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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ 

TẬP 1: NGHIÊN CỨU MÔ TẢ 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Năm 1969, khi Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn mở khóa đào tạo Cao học (nay gọi là 
Thạc sĩ) và Tiến sĩ Giáo dục Việt năm cho các giáo viên đã có ít nhất 10 năm thâm niên giảng 
dạy, tôi đã soạn thảo một giáo trình đầu tiên cho ngành nghiên cứu giáo dục và tâm lý thời 
bấy giờ, nhan đề Nghiên cứu giáo dục nhập môn. Từ đó cuốn giáo trình ấy đã được sửa đổi và 
bổ túc đến năm lần, từ 1969 đến 1974, do chất lượng nghiên cứu của các thầy giáo càng ngày 
càng cần được nâng cao để giải quyết các vấn đề thực tiễn giáo dục Việt Nam vào thời ấy. 
Đến năm 1987, sau mười hai năm đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nhu cầu nghiên cứu khoa 
học nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của giáo dục-tâm lý càng phát triển mạnh mẽ. Được 
sự quan tâm và khuyến khích của nhà nước và toàn thể xã hội, các viện nghiên cứu giáo dục 
được mở ra, các trường đại học sư phạm tổ chức nhiều hội nghị để báo cáo về các chuyên đề 
nghiên cứu giáo dục và tâm lý, các thầy giáo được khuyến khích thực hiện các công trình 
nghiên cứu cá nhân hoặc tập thể. Các công trình nghiên cứu này cũng có một số lợi ích nhất 
định, nhưng dường như chưa đóng góp được nhiều cho việc giới quyết các vấn đề giáo dục 
thực tiễn, cũng như chưa làm phong phú thêm các bài giảng về lý luận giáo dục, tâm lý sư 
phạm, tâm lý các lứa tuổi Việt nam, lý luận giảng dạy và học tập, lý luận chương trình, lý luận 
quản lý... ở các trướng dại học sư phạm. Các môn học này chỉ trớ nên hấp dẫn đối với sinh 
viên khi chúng được hỗ trợ, minh họa, cụ thể hóa bằng những công trình nghiên cứu thực hiện 
trong môi trường giáo dục và văn hóa Việt nam. năng lực và nhiệt tình nghiên cứu của các 
thầy giáo chúng ta không thiếu, nhưng theo nhóm xét của tôi qua việc hợp tác với các đồng 
nghiệp trẻ trong vòng 20 năm qua, cái thiếu sót!ớn lao nhất trong việc đào luyện các nhà 
nghiên cứu giáo dục nước ta vì, cho đến nay, hầu như chưa có một tài liệu nào tương đối hoàn 
chỉnh và cụ thể về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, bằng tiếng Việt, khả 
dĩ giúp các thầy giáo và sinh viên đọc và hiểu được các chương trình nghiên cứu khoa học 
giáo dục và tâm lý được phổ biến ngày nay trên thế giới. đồng thời thực hiện những công trình 
nghiên cứu khoa học theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Vì các lý do kể trên, từ năm 1987, tôi đã viết lại hoàn toàn các sách về nghiên cứu giáo 
dục đã được phổ biến trước đó, cả về cấu trúc lẫn nội dung, cho phù hợp với môi trường xã 
hội mới và đả tiến của nghiên cứu khoa học giáo dục trên thế giới, căn cứ trên những tài liệu 
mới trong nước vì ngoài nước, được tham khảo cho đến thời gian Đy. Đến năm 1990, tôi lại 
sửa chữa và bổ túc một lần nữa, sẵn sàng cho xuất bản, nếu có điều kiện. Do là cuốn sách về 
"các nên tảng của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lq" mì mãi cho đến làm 
nay (2002) môi được giới thiệu với các đồng nghiệp trong hai tập: Tập I: nghiên cứu mô tả 
(Descriptive research) và tập II: nghiên cứu thực nghiệm (Experimental research). 

Cuốn sách này gồm có bốn phần: Phim l: Tổng quan về nghiên cứu khoa học giáo đục 
và tâm lý; Phần II: nghiên cứu mô tả: Các loại ảnh nghiên cứu trong giáo dục và tâm lý. Phần 
III: Tổng quan về nghiên cứu thực nghiệm; Phần IV: Các loạt dự án nghiên cứu thực nghiệm. 

Phần I - Tổng quan về nghiên cứu khoa học giáo dục oà tâm lq nhằm mục đích giúp 
các độc giả hiểu bản chất của nghiên cứu khoa học là nghiên cứu trong những điều kiện khách 
quan và có kiểm soát những mối liên hệ giữa các hiện tượng. Phần này cũng giúp độc giả làm 
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quen với ngôn ngừ mít các nhà nghiên cứu giáo.dục và tâm lý thưởng sử dụng ngày nay trên 
thế giới, với các loại dụng cụ thông thường được sử dụng trong các loại nghiên cứu, đồng thời 
hiểu được những khó khăn, hạn chế mà người nghiên cứu phải đương đầu nhằm đạt đến các 
công trình có giả tri khoa học. 

Phần II - Nghiên cứu mô tả: Các loạt hình nghiên cứu trong giáo đực và tâm lý - giới 
thiệu một lối phần loại các công trình nghiên cứu khảo sát hiện trạng môi trướng giáo dục và 
tâm lý trong trường học và ngoài trướng học, nêu lên những công dụng và hạn chế của từng 
loại, đồng thời gợi ý một số vấn đề 91áo dục có thể nghiên cứu thuộc các loại này trong hoàn 
canh nước ta hiện nay. Phần này cụ thể hóa nhưng bước nghiên cứu và cíc dụng cụ thu thập 
dữ kiện, thích hợp cho từng loại, đã được giới thiệu trong phần I. 

Phần III - Tổng quan về nghiên cứu thực nghiệm - đề cập đến tính chất của loại nghiên 
cứu thực nghiệm, cách đất vấn đề và phương pháp kiểm soát các biến số. 

Phần IV - Các loại đồ án nghiên cứu thực nghiệm - giới thiệu cách thiết kế các mô hình 
(hay đồ án) cho nghiên cứu thực nghiệm và các loại thống kê thích hợp dùng trong việc phân 
tích cực dữ kiện. 

Phần này cũng kết thúc bằng một chương riêng chỉ dẫn cách trình bày bản “Tường 
trình kết quả nghiên cứu” (hay cũng thường được gọi là "báo cáo") chung cho tất cả các loại 
nghiên cứu trình bày trong cuốn sách này. 

Vì cuốn sách này chỉ tập trung vào việc giới thiệu một lối tiếp cận khoa học trong 
nghiên cứu giáo dục và tâm lý theo nghĩa là những công trình tìm hiểu một cách khách quan 
bà có kiểm soát (controlled) các mốt liên hệ giữa các hiện tượng, tương tự như công việc làm 
của các nhà khoa học tự nhiên, cho nên cuốn sách này tạm thời chưa đề cập đến các loại 
nghiên cứu giáo dục khúc, cũng rất thông dụng và cần thiết trong giáo dục như nghiên cứu 
lịch sứ giáo dục (histories research), nghiên cứu pháp lý (legal research), nghiên cứu triết lý 
giáo dục (philosophical research), nghiên cứu tham khảo tài liệu hay nghiên cứu trong thư 
viện (library research). Dẫu sao, các độc giỉ, nhút lớ các học viên sau đại học, cũng đã ít nhiều 
quen thuộc với các loại nghiên cứu này qua cíc môn học lịch sử, triết học, luật học, thư viện 
học...  

Rút kinh nghiệm giảng dạy môn nghiên cứu giáo dục và tâm lý trong hơn 30 năm qua, 
tôi nghĩ rằng, để có thể sử dụng hiệu quả cuốn sách Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo 
Dục Và Tâm Lý này, độc giả cần: 

 1. Tham khảo với tinh thần phê phán - bằng cách đối chiếu từng chương trong cuốn 
sách này với các công trình nghiên cứu khoa học trong các tạp chí nghiên cứu khoa học giáo 
dục và tâm lý, các luôm án về giáo dục và tâm lý sau dại học, trong nước ta và trên thế 
giới,đặc biệt chú ý dến đề tài nghiên cứu, cách đặt vần đế và giới hạn vấn đề nghiên cứu, cách 
khảo lược các công trình nghiên cứu để có trước, mục tiêu của nghiên cứu, cách thiết lập các 
giả thuyết về cíc phương pháp sử dụng để kiểm chứng giả thuyết... Các mục này thường được 
trình bày chi tiết trong phần đầu hay những chương đầu của mỗi bàn tường trình nghiên cứu 
trong các tạp chí nghiên cứu hay các luận án. 

2. Trước khi thực hiện một công trình nghiên cứu, nên tham khảo thêm các tài liệu 
chuyên môn liên quan đến việc soạn thào các dụng cụ thích hợp. với đề tài nghiên cứu của 
mình, như đã được giới thiệu trong cuốn sách này, chẳng hạn như. bút vân, phỏng vấn, thang 
thái độ, thang phê điểm (mang scales)... . Riêng với trắc nghiệm, một dụng cụ rát thông dụng 
trong mọi loại nghiên cứu, độc giả có thể tham khảo hai cuốn sách đã được xuất bỉn gần đây: 
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- Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm. vụ do lường thành quả học tập. In lần thứ hai, Tủ 
sách Trường Đại học Tổng hợp TP Hổ Chí Minh, 1995. 

- Dương Thiệu Tống, Trắc Nghiệm Tiêu Chí, Nxb Giáo dục, 1998. 

3. Tại các đại học giáo dục nước ngoài, các học viên sau đại học bắt buộc phải theo học 
một số khóa học về thống kê mô tả (descriptive statlstics) và thống kê suy diễn. (inferentiđl 
stớtistics) trước khi học hay cùng học song song với môn phương pháp nghiên cứu giáo dục 
và tâm lý, như được trình bày trong nội dung cuốn sích này. 

Mặc dầu cuốn sách này cũng có giới thiệu một số vấnn đề thống kê trong Tập 11, 
nhưng để. giúp độc giả hiểu rõ hơn về thống kê và để có thể úp dựng nó trong các nghiên cứu 
mô tả và thực nghiệm, xin tham.khảo thêm trong các tài liệu sau:  

- Dương Thiệu Tống, Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục - Phần 
l: Thống kê mô tả. llxb. Đại học Quốc gia Hà hơi, 2001.. 

- Dương Thiệu Tống, Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục - Phần 
II: Thống kê sửa diễn, xb. Đại học Quốc gia Hà hội (sắp xuất bản). 

Các cuốn sách trên đây, như tên gọi đã chỉ rõ, không phải là những cuốn sách thống kê 
toán học, mà là những sách thống kê viết theo ngôn ngữ của như nghiên cứu khoa học giáo 
dục vô tâm lý, nhằm giúp các độc giả biết cách áp dụng đúng đắn thống kê trong thực tiễn 
nghiên cứu, đồng thời có thể sử dụng thột cách ý thức các phần mềm thống kê hiện có sẵn trên 
thị trường. 

