyWt trình trong các gi` d(y ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng sn làm thng 

kWt qu[ h4c tdp ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng cka HS lQp 5. 

—  B=Qc ;6u xác ;8nh tên ;H tài 

Nâng cao kWt qu[ h4c tdp ph6n l8ch s: ;8a ph=>ng cka HS lQp 5 tr=`ng 

tiLu h4c Ngp Xã bqng vi$c s: dYng bhng hình, hình [nh t= li$u kWt hip 

vQi gi[ng gi[i minh ho( và thuyWt trình trong các gi` d(y. 
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Hoạt động 3. Tìm hiểu về thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu 

khoa học sư phạm ứng dụng. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Thế nào là thiết kế nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? 

T! ch%c th'c nghi+m là b01c 23u tiên và quan tr:ng khi ti<n hành m=t 

NCKHSPUD. Th'c nghi+m G 2âu, th'c nghi+m bJng cách nào và v1i 2Mi 

t0Nng nào là công vi+c mà GV phSi suy nghV, cân nhWc và l'a ch:n. Xây 

20Nc g:i là thi<t k< nghiên c%u.  

Thi<t k< nghiên c%u sY cho phép vi+c thu th[p d] li+u ph^c v^ nghiên 

c%u 20Nc th'c hi+n m=t cách tMi 0u nh_t 2` ch%ng minh cho giS thuy<t 

nghiên c%u 2ã 2bt ra. Thi<t k< nghiên c%u là khâu quan tr:ng vì nó có th  ̀

là câu trS lei 2úng hobc không 2úng cho cS m=t v_n 2g l1n. Các nhà khoa 

h:c 2ã phSi m_t nhigu thei gian và công s%c 2` 20a ra câu trS lei cho các 

câu hhi vg thi<t k< nghiên c%u: 

• Có c3n nhóm 2Mi ch%ng trong th'c nghi+m không? 

• Có c3n làm bài ki`m tra tr01c tác 2=ng không? 

• Quy mô mlu nh0 th< nào? 

• Công c^ thMng kê nào sY 20Nc dùng, nh0 th< nào và bao gie?  

2. Các loại thiết kế trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Trong NCKHSPnD, có bMn dong thi<t k< ph! bi<n 20Nc sp d^ng: 

a) Thi&t k& ki)m tra tr,-c tác 01ng và sau tác 01ng 08i v-i nhóm duy nh<t 

Ki`m tra  

tr01c tác 2=ng 

GiSi pháp  

hobc tác 2=ng 

Ki`m tra  

sau tác 2=ng 

O1 X O2 

Thi<t k< này sY th'c hi+n v1i 01 (m=t) nhóm HS ti<n hành ki`m tra tr01c 

tác 2=ng (tr01c khi ng0ei nghiên c%u áp d^ng các giSi pháp/can thi+p 

m1i). Sau khi th'c nghi+m 20Nc ti<n hành, ng0ei nghiên c%u sY th'c 

hi+n bài ki`m tra sau tác 2=ng cho cùng nhóm HS 2ó. 

K<t quS sY 20Nc 2o bJng vi+c so sánh chênh l+ch gi]a bài kì m tra sau 

tác 2=ng và bài ki`m tra tr01c tác 2=ng. Khi có chênh l+ch (bi`u thy qua 

|O2 — O1| > 0), ng0ei nghiên c%u sY k<t lu[n can thi+p áp d^ng có t$o ra 

k)t qu,. 
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Tuy nhiên, m*t v-n ./ x1y ra v4i thi5t k5 áp d:ng cho nhóm duy nh-t 

này là nguy cA .Bi v4i  ! giá tr( c*a d- li/u thu  23c ( ! giá tr( c*a d- 

li/u thu  23c sE .FGc gi4i thiHu c: thI J phKn ti5p theo cMa tài liHu này). 

Ví d:: 

+  Nhóm HS tham gia kh1o sát .ã có sX trFJng thành tX nhiên v/ nYng lXc 

trong kho1ng thZi gian ti5n hành bài kiIm tra trF4c tác .*ng và sau tác 

.*ng cMa GV; 

+  NgFZi nghiên c^u có các tr_ng thái khác nhau khi .ánh giá k5t qu1 cMa 

hai lKn kiIm tra trên cùng m*t nhóm .Bi tFGng... 

b) Thi&t k& ki)m tra tr-.c tác 12ng và sau tác 12ng 19i v.i hai nhóm t-;ng 

1-;ng 

Trong thi5t k5 này, ngFZi nghiên c^u thXc hiHn v4i hai nhóm HS. M*t 

nhóm sE là nhóm thXc nghiHm (N1) áp d:ng các can thiHp/tác .*ng thXc 

nghiHm. M*t nhóm khác (N2) sE là nhóm .Bi ch^ng không .FGc áp d:ng 

các can thiHp/tác .*ng thXc nghiHm. 

Nhóm 

Ki8m tra tr29c 

tác  !ng 

Gi<i pháp ho?c  

tác  !ng 

Ki8m tra  

sau tác  !ng 

N1 O1 X O3 

N2 O2 — — — O4 

N1 và N2 là hai nhóm HS .FGc khlng .mnh là tFAng .FAng v/ trình .*, 

nYng lXc và các .i/u kiHn khác trF4c và trong quá trình thXc nghiHm. 

Trong NCKHSPrD sB lFGng mti nhóm thXc nghiHm nên có tu 30 HS trJ 

lên. Trong trFZng hGp này, GV — ngFZi nghiên c^u có thI sw d:ng hai 

nhóm HS tu chính l4p hxc cMa mình. Tuy nhiên cyng có thI sw d:ng HS 

J hai l4p khác nhau và .1m b1o y5u tB tFAng .FAng nhF .ã nói J trên. 

Làm th5 nào .I khlng .mnh nYng lXc cMa hai nhóm nghiên c^u này là 

tFAng .FAng? Có nhi/u cách và t-t nhiên, cách .An gi1n và hiHu qu1 

nh-t là nh|n .mnh trên cA sJ kinh nghiHm cMa chính GV trong quá trình 

gi1ng d_y và giáo d:c HS. Trong trFZng hGp giá trm trung bình cMa hai bài 

kiIm tra trF4c tác .*ng cMa hai nhóm có sX chênh lHch (trFZng hGp này 

ph} bi5n), GV — ngFZi nghiên c^u cKn kiIm .mnh k5t qu1 cMa bài kiIm tra 

trF4c tác .*ng cMa hai nhóm .I có cYn c^ khlng .mnh hai nhóm tFAng 

.FAng v/ trình .*, nh|n th^c. Lúc này GV — ngFZi nghiên c^u sw d:ng 

phép kiIm ch^ng t — test (Phép kiIm ch^ng này sE .FGc trình bày rõ 

trong phKn phân tích, so sánh d� liHu). Khi giá trm p cMa phép kiIm ch^ng  
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t — test trong tr)*ng h,p này > 0.05 thì GV kh8ng 9:nh hai nhóm t)?ng 

9)?ng vA mBt trình 9C, nEng lGc. NJu giá tr: p < 0.05 thì kh8ng 9:nh hai 

nhóm HS này không t)?ng 9)?ng vA mBt trình 9C, nEng lGc. Và nh) vQy 

hai nhóm này không 9Rm bRo yêu cUu t)?ng 9)?ng. Thông th)*ng, GV — 

ng)*i nghiên cWu phRi thGc hiXn các công viXc khác 9Y 9Rm bRo sG 

t)?ng 9)?ng cho hai nhóm (trCn và phân nhóm l\i ch8ng h\n).  

Hai nhóm s^ 9),c kiYm tra 9Y ch_c ch_n nEng lGc liên quan 9Jn ho\t 

9Cng thGc nghiXm t)?ng 9)?ng nh) nhau. Ví dc, vdi ho\t 9Cng 9o kJt 

quR hec Toán cfa HS sg dcng ph)?ng pháp d\y hec mdi, ng)*i nghiên 

cWu có thY lGa chen hai nhóm HS có 9iYm sh môn Toán trong hec kì 

tr)dc t!"ng &!"ng nhau.  

Mô hình thiJt kJ này cho phép hai nhóm tiJn hành bài kiYm tra tr)dc tác 

9Cng và sau tác 9Cng. KJt quR 9),c 9o l)*ng thông qua viXc so sánh 

9iYm sh gila hai bài kiYm tra sau tác 9Cng. Khi có chênh lXch (biYu th: 

bmng |O3 — O4| > 0), ng)*i nghiên cWu có thY kJt luQn ho\t 9Cng thGc 

nghiXm 9),c áp dcng &ã có k+t qu.. 

r thiJt kJ này, do có nhóm 9hi chWng, các yJu th ngoài ph\m vi tác 9Cng 

có nguy c? làm thay 9si kJt quR bài kiYm tra sau tác 9Cng Rnh h)tng tdi 

cR nhóm thGc nghiXm và nhóm 9hi chWng. Nh) vQy, viXc có nhóm 9hi 

chWng s^ giúp lo\i bv Rnh h)tng cfa các yJu th bên ngoài 9Jn kJt quR 

kiYm tra sau tác 9Cng.  

c) Thi&t k& ki)m tra tr-.c tác 01ng và sau tác 01ng 08i v.i nhóm ng:u nhiên 

Trong thiJt kJ này, cR hai nhóm (N1 và N2) 9Au 9),c chen lGa ngyu 

nhiên trên c? st phRi &.m b.o s3 t!"ng &!"ng. CR hai nhóm thGc 

nghiXm (N1) và 9hi chWng 9Au bao g{m các HS cfa cR hai ldp 9),c trCn 

9Au và chia ngyu nhiên làm 9ôi. NEng lGc HS cfa cR hai ldp 9),c trCn và 

chia 9Au t cR hai nhóm N1 và N2. 