Như đã nêu rõ trong phần đầu của lời tựa, cuốn sách này đã hoìn tất năm 1990 và được 
xuất bản trong năm 2002, theo yêu cầu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân vấn 
thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí kinh và được sự khuyến khích và hỗ trợ của 
Trường Đ11 học Dân lập goi ngữ và Tin học thành phố Hồ Chí linh. Tôi hơi e ngại khi chấp 
nhận lời yêu cầu xuất bản cuốn sách này, vì lý do rừng trong thời gian 10 năm qua, công nghệ 
giáo dục (educational tecnolog đã phát triển theo tốc độ chóng mặt, nhiều kỹ thuật nghiên cứu 
mới đã được phát minh cùng với sự tiến bộ của ngành tin học,.ngôn ngữ" chuyên môn trong 
giáo dục và nghiên cứu khoa học cũng đã phát triển theo tốc độ như vậy, khiến cho chất lượng 
các công trình nghiên cứu khoa học giáo đục và tâm lý càng ngày càng nâng cao và trở nên 
phong phú hơn. Do đó, các sách về phương phép nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý phải 
được cập nhật hóa trong năm, hàng tháng. Tôi rất tiếc, do hạn chế về tuổi tác và điều kiện làm 
việc, không thể làm công việc này một cách gấp rút cho kịp với nhu cầu xuất bản cuốn sách 
này được, nhưng tội vẫn hi vọng sẽ có điều kiện bổ túc, trong các lần in sau, nếu có. 

Dẫu sao, như tôi đã nhấn mạnh ở trên đây, cuốn sách nhỏ này chỉ nên được xem như là 
nền tảng cựa "phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý", bao gồm những nguyên 
tắc cơ bản (fundamentals) của nghiên cứu khoa học, khả dĩ giúp cho các nhà nghiên cứu có 
thể theo dõi những bước tiến mới của ngành nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý ngày nay 
trên thế giới. Trong hoàn cảnh thiếu thốn các sách viết riêng cho độc giả Việt nam, về phương 
pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý ở nước ta hiện nay, tôi mong mỏi quí độc giả và 
các đồng nghiệp thông cảm cho những khó khăn của tác giả trong cố gắng soạn thảo và xuất 
bản cuốn sách này trong nhiều chục năm qua và tha thử cho những thiếu sót, đồng thời chỉ 
giáo cho những khuyết điểm của nó, để các lần in sau, nếu có, sẽ được hoàn hảo hơn. 

 Dương Thiệu Tống, Ed. D. 
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PHẦN 1 

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU  

KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ 

  

Chương I 

KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

  

GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

Trong điều kiện lý tưởng thì mọi việc làm của thầy giáo, của nhân viên quản lý trường 
học đều phải xuất phát từ những tri thức đã được kiểm chứng một cách khoa học, nói chung là 
từ nghiên cứu khoa học (giáo dục), chứ không phải từ những kinh nghiệm rời rạc hay bằng 
cách ứng phó tùy tiện với hoàn cảnh và nhu cầu. Nhưng thực tiễn từ xa xưa đến nay đã không 
diễn ra như vậy. Xã hội cần phải có nhiều trường học nhưng không thể chờ đợi cho đến khi có 
những kết quả nghiên cứu của các nhà lý luân khoa học giáo dục (GD). Trường học cần phải 
được tiếp tục xây cất các lớp học phải ớư1c tổ chức và lề lối giảng dạy từ thế hệ này qua thế 
hệ khác vẫn được chấp nhận, do nhu cầu cấp thiết của hoàn cảnh chứ không phải do những 
kết quả có bảo đảm của nghiên cứu khoa học. Do đó, giữa lý luận (công việc làm Của nhà 
nghiên cứu, lý luận GD) và thực tiễn (công việc làm cêa những người thực hành GD) nảy sinh 
một khoảng trống ngày càng thêm rộng lởn. Những thầy giáo giảng dạy bộ môn văn hóa 
không cầnbtết đến các lý luận GD và tâm lý (TL), nhưng ở mặt khác,.các nhà lý luận lại 
không xây dựng được những lý luận trên nền tảng thực tiễn rất phong phú và gần gũi nhất là 
môi trường lên học và trường học. 

Xét đến lịch sử phát triển môn giáo dục học (GDH) trên thế giới, ta nhận thấy rằng từ 
thời xa xưa cho mãi đến gần đây, mọi cố gắng nghiên cứu GD đều được thực hiện phần lớn 
bởi những người bên ngoài hệ thống trường học hay ở "bên lề" của GD, nghĩa là bởi những 
nhà chuyên môn thuộc các bộ môn khác. Vào đầu thế kỷ 20, khi ngành khoa học xã hội bước 
sang giai đoạn phát triển cực thịnh, các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau thỉnh 
thoảng lại quay sự chú ý của họ sang các trường học để nghiên cứu các vấn đề lịch sử, tâm lý, 
triết học và xã hội. Nhà sử học chẳng hạn, nghiên cứu sự tiến bộ GD như là một trong nhiều 
yếu tố đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn minh. Nhà xã l học đã phát hiện trong 
các cộng đồng học đường những mô thức của hành vi xã hội. Cũng vậy, các nhà triết học đôi 
khi lại quan tâm đến việc áp dụng các nguyên lý của nhận thức học và đạo đức học để tìm 
hiểu GD. Đặc biệt, các nhà tâm lý học đã tìm ra những dữ kiện phong phú về các đặc điểm 
tâm lý của các lứa tuổi, về động lực tạo hứng thú (motivation), về vấn đề học tập... Ngay cả 
các nhà nghiên líu về pháp luật, tài chính, quản trị... cũng tìm thấy trong phạm vi trường học 
những đề tài nghiên cứu phong phú cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Kết quả những công 
cuộc nghiên cứu nói trên cố nhiên đã làm phong phú thêm kiến thức chuyên môn của mỗi 
ngành, nhưng cũng đã đóng góp cho sự hiểu biết về GDH. Trong tình trạng như vậy, GDH 
chưa được xem như là một khoa học, thậm chí chưa được xem là một bộ môn riêng biệt với 
hệ thống tổ chức và phương pháp riêng của nó. Nếu gọi GDH là một "khoa học" lúc bấy giờ 
thì nó chỉ là một khoa học ứng dụng và nhiệm vụ nghiên cứu chỉ là kiểm nghiệm những lý 
luận đã được xây dựng từ những khoa học khác. Hơn nữa, có khá nhiều người lúc bấy giờ đã 
cho rằng những tri thức về GD đã được nghiên cứu đầy đủ trong các lĩnh vực khoa học khác 
cho nên không cần thiết phải có cái gọi là bộ môn (discipline) GD hay khoa học GD. 
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 Tuy nhiên trong vòng vài thập niên gần đây, các luận điểm trên đã bị đả phá nặng nề 
do nhận thức ngày càng tăng về tính chất độc đáo của các hiện tượng GD. Một trường học;hay 
một hệ thống trường học, dẫu sao cũng có tính độc đáo của nó, cũng độc đáo không kém hệ 
thống sản xuất và lưu thông của kinh tế học hay hệ thống chính quyền của chính trị học, hoặc 
hệ thống pháp chế của pháp luật học. Thật vậy, một trường học không thể giống với một xí 
nghiệp, một nông trường hay bất cứ một tổ chức cơ quan nào khác. Không ai có thể lầm lẫn 
một lớp học với bất cứ một cái gì khác. Ngay cả những thầy giáo đứng giữa lớp học cũng 
không giống những người khác, từ thái độ, cử chỉ đến ngôn ngữ. Nếu thực tiễn là nguồn gốc 
của sự xây dựng và phát triển lý. luận thì chính các hoạt động mang tính chất độc đáo của 
trường học, của người quản lý GD, của thầy giáo, học sinh và của người soạn thảo chương 
trình học là những vấn đề của thực tiễn GD và lý luận GD cần phải giải đáp. Chỉ có lý luận 
GD nào gắn liền với thực tiễn GD ấy, phục vụ thực tiễn và được thực tiễn ấy khảo nghiệm 
mới bắt rễ được trong đờ lg học đường. Khoa học GD là tổng hợp cíc lý luận ấy. GD không 
phải là một khoa học nếu nó xuất phát từ những lý luận được xây dựng trong tháp ngà, xa rời 
với hiện thực và các vấn đề của nó. GD cũng không phải là khoa học khi nó sử dụng các 
phương tiện tối tân, các phòng thí nghiệm, các mô hình toán học phức tạp để triển khai kiến 
thức. GD là khoa học và chỉ được coi là khoa học, khi nó đạt đến mục đích cơ bản của khoa 
học là xây dựng lý luận để có thể giải thích, tiên đoán các hiện tượng của riêng nó và thực 
hiện được chức năng chung của khoa học là giải quyết các vấn đề do thực tiễn đề ra. Nhưng 
GD luôn luôn vận động và phát triển, những tài liệu của thực tiễn GD cũng có giới hạn lịch sử 
cụ thể, cho nên lý luận GD cũng luôn luôn phải được chỉnh lý sao cho phù hợp với thực tiễn 
mới. Thế cho nên khoa học GD là một lĩnh vực vô cùng phong phú và phát triển không ngừng 
do sự bổ sung lẫn nhau, giữa lý luận và thực tiễn. 

Lý luận trong nghiên cứu GD không phải chỉ là sự ứng dụng các lĩnh vực đã từng được 
phát triển từ kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học và các khoa học khác gần gũi 
về tinh thần với các vấn đề trọng tâm của GD. Các ứng dụng ấy vẫn tiếp tục đóng vai trò quan 
trọng trong nghiên cứu GD, nhưng lý luận khoa học GD không phải chỉ chờ đợi những phát 
triển mới mẻ nhất trong các lĩnh vực khoa học khác mới có thể bắt đầu tiến lên được Các lĩnh 
vực khoa học khác cũng cho ta thấy các mối quan hệ và tác động qua lại phức tạp giữa khoa 
học ứng dụng với khoa học cơ bản gần gũi nhất với nó. Vật lý học không phải là toán học ứng 
dụng, cũng như kỹ thuật điện không phải chỉ là vật lý ứng dụng. Các khoa học này tác động 
qua lại với nhau và bổ túc hỗ trợ cho nhau. Điều này đúng với cả khoa học GD. Vai trò của 
người nghiên cứu GD trong quá trình xây dựng lý luận khoa học không phải chỉ là kiểm 
nghiệm các lý luận đã từng được phát triển trong khoa học khác, mà nhu cầu của thực tiễn GD 
đòi hỏi họ phải xây dựng những lý luận mới để giải thích những hiện tượng độc đạo của GD. 
Ngày nay trên thế giới đã thấy xuất hiện nhiều lý luận GD như vầy. Chẳng hạn, lý luận 
chương trình học (curriculum theory), lý luận giảng dạy (theory of teaching), lý luận dạy học 
(theory of inruction), lý luận học tập (theory of learning):.. Trong các lĩnh vực GD khác, 
chẳng hạn như lĩnh vực quản lý trường học kinh tế GDH... , la thấy dần dần xuất hiện những 
lý luận khoa học như vầy Tất cả những lý luận ấy đã đem lý cho khoa học GD một nội dung 
mới chưa từng được đề cập, hay không được đề cập giống như vậy, bởi các lĩnh vực khoa học 
khác. Khoa học nào cũng có tính thời gian của nó. V nhlj cầu thực tiễn ngày một biến đổi, nội 
đung của khoa học GD cũng phải biến đổi.  

 Tóm lại, GDH ngày nay đã trở thành một khoa học vì nó thể hiện chức năng xã hội 
của khoa học và khẳng định tính có mục đích trong hoạt động của nó. GD có những hiện 
tượng mang tính chất độc đáo cần phải được nghiên cứu để tử đó phát hiện ra những quy luật 
khách quan, khái quát lên thành lý luận (theory) nhằm giải thích, tiên đoán nhiều hiện tượng 
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và phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của xã hội. Nội dung của khoa học GD không phải chỉ bao 
gồm những. tri thức thu thập được do quá trình nghiên cứu trực tiếp các hiện tượng độc đáo 
của nó mà còn là sự tổng hợp, vận dụng các tri thức đã từng được phát triển từ những khoa 
học khác nhau và được tổ chức lại một cách hệ thống thành các khái niệm, các quy luật các 
mệnh đề hướng đến bản chất độc đáo của các hiện tượng GD. 

Sau cùng, nhưng lại là điểm quan trọng nhất, khoa học GD không thể đứng riêng rẽ, 
không thế tự nó thể hiện tính đầy đủ trong việc hình thành và sử dụng các khái niệm. Khoa 
học GD cũng là một khoa học xã hội nện nó không thể đứng độc lập với các khoa học xã hội 
khác. Không có khoa học xã hội nào lại không phụ thuộc vào những khám phá của các khoa. 
học xã hội khác liên hệ với nó. Thế cho nên, muốn đạt đến tính chất bao quát và đầy đủ của lý 
luận khoa học để có thể giải thích và dự đoán các hiện tượng rất phức tạp của GD, lý luận 
khoa học GD phải liên hệ đến những khám phá của những khoa học khác, kể cả khoa học tự 
nhiên. Nhưng muốn tạo thành một chỉnh thể thống nhất giữa khoa học GD và các khoa học 
liên hệ thì tất cả phải được bao trùm bởi một thế giới quan khoa học, một hệ thống hoan chính 
của những quan điểm khoa học về tự nhiên, xã hội và tư duy. Đối với thà nghiên cứu giáo dục 
xã hội chủ nghĩa, chính chủ nghĩa Mác Lê nin là nội dung của thế giới quan ấy, vì nó giải 
thích thế giới và phát hiện ra những qui luật phát triển tổng quát 

  

THẾ NÀO LÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Phần trên chúng ta đã bàn luận về GDH như là một khoa học vì những câu hỏi có thể 
gợi ra từ một cuộc thảo luận như vậy sẽ giúp ta tìm hiểu về nghiên cứu khoa học GD. Ta phải 
nghiên cứu GD như thế nào làm thế nào tổ chức công trình nghiên cứu trong GD? Những 
phương pháp nào là thích hợp để thu thập và phân tích các dữ kiện? Làm thế nào có thể khái 
quát hoá các hiện tượng GD mà bên ngoài xem như ngẫu nhiên, hỗn độn Đó là những vấn đề 
mà các chương sau đây sẽ đề cập đến và cũng là phần chủ yếu của cuốn sách này. Nhưng 
trước hết ta cần phải xem xét kỹ thế nào là nghiên cứu và mối tương quan giữa các nguyên tắc 
chung của nghiên cứu với lĩnh vực GD. 

Thế nào là nghiên cứu? Cũng như khái niệm "khoa học", ta khó mà đưa ra được một 
định nghĩa nào đó khả dĩ mà mọi người đều có thể chấp nhận. Nó là một hoạt động vừa có 
tính bao trùm vừa đa dạng. Nó có thể là một hoạt động nhận thức hay tư duy của bất cứ ai 
trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng nó cũng có thể là việc làm của một nhà bác học trong suất 
cả cuộc đời mình với các dụng cụ tinh vi trong phòng thí nghiệm. Có khi nó là một việc làm 
hết sức đơn giản, nhưng cũng co lúc nó trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng dù đười những điều 
kiện nghiên cứu như thế nào chăng nữa, nghiên cứu bắt buộc phải là một hoạt động có hệ 
thống nhằm đạt đến sự hiểu biết được kiểm chứng. 

Trước hết, nghiên cứu là một hoạt động.tìm. hiểu có hệ thống. Điều này có nghĩa là 
hoạt động nghiên cứu là một nô lực có chủ đích, có tổ chức nhằm thu thập những thông tin, 
xem xét thật kỹ, phân tích xếp đặt các dữ kiện lại với nhau rồi đánh giá các thông tin ấy. Công 
việc làm như vậy, về thực chất, không khác bao nhiêu với kinh nghiệm tìm biểu â tư duy 
thông thường của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Sự khác biệt là ở mức độ hệ thống hóa 
trong công việc làm và mức độ xác định của vấn đề nghiên cứu. Người nghiên cứu thực hiện 
công tác của mình với một mức độ tổ chức cao xung quanh một vấn đề được xác định rõ ràng 
và theo đuổi công việc tìm hiểu với hy vọng đi đến một kết luận.  

Người nghiên cứu có thể tiến hành công việc ấy theo lối qui nạp hay diễn dịch, mặc 
dầu lối phân biệt "diễn dịch" với "qui nạp" này chỉ có tính cách mô tả hơn là đúng trong thực 
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tế. Qui nạp là lối lập luận đi từ sự quan sát các hiện tượng rồi khái quát chúng lên dưới dạng 
cắc quy luật hay nguyên lý chung. Diễn dịch là sự lập luận khởi sự bằng sự công nhận một 
quy luật hay nguyên lý chung rồi áp dụng nó vào việc giải thích các hiện tượng riêng biệt. Các 
nhà triết học kinh nghiệm chủ nghĩa (Bacon và những người khác) đã gán cho qui nạp một ý 
nghĩa quan trọng đặc biệt, đặt qui nạp lên trên diễn dịch. Các nhà triết học duy lý (Descartes, 
Spinoza) lại đặt diễn dịch lên hàng đầu Đối với siêu hình học, qui nạp và diễn dịch là những 
phương pháp nghiên cứu đối lập nhau và bài xích lẫn nhau. Mặt khoét lại cũng có người cho 
rằng qui nạp là các phương pháp của khoa học tự nhiên, còn diễn dịch là phương pháp của 
triết học. Đối với chúng ta thì qui nạp và diễn dịch là những phương pháp nghiên cứu khác 
nhau, nhưng không độc lập với nhau. Phương pháp biện chứng đưa cả vào qui nạp lẫn diễn 
dịch vì chúng liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau. Nhà khoa học khởi sự Công cuộc nghiên 
cứu bằng cách quan sát các sự vật hay hiện tượng mà họ chú ý đến. Nhưng trong khi họ thu 
thập, phân tích và tổng hợp các dữ kiện chủ tâm của họ là cố gắng phát hiện ra những quy 
luật, nguyên lý hay lối phân loại chung. Các quy luật nguyên lý hoặc khái niệm này sẽ đến 
lượt nó lại được sử dụng để giải thích và tiên đoán những trường hợp đặc biệt của các hiện 
tượng. nói trên. Chính là nhờ có lối qui nạp và diễn dịch ấy mà K. Marx trong cuốn Tư bản đã 
phân tích được nhiều sự vật và phát hiện được các quy luật chung của toàn bộ sự phát triển 
của chủ nghĩa Tư bản. Cũng chính nhờ lý luận của Dlitri lvanovich Mendeleev mà sau đó 
người ta phát hiện được nhiều nguyên tố hóa học chưa từng được biết, và cũng từ đó xây dựng 
nên các học thuyết về sự cấu tạo điện tử của nguyên tử. Vì vậy, ta không thể nói, như một số 
người đã chủ trương rằng qui nạp là phương pháp của tự nhiên và diễn dịch là phương pháp 
của triết học. Qui nạp và diễn dịch chlà hai cách nhìn vào một quá trình liên tục. Ta có thể 
xem đó như là một cách mô tả giai đoạn của quá trình tìm hiểu của con người trong các công 
trình nghiên cứu. 

Trên đây ta đã nói nghiên cứu như là một hoạt động có hệ thống nhằm đạt đến sự hiểu 
biết, nhưng sự hiểu biết nói ở đây là sự hiểu biết được kiểm chứng. Kiểm chứng là công.việc 
đối chiếu nhưng nhận xét,. phê phán của trí tuệ chúng ta với hiện thực khách quan để tìm hiểu 
chân lý của sự vật. Như ta đã biết, khoa học và thực tiễn đã chứng minh, bất cứ một chân lý 
khoa học nào, phản ánh trung thực hiện thực và được thực tiễn khảo nghiệm mới là chân lý 
khách quan. Nhưng quá trình nhận thức thế giới thì vô cùng tận mà trong mỗi giai đoạn của 
khoa học, tri thức của ta lại bị giới hạn bởi trình độ kinh nghiệm, hiểu biết kỹ thuật, cho nên 
những chân lý mà khoa học đạt được trong một thời kỳ lịch sử nhất định, chỉ là chân lý tương 
đối, cần phải luôn luôn được phát triển, khảo nghiệm và xác định với những thực tiễn mới và 
những hiểu biết mới: Thế cho nên ta không nên coi ông một công trình nghiên cứu nào đó dù 
hoàn hảo đến đâu cũng là kết luận cuối cùng cho một vấn đề. Chân ly tuyệt đối chỉ là tổng số 
những chân lý tương đối. Ta cũng không thể đòi hôi một công trình nghiên cứu phải giải 
quyết được một khía cạnh của vấn đề, vì nguyên lý khoa học, tuỳ theo sự tiến triển của khoa 
học, khi thì mở rộng ra, khi thì thu.hẹp lại. Mỗi công trình nghiên cứu chỉ đem lại những sự 
hiểu biết gần đúng về sự vật và là những cột mốc trên quá trình nhận thức của con người.  

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Như mọi người đều biết, trong khoa học người ta phân biệt phương pháp luận và 
phương pháp hệ của việc nghiên cứu. Phương pháp luận của việc nghiên cứu xã hội và xã hội 
học cụ thể là những quy luật chung và những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử. Phương pháp hệ mang tính chất cá biệt hơn và thực chất có tính chất ứng 
dụng bởi vì nó liên quan đến kỹ thuật cụ thể những phương tiện, phương thức thu lượm và tu 
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chỉnh tài liệu thực tế. Phương pháp luận và phương pháp hệ liên quan chặt chẽ với nhau. 
Trong các phương pháp hệ biểu hiện những nguyên lý phương pháp luận chung. Phương pháp 
hệ phải bắc đảm về mặt kỹ thuật cho việc thực hiện phương pháp luận trong việc nghiên cứu 
cụ thể. Phương pháp luận khoa học và phương pháp hệ đúng đắn sẽ cho phép ta thu thập và 
phân tích được không phải những sự kiện ngẫu nhiên mà là những sự kiện trong tổng thể của 
chúng và đó là cơ sở để rút ra những kết luận khách quan, đúng đắn từ các sự kiện đó. 