Nhóm 

Ki8m tra  

tr!;c tác &=ng 

Gi.i pháp 

Ki8m tra  

sau tác &=ng 

N1 O1 X O3 

N2 O2 — — — O4 

Mô hình thiJt kJ này cho phép hai nhóm tiJn hành bài kiYm tra tr)dc tác 

9Cng và sau tác 9Cng. KJt quR 9),c 9o thông qua viXc so sánh 9iYm sh 

gila hai bài kiYm tra sau tác 9Cng. Khi có chênh lXch vA 9iYm sh (biYu th: 
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b!ng |O3 — O4| > 0), ng./i nghiên c4u có th8 k:t lu<n ho>t ?@ng thAc 

nghiBm ?.Dc áp dHng ?ã có k$t qu(. 

d) Thi&t k& ki)m tra sau tác 12ng v6i nhóm ng8u nhiên 

Trong thi:t k: này, cO hai nhóm (N1 và N2) ?Vu ?.Dc chWn lAa ngXu 

nhiên trên cY s[ t.Yng ?.Yng. CO hai nhóm ?Vu không phOi thAc hiBn 

bài ki8m tra tr.^c tác ?@ng mà ch_ thAc hiBn bài ki8m tra sau tác ?@ng 

mà thôi. 

Nhóm Gi(i pháp Ki1m tra sau tác 56ng 

N1 X O1 

N2 — — — O2 

K:t quO ?.Dc ?o thông qua viBc so sánh chênh lBch cca bài ki8m tra sau 

tác ?@ng gida hai nhóm. N:u có chênh lBch vV k:t quO (bi8u the b!ng  

|O1 — O2| > 0), ng./i nghiên c4u có th8 k:t lu<n ho>t ?@ng thAc nghiBm 

?.Dc áp dHng ?ã có k:t quO. Thi:t k: này bf qua bài ki8m tra tr.^c tác 

?@ng vì ?ôi khi GV ch_ cjn ki8m ch4ng k:t quO thAc nghiBm b!ng viBc 

?ánh giá sA khác nhau gida 2 bài ki8m tra sau quá trình thAc hiBn giOi 

pháp m^i. klng th/i, thi:t k: này sm giOm b^t m@t sn công viBc cho GV 

trong quá trình thAc nghiBm. 

Ng./i nghiên c4u sm lAa chWn thi:t k: tnt nhot theo ?iVu kiBn thAc t: cca 

môi tr./ng nghiên c4u. Bot k8 mô hình nào ?.Dc lAa chWn, ng./i nghiên 

c4u cjn ý th4c ?.Dc nhdng h>n ch: cca msi thi:t k: và Onh h.[ng cca 

nó t^i nghiên c4u. 

1)  Ngoài b>n thi&t k& trên, còn có thi&t k& AB, thi&t k& ABAB, thi&t k& 1a cC sD 

AB. Thi:t k: này th./ng ?.Dc thAc hiBn trong nhdng tr./ng hDp cá biBt, 

v^i nhdng mXu thAc nghiBm nhf. GV — ng./i nghiên c4u thAc hiBn hai 

giai ?o>n theo dõi diun bi:n cca HS: 

—  Giai ?o>n 1 ?.Dc gWi là giai ?o>n A, giai ?o>n cY s[: kây là giai ?o>n hiBn 

tr>ng, ch.a thAc hiBn tác ?@ng ho{c can thiBp. 

—  Giai ?o>n 2 ?.Dc gWi là giai ?o>n B: kây là giai ?o>n thAc hiBn tác ?@ng, 

can thiBp. 

Thi:t k: ch_ có m@t giai ?o>n cY s[ A, m@t giai ?o>n tác ?@ng B ?.Dc gWi 

là thi:t k: AB. 



  |  MODULE TH 29  
34 

Có th% ng(ng tác +,ng sau giai +o2n B +% th4c hi5n m,t giai +o2n không 

tác +,ng A2. Sau m,t kho=ng th>i gian, th4c hi5n ti@p tBc giai +o2n B2 

ngay sau giai +o2n A2. Thi@t k@ này +FGc mH r,ng +% t( +ó có th% khJng 

+Knh chLc chLn hMn vO =nh hFHng cPa giai +o2n B. Thi@t k@ này +FGc gQi 

là thi@t k@ ABAB. 

Có th% trong giai +o2n cM sH A, th>i gian +Si vTi mUi HS +FGc nghiên cXu 

là khác nhau. Thi@t k@ này +FGc gQi là thi@t k@ +a cM sH AB. 

Thi@t k@ +a cM sH AB có th% ki%m chXng +FGc +, giá trK cPa dZ li5u b\ng 

vi5c xem xét và h2n ch@ +FGc các nguy cM tiOm `n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ngày 

BLt +bu tác +,ng 

Giai +o2n chFa tác +,ng (A)  

Tf l5 hoàn thành 

g, chính xác 

Giai +o2n tác +,ng (B) 

Thi@t k@ AB  

% 

% 

Gg cM sH 

B!t $%u tác 

$)ng 

Tf l5 hoàn thành 

,) chính xác 

Thi@t k@ +a cM sH AB  

Ngày 
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3.  Thiết kế nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện 

thực tiễn giáo dục Việt Nam 

Trong &i(u ki+n tr-.ng h0c và cách qu6n lí chuyên môn c=a Vi+t Nam 

hi+n nay, GV có thD thuEn lFi khi thGc hi+n thiHt kH 1: KiDm tra tr-Lc tác 

&Mng và sau tác &Mng &Oi vLi nhóm duy nhQt. Tuy nhiên, do nhSng nguy 

cT tUn tVi c=a thiHt kH này nên GV cWn l-u ý và tìm cách loVi b[ (gi6m 

thiDu tOi &a nguy cT tUn tVi ] thiHt kH này trong quá trình thGc nghi+m). 

_Oi vLi thiHt kH 2: KiDm tra tr-Lc tác &Mng và sau tác &Mng &Oi vLi các 

nhóm t-Tng &-Tng. Trong tr-.ng hFp này, sb sO HS trong lLp tiDu h0c 

th-.ng d-Li 30 em, vì vEy không nên chia &ôi &D tiHn hành thGc nghi+m 

vì nh- vEy sh không &6m b6o &i(u ki+n miu lLn hTn 30 nh- lí thuyHt 

NCKHSPlD &ã l-u ý. Nh- vEy, &D thGc hi+n thiHt kH này, GV ph6i so 

dpng hai lLp HS khác nhau. _iDm khó trong thiHt kH này là vi+c xác &rnh 

các nhóm t-Tng &-Tng. Khi xác &rnh các yHu tO t-Tng &-Tng GV nên l-u 

ý là: t-Tng &-Tng v( nhEn thsc, ntng lGc, &i(u ki+n h0c tEp, cT s] vEt 

chQt, trình &M GV... 

Trong thiHt kH 2 và thiHt kH 3, kHt qu6 c=a bài kiDm tra tr-Lc tác &Mng tr6 l.i 

cho câu h[i: Hai nhóm có t-Tng &-Tng v( trình &M và nhEn thsc không? 

Thông th-.ng, GV — ng-.i nghiên csu ph6i tr6 l.i câu h[i này bxng vi+c 

thGc hi+n phép kiDm chsng t — test. (CWn &0c kb phép kiDm chsng t — test 

này trong phWn phân tích và so sánh dS li+u c=a tài li+u này). 

ThiHt kH 3 cWn có thao tác trMn và chia các nhóm mMt cách ngiu nhiên, 

&Ung th.i &6m b6o sG t-Tng &-Tng giSa các nhóm. Trong thiHt kH này, 

GV — ng-.i nghiên csu có thD so dpng hai hozc nhi(u lLp khác nhau, sau 

HS B 

Giai $o&n c) s+ 

B-t $/u tác $2ng 

T5 l7 hoàn thành 

:2 chính xác 

Ngày 

ThiHt kH &a cT s] AB 

      1    2    3    4    5     6    7    8    9  10   11  12  13  14  15 
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 ó tr%n và phân chia ng0u nhiên  3 phân  4u n5ng l7c HS v4 hai nhóm. 

< thi=t k= này, sB HS càng nhi4u thì s7 phân chia ng0u nhiên càng thuDn 

lEi cho viGc  Hm bHo yêu cJu v4 s7 tKLng  KLng. 