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu là hoạt động có hệ thống (thu thập, phân tích thông 
tin bằng qui nạp và diễn dịch) nhằm đạt đến sự hiểu biết được kiểm chứng. Tất cả các công 
việc ấy đòi hỏi phải sử dụng những phương pháp cụ thể. Các phương pháp này được phân loại 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng lối phân loại đơn giản nhất là: phương pháp lịch sử, 
phương pháp thực nghiệm, phương pháp khảo sát, phương pháp nghiên cứu trường hợp đặc 
thù (case study), phương pháp triết học... Nói chung, các phương pháp cụ thể theo nghĩa dùng 
ở đây thực chất không thuộc riêng một ngành chuyên môn nào, hay một khoa học nào mà là 
tài sản chung của tất cả các ngành khoa học. Sử gia chẳng hạn, đôi khi có thể dùng các kỹ 
thuật của phòng thí nghiệm để nghiên cứu về các tài liệu hay chứng tích cổ xưa, nhà địa chất 
học chắc chắn phải dùng phương pháp toán học, nhà triết học sẵn sàng sử đụng lối.tiếp cận 
của nhà sử học. Các phương pháp cụ thể, nói chung là những công cụ cho nên một phần nào 
đó có tính chất liên ngành. Các phương pháp cụ thể không phải được đặt ra để ra áp dụng vào 
mọi vấn đề nghiên cứu. Đúng hơn, các vấn đề nghiên cứu phải được phân tích để xác định 
phương pháp sử dụng thích hợp. 

Cũng vậy, các hiện tượng của hiện thực khách quan không thuộc về một bộ môn hay 
khoa học duy vật nào: Hành vi của con người, chẳng hạn, không chỉ được nghiên cứu bởi nhà 
tâm lý học mà còn là chủ đề nghiên cứu của y học, triết học, chính trị học và kinh tế học. Các 
sinh vật cũng như các vật vô tri trong vũ trụ, trong thế giới tự nhiên.thường là chủ đề nghiên 
cứu chung cho nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. 

Sự phân biệt lối tiến hành công cuộc nghiên cứu từ đó dẫn đến nhiều bộ môn riêng biệt 
không phải là phương pháp cũng không phải là chủ.đề nghiên cứu, mà chính là vấn đề đặc 
biệt hay giả thuyết riêng biệt mà người ta muốn tìm hiểu. Đó chính là loại câu hỏi mà người 
nghiên cứu đặt ra để cố gắng tìm ra giải đáp. Nó buộc người nghiên cứu phải chú ý đến khía 
cạnh nào đó của chủ đề và phương cách đặc biệt nào đó để quan sát hiện thực, đồng thời nó 
gợi ra những công cụ thích hợp cho việc nghiên cứu. Không phải bất cứ một "manh" của hiện 
thực khách quan nào đó cũng có thể bỏ vào ống nghiệm hay quan sát và ghi chép trong phòng 
thí nghiệm hay tính toán bằng thống kê hay diễn dịch theo lối triết lý. Các vấn đề lịch sử đòi 
hôi lối giải đáp lịch sử, các vấn đề triết học cần được giải đáp theo phương pháp triết học, các 
vấn đề thực nghiệm cần được khảo nghiệm bằng phương pháp thực nghiệm. Người nghiên 
cứu phải phân tích kỹ vấn đề hay giả thuyết mình muốn tìm hiểu mới có thể lựa chọn những 
phương pháp hay tổng hợp các phương pháp nào thích hợp nhất cho việc thu thập, phân tích 
các dữ kiện và kiểm chứng các giả thuyết của mình. 

 

LỐI TIẾP CẬN KHOA HỌC 

Như các phần trên đã nêu rõ, lối tiếp cận khoa học là một hình thái đặc biệt được hệ -
thống hóa của tư duy và nghiên cứu. Lối tiếp cận.khoa học hiện đại này được phát triển vào 
khoảng thế kỷ 17 khi nhà triết học lỗi lạc người Anh - Francis Bacon sáng lập ra chủ nghĩa 
duy vật Anh và mọi khoa học thực nghiệm hiện đại. ông chống đối phương pháp diễn dịch, để 
đạt những kết luận dựa trên cơ sở tiền đề của triết học kinh viện và thần học thời trung cổ. 
Bacon tin tường rằng người nghiên cứu phải tự mình tìm hiểu tự nhiên một cách thật kỹ lường 
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rồi đưa ra những kết luận tổng quát căn cứ vào sự quan sát trực tiếp. Phương pháp ông đề nghị 
thật là công phu, khó mà có thể thực hiện nổi trong thực tế. Ông khuyên người nghiên cứu 
phải lập bảng liệt kê tất cả các sự kiện.liên quan đến tự nhiên rồi nghiên cứu các sự kiện ấy để 
tìm ra các "hình thái", tức là bản chất của các hiện tượng. Bacon khuyên không nên đưa ra bất 
cứ một giải pháp nào cho vấn đề đang tìm hiểu mà phải chờ cho đến khi nào ta thu thập được 
tất cả các sự kiện liên hệ. Nói cách khác, phương pháp của Bacon buộc người nghiên cứu phải 
tích lũy các sự kiện mà không cần phải có các giả thuyết hay dự đoán nào về tự nhiên cả Đó là 
một việc làm vượt quá khả năng của con người, vì nếu không có những ý tưởng nào đó để 
hướng dẫn thì ta làm sao biết được sự kiện nào đáng thu thập, sự kiện nào cần phải loại đi. 
Nếu không cô cái gì để chứng minh thì làm sao ta biết đích xác được điều nào đó là đúng hay 
không đúng, thích hợp hay không. thích hợp. Dẫu sao tư tưởng của Ba con đã ảnh hưởng rất 
lớn đến những nhà triết học.duy vật Hchbes và Locke và cả những nhà duy vật Pháp thế kỷ 1 
8. Sau đó, hai nhà vật lý học kiêm thiên văn học Galileo và Newton cùng những nhà khoa học 
khác, đã đưa ra một phương pháp thực tế hơn để đạt đến kiến thức đáng tin cậy, phối hợp cả 
qui nạp lẫn diễn dịch trong quá trình nghiên cứu. 

Theo lối tiếp cận khoa học hiện đại, lối thu thập dữ kiện không có hệ thống được thay 
thế bằng lối thu thập sự kiện một cách có mục đích, và chân lý mới là kết quả của việc nghiên 
cứu chứ không phải là tiền đề của việc nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu người nghiên 
cứu lúc thì sử dụng phép qui nạp, lúc thì diễn dịch, cả hai đều có mối liên hệ và bổ sung cho 
nhau. Để cụ thể hóa lối tiếp cận khoa học này la sẽ phân tích các hoạt động trong quá trình 
nghiên cứu khoa học theo một loạt các bước nghiên cứu Để mô tả quá trình này các tác giả 
thường đưa ra một loạt gồm năm, sáu, bây bước đi hay nhiều hơn thế nữa. Để phục vụ cho các 
mục tiêu của chúng ta trong các lĩnh vực nghiên cứt GD, nhất là lĩnh vực giảng dạy, ta có thể 
phân ra các bước đi chính yếu như sau: 

 Lựa chọn vấn đề 

 Như thuật ngữ đã nêu rõ, lvấn đề là một câu hói, một điều nghi vấn. Vấn đề nảy sinh 
do những mâu thuẫn trong các hoạt động lý luận hay thực tiễn của con người. 

Nghiên cứu đối với nhà khoa học cũng giống như soạn nhạc đối với nhạc sỹ, hội họa 
đối với họa sỹ và viết văn đối với tiểu thuyết gia. Tính nghệ thuật của người nghiên cứu được 
phản ánh một phần nào ở sự lựa chọn các vấn đề cần phải giải quyết. Sự quan sát thực tiễn 
đơn thuần không đương nhiên dẫn đạt đến vấn đề nghiên cứu. Sự quan sát thực tiễn chỉ trở 
thành một vấn đề khi người nghiên cứu đã có sẵn một cái nhìn bằng khái niệm nào đó vào một 
phần của thế giới hiện thực. Biết bao nhiêu người trước Archimedes đã trông thấy nước tràn 
khỏi bồn tắm, cũng không thiếu gì người trước Newton đã trông thấy những quả táo rơi, 
nhưng tại sao những sự kiện tầm thường như thế phải đợi đến Archimedes và Newton mới trở 
thành những “vấn đề” khoa học để từ đó phát hiện ra những nguyên lý vật lý học nổi tiếng cho 
đến ngày nay? Đúng như nhà bác học Pasteur đã từng nới, khi người ta quan sát sự vật, sự 
may mắn thưởng ban đặc ân cho những đầu óc đã được chuẩn bị". Một nhà khoa học phải có 
một kiến thức rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình mai cớ thể nhận ra một sự kiện bất 
thường và sự thông hiểu đột ngột của mình để cấu tạo nên một lối giải thích nào đó về bản 
chất của hiện tượng. 

Tích lũy kiến thức và thông tin liên hệ 

Thói quen tham khảo tài liệu nói lên sự thiện chí của người nghiên cứu đóng góp một 
phần độc đáo vào kiến thức chung và sự mong mỏi tránh.được những phát.hiện mà người ta 
đã biết rồi. Đây là một khâu quan trọng trong quá trình nghiên cứu khoa học bao gồm công 
việc khảo lược các tài liệu đã viết, các công trình nghiên cứu đã được thực hiện. Nhưng người 
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nghiên cứu không chỉ làm công viác tổng hợp các thông tin mà còn phải đánh giá các tài liệu 
đã viết về vấn đề đã lựa chọn bay có khi cả lĩnh vực tổng quát đã được lựa chọn. Công việc 
khảo lược và phê phán này không những giúp cho người nghiên cứu nghĩ ra một hay nhiều 
cách giải đáp cho vấn đề dưới dạng giả thuyết mà còn cơ thể gợi ra những ý kiến về những 
phương pháp cụ thể khả dĩ sử dụng được trong cuộc nghiên cứu của mình. 