Thi=t k= 4 cho phép GV không cJn ti=n hành bài ki3m tra trKSc tác  %ng 

cho hai nhóm. Lí thuy=t này khuy=n cáo  ây là thi=t k= tBt nhWt và khuyên 

GV — ngKYi nghiên cZu nên s[ d]ng. Tuy nhiên,  3 th7c hiGn thi=t k= này, 

GV — ngKYi nghiên cZu phHi  Hm bHo các y=u tB v4 s7 tKLng  KLng gî a 

các nhóm c_ng nhK  Hm bHo lo`i tra các nguy cL có th3 tbn t`i. 

Thi=t k= cL sc AB và  a cL sc AB hiGn t`i tKLng  Bi phù hEp vSi  Bi tKEng 

HS ti3u hgc. Trong nh^ng trKYng hEp cJn thi=t theo dõi s7 thay  ji cka 

 Bi tKEng tham gia th7c nghiGm trong m%t thYi gian nhWt  lnh, GV — 

ngKYi nghiên cZu s[ d]ng thi=t k= này là phù hEp nhWt. Thi=t k= AB,  a 

cL sc AB là thi=t k= thuDn tiGn cho viGc nghiên cZu trên nh^ng trKYng 

hEp cá biGt, m0u nhm, không nhWt thi=t phHi thu thDp nhi4u lo`i d^ liGu 

khác nhau. Tuy nhiên,  Bi vSi nh^ng trKYng hEp s[ d]ng thi=t k= này, 

GV phHi ghi chép chính xác dion bi=n và mZc  % thay  ji cka  Bi tKEng 

 KEc can thiGp và  gc  KEc s7 bi=n  ji  ó trên  b thl  KEc bi3u dion. Khi 

muBn ki3m chZng  % tin cDy cka k=t quH thu thDp  KEc, GV — ngKYi 

nghiên cZu có th3 s[ d]ng thi=t k=  a cL sc AB nhi4u lJn trên cùng m%t 

 Bi tKEng horc trên các  Bi tKEng khác nhau c cùng m%t thYi  i3m horc 

c các thYi  i3m khác nhau.  

NHIỆM VỤ 

1.  Thi=t k= nghiên cZu trong NCKHSPwD là gì? 

 

 

 

 

2.  Có bao nhiêu cách thi=t k= trong NCKHSPwD? {ó là nh^ng cách thi=t  

k= nào? 
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3.  Trong (i*u ki-n tr/0ng, l3p, (i*u ki-n qu6n lí công tác d<y h?c c@a 

chúng ta hi-n nay, thiCt kC nào (/Ec cho là thuFn lEi khi thGc hi-n các 

NCKHSPND? 

 

 

 

 

 

B<n hãy (?c nhSng thông tin cT b6n và chia sX v3i (Yng nghi-p (Z thGc 

hi-n m\t s] nhi-m v^ sau: 

Hoạt động 4. Tìm hiểu các loại dữ liệu trong nghiên cứu khoa học 

sư phạm ứng dụng và phương pháp thu thập dữ liệu. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Các loại dữ liệu cần thu thập trong nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng 

Có ba d<ng dS li-u can thu thFp khi thGc hi-n NCKHSPND b các nhà 

tr/0ng phc thông hi-n nay. 

a.  DS li-u v* kiCn thdc: ph6n ánh các mdc (\ biCt, hiZu, áp d^ng, phân 

tích... c@a HS v* n\i dung bài h?c hofc v* m\t vgn (* xã h\i. 

b.  DS li-u v* thái (\/c6m xúc: ph6n ánh v* c6m giác, sG quan tâm, sG /a 

thích, ý kiCn... c@a HS v* m\t vgn (* c^ thZ. 

c.  DS li-u v* hành vi: ph6n ánh kk nlng, sG tham gia, thói quen, kh6 nlng 

c@a HS khi thGc hi-n m\t công vi-c nào (ó. 

2. Các phương pháp thu thập dữ liệu 

nZ thu thFp ba lo<i dS li-u trên, ng/0i ta khuyên GV — ng/0i nghiên cdu 

ss d^ng các ph/Tng pháp sau (ây: 

a.  nZ thu thFp dS li-u v* kiCn thdc, GV — ng/0i nghiên cdu tc chdc cho HS 

thGc hi-n các bài kiZm tra kiCn thdc thông th/0ng trên l3p (kiZm tra 15 

phút, kiZm tra 1 tiCt...). Tuy nhiên, trong nhSng tr/0ng hEp (fc bi-t, GV — 

ng/0i nghiên cdu có thZ thiCt kC nhSng bài kiZm tra riêng sao cho phù 

hEp v3i yêu cau thu thFp thông tin c@a mình. GV — ng/0i nghiên cdu có 

thZ ss d^ng nhi*u hình thdc kiZm tra (Z (<t (/Ec m^c (ích và phù hEp 

v3i th0i gian c@a vi-c thu thFp (tG luFn, trzc nghi-m khách quan...). 
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b.  #$ thu th(p d+ li.u v0 thái 23/c6m xúc, GV — ng@Ai nghiên cCu ph6i thiDt 

kD các thang 2o.  

c.  #$ thu th(p d+ li.u v0 hành vi, GV — ng@Ai nghiên cCu ph6i thiDt kD và sJ 

dKng thang xDp hLng hoMc b6ng ki$m quan sát. 

#$ thu th(p d+ li.u m3t cách hi.u qu6, GV — ng@Ai nghiên cCu nên sJ 

dKng thang 2o thái 23 có các mCc khác nhau theo mô hình Likert. MVi 

câu hXi Likert gYm m3t m.nh 20 2ánh giá và m3t thang Cng 2áp nhi0u 

mCc. Trong th[c tD, thang 2o gYm 5 mCc th@Ang 2@]c sJ dKng ph^ biDn.  

 Ví dK sau 2ây là m3t ki$u thang 2o 2@]c áp dKng theo 5 mCc phân bi.t. 

Tr"ng thái Câu h-i và các m2c 34 ph6n h7i 

#Yng ý Tôi thích các bài hbc bcng tiDng md 2e. 

Hoàn toàn 2Yng ý.        #Yng ý.       

Bình th@Ang.      Không 2Yng ý.     

Hoàn toàn không 2Yng ý.    

Tin sujt Tôi 2bc báo 

Hàng ngày.      3 ngày/tuin.      

1 ngày/tuin.     Không bao giA.    

Tính tCc thì BLn bmt 2iu làm bài t(p khi nào? 

Ngay trong ngày; Khi tôi có thAi gian.  

Tính c(p nh(t Lin nghe nhLc gin 2ây nhjt cqa bLn là khi nào? 

Tuin này; Hai tháng tr@rc 2ây. 

Tính thiDt th[c NDu 2@]c cho 200.000 2Yng, bLn su sJ dKng bao nhiêu 

ti0n 2$ mua sách?  

D@ri 50.000 2Yng; Tw 50.000 2Yng 2Dn 99.0000 2Yng. 

Tw 100.000 2Yng 2Dn 149.000 2Yng; Trên 150.000 2Yng.  

3. Những dữ liệu của trường tiểu học cần thu thập cho nghiên cứu 

khoa học sư phạm ứng dụng 

Trong tr@Ang ti$u hbc, GV — ng@Ai nghiên cCu th@Ang thu th(p m3t sz d+ 

li.u cK th$ nh@ sau: 

* "#i v&i d( li*u ki-n th1c  

Thông th@Ang, GV muzn thJ nghi.m m3t ph@|ng pháp mri, m3t cách t  ̂

chCc dLy hbc mri hoMc thay 2^i m3t sz n3i dung dLy hbc 2$ xem ph@|ng 
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pháp, cách th'c (ó có làm nâng cao ch2t l34ng h5c t6p c7a HS không?  

= (ây c? th@ là (i@m sC c7a HS có tDng lên không? Trong nhHng tr3Ing 

h4p này, ng3Ii ta sJ d?ng các bài ki@m tra (@ thu th6p (i@m sC c7a HS vO 

cùng mQt nQi dung vRi nhHng thIi (i@m và các can thiSp khác nhau. 

Tr3Rc khi (3a vào mQt can thiSp mRi, GV — ng3Ii nghiên c'u thu th6p 

kXt quZ h5c t6p c7a HS b[ng mQt bài ki@m tra (trong NCKHSPaD g5i là 

kXt quZ ki@m tra tr3Rc tác (Qng). Sau (ó, GV — ng3Ii nghiên c'u thdc 

hiSn viSc can thiSp trong mQt thIi gian nh2t (enh (can thiSp này thay thX  

can thiSp cf (ã thng dùng tr3Rc (ây). Bài ki@m tra kXt quZ h5c t6p c7a 

HS sau khi thdc hiSn can thiSp mRi (NCKHSPaD g5i là kXt quZ ki@m tra 

sau tác (Qng) (34c l2y (@ so sánh vRi kXt quZ ki@m tra tr3Rc tác (Qng. 