Lập giả thuyết 

Sau khi phân tích và suy nghĩ về vấn đề lựa chọn, sau khi quan sát các hiện tượng liên 
hệ, sau khi tham khảo các kinh nghiệm và tài liệu đã có để tìm ra những giải pháp có thể chấp 
nhận được, người nghiên cứu khoa học có thể đưa ra một hay nhiều giả thuyết. Một giả thuyết 
là một phát biểu có tính cách ức đoán, một giải pháp đưa ra để thử nghiệm về mối liên hệ giữa 
hai hay nhiều biến số hoặc hiện tượng quan sát (hay có khi không thể quan sát trực tiếp được 
như trong GD và TL). Nhà khoa học thường phát biểu giả thuyết dưới dạng: Nếu cái này xảy 
ra thì sẽ có kết quả như thế kia. F. Engels gọi giả thuyết là "hình thức phát triển của khoa học 
tự nhiên còn suy nghĩ". Trong phần dưới đây tôi xin trích một đoạn của hai nhà xã hội học 
Liên Xô viết về tầm quan trọng của giả thuyết trong các công trình nghiên cứu khoa học xã 
hội: 

… Một trong những thiếu sót của một số công trình nghiên cứu xã hội học tiên hành. 
trước đây ở nước ta là người ta chàng thề rút ra những két luận mới nào cả lừ những công 
trình đỏ mặc dù là những kết luận bộ phận thôi. Những công trình này chỉ dẫn đến những 
nguyên lý mà mọi người đều biết, đã lừ lâu được nêu ra rồi từ chủ nghĩa Marx và lôi lắm thì 
nó cũng lý sự minh họa cụ thề cho những nguyên lý do mà thôi. Điều đó đối với khoa hóc xã 
hội có một ý.nghĩa hết sức hạn chế. Một công trình nghiên cứu vượt ra ngoài phạm vi minh- 
họa trước hết gắn liền với viôc đề ra những giả thuyết khoa học. F. Engel5 gọi giả thuyết là 
hình thức phá triển của khoa học tự nhiên còn suy nghĩ (K. Marl( Engels toàn tập, lập 20, 
trang 555). Diều này. đối với các khoa học xã hội, kể cả xã hội học, cũng đúng không kém. 
Trong khi đó thì chúng ta cỏ những người trên thực tế phủ nhận quyền của các chuyên gia đề 
ra giả thuyết trong lĩnh vực khoa học xã hội. Người ta cho rằng những nhà kinh tết những nhà 
xã hội học... chỉ cần thắt ra những chân lý đã có sẵn. Nhưng chân lý mái là kết quả của việc 
nghiên cứu chứ không phải là tiền đề của việc nghiên cứu Việc phủ nhận quyền của các 
chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội đề ra những giả thuyết khoa học dầy khoa học đó 
đi đến chỗ đình trệ lay lắt. Nếu chúng la muốn chờ đợi cho đến khi tài liệu được chuẩn bị sẵn 
dưới dạng thuần tuý cho quy luật thì diều đó có nghĩa là tạm đình chỉ việc nghiên cứu có suy 
nghĩ cho tới lúc đó, vì chỉ vì việc uý chúng ta cũng sẽ không bao giờ có được quy luật. 
(Pa.Côngslantinôp, V.Kenlơl Chủ nghĩa duy vật lịch sử là xã hội học mắc xít, Tạp chí Người 
Cộng sản (Liên Xôi số 1/1 965, từ bản dịch trong Tạp chí Xã hội học (Việt Nam), số 1/1966 
trang 80). 

Suy luận diễn dịch để tìm hiểu các hậu quả của giải pháp đề nghị (giả thuyết) 

Đến đây nhà khoa học suy luận bằng phép diễn dịch cho rằng nếu giả thuyết là đúng thì 
một số hệ quả nhất định sẽ xảy ra tiếp theo đó (hay cũng có thể quan sát được). Để minh họa 
các khâu trong quá trình nghiên cứu này, ta có thể dùng một thí dụ rất đơn giản: 

Bạn vừa trở về nhà sau một thời gian công tác ở tỉnh xa thì thấy rằng căn nhà nhỏ của 
mình đã bị phá hư hỏng (vấn đề - bước 1). Quan sát kỳ tình trạng ngôi nhà bạn thấy rằng cửa 
ngõ vẫn còn khóa nguyên vẹn, nhưng các bụi hoa trong nhà đã bị dẫm nát, một miếng tôn trên 
mái bị bẻ cọng lên để lộ một khoảng trống một người có thể qua lát (sự kiện cụ thể cho phép 
bạn xác định bản chất của vấn đề - bước 1). Bạn chợt nhớ lại gần đây tại vùng này thường xảy 
ra những vụ trộm trong khi chủ nhà đi vắng (thu thập thông tin - bước 2) cho nên bạn nghi 
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rằng có thể kẻ trộm đã lẻn vào nhà bạn (lập giả thuyết 1 - bước 3). Nhưng đồng thời bạn cũng 
biết rằng cách đây một tuần lễ bạn có nghe đài phát thanh nói đến một trận bão lớn ở đâu đó 
(thu thập thông tin - bước 2) nên cũng có thể vùng này đã bị ảnh hưởng và chính cơn bão đã 
làm hư hỏng mái nhà và cây cối của bạn (giả thuyết 2). Bằng lối diễn địch, bạn suy ra những 
hệ quả của giả thuyết 1 (diễn dịch từ giả thuyết - bước 4). Nếu quả có trộm thì một số đồ đạc 
quí giá trong nhà hẳn đã bị mất. Để kiểm nghiệm giả thuyết này bạn mở khóa bước vào nhà và 
sau khi xem xét cẩn thận, bạn thấy đồ đạc trong nhà không có gì suy suyển, số tiền lương bạn 
để trên bàn viết trước khi đi công tác vần còn nguyên vẹn. Như vậy bạn phải bác bỏ giả thuyết 
1 vì nó không được kiểm chứng bởi các sự kiện. Tiếp đó bạn suy diễn hệ quả của giả thuyết 2 
(diễn dịch - bước 4) Nếu quả nhà bạn đã bi bão lăm hư hại thì chắc các nhà bên cạnh cũng bị 
thiệt hại như thế. Để kiểm chứng giả thuyết 2 này, bạn sang các nhà hàng xóm để hỏi han thì 
được biết rằng trong tuần trước có những cơn gió thật mạnh thổi qua vùng này, tàn phá khá 
nặng. cây cối và nhà cửa và họ đã phải mất mấy ngày mới thu dọn, tu bổ lại vườn tược, nhà 
cửa. Bạn kết luận Tằng lối giải quyết thứ hai mới là lối giải thích đúng đắn cho các sự kiện. 

Thí dụ đơn giản trên đây cho thấy rằng trong lối suy luận thông thường ta vẫn thường 
đi từ các sự kiện đặc biệt đến những phát biểu tổng quát để giải thích các sự kiện ấy, rồi từ 
những phát biểu tổng quát này ta lại tìm kiếm các sự kiện để ủng hộ cho các.giả thuyết ấy. Ta 
cứ tiếp tục suy diễn bằng lối qui nạp hay diễn dịch, qua lại từ cái này đến cái kia như vậy cho 
đến khi xác lập được một lối giải thích vững vàng cho các sự kiện. Nhà nghiên cứu khoa học 
cũng dùng phương pháp tương tự như trong thí dụ trên đây, nhưng cố nhiên là vấn đề có thể 
rắc rối hơn nhiều và họ cũng giải quyết vấn đề một cách có hệ thống hơn.  

Kiểm nghiệm giả thuyết 

Thí dụ trên đây cũng đã minh họa phần nào khâu quan trọng này: người nghiên cứu 
kiểm nghiệm mỗi giả thuyết bằng cách tìm tòi các bằng chứng có thể quan sát được để xác 
nhận hay không xác nhận các hệ quả đáng lý phải xảy ra. Qua quá trình này, người nghiên 
cứu sẽ nhận ra được giả thuyết nào phù hợp vôi các sự kiện quan sát và như vậy đưa ra được 
giải pháp đáng tin cậy nhất cho vấn đề của mình. 

Vì các hoạt động trong quá trình nghiên cứu nói trên, xác định vấn đề, thiết lập và kiểm 
nghiệm giả thuyết rất quan trọng và khá phức tạp, nên cuốn sách này sẽ dành riêng một số 
chương cho các vấn đề này. Tuy nhiên, ở đây ta cũng cần phải biết sơ qua một số điểm quan 
trọng. 

Một giả thuyết thường nêu lên sự liên hệ giữa hai hoặc nhiều hiện tượng, biến số. nếu 
cải này xảy ra thì.sẽ có kết quả là cái kia. Vậy thì khi ta kiểm nghiệm giả thuyết ta không 
kiểm nghiệm các biến số ấy. Cái mà ta kiểm nghiệm chính là một liên hệ giữa các biến số ấy. 
Một điểm khác nữa cần nên để ý là tuy ta nói kiểm nghiệm giả thuyết nhưng thật ra kiểm 
nghiệm những diễn dịch-suy ra từ giả thuyết chính yếu. Như thí dụ đơn giản trên đây cũng đã 
cho thấy một phần nào, giả thuyết 1 nêu lên mối liên hệ giữa hái hiện tượng (trộm và sự hư 
hại của căn nhà), giả thuyết 2 nêu lên mối liên hệ giữa bão và sự hư hại của căn nhà. Nhưng 
nhân vật tưởng tượng trong thí dụ ấy đã không trực tiếp kiểm nghiệm những giả thuyết ấy mà 
kiểm nghiệm những điếu diễn dịch suy ra từ các giả thuyết, tức là mối liên hệ giữa "trộm" và 
“sự thiệt hại” (đồ đạc bị mất - diễn dịch tử giả thuyết 1), mối liên hệ giữa "bão" và "sự thiệt 
hại của các nhà hàng xóm" (diễn dịch từ giả thuyết 2). 

Trong các công trình nghiên cứu thực nghiệm, việc kiểm nghiệm giả thuyết thường 
được thực hiện qua các khâu: đặt mô thức kiểm nghiệm giả thuyết, thu thập và phân tích dữ 
kiện, chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. khô thức kiểm nghiệm là "cái sườn" chính yếu của 
cuộc thí nghiệm, là kế hoạch tổ chức một cuộc thí nghiệm. Một thí dụ đơn giản của mô.thức 
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thí nghiệm: một nhóm "thí nghiệm" chịu tác dụng của biến số thí nghiệm (biến số độc lập) 
trong khi một nhóm đối chứng" thì không chịu tác dụng ấy. Sau đó cả hai nhóm được so sánh 
với nhau căn cứ vào hiệu quả quan sát được. Để thu thập được số lượng thông tin tối đa qua 
các dữ kiện của mình, người thí nghiệm phải phân tích bằng lý luận lô gích, cũng như bằng 
thống kê ý nghĩa của các điều tìm ra được. Trong một cuộc nghiên cứu.bằng thống kê, ta phải 
luôn luôn kiểm nghiệm giả thuyết bất dị, tức là giả thuyết không có sự khác biệt (nua 
hypothesis) để xem rằng ta có thể bác bỏ giả thuyết ấy để chấp nhận giả thuyết khả hoán 
(altemative hypothe515) được không. Nếu ta sẵn Sàng chịu may rủi phạm phải sai lầm trong 
việc bác bỏ giả thuyết bất dị này, chẳng hạn may rủi 5% và kiểm nghiệm thống kê cho phép ta 
bác bỏ giả thuyết ấy ỡ mức xác suất đã định, như thế ta có thể quyết định bác bỏ giả thuyết.bất 
dị và chấp nhận giả thuyết khả hoán (hay giả thuyết nghiên cứu). Ta kết luận rằng có sự "khác 
biệt ý nghĩa" giữa nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng. Sau đó, ta phải phê phán và đánh giá 
sự quan sát. Nếu "có ý nghĩa" thì kết quả tìm thấy ấy có ý nghĩa gì đối với vấn đề nguyên 
thủy? Nếu "không có ý nghĩa"., vấn đề có thể giải quyết bằng cách nào khác được không? 

 Các bước đi của lối tiếp cận khoa học trình bày trên đây cho thấy rằng qui nạp và diễn 
dịch là hai lưỡi đối diện nhau của chiếc kẻo khoa học dùng để cát ra những mảnh chân lý: qui 
nạp tạo cơ sở cho việc thiết lập giả thuyết, diễn dịch thăm dò các hệ quả lo gích của nó để loại 
rạ những gì không phù hợp với các sự kiện, trong khi qui nạp một lần nữa lại đóng góp vào 
việc kiểm chứng giả thuyết còn lại. Bằng cách sử dụng cả qui nạp lẫn diễn địch, ta có thể đạt 
đến nhận thức đáng tin cậy. 

Các bước đi trên đây cũng cho thấy các hoạt động chính yếu trong khi tiến hành công 
cuộc nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, công việc liệt kê các bước đi như vậy có thể gây nên 
cảm nghĩ sai lầm về quá trình nghiên cứu cho rằng tư duy khoa học bao giờ cũng tiến triển 
theo một mô thức chặt chẽ, cứng nhắc như vậy. Thật ra nghiên cứu là một quá trình phức tạp, 
đôi khi lộn xộn, mò mẫm chứ không theo một trình tự lô gích như vậy Người nghiên cứu 
không phải tiến hành theo từng bước một, hoàn tất nước này rồi mới tiến hành sang bước 
khác. Mỗi bước đi của người nghiên cứu có thể là bước dò dẫm tìm tòi người nghiên cứu có 
thể rút trở lại hay sửa chữa. Trong thực tế, nhiều khi hai hay nhiều bước có thể trùng với nhau, 
một số bước có thể đi lướt qua và chỉ có một hay hai bước có thể coi như là chủ yếu giúp đi 
đến kết luận. Cách xếp đặt các bước nghiên cứu như thế nào, điều đó phụ thuộc vào tính chất 
của vấn đề, vào tính nhạy cảm và trí tướng tượng dồi dào của người nghiên cứu. 

Khi người nghiên cứu tường trình kết quả nghiên cứu của mình bao giờ cũng phải trình 
bày một cách chính xác theo một thứ tự lo gích gần đúng với các bước đi liệt kê trên đây. ít 
khi các bản tường trình ấy lại cho thấy các bước khởi đầu vấp váp, những thời gian phí phạm, 
những nỗi lo âu hay vui mừng của người nghiên cứu trước những thành công bất ngờ. Nhưng 
đó là những kinh nghiệm và cảm xúc chung của nghiên cứu trong khi công việc đang tiến 
hành. 

 

TÓM TẮT 

Chương này cố gắng làm sáng tỏ một số khái niệm cơ bản trong nghiên cứu GD hiện 
nay: khoa học GD, nghiên cứu và nghiên cứu khoa học, đồng thời giới thiệu tổng quát các 
bước đi trong Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung. 

Khoa học là tổng hợp các tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy trong quá trình lịch sử 
hướng đến mục đích cơ bản của nó là xây dựng lý luận để giải thích và tiên đoán các hiện 
tượng, và nhằm thực hiện chức năng xã hội của nó là phục vụ cho các hoạt động thực tiễn. 
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Giáo dục ngày nay cũng là một khoa học vì nó nhằm đến mục đích cơ bản của khoa 
học là xây dựng lý luận phát hiện các quy luật để giải thích và tiên đoán các hiện tượng độc 
đáo của thực tiễn GD, đồng thời thực hiện một trong các chức năng quan trọng của khoa học 
là giải quyết được các vấn đề do thực tiễn đề ra. Khoa học này đã được hình thành vì kiến 
thức của nhân loại đã đạt đến một điểm mà ở đó các tri thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau quy 
tụ lại để tạo thành một cơ sở mới cho việc tổ chức lại các sự kiện và khái niệm. Cơ sở mới ấy 
đến lượt nó lại tạo thành một mô thức tư duy hướng dẫn cho các công trình nghiên cứu GD về 
sau. Là một khoa học xã hội, khoa học GD phải có sự liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khoa 
học khác. Nhưng muốn tạo thành một chỉnh thể thống nhất giữa các khoa học liên hệ thì tất cả 
phải được bao trùm bởi một thế giới quan khoa học, một hệ thống hoàn chỉnh của những quan 
điểm khoa học về xã hội, tự nhiên và tư duy. 

 Để khái quát hóa các hiện tượng GD cũng như để khảo nghiệm các lý luận GD trong 
thực tiễn, cần phải có nghiên cứu. Nghiên cứu, nói một cách tổng quát, là hoạt động có hệ 
thông nhằm đến sự hiểu biết được kiểm chứng. Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp hệ 
thống hóa các hoạt động ấy. Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm phương pháp luận và 
phương pháp hệ của việc nghiên cứu, cả hai đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong các 
phương pháp hệ biểu hiện những nguyên lý của phương pháp luận chung. Phương pháp hệ 
phải bảo đảm về mật kỹ thuật cho phương pháp luật trong nghiên cứu cụ thể. Các phương 
pháp cụ thể là những dụng cụ cho nên một phần nào có tính chất liên ngành 
(Interdisciplinary). Các phương pháp cụ thể không phải được đặt ra để áp dụng cho mọi vấn 
đề nghiên cứu, mà đúng hơn, các vấn đề nghiên cứu phải được phân tích để xác định phương 
pháp sử dụng thích hợp. 

Có nhiều phương pháp cụ thể được áp dụng trong các công trình nghiên cứu. Nhưng 
nói chung, tất cả đểu đặt cơ sở trên một lối tiếp cận khoa học đi từ việc lựa chọn vấn đề, thiết 
lập giả thuyết, diễn dịch các hệ quả từ giả thuyết chính, kiểm nghiệm giả thuyết, đến việc chấp 
nhận hay bác bỏ giả thuyết để ra. Lối tiếp cận khoa học ấy đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt 
chẽ của qui nạp và diễn dịch, cả hai đều có liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau. Chỉ bằng 
cách sử dụng cả qui nạp lẫn diễn địch ta mới có thể đạt đến chân lý đáng tin cậy. Nhưng dù 
một công trình nghiên cứu có hoàn hảo đến đâu chăng nữa về mặt phương pháp nghiên cứu 
khoa học thì ta cũng không thể coi đó như là kết luận của một vấn đề. Mọi công trình nghiên 
cứu chỉ đem lại những sự hiểu biết gần đúng của sự vật và là những cột mốc trên quá trình 
nhận thức của con người. 
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Chương II 

NỀN TẢNG CỦA NGHIÊN CỨU:  

QUAN SÁT – LÝ LUẬN – THỰC TIỄN 

  

BẢN CHẤT CỦA QUAN SÁT 

Trong thực tiễn, thông qua hoạt động của các giác quan, con người thu được những 
cảm giác nhất định, riêng lẻ về hiện thực. Quan sát là công việc sử dụng các giác quan ấy để 
nhận biết các hiện tượng xung quanh mình. Loại quan sát đơn giản nhất là tường thuật lại 
nguyên vẹn những gì mà người ta kinh nghiệm được qua việc sử dụng giác quan của mình. 
Đó là lối quan sát thông thường của mọi người. Các vấn đề khoa học cũng có thể được giải 
quyết bằng lối quan sát đơn giản và trực tiếp như vậy, nhưng rất nhiều trường hợp lại đòi hỏi 
những sự quan sát gián tiếp và phức tạp. Sự quan sát khoa học đòi hỏi lựa chọn một cách có 
chủ đích một số khía cạnh có ý nghĩa của hiện tượng trong một hoàn cảnh và trong một thời 
gian nào đó, phải xem xét chúng thật kỹ, nhiều khi bằng những phương thức và dụng cụ chính 
xác khác nhau. 

Vì quan sát cần thiết như vậy trong hoạt động nghiên cứu cho nên người nghiên cứu 
phải tạo cho mình những điều kiện nghiên cứu mang tính chủ quan và khách quan khác nhau 
để làm sao thu thập được những sự kiện đáng tin cậy hầu đạt đến hiệu quả tối đa. Nói chung, 
có bốn yếu tố tâm lý quan trọng anh hướng đến việc quan sát thực tiễn: sự chú ý, cảm giác, tri 
giác và quan niệm. 

Sự chú ý 

Sự chú ý là điều kiện cần thiết cho việc quan sát có kết quả Đó là một trạng thái linh 
hoạt, một thái độ sẵn sàng của tâm trí để cảm thấy hay tri giác một số sự vật, tình trạng hay sự 
kiện lựa chọn. Khả năng quan sát của con người chỉ có hạn. Ta không thể nào quan sát nhiều 
sự vật trong cùng một lúc được mà phải tập trung sự chú)r vào một tố hiện tượng có liên hệ 
đến mục tiêu của ta. Sự hứng thú về một vấn đề nghiên cứu có thể giúp ta tập trung vào những 
chi tiết liên hệ đến vấn đề. Bằng cách sử dụng tinh thần tự chủ cao độ, ta có thể gạt ra ngoài 
các yếu tố mạnh mẽ hấp dẫn khác nhưng không cần thiết cho cuộc nghiên cứu của ta. 

Tuy nhiên, mặc dầu là cần thiết cho việc quan sát, sự chú ý cũng có thể dẫn đến những 
sai lam nghiêm trọng. Có khi vì quá say mê với giả thuyết của mình, người nghiên cứu chỉ 
quan sát những sự kiện nào mà họ muốn tìm thấy mà bỏ qua những sự kiện khác không phù 
hợp với lý luận của mình. Khi tập trung sự chú ý của mình vào một số hiện tượng đặc biệt, 
người nghiên cứu không những phải tìm tới những sự kiện ủng hộ giả thuyết của mình mà còn 
phải sẵn sàng phát hiện cả những sự kiện không ngờ đến có thể bác bỏ nó nữa. 

Ngoài những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến sự chú ý như nói ở trên, người nghiên 
cứu còn phải kiểm soát cả những đặc tính của sự vật khách quan có thể khiến cho sự quan sát 
trở nên vô hiệu quả. Ta không thể nào tập trưng sự chú ý của ta một cách hiệu quả vào những 
sự vật hay sự kiện không vững chắc, dễ thay đổi. Như vậy, các hiện tượng quá lớn, quá nhỏ, 
thay đổi quá nhanh chóng, quá hỗn độn, không thể nhận thức được bẵng giác quan và bằng 
các dụng cụ đặc biệt, để không phải là những chất liệu thích hợp cho việc nghiên cứu khoa 
học. Như vậy người nghiên cứu phải tìm hiểu những hiện tượng khá vững chắc, khá ổn định, 
có thể xử lý được, để làm sao cho những người khác có thể quan sát được cùng một lúc hay 
kiểm chứng lại về sau này. 
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Cảm giác 

Con người ta phân biệt được thế giới xung quanh mình trước hết là đo các giác quan 
đem lại. Khi có những sự thay đổi nào đó ở bên trong hay bên ngoài con người, những thay 
đổi đó kích thích các giác quan, các giác quan này đến lượt nó lại kích thích các dây thần 
kinh. Khi các xung đột của dây thần kinh này lên đến vỗ não, con người thể được những cảm 
giác: màu sắc hình thù, mùi vị, cứng mềm, nóng lạnh... Cảm giác đo giác quan đem lại là cơ 
sở của nhận thức. 

Tuy nhiên, các giác quan của ta có những.hạn chế nhất đ,nít. Chúng không phải là 
những dụng cụ đáng tin cậy để cho ta những đo lường chính xác về khoảng cách, tốc độ, độ 
lớn, cường độ và cũng là những dụng cụ kém cỏi để thực hiện những sự so sánh. Vì sự bén 
nhạy của giác quan cũng chỉ cô hạn nên chúng không thể nghe được nhiều âm, không thấy 
được tất cả những màu sắc của quang phổ hay không thể phân biệt được những khoảng cách 
khác nhau trong phạm vi một độ lớn nào. đó Nhiều yếu tố khác nữa cũng có thể làm sai lạc 
các quan. sát Của ta, chẳng hạn: bệnh tật, mệt mỏi cảm xúc, tuổi tác... Để bù đắp cho nhang 
thiếu sót đó, người nghiên cứu có khi phải sử dụng những dụng cụ đặc biệt để mở rộng tầm 
mức và chính. xác của các quan sát. 