Lúc này giá tre |O

2

 — O

1

| > 0 hopc ≤ 0 là câu trZ lIi cho kXt quZ nghiên c'u.  

Thông th3Ing, (@ giZm tCi (a công viSc khi thdc hiSn NCKHSPaD, GV — 

ng3Ii nghiên c'u có th@ sJ d?ng ngay kXt quZ các bài t6p c7a HS (ã thng 

thdc hiSn q trên lRp (@ thay thX cho bài ki@m tra tr3Rc tác (Qng hopc sau 

tác (Qng. Lúc này, (òi hsi GV phZi có kinh nghiSm và phZi bao quát (34c 

nDng ldc h5c t6p c7a thng HS, cfng nh3 nDng ldc h5c t6p chung c7a lRp. 

Có nghta là GV phZi (Zm bZo (Q giá tre c7a các dH liSu thu th6p (34c ((Q 

giá tre c7a dH liSu su (34c giRi thiSu c? th@ q phvn tiXp theo c7a tài liSu 

này). Trong nhiOu tr3Ing h4p (pc biSt, (@ ki@m ch'ng và thu th6p kXt 

quZ, GV — ng3Ii nghiên c'u nên thiXt kX các bài ki@m tra (pc biSt. Các 

bài ki@m tra (pc biSt này, giúp GV trZ lIi mQt cách chính xác kXt quZ thdc 

nghiSm và góp phvn lozi trh viSc Znh h3qng c7a các yXu tC ng{u nhiên 

(Xn kXt quZ c7a thdc nghiSm. 

Ví d?: Can thiSp/tác (Qng mà GV sJ d?ng là ph3~ng pháp dzy h5c mRi 

thay thX cho ph3~ng pháp dzy h5c cf. �@ ki@m ch'ng xem ph3~ng pháp 

dzy h5c này có mang lzi kXt quZ h5c t6p cao h~n cho HS so vRi ph3~ng 

pháp dzy h5c cf hay không. GV thiXt kX mQt bài ki@m tra tr3Rc tác (Qng 

(@ ki@m tra kXt quZ h5c t6p tr3Rc khi HS (34c h5c theo ph3~ng pháp 

mRi. Sau khi HS (34c h5c ph3~ng pháp mRi (thdc hiSn tác (Qng/can 

thiSp), GV lzi thiXt kX mQt bài ki@m tra (@ ki@m ch'ng xem sau khi  

(34c h5c b[ng ph3~ng pháp mRi, kXt quZ h5c t6p c7a HS có (34c tDng 

lên hay không? 

*  "#i v&i d( li*u v, hành vi, thái 34 

NXu viSc thu th6p dH liSu vO kiXn th'c khá d� dàng thì GV nói chung và 

GV ti@u h5c nói riêng hiSn nay (a sC không có nhiOu kt nDng (@ thiXt kX 

các thang bZng (@ (o hành vi, thái (Q. LIi khuyên trong tài liSu này là  
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GV — ng&'i nghiên c,u có th0 s&u t2m các công c6 7o hành vi, thái 7< t= 

các ngu>n tài li@u khác nhau và chCnh sDa 70 phù hGp vHi nghiên c,u 

cIa mình. Tuy nhiên, khi s&u t2m và sD d6ng phOi 7Om bOo các quy 7Rnh 

vS bOn quySn. 

BUn hãy 7Wc nhXng thông tin cY bOn và chia sZ vHi 7>ng nghi@p 70 th[c 

hi@n m<t s\ nhi@m v6 sau: 

NHIỆM VỤ 

1. Có nhXng loUi dX li@u nào c2n thu th`p trong quá trình th[c hi@n m<t 

NCKHSPgD? 

 

 

 

 

2. Mô tO ph&Yng pháp thu th`p mli loUi dX li@u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trong tr&'ng ti0u hWc hi@n nay, thông th&'ng GV thu th`p dX li@u c6 th0 

nào cho các NCKHSPgD? 
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Hoạt động 5. Tìm hiểu độ tin cậy và độ giá trị trong nghiên cứu  

khoa học sư phạm ứng dụng 

THÔNG TIN CƠ BẢN  

Khi th%c hi'n NCKHSP.D, GV — ng56i nghiên c8u th%c hi'n vi'c thu 

th;p d> li'u nh5 @ã giBi thi'u C phDn trên. Tuy nhiên, các d> li'u thu 

th;p @5Jc phKi @Km bKo hai yêu cDu: có @R giá trS và @R tin c;y. D> li'u 

thu th;p @5Jc mà không @Km bKo @R tin c;y và không @Km bKo @R giá trS 

thì không sY dZng vào b[t k\ vi'c gì.  

1. Độ tin cậy 

 ! tin c'y là tính nh[t quán, có s% th_ng nh[t gi>a các lDn @o khác nhau 

và tính `n @Snh caa d> li'u thu th;p @5Jc.  

Ví d$:  

1)  Khi bdn cân trfng l5Jng caa mình trong 3 ngày liên tihp và có các d> 

ki'n vi cân njng gkm 58kg, 65kg và 62kg. Vì cân njng caa bdn khó có th\ 

thay @`i trong khoKng th6i gian ngpn nh5 v;y, bdn sq nghi ng6 tính 

chính xác caa chihc cân @ã sY dZng. Chúng ta có ct sC nghi ng6 vì chihc 

cân không @áng tin c;y, kht quK không có khK nung ljp ldi, không `n 

@Snh và nh[t quán gi>a các lDn @o khác nhau. 

2)  MRt HS @5Jc ki\m tra ba lDn C ba th6i @i\m vBi cùng mRt bài ki\m tra 

hojc vBi ba bài ki\m tra có cùng @R khó. Nhu ba bài ki\m tra @ó có kht 

quK ljp ldi thì các d> li'u có @R tin c;y. BCi vì các d> li'u @ó ljp ldi, th_ng 

nh[t C các lDn @o khác nhau. D> li'u thu @5Jc có tính `n @Snh. Nhu kht 

quK thu @5Jc C ba lDn @o không gi_ng nhau (khác bi't) thì các d> li'u @ó 

không @Km bKo @R tin c;y. 

2. Độ giá trị 

 ! giá tr, là tính xác th%c caa d> li'u thu @5Jc, d> li'u có giá trS là d> li'u 

phKn ánh trung th%c hành vi @5Jc @o. 

M_i quan h' gi>a  ! giá tr, và  ! tin c'y:  

• zR giá trS và zR tin c;y chính là ch[t l5Jng caa d> li'u, không phKi là 

công cZ thu th;p d> li'u. 

• zR tin c;y là @iiu ki'n tiên quyht caa zR giá trS. 

• zR giá trS và zR tin c;y có quan h' t5tng h{. 

M_i quan h' gi>a  ! giá tr, và  ! tin c'y có th\ @5Jc mô tK b|ng hình 

Knh caa các bia bpn @\ hình dung ra s% kht hJp caa b_n khK nung.  



  |  MODULE TH 29  
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

V!i GV ti&u h)c, b-ng kinh nghi1m c3a b5n thân, có th& t8 kh9ng :;nh 

d= li1u có :5m b5o :@ tin cAy hay không. Tuy nhiên, trong quá trình tiKn 

hành NCKHSPSD, GV — ngVWi nghiên cXu có nh=ng lúc ph5i ki&m chXng 

nKu trong trVWng h[p b5n thân GV ho\c :]ng nghi1p có nghi ngW v_ :@ 

tin cAy và :@ giá tr; c3a d= li1u. Tài li1u này gi!i thi1u m@t sa cách ki&m 

chXng :@ tin cAy và :@ giá tr; nhV sau: 

3. Cách kiểm chứng độ tin cậy và độ giá trị của dữ liệu 

Ki"m ch'ng *+ tin c-y c/a d2 li4u 

Có m@t sa phVcng pháp :V[c dùng :& ki&m chXng :@ tin cAy c3a d= li1u, 

g]m ki&m tra nhi_u len, sf dgng các dhng tVcng :Vcng, chia :ôi d= li1u 

và ki&m tra tính nhjt quán bên trong. 

Ki"m tra nhi7u l8n  

kai v!i phVcng pháp này, cùng m@t nhóm nghiên cXu sl tiKn hành bài 

ki&m tra hai len vào hai kho5ng thWi gian khác nhau. NKu d= li1u :áng 

tin cAy, :i&m sa c3a hai bài ki&m tra sl có s8 tVcng :]ng ho\c tVcng 

quan cao. 

S: d;ng các d=ng *7 t>?ng *>?ng  

kai v!i phVcng pháp này, cen tho ra hai dhng :_ khác nhau c3a cùng 

m@t len ki&m tra. Cùng m@t nhóm sl th8c hi1n c5 hai bài ki&m tra trong 

cùng m@t thWi :i&m. Tính :@ tVcng quan :i&m sa c3a hai bài ki&m tra :& 

xác :;nh tính nhjt quán c3a hai dhng ki&m tra. 

Chia *ôi d2 li4u 

PhVcng pháp này chia d= li1u thành hai nfa và ki&m tra tính nhjt quán 

gi=a các :i&m sa c3a hai phen :ó. Sau :ó áp dgng công thXc Spearman —

Brown. 
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Trong &ó: r

SB

 : &) tin c-y Spearman — Brown 

       r

hh

 : h8 s: t;<ng quan ch?n lA 

B) tin c-y Spearman — Brown có thC &;Dc tính trên bHng tính Excel.  

B;Lc 1. BC tính &;Dc &) tin c-y cNa dP li8u (kí hi8u r

SB

), tr;Lc hUt phHi 

tính &;Dc mVc &) t;<ng quan cNa tWng các dP li8u Y c)t ch?n và tWng  

các dP li8u Y c)t lA (kí hi8u r

hh

) b\ng công thVc trong bHng tính Excel:  

r

hh 

= CORREL (array 1; array 2) 

Sau &ó, tính &;Dc &) tin c-y Spearman — Brown b\ng công thVc:  

r

SB

 = 2 * r

hh 

/(1 + r

hh 

) = 0.96 

Thông th;kng mVc &) chlp nh-n &;Dc cNa tính tin c-y cNa dP li8u là tm 

0.7 trY lên. 

Ví dp: D;Li &ây là kUt quH các dP li8u thu &;Dc tm 8 câu hti trên c< sY lly 

ý kiUn phHn hvi cNa 18 HS vx mVc &) thích thú sau khi hzc xong m)t n)i 

dung bài hzc vLi cách giHng d{y mLi (can thi8p mLi) cNa GV — ng;ki 

nghiên cVu. Các dP li8u &ã &;Dc mã hoá thành các &iCm s:. 

Rlt thích thú: 5; Thích thú: 4; Bình th;kng: 3; Không thích: 2; Rlt không 

thích: 1. 

Sau khi mã hoá, ng;ki ta chuyCn các s: li8u vào bHng tính Excel và th�c 

hi8n các b;Lc sau: 

—  Tính tWng cNa các câu hti ch?n. 

—  Tính tWng cNa các câu hti lA. 

—  Tính mVc &) t;<ng quan cNa tWng các câu hti ch?n và tWng các câu hti 

lA b\ng công thVc: CORREL(array ch?n; array lA). 

—  Tính &) tin c-y Spearman — Brown b\ng công thVc: 

 

r

SB

 = 2 * r

hh 

/(1 + r

hh 

) 

—  B:i chiUu kUt quH vLi giá tr� (0.7) và kh�ng &�nh &) tin c-y cNa dP li8u thu 

th-p &;Dc sau khi HS trH lki. 

 

r

SB

 = 2 * r

hh

 /(1 + r

hh

) 
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Câu h%i 
  

HS 

1 2 3 4 5 6 7 8 L2 Ch3n 

A 
5 3 4 5 5 5 5 5 19 18 

B 
4 3 2 4 5 4 3 4 14 15 

C 
3 3 3 4 5 5 3 3 14 15 

D 
3 4 3 4 5 4 3 4 14 16 

E 
3 3 3 4 5 4 5 5 16 16 

G 
3 3 3 5 3 3 4 2 13 13 

H 
4 4 4 5 3 3 5 4 16 16 

I 
4 4 4 5 4 5 4 3 16 17 

K 
4 3 4 4 3 5 4 4 15 16 

L 
5 3 3 4 3 4 4 4 15 15 

M 
4 5 2 4 3 4 3 4 12 17 

N 
4 5 3 4 5 3 3 3 15 15 

O 
4 3 3 4 4 4 4 3 15 14 

P 
5 3 3 5 4 5 4 5 16 18 

Q 
4 4 3 5 5 4 5 5 17 18 

R 
4 4 4 3 4 5 3 4 15 16 

S 
5 3 4 3 4 5 2 4 15 15 

     r(hh)    0.57  

     r(sb)    0.73  

Ki"m ch'ng *+ giá tr/ c0a d3 li5u 

Vi4c ki7m ch9ng <= tin c?y cAa dD li4u có th7 thHc hi4n khá dJ dàng, 

ki7m tra <= giá trM tN mN và ph9c tQp hRn. Có ba cách ki7m tra <= giá trM 

trong NCKHSPZD g\m: <= giá trM n=i dung, <= giá trM <\ng quy và <= giá 

trM dH <oán. 

7+ giá tr/ n+i dung 

Xem xét li4u các câu hdi có phen ánh các vfn <g, khái ni4m hohc hành vi 

cin <o hay không. Lúc này, các nh?n xét bmng mô te sn mang lQi hi4u que 
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h!n là th'ng kê. Nh-n xét c1a GV kinh nghi6m có th9 s; d=ng >9 ki9m 

tra >@ giá trB n@i dung c1a các công c= >o này. 

Ví d=: Khi thiJt kJ bài ki9m tra cho HS N lOp 5, GV có th9 tham khSo ý 

kiJn c1a các GV có kinh nghi6m khác vV >@ khó c1a bài ki9m tra >'i vOi 

HS nhW thJ >ã hYp lí chWa? D\ >oán kJt quS thu >WYc sau khi HS th\c 

hi6n bài ki9m tra này. 

 ! giá tr( )*ng quy 

VV m^t logic, các s' li6u ki9m tra trong m@t >V tài thW_ng có liên quan 

m-t thiJt vOi các s' li6u hi6n có t`i nhà trW_ng c1a cùng m@t môn hbc. 

S\ tW!ng quan N >ây là vi6c HS làm t't trong m@t môn hbc c= th9 (ví d= 

môn Toán) N trW_ng sg >hng th_i th\c hi6n t't n@i dung này trong kì 

ki9m tra Toán c1a NCKHSPlD. Do v-y, s\ tW!ng quan c1a hai h6 th'ng 

s' li6u này là m@t cách ki9m tra >@ giá trB.  

 ! giá tr( d0 )oán 

TW!ng t\ nhW giá trB >hng quy vOi >Bnh hWOng tW!ng lai. Các s' li6u ki9m 

tra c1a nghiên cmu phSi tW!ng quan vOi m@t bài ki9m tra môn hbc trong 

tW!ng lai. n'i vOi giá trB >hng th_i và giá trB d\ >oán, giá trB càng cao càng 

bi9u thB >@ giá trB. Giá trB cao sg cho chúng ta biJt kiJn thmc và kp nqng >o 

lW_ng trong nghiên cmu tác >@ng crng tW!ng t\ nhW vOi các môn hbc. 

NHIỆM VỤ 

1.  ThJ nào là >@ tin c-y? ThJ nào là >@ giá trB trong NCKHSPlD? 

 

 

 

 

2. Vì sao du li6u thu th-p trong nghiên cmu phSi >Sm bSo >@ tin c-y và >@ 

giá trB? 
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3. Cách ki)m ch+ng ./ tin c1y và ./ giá tr6 c7a d: li<u. 

 

 

 

 

 

   

 

Nội dung 3 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP TRONG NGHIÊN CỨU  

KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG (5 tiết) 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi t? h@c xong n/i dung này, h@c viên sF: 

— Hi)u .JKc ý nghMa c7a các tham sN thNng kê trong vi<c phân tích các d: 

li<u thu th1p .JKc c7a m/t NCKHSPUD. 

— BiXt cách sY dZng các kXt qu\ phân tích sN li<u .) tr\ l]i cho v^n ._ 

nghiên c+u và ch+ng minh cho gi\ thuyXt .ã .at ra. 

— Có ý th+c sY dZng công cZ tính toán và phân tích sN li<u khi tiXn hành 

m/t báo cáo NCKHSPUD. 

II. PHƯƠNG TIỆN 

—  Tài li<u: Nghiên c+u khoa h@c sJ phfm +ng dZng — D? án Vi<t Bh, 2009. 

—  Máy vi tính có nNi mfng Internet. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU  

Hoạt động 1. Tìm hiểu ý nghĩa của việc sử dụng thống kê trong 

nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

ThNng kê .JKc coi là “ngôn ng: th+ hai” .) truy_n t\i các thông tin trong 

nghiên c+u m/t cách khách quan. ThNng kê cho phép nhà nghiên c+u 
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trình bày phát hi,n trong nghiên c1u v4i các bên quan tâm theo m:t 

cách chính xác. S? dAng thBng kê là m:t hoEt F:ng mang tính quBc tG 

trong nghiên c1u giáo dAc. 

ThBng kê cho phép nhJng ngKLi nghiên c1u FKa ra các kGt luMn có giá 

trO. Các tQ ngJ giBng nhau có thR có nhiSu nghTa khác nhau v4i nhJng 

ngKLi khác nhau. Thông thKLng, khi mô tW các kGt quW nghiên c1u, ngKLi 

nghiên c1u thKLng có nhJng câu trW lLi nhK: “không tZi”, “có tiGn b:”, 

ho\c “Fã tBt h^n”... NhJng câu trW lLi này ph`n nhiSu daa trên nhJng 

quan sát hEn chG, nhJng cn tKdng che quan nên Fã thiGu sa chính xác. 