Ngoài việc kiểm soát xem Các giác quan của mình có hoạt động hữu hiệu hay không, 
người nghiên cứu còn phải lâm sao bảo đảm được rằng những tín hiệu mà mình thu nhận dượt 
từ những hiện tượng là rõ ràng, đúng đắn, không bi bóp méo đi. Thí dụ, khi ta quan sát một 
thầy giáo dạy lớp thì chính sự hiện diện của ta cũng có thể làm thay đổi thái độ của thầy giáo 
và của cả học sinh trong lớp nữa. Điều này khiến cho sự quan sát của ta kém phần trung thực. 
Vì vậy có những công trình nghiên cứu trong đó người nghiên cứu phải sử dụng máy thu hình 
và máy ghi âm dấu kín tại một nơi trong lớp mà cả thầy giáo lẫn học sinh đều không biết. 

Tri giác 

Tri giác là phản ánh trực tiếp của sự vật trong. thế giới hiện thực tác động vào giác 
quan của ta. So với cảm giác phản ánh đặc tính nào đó của sự vật thì tri giác có đặc điểm là 
phản ánh toàn. bộ sự vật, cũng như phản ánh toàn thể đặc tính của sự vật và mối liên hệ phổ 
biến của những đặc tính đó với nhau. Trì giác phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm đã có 
trước của chủ thể và vào thái độ của chủ thể đối với sự vật mà chủ thể đổ tri giác được. 

Quan sát không phải chỉ gồm có cảm giác. Quan sát là cảm giác cộng với tri giác. Vì 
vậy,.khi cùng nhìn vào một sự vật, không phải ai cũng "thấy sự vật ấy như nhau. Ngay cả đối. 
với. một người nào đó, có lúc họ nhìn thấy" sự vật như thế này, có lúc họ lại nhìn như thế 
khác, mặc dầu sự vật ấy vẫn không thay đổi. 

 Tri giác cũng có thể rất phức tạp và cũng có thể tương đối đơn giản. Tri giác cũng có 
thể chỉ đò.i hỏi sử dụng một giác quan duy nhất, chẳng hạn khi ta nhận ra màu sắc của một 
vật, nhưng rừng có khi nó buộc người.quan sát phả.i sử đụng nhiều giác quán, phải có kinh 
nghiệm rộng rãi và được huấn. luyện lâu dài về một. hay nhiều lĩnh vực nào đó. V vậy, tri giác 
của một người với bước chân vào lĩnh vực khoa học, giáo đục hay âm nhạc, chẳng hạn, có thể 
rất mơ hồ, nghèo nàn trong khí tri giác của một chuyên gia thì rõ rệt, bén nhạy và sâu sắc hơn 
nhiều.  

 Vì như đã nói trên, tri giác phụ thuộc một phần lớn vào kinh nghiệm có sẵn và thái độ 
của chủ thể.nên nhiều khi người quan sát nhanh chóng liên hệ một tín hiệu của cảm giác nào 
đó với kinh nghiệm đã có từ trước của mình và do đó dễ dàng đi đến những kết luận sai lầm. 
Những thích mạnh mẽ bản thân cũng có khi làm cho người nghiên cứu chỉ nhìn thấy những gì 
mà họ muốn nhìn thấy. 
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… Tất cả các con vật đều hành động như là để xác nhận triết lý mà người nghiên cứu 
đã tin tưởng trước khi khởi sự việc quan sản và còn hơn thế nữa tất cả đều bộc lộ các đặc tính 
dân tộc của người quan sát. Các súc vật được người quỹ nghiên cứu thì múa may quay cúồn 
bộc lộ sự náo nhiệt, hăng hái không (hề tưởng tượng nổi, rồi cuối cùng thì dạt đến kết quả 
mong muốn do may rủi. Còn các súc vật do người Đức quan sát thì ngồi yên suy nghĩ rồi cuối 
cùng cũng tìm ra giải pháp bằng ý thức nội tâm của chúng. 

Tri giác có thể bị bóp méo vì những cảm xúc, hứng thú, thành kiến, ý thức giá trị, tình 
trạng thể chất và suy diễn sai lầm của người nghiên cứu. Các nhà tâm lý học thường chứng 
minh điều này bằng cách tổ chức những vụ lộn xộn, những cuộc tập trận giã rồi yêu cầu các 
sinh viên tường thuật lại những gì họ đã. trông thấy. Điều đáng ngác nhiên là các sinh viên 
đều đưa ra những mô tả khác nhau về quần áo, tuổi tác, số người tham dự, số vũ khí, thứ tự 
diễn tiến của các sự việc. Không những họ đã bỏ sót một số điềm quan trọng mà có khi còn 
bịa đặt ra các chi tiết nữa. 

 Để tránh những sai lầm về tri giác cũng như để bảo đảm tính khách quan của sự việc 
quan sát người nghiên cứu cần phải để ý đến một số điểm sau đây: 

Thứ nhất, người nghiên cứu phải có kiến thức khá rộng rãi về lĩnh vực liên hệ đến vấn 
đề nghiên cứu của mình. Kiến thức sẽ giúp cho người. nghiên cứu biết được những loại sự 
kiện nào cần phải tìm, tìm ở đâu và vào lúc nào. 

Thứ hai để tăng cường khả năng tri giác, người nghiên cứu phải tập luyện cách quan 
sát các hiện tượng với trí óc lanh lẹ và tinh thần phê phán. Biết rằng. những cảm xúc riêng tư, 
cũng như kinh nghiệm quá khứ của mình có thể làm cản trở việc quan sát chính xác và vô tư, 
người nghiên cứu phải tìm mọi cách để vượt qua các trở ngại đó. Trong quá trình nghiên cứu, 
người nghiên cứu phải xem xét nghiêm chỉnh các quan điểm khác dù trái với quan điểm của 
mình, cố gắng tìm tòi những sự kiện có thể bác bỏ lý luận mình ưa chuộng, so sánh các quan 
sát của mình với những quan sát của người khác. Trong trường hợp có thể, người nghiên cứu 
làm đi làm lại các cuộc thí nghiệm để xem các kết quả có tương hợp với nhau không. Qua 
việc áp dụng kỷ luật chặt chẽ một cách tự giác, việc thiết lập các phương pháp làm việc có hệ 
thống, bằng cách nhận biết các lỗi lầm mình có thể vấp phải và tìm cách loại trừ, người 
nghiên cứu có thể làm sắc bén thêm khả năng thâu nhận các kích thích giác quan và mỗi lúc 
một phát hiện được nhiều hơn những chi tiết về các hiện tượng mình quan sát. 

Thứ ba, để vượt qua trở ngại do những hạn chế của giác quan con người, người nghiên 
cứu có thể sử dụng các dụng cụ, máy móc để thu thập dữ kiện, chẳng hạn, máy ghi âm, máy 
tính, máy quay phim... Các dụng cụ ấy cung cấp cho ta những bằng chứng đầu tay để nghiên 
cứu tức thời hoặc để người khác có thể kiểm soát lại về sau nây, nếu cần thiết. Dù sao chăng 
nữa, các dụng cụ, máy móc cũng không thể ghi nhận được một số yếu tố nhất định và cũng 
không thể nào có được những khả năng quan sát của con người. Cố nhiên, dụng cụ hay máy 
móc tinh vi cũng chẳng có giá trị gì nếu người nghiên cứu không hiểu biết những hạn chế của 
chúng và không sử dụng chúng một cách khéo léo, sáng tạo. 

Thứ tư, để tránh những sai lầm của tri giác do trí nhớ không bền, ta nên ghi chép các 
dữ kiện ngay sau cuộc quan sát. Những điều ghi chép này cần phải đầy đủ, bao gồm mỗi chi 
tiết có ý nghĩa về hiện tượng, về phương pháp, về dụng cụ và cả những khó khăn ta đã vấp 
phải trong khi tiến hành việc quan sát. Để tránh trường hợp qua những sự kiện quan trọng, ta 
nên lập một bảng liệt kê những gì lần phải chú.ý trong mỗi lần quan sát. Những điều ghi chép 
này rất quan trọng cho việc phân tích và giải thích các dữ kiện sau này cũng như để làm sáng 
tỏ hay bênh vực cho những khám phá của ta. Mọi. sự mô tả khoa học đều phải được viết ra 
bằng những từ ngữ chính xác, chứ không thể dùng lối diễn tả chung chung được. Thí dụ, sau 



Trường em  http://truongem.com 
 

17 

một giờ quan sát lớp học, ta không nên ghi chép. một cách chung chung, chẳng hạn học sinh 
trong lớp học này tỏ ra rất tích cực mà phải xác định rõ thế nào là "tích cực" và ghi rõ những 
hành động "tích cực" cụ thể nào đã được bộc lộ trong giờ học, bao nhiêu học sinh biểu lộ tính 
tích cực, các hành động tích cực ấy xảy ra báo nhiêu lần... Trong mọi trường hợp có thể thực 
hiện được người nghiên cau nên mô tả các dữ kiện theo lối định lượng. Các đo lường định 
lượng chính xác bơn các mô tả bằng ngôn ngữ và cho phép ta có thể phân tích vấn đề bằng 
các phương pháp thống kê sau này. Khi sử dụng các câu hỏi viết (bút vấn), các bảng đánh giá 
để thu thập dữ kiện, người nghiên cứu cắn cố gắng trình bày các dụng cụ ấy dưới một dạng 
nào đó đòi hỏi những câu trả lời bằng con số theo những chỉ dẫn rõ ràng của người nghiên 
cứu. Ta sẽ bàn kỹ hơn về phương pháp định lượng và định tính trong một chương riêng dành 
cho vấn đề đo lường trong nghiên cứu giáo dục và tâm lý. 

Quan niệm 

Tri giác rất quan trọng, thế nhưng nếu người ta hoàn toàn phụ thuộc vào tri giác thì có 
thể bị lầm lẫn hay thiếu sót. Trước một tình thế quá phức tạp ta không thể không nhận ra được 
tất cả những phần tử có liên hệ cần phải lưu ý. Để giải quỵết sự khó khăn này và để hiểu rõ 
đặc điểm của một vấn đề, ta buộc phải hình thành trong đầu óc ta một số quan niệm nào đó về 
sự vật: Nói cách khác, ta cố gắng vượt qua những hạn chế của các kinh nghiệm tri giác bằng 
cách xây dựng những khái niệm (concepts) tưởng tượng - những giả thuyết (hypotheses) và lý 
luận (theories) - để hình dung được những cái mà ta không thể tri giác trực tiếp. Các khái 
niệm này sẽ cung cấp cho ta những hướng đi mới để quan sát vấn đề. 

Phần dưới đây sẽ trình bày sự hình thành khái niệm và thiết lập giả thuyết.  