HiRn nhiên m:t ngôn ngJ chung sg là c`n thiGt FR giWm thiRu nhJng giWi 

nghTa mang tính che quan này. TK^ng ta nhK ngôn ngJ hhng ngày chúng 

ta s? dAng FR giao tiGp v4i nhau, thBng kê FKdc coi nhK là “ngôn ngJ th1 

hai” là nhOp c`u nBi tK duy cea nhJng ngKLi nghiên c1u và ngKLi s? 

dAng nghiên c1u. 

Trong NCKHSPlD, thBng kê FKa ra ba ch1c nnng phân tích quan  trong là: 

Mô tW dJ li,u 

So sánh dJ li,u 

Liên h, dJ li,u 

Các dJ li,u thô sg FKdc chuyRn thành thông tin s? dAng FKdc trK4c khi 

kGt quW cea nghiên c1u có thR FKdc công bB cho các bên quan tâm. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách phân tích dữ liệu và đưa ra kết quả 

để trả lời cho vấn đề nghiên cứu 

1. Mô tả dữ liệu 

Khi thu thMp FKdc dJ li,u, GV — ngKLi nghiên c1u phWi trW lLi hai câu hui 

FR mô tW dJ li,u: 

—  viRm sB tBt FGn m1c F: nào? 

—  viRm sB phân bB r:ng hay hxp?  

VS m\t chuyên môn, hai câu hui này nhhm giWi quyGt các vcn FS sau:  

(1) Sa tMp trung tEi FiRm trung tâm và (2) Sa phân tán cea các dJ li,u. 

Trong Fó:  

a)  Sa tMp trung tEi FiRm trung tâm mô tW m1c F: tMp trung cea dJ li,u. Các 

phép Fo cea sa tMp trung tEi FiRm trung tâm gZm: Mode, Giá trO trung 

bình và Trung vO. 

Mode là giá trO có t`n suct xuct hi,n nhiSu nhct trong dãy các FiRm sB.  
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Trung v' (Median) là 1i2m n4m 5 v' trí gi8a trong dãy 1i2m s= x?p theo 

thB tC.  

Giá tr' trung bình (Mean) là 1i2m trung bình cJng cKa các 1i2m s=. 

b)  SC phân tán 1NOc 1o b4ng  ! l$ch chu(n 12 mô tQ mBc 1J phân b= cKa 

d8 liRu. SJ lRch chuTn 1NOc kí hiRu Stdev. 

Cách tính 1J tWp trung và 1J phân tán cKa d8 liRu dCa vào công thBc trên 

bQng tính Ecxel nhN sau: 

M t 

Mode 

= Mode(number1, number2,…) 

Trung v" 

Median 

= Median(number1, number2,…) 

Giá tr" trung bình 

Mean 

= Average(number1, number2,...) 

)* lRch chuTn 

Stdev 

= Stdev(number1, number2,…) 

2. So sánh dữ liệu 

Khi có k?t quQ thu 1NOc theo yêu cdu, chúng ta phQi so sánh các d8 liRu 

1ó 12 trQ lfi các câu hgi: 

a) Si2m trung bình các bài ki2m tra cKa các nhóm có khác nhau không?  

b) Chênh lRch giá tr' trung bình cKa các nhóm nhN th? nào? 

c) K?t quQ 1ó có phQi xQy ra do y?u t= ngiu nhiên không? 

—  S2 trQ lfi câu hgi a, GV — ngNfi nghiên cBu so sánh sC khác nhau vl 1i2m 

trung bình cKa các bài ki2m tra cKa các nhóm. Sây là viRc làm 1mn giQn. 

—  S2 trQ lfi câu hgi b, GV — ngNfi nghiên cBu tun thuJc vào thi?t k? nghiên 

cBu 1ã so dpng 12 thCc hiRn phép toán: |O2 — O1| hotc |O3 — O4|  

—  S2 trQ lfi cho câu hgi c, GV ngNfi nghiên cBu phQi thCc hiRn phép ki2m 

chBng 12 tính toán mBc 1J Qnh hN5ng cKa các y?u t= ngiu nhiên 1?n k?t 

quQ thu 1NOc. Trong trNfng hOp vwi các d8 liRu liên tpc, giáo  

viên — ngNfi nghiên cBu so dpng phép ki2m chBng t — test. Trong trNfng 

hOp vwi các d8 liRu rfi rxc, GV — ngNfi nghiên cBu so dpng phép ki2m 

chBng Khi bình phNmng (chi — square test). 

Trong NCKHSP|D, d8 liRu liên tpc là dãy d8 liRu có giá tr' n4m trong 

mJt khoQng. Ví dp, 1i2m s= cKa mJt HS có th2 là 1i2m s= b~t kì n4m 

trong khoQng th~p nh~t (0 1i2m) 1?n cao nh~t (10 1i2m).  
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D! li%u r(i r)c là các d! li%u có các kho2ng chia v7 các nhóm, các mi7n 

khác nhau. Ví d=, >i?m c@a HS sD quy vào các mi7n trên trung bình và 

dKLi trung bình: 

K!t qu& ki)m tra môn Toán  

Trên trung bình DKLi trung bình 

SO HS 35 15 

Bây gi( chúng ta sD >i sâu nghiên cVu v7 hai phép ki?m chVng này. 

Phép ki)m ch7ng t — test 

t — test >K[c chia thành t — test >\c l]p và t — test theo c^p (ph= thu\c).  

a)  t — test >\c l]p cho phép xác >bnh kh2 ncng x2y ra ngdu nhiên c@a chênh 

l%ch >i?m trung bình c@a hai nhóm riêng bi%t (trong thec tf >ó là hai 

nhóm thec nghi%m và >Oi chVng).  

Ví d=: Chúng ta sh d=ng phép ki?m chVng t — test >\c l]p >? ki?m chVng 

chênh l%ch giá trb trung bình c@a lLp 2A và lLp 2B xem chênh l%ch >ó có 

ph2i do các yfu tO ngdu nhiên hay do thec chkt c@a tác >\ng mang l)i.  

b)  t — test theo c^p (còn >K[c gmi là t — test ph= thu\c) >K[c sh d=ng xác 

>bnh kh2 ncng x2y ra ngdu nhiên c@a chênh l%ch >i?m trung bình c@a hai 

nhóm có liên quan (thec tf là cùng m\t nhóm thec hi%n hai lon ki?m tra 

khác nhau).  

Ví d=: Chúng ta sD sh d=ng t — test ph= thu\c >? ki?m chVng chênh l%ch 

giá trb trung bình c@a kft qu2 bài ki?m tra sau tác >\ng vLi kft qu2 c@a 

bài ki?m tra trKLc tác >\ng c@a nhóm HS lLp 2C. 

Khi kft qu2 ki?m chVng t — test chq ra chênh l%ch gi!a hai >i?m trung 

bình ki?m tra là có ý nghsa, >i7u này có nghsa là chênh l%ch hifm khi x2y 

ra do yfu tO ngdu nhiên. Chúng ta sD chkp nh]n chênh l%ch này là có th]t 

và do tác >\ng mang l)i. Chúng ta vdn minh ho) >i7u này btng vi%c tính 

xác sukt x2y ra ngdu nhiên (p) c@a phép ki?m chVng t — test btng phon 

m7m Excel. 

Công thVc tính xác xukt x2y ra ngdu nhiên (p): 

p = t. test(array1,array2,tail,type) 

Trong >ó: t. test là công thVc trong b2ng tính Excel; 

Array1, array2 là hai dãy >i?m sO tham gia vào vi%c so sánh giá trb 

trung bình; 
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Tail: S' nh*p s- 1 (g1i là 3uôi 36n) n8u gi9 thuy8t c=a nghiên c?u có 3Anh 

hBCng (xem lGi phHn gi9 thuy8t nghiên c?u); 

S' nh*p s- 2 (g1i là 3uôi 3ôi) n8u gi9 thuy8t c=a nghiên c?u không có 

3Anh hBCng. 

Tuy nhiên: Thông thBMng các nghiên c?u 3Ou xác 3Anh gi9 thuy8t có 3Anh 

hBCng nên giá trA tail thBMng nh*p s- 1. 

Type: Q-i vCi phép kiTm ch?ng t — test theo cWp s' nh*p s- 1; 

Q-i vCi phép kiTm ch?ng t — test 3Xc l*p s' nh*p s- 2 n8u bi8n 3Ou (3X 

lZch chu[n c=a hai dãy 3iTm s- b^ng nhau) và s- 3 n8u bi8n không 3Ou 

(3X lZch chu[n c=a hai dãy 3iTm s- không b^ng nhau). Trong trBMng h`p 

này, 3a s- 3X lZch chu[n c=a hai dãy 3iTm s- không b^ng nhau nên h6n 

90% s' nh*p s- 3. 

Khi tính 3B`c giá trA p, GV — ngBMi nghiên c?u 3Ba ra k8t lu*n theo thang 

tham chi8u sau 3ây: 

Kho#ng giá tr+ p  

Chênh l0ch gi2a hai giá tr+ trung bình 

p ≤ 0.05 

 

 

Có ý ngh'a  

(Chênh lZch hi8m khi x9y ra do nglu nhiên) 

p > 0.05 

 

 

Không có ý ngh'a 

(Chênh lZch có thT x9y ra do nglu nhiên) 

Phép ki:m ch<ng Khi bình ph=>ng 

NhB trên 3ã mô t9: vCi do liZu liên tpc, 3T kiTm ch?ng chênh lZch giá trA 

trung bình c=a 2 dãy 3iTm s- xem có ý nghsa hay không, ngBMi ta dùng 

phép kiTm ch?ng t — test. VCi do liZu rMi rGc và các 3iTm thuXc các miOn 

khác nhau, chúng ta s' sv dpng phép kiTm ch?ng Khi bình phB6ng thay 

vì t — test.  

Ví dp sau 3ây s' cho ta thwy rõ do liZu 3B`c quy vO các miOn. 

Ví d/ Các mi3n/nhóm 

K5t qu9 thi 

Qz, TrB`t; MiOn 1, 2, 3 

Ý ki5n công chúng 

Thích, Không ý ki8n, Không thích  

T>ng l@p xã hDi 

Bình dân, Trung lBu, ThB`ng lBu 

Gi@i 

Nam, No 

Tình trHng hôn nhân 

QXc thân, Qã k8t hôn, Li hôn 
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Hãy cùng xem m+t ví d0 v1i phép ki7m ch8ng Khi bình ph<=ng. 

V!n $%  

nghiên c+u 

S@ d0ng ph<=ng pháp trCc quan trong giHng dIy môn 

Khoa hKc L l1p 5 liOu có làm tRng sT l<Ung HS giVi cWa môn 

hKc này không? 

Gi. thuy1t 

Có, sT HS giVi môn Khoa hKc có tRng lên khi s@ d0ng 

ph<=ng pháp trCc quan trong giHng dIy môn hKc này. 

Thi1t k1 

Bài ki7m tra sau tác ]+ng ]Ti v1i các nhóm ng^u nhiên. 

Chúng ta thu th`p da liOu vb sT HS ]It loIi giVi cWa môn hKc trong mci 

nhóm cho cH hai nhóm thCc nghiOm và ]Ti ch8ng nh< d<1i ]ây: 

 

45t lo5i gi8i Không $5t lo5i gi8i 

Th;c nghi<m 

108 42 

4>i ch+ng 

17 38 

m7 thCc hiOn công th8c tính phép ki7m ch8ng Khi bình ph<=ng, chúng 

ta s@ d0ng m+t công c0 tính trCc tuynn tIi ]oa chp: 

http://people.ku.edu~preacher/chisq/chisq.htm trên mIng internet 

]<Uc giá tro p = 9 x 10

—8

, hay bung 0.00000009.  

 

Trong nhóm thCc nghiOm, sT HS ]It HS giVi (108) nhibu h=n sT HS 

không ]It HS giVi (42). Trong nhóm ]Ti ch8ng, sT HS giVi (17) ít h=n sT 

HS không ]It HS giVi (38). mTi v1i da liOu này, câu hVi ]yt ra là: liOu có 

t<=ng quan có ý ngh{a giaa thành ph|n (nhóm thCc nghiOm và nhóm ]Ti 

ch8ng) và các hIng m0c knt quH (HS ]It giVi và HS không ]It giVi). Nói 

cách khác, hai câu hVi ]yt ra là: 
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—  HS nhóm th)c nghi-m th)c s) có kh0 n1ng 23t gi4i cao h7n không? 

—  HS nhóm 2:i ch;ng th)c s) có kh0 n1ng không 23t gi4i cao h7n không? 

Sau khi nh=p d@ li-u vào b0ng tính Khi bình phH7ng, nhJn phím 

caculate, ta quan tâm 2Nn chO s: P—value. So sánh giá trT P vUi 0.001. 

NNu kNt qu0 ≤ 0.001, ta kNt lu=n: Có tH7ng quan có ý ngh\a gi@a thành 

ph]n và nhóm kNt qu0. ^i_u 2ó có ngh\a là: TJt c0 các d@ li-u trong b0ng 

ma tr=n này không x0y ra ngcu nhiên. Ta có the kNt lu=n cho trHfng hgp 

ch the i trên (giá trT p = 9.10

—8

 = 0.00000009 nh4 h7n 0.001): KNt qu0 s: HS 

23t gi4i i nhóm th)c nghi-m t1ng lên không ph0i do yNu t: ngcu nhiên 

và 2ã 2úng vUi gi0 thuyNt 2pt ra. HS trong nhóm th)c nghi-m có kh0 

n1ng  !t gi&i nhi_u h7n. HS trong nhóm 2:i ch;ng có kh0 n1ng không 

 !t gi&i nhi_u h7n.  

Trong trHfng hgp p > 0.001 ta kNt lu=n: Không có tH7ng quan có ý ngh\a 

gi@a thành ph]n và nhóm kNt qu0.  

LHu ý: Phép kiem ch;ng Khi bình phH7ng 2òi h4i các d@ li-u ph0i có giá 

trT lUn h7n 5. Vì v=y, ngHfi ta có the th)c hi-n vi-c gwp các d@ li-u cxa 

các mi_n 2e có giá trT ty 5 tri lên i mzi ô trong b0ng tính.  

Ví dh:  

 Gi&i Khá 

Trung 

bình 

Y4u Kém 

Nhóm th9c nghi;m 

4 3 10 4 1 

Nhóm  <i ch=ng 

4 4 11 3 2 

 

 Gi&i — Khá Trung bình Y4u — Kém 

Nhóm th9c nghi;m 

7 10 5 

Nhóm  <i ch=ng 

8 11 5 

Giá tr& p: Xác su-t x/y ra ng4u nhiên. 

Trong tr'(ng h*p s- d/ng phép ki3m ch6ng t — test: 

+  Giá trT p nNu ≤ 0.05: Xác suJt ngcu nhiên nh4, 2i_u 2ó cho thJy chênh 

l-ch giá trT trung bình có ý ngh\a (chênh l-ch giá trT trung bình không the 

x0y ra do ngcu nhiên). 

+  Giá trT p nNu > 0.05: Xác suJt ngcu nhiên lUn, 2i_u 2ó cho thJy chênh 

lêch giá trT trung bình không có ý ngh\a. (chênh l-ch giá trT trung bình 

x0y ra do nhi_u yNu t: ngcu nhiên). 
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Trong tr'(ng h*p s- d/ng phép ki3m ch6ng Khi bình ph':ng: 

+  Giá tr? p > 0.001 ta kEt luHn: Không có t':ng quan có ý nghMa giNa thành 

phPn và nhóm kEt quR.  

+  Giá tr? p < 0.001 ta kEt luHn: T':ng quan có ý nghMa giNa thành phPn và 

nhóm kEt quR.  

NHIỆM VỤ 

BUn hãy XYc thông tin c: bRn cZa hoUt X[ng và chia s\ v]i X^ng nghi_p 

X3 th`c hi_n m[t sa nhi_m v/ sau: 

1.  Vì sao nên s- d/ng thang kê trong NCKHSPiD? 

 

 

 

 

2. DN li_u sau khi thu thHp X'*c cPn mô tR nh' thE nào? 

 

 

 

 

 

3. Ý nghMa cZa P trong phép ki3m ch6ng t — test.  

 

 

 

 

Mức độ ảnh hưởng 

Trong mqi NCKHSPiD, sau khi khsng X?nh kEt quR cZa tác X[ng có ý 

nghMa, GV — ng'(i nghiên c6u cPn phRi mô tR vt m6c X[ Rnh h'ung cZa 

tác X[ng (can thi_p) Xó. M6c X[ Rnh h'ung (viEt tyt là SMD) cZa tác 

X[ng (can thi_p) X'*c tính b{ng công th6c: 

 

Trung bình 

th"c nghi(m

 — Trung bình 

*+i ch,ng 

SMD =  

}[ l_ch chu~n 

*+i ch,ng
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So sánh k(t qu, SMD v0i b,ng tham chi(u tiêu chí Cohen sau ;ây ;> xác 

;@nh xem tác ;Ang có mCc ;A ,nh hDEng l0n hay nhG: 

Giá tr& SMD M*c ,- .nh h12ng 

Trên 1.00 ROt l0n 

0.80 ;(n 1.00 L0n 

0.50 ;(n 0.79 Trung bình 

0.20 ;(n 0.49 NhG 

DD0i 0.20 Không ;áng k> 

MCc ;A ,nh hDEng cho phép ngD]i nghiên cCu ho^c qu,n lí ;Da ra quy(t 

;@nh trong tD_ng lai lì u có nên ti(p tac thbc hì n can thì p ;ó hay không. 

Liên hệ dữ liệu 

ChCc ncng nda cea thfng kê trong NCKHSPiD là liên h` dd li`u. Khi 

cùng mAt nhóm ;ã ;Dnc ;o v0i hai bài ki>m tra ho^c ti(n hành mAt bài 

ki>m tra hai lon, vq nguyên trc, hai dãy dd li`u này ph,i tD_ng quan v0i 

nhau. Có nghsa là: HS ;tt ;i>m cao E bài ki>m tra lon 1 cung ph,i ;tt 

;i>m cao E bài ki>m tra lon 2 và ngDnc lti. Khi k(t qu, các bài ki>m tra 

cùng nhóm không có ho^c mCc ;A tD_ng quan không ;,m b,o, ta có th> 

nghi ng] vq ;A tin cvy cea dd li`u và dd li`u ;ó con ph,i ki>m chCng lti 

trD0c khi ;Da vào xw lí. 

Mufn ;o mCc ;A tD_ng quan (tính h  ̀ sf tD_ng quan Pearson — vi(t trt  

là r), ngD]i ta sw dang công thCc trên b,ng tính Excel:  

r = correl(array1,array2) 

Khi mAt nhóm ;ã ;Dnc ;o lD]ng qua hai bài ki>m tra, chúng ta s~  

quan tâm: 

• Li`u mCc ;A tD_ng quan cea ;i>m sf cea hai bài ki>m tra nhD th( nào? 

• K(t qu, cea mAt bài ki>m tra (Ví da: Sau tác ;Ang) có pha thuAc vào k(t 

qu, cea bài ki>m tra khác không (Ví da: TrD0c tác ;Ang)? 

�> kh�ng ;@nh mCc ;A tD_ng quan gida hai hàng dd li`u, sau khi tính h  ̀

sf tD_ng quan ®, chúng ta s~ gi,i nghsa k(t qu, theo b,ng Hopkin. 
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Giá tr& (r) )nh h,-ng 

< 0.1 Không *áng k- 

0.1 — 0.3 Nh1 

0.3 — 0.5 V4a 

0.5 — 0.7 L8n 

0.7 — 0.9 R;t l8n 

0.9 — 1 G?n hoàn hBo 

GiBi nghDa kEt quB hH sJ tKLng quan Pearson’s (r). 

HH sJ tKLng quan (r) cUng có th- âm, *iZu *ó có nghDa là hai hH thJng 

*i-m tKLng quan ngh[ch.  

Hoạt động 3. Tìm hiểu mối quan hệ giữa thống kê với thiết kế 

nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

ThiEt kE nghiên c^u và thJng kê có quan hH ch`t cha v8i nhau. Các ddng 

thJng kê *Kec sf dgng sa *Kec quyEt *[nh bji thiEt kE nghiên c^u. BBng 

sau *ây sa tóm tlt các thJng kê *Kec sf dgng trong mJi quan hH v8i các 

ddng thiEt kE nghiên c^u. 

 

Ki0m tra tr,3c 

tác 56ng 

Ho9t 56ng 

Ki0m tra sau  

tác 56ng 

 

Nhóm thmc 

nghiHm 

O1 X O3 

t — test theo 

c`p, m^c *q 

Bnh hKjng, hH 

sJ tKLng quan 

Nhóm *Ji 

ch^ng 

O2 — — — O4 

t — test theo 

c`p, m^c *q 

Bnh hKjng, hH 

sJ tKLng quan 

 t — test *qc ltp  
t — test *qc ltp, 

m^c *q Bnh hKjng 

 

  L"i khuyên *+i v-i GV ti1u h2c 

Các du liHu thu thtp *Kec trong NCKHSPwD phBi *Bm bBo *q tin cty và 

*q giá tr[. Tuy yêu c?u cza t4ng nghiên c^u mà ngK{i nghiên c^u sa thu 
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th"p m&t ho(c m&t s+ lo-i d0 li1u. L5i khuyên cho GV ti<u h=c là nên 

nghiên c@u và phân tích D+i vEi tFng d0 li1u sG rIt dJ thKc hi1n và phù 

hMp vEi DiNu ki1n hi1n nay. Tuy nhiên, D+i vEi nh0ng nghiên c@u mà kRt 

quT phU thu&c vào vi1c Do gián tiRp ho(c thông qua m&t kRt quT khác thì 

ngY5i nghiên c@u cZng có th< thu th"p và x] lí nhiNu lo-i d0 li1u.  

Ví dU: _o h@ng thú h=c t"p caa HS thông qua Di<m s+ caa môn h=c; kRt 

lu"n vN neng lKc làm ven thông qua kRt quT bài ki<m tra ngôn ng0; Do 

thái D& h=c t"p caa HS thông qua s+ lgn vi ph-m kh lu"t... 

GV ti<u h=c thY5ng lo ling và g(p khó khen khi phân tích s+ li1u (D(c 

bi1t phgn so sánh d0 li1u) bli phgn này yêu cgu GV phTi thao tác trên 

bTng tính Excel và s] dUng m-ng Internet — DiNu mà nhiNu GV chYa thKc 

hi1n DYMc. Vi1c này sG th"t sK không Dáng ng-i vì GV cgn quan tâm nhiNu 

DRn ý nghra caa các giá trs thu DYMc caa phép ki<m ch@ng, còn các  

thao tác trên Excel D< có DYMc kRt quT Dó, GV có th< nh5 ngY5i khác thKc 

hi1n giúp. 

NgY5i nghiên c@u nói chung và GV hi1n nay thY5ng quan tâm nhiNu DRn 

kRt quT caa nghiên c@u mà chYa thKc sK lYu tâm DRn quy trình. 

NCKHSPzD quan tâm nhiNu DRn quy trình và kRt quT cu+i cùng hoàn 

toàn có th< xTy ra ngoài sK mong DMi (trái vEi giT thuyRt). Khi g(p tình 

hu+ng này, GV — ngY5i nghiên c@u không nên lo ling, bli m|i 

NCKHSPzD DNu DYMc thKc hi1n trong m&t khoTng th5i gian không dài 

và hoàn toàn có th< thay D}i nghiên c@u này b~ng m&t nghiên c@u khác 

và cZng bli NCKHSPzD là công vi1c liên tUc caa ngY5i GV trong su+t 

quá trình ho-t D&ng nghN nghi1p caa mình. 

KRt quT nghiên c@u chh DYMc kh�ng Dsnh và ph} biRn khi nó trT l5i DYMc 

câu h�i mà vIn DN nghiên c@u Dã D(t ra. Các kRt quT Dó D�ng th5i phTi 

có m@c D& Tnh hYlng lEn và DYMc ki<m ch@ng ch(t chG. 

NHIỆM VỤ 

1. M@c D& Tnh hYlng caa tác D&ng có ý nghra gì và DYMc tính b~ng công 

th@c nào? 
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2.  S$ d&ng phép ki.m ch1ng nào khi th5c hi6n so sánh k9t qu< tác =>ng v@i 

các dA li6u =CDc quy vF các miFn? 

 

 

 

 

3. TCJng quan dA li6u có ý nghNa nhC th9 nào trong NCKHSPUD? Cách tính 

tCJng quan dA li6u? 

 

 

 

 

 

 

 

4.  GV ti.u h[c s\ g]p khó kh^n gì trong quá trình th5c hi6n phân tích dA 

li6u? H[ có th. khac ph&c nhC th9 nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Theo ben, trong các tên =F tài sau =ây, tên =F tài nào có th. th5c hi6n 

NCKHSPUD =CDc? Vì sao? 

a. hF tài 1. M>t vài suy nghN vF dey h[c Ti9ng Vi6t j trCkng Ti.u h[c. 

b. hF tài 2. Nâng cao k9t qu< h[c tlp phân môn k. chuy6n cna HS l@p 3 

TrCkng Ti.u h[c Nlm Loong bpng cách thay tên nhân vlt trong các câu 

chuy6n trong sách giáo khoa. 

 



  |  MODULE TH 29  
58 

c. #$ tài 3. )nh h,-ng c/a phim 3nh, ti vi 67n vi8c h9c t:p c/a HS. 

d. #$ tài 4. S? d@ng bBng hình t, li8u trong dHy h9c có làm tBng k7t qu3 h9c 

t:p các bài lNch s? 6Na ph,Png c/a HS lQp 5 — Tr,Ung tiVu h9c Hà Qu3ng 

- hay không? 

e. #[i mQi ph,Png pháp dHy h9c môn Toán - tr,Ung TiVu h9c. 

2.  BHn hãy suy ngh_ và nêu mat sb vcn 6$ hHn ch7, bct c:p trong dHy h9c và 

QLGD thuac phHm vi công tác c/a mình có thV áp d@ng NCKHSPkD 6V 

c3i thi8n hi8n trHng 6ó. 

3.  BHn nh:n thcy NCKHSPkD có gì khác bi8t so vQi hoHt 6ang nghiên clu 

trong l_nh vmc giáo d@c mà bHn 6ã thmc hi8n tn tr,Qc 67n nay? 

4.  N7u phân tích dq li8u tính 6,rc mlc 6a 3nh h,-ng ES = +1.35 bHn sw 

báo cáo k7t qu3 nghiên clu th7 nào? 

5.  N7u h8 sb t,Png quan (r) giqa 6iVm bài kiVm tra qubc gia và bài kiVm tra 

sau tác 6ang là r = 0.75 bHn sw gi3i thích sm t,Png quan này nh, th7 nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