Khái niệm 

Phần trình bày ở trên cho thấy quá trình nhận thức của con người bắt đầu bằng những 
tri giác của giác quan, bằng sự nhận xét trực tiếp. Giai đoạn sau của nhận thức là giai đoạn 
hình thành những khái niệm tức là "sản phẩm cao của bộ óc, sản phẩm cao của vật chất". Có 
được khái niệm là nhờ khái quát rất nhiều những hiện tượng riêng rẽ đã quan sát được: người 
ta bỏ ra những yếu tố ngẫu nhiên, những đặc tính không căn bản để giữ lấy những cái chung, 
căn bản, nói lên một bản chất, phổ biến của sự vât. Khái niệm được diễn đạt dưới hình thức 
ngôn ngữ. Trong vật lý học đó là khái niệm "khối lượng", “lực”. Cố nhiên đó là những khái 
niệm có tính trừu tượng hơn so với các khái niệm như "chiều cao", “chiều dài”, "sức nặng". 

Trong chính trị kinh tế học, đó là “giá trị”, “giá trị thặng dư”, “tư bản”... Trong giáo 
dục và tâm lý học, ta thường gặp những khá niệm như động cơ (drive), động lực tạo hứng hay 
động cơ" (motivation), hứng thú (inlerest), thái độ (attitude)... Đó là những sự trừu tượng hóa 
được hình thành từ những sự quan sát các thái độ hành vi của trẻ em và được sử dụng để diễn 
tả các loại hành vi khác nhau mà người nghiên cứu thường quan tâm đến. 

Đối với người nghiên cứu khoa học thì khái niệm còn có một tên riêng nữa, đó là “khái 
niệm tạo lập” (construct). Khái niệm tạo lập là một khái niệm như mọi khái niệm khác, nhưng 
có thêm ý nghĩa nữa là khái niệm ấy được nhà nghiên cứu sáng tạo ra một cách có chủ đích và 
có ý thức, hay được người nghiên cứu chấp nhận và sử dụng cho mục tiêu tìm hiểu khoa học 
của mình. Thí dụ, "trí thông minh" là một khái niệm, một sự trừu tượng hóa xuất phát tử sự 
quan sát các hành vi được xem như là thông minh hay kém thông minh ở trẻ em, nhưng khi nó 
được dùng như là một khái niệm tạo lập khoa học thì "trí thông minh" sẽ mang một ý nghĩa có 
thể rộng hơn ý nghĩa thông thường của nó. Điều đó có nghĩa là người nghiên cứu có thể sử 
đụng khái niệm ấy bằng hai cách: một là khái niệm ấy sẽ được dưa vào các khung lý luận và 
được liên hệ với các khái niệm khác. Chẳng hạn, ta có thể nói rằng thành quả học tập" của trẻ 
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em một phần nào có liên hệ với "trí thông minh" và động lực tạo hứng" của chúng. Hai là "trí 
thông minh" được định nghĩa và được xác định sao cho ta có thể quan sát và đo lường được. 
Ta có thể thực hiện những cuộc quan sát về trí thông minh của trẻ em bằng cách dùng những 
bài trắc nghiệm thông minh mà giá trị đã được xác nhận, nếu ta có, hoặc ta có thể hỏi các giáo 
chức. về mức độ tương đối của trí thông minh của trẻ. Tiện đây ta cũng cần phân biệt một loại 
khái niệm khác thường được các nhà nghiên cứu sử dụng: biến số. Các nhà khoa học thường 
gọi một cách lỏng lẻo các khái niệm tạo lập hay các đặc tính mà họ nghiên cứu là những biến 
số (variables). Các biến số quan trọng trong tâm lý, giáo dục, xã hội học là: giai cấp xã hội, 
phái tính (sex), tôn giáo, thành kiến, động lực tạo hứng, mặc tường (introversion), trí thông 
minh, học lực... Ta có thể nói rằng một biến số là một đặc tính có thể mang nhiều trị số khác 
nhau, một biểu tượng mà người ta gán cho nó nít cu giá trị hay trị số có thể “biến thiên”. 

Khi đã tạo ra được khái niệm thì ta có thể vận đụng những khái niệm đó để phán đoán. 
Phán đoán là vận dụng những khái niệm để đối chiếu đặc tính và bản chất các:sự vật, vạch ra 
mối liên hệ giữa tính riêng và tính chung của các sự vật. Khái niệm được biểu hiện thành một 
từ. Phán đoán được biểu hiện thành một câu. Khi đã có những phán đoán nhất định thì có thể 
vòm dụng phán đoán để suy lý. 

Giả thuyết 

Đến đây người nghiên cứu đã bước sang giai đoạn thiết lập giả thuyết. Giả thuyết là 
một một lối giải thích tạm thời, có thể đúng, cho các yếu tố, hiện tượng, sự kiện hay trạng thái 
mà người nghiên cứu đang cố gắng tìm hiểu. Nhưng giả thuyết cũng chỉ là một lối ước đoán 
và chỉ có giá trị sau khi đã được khảo nghiệm trong thực tiễn. Ta đã bàn sơ qua về giả thuyết 
trong chương trước và sẽ côn tiếp tục bàn thêm trong các chương sau. 

Hình thức phát triển của khoa học tự nhiên, trong chừng mực mà khoa học này tư duy, 
là giả thuyết. Sự quan sát khám phá ra một sứ việc mới làm cho ta không thể dùng được cách 
giải thích trước đây về những sự việc cùng một loại ấy nữa. Thế là xuất hiện sự cần thiết phải 
có cách giải thích mới, lúc đầu chỉ dựa vào một số lượng có hạn của sự việc và những điều 
quan sát được. Tài liệu kinh nghiệm sau này sẽ chọn lại những giả thuyết ấy, gạt bỏ những giả 
thuyết này, sửa đổi những giả thuyết khác cho đến lúc cuối cùng, quy luật được xác định dưới 
hình thức thuần khiết. Nếu như chúng ta muốn đợi cho đến khi những tài liệu cần thiết cho 
quy luật trở nên thuần khiết thì như thế có nghĩa là tạm đình chỉ những sự tìm tòi của tư duy 
cho tới lúc đó và như thế cũng đủ để cho chúng ta không bao giờ có được quy luật (F. Engels, 
Biện chứng của tự nhiên). 

  

BẢN CHẤT CỦA LÝ LUẬN 

Trong chương trước ta đã bàn đến mục đích của khoa học và nhấn mạnh ứng mục đích 
của khoa học nói chung là phát hiện các quy luật, xây dựng quy luật để giải thích và trên đoán 
các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Vậy mục đích cơ bản của khoa học GD là xây dựng lý luận 
để giải thích và tiên đoán các hiện tượng GD và từ đó phục vụ cho chức năng GD của nó. Ta 
cũng đã nêu luận điểm cơ bản là khoa học GD không thề đứng riêng lẻ mà phải liên hệ đến sự 
phát triển của các khoa.học khác trong một chỉnh thể thống nhất, tất cả đều được bao trùm bởi 
thế giới quan khoa học. Tuy nhiên việc vận dụng thế giới quan khoa học ấy vào việc giải 
quyết những vấn đề lý luận của khoa học GD nói riêng không phải là đơn giản. Phương pháp 
luận cua triết học mác xít không bao giờ tự đặt cho mình trách nhiệm thay thế các khoa học cụ 
thể: Trong khi vạch ra những khoa học phổ biến của thế giới như một chính thể thống nhất, 
triết học mác xít đã nêu lên những quan điểm chung nhất mà các khoa học cụ thể lấy đó làm 
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chỗ dựa cho sự phát triển lý luận và phương pháp luận cửa mình. Song con đường đi từ chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học đến lý luận 
khoa học phải diễn tiến như thế nào, mối liên hệ biện chứng giữa lý luận khoa học GD với các 
lý luận của các khoa học xã hội cụ thể khác ra sao, có thể nào có con đường đi trực tiếp từ 
nguyên lý lý luận chung nhất đến lý luận GD hay phải thông qua những lĩnh vực trung gian 
khác. Đó là các câu hỏi mà các nhà lý luận GD cửa ta còn phải suy nghĩ và cũng là một vấn đề 
thú vi để tìm. hiểu về mặt phương pháp luận. Trong phạm vi một cuốn sách nhỏ, mà mục đích 
chủ yếu là trình bày phương pháp cự thể trong nghiên cứu GD, chương này chỉ đề cập một 
cách sơ lược các vấn đề: (1) việc xây dựng lý luận, (2) các phương pháp, (3) chức năng của lý 
luận (hay vai trỏ của lý luận trong nghiên cứu giáo dục) 

Vấn đề xây dựng lý luận giáo dục 

Thế nào là lý luận (theory)? Nói một cách đơn giản nhất, lý luận là một lối phát biểu 
nhằm giải thích một phần nào đó các hiện tượng. Trong ngôn ngữ thông thường, ta có thể gọi 
các phát biểu ấy là "những ước đoán", "nguyên lý", "khái quát hoá thực nghiệm", "mô hình, 
"giả thuyết", "qui luật" hay "lý luận". Các khái niệm này khác nhau tùy theo mức độ rộng hẹp, 
chiều sâu tính chất rõ rệt và phong phú của lối giải thích,.đi từ lối phát biểu có tính chất phi 
khoa học đến phát biểu khoa học, từ đơn giản đến phức tạp. Trong lĩnh vực GD, có những lý 
luận chỉ đề cập đến những.vấn đề tương đối nhỏ hẹp liên quan đến vấn đề thực tiễn của lớp 
học chẳng hạn như phương pháp giảng dạy văn phạm, nhưng cũng cô những lý luận rộng và 
phức tạp hơn nhằm.giải thích sự học tập, sự dạy học, sự nhớ và quên hay sự chuyển di học tập 
(transfer) để áp dụng cho tất cả các môn học và các loại tuổi học sinh. Hình thức của lý luận 
có thể là những câu phát biểu bằng ngôn ngữ, nhưng cũng có thể là những ký hiệu trừu tượng 
trình bày dưới dạng các phương trình toán học. 

Lý luận được sử dụng trong các hoạt động thường nhật của người thực hành GD, tức là 
thầy giáo và nhân viên quản lý trường học, cũng như của nhà nghiên cứu: nhưng quan niệm 
về lý luận, cách xây dựng và sử dụng lý luận giữa người thực hành GD và người nghiên cứu 
có nhiều điểm rất khác nhau. Lý luận của người thực hành thường là nhữ phát biểu về những 
gì họ đã quan sát được căn cứ vào một số hiện tượng nào đó mà họ muốn trông thấy. Một ông 
hiệu trường, chẳng hạn, chủ trương rằng phải dạy tập đọc ở các trường mẫu giáo. ông hiệu 
trưởng này sở dĩ đi đến quan điểm như thế có lẽ là vì ông đã quan sát một vài giáo chức đặc 
biệt nào đó đã giảng dạy tập đọc có kê quả cho một số trẻ em mẫu giáo rất thông minh. Từ đó, 
ông chỉ quan tâm đến những trường hợp nào phù hợp với lý luận của ông mà bỏ qua hay quên 
đi những trường hợp nào nghịch lại: Đối với người thực hành thì những quan sát như vậy 
được xem như là cơ sở đúng đắn cho lý luận của mình, nhưng đối với nhà nghiên cứu khoa 
học thì những quan sát như vậy hay cả những lý luận có sẵn, cũng chỉ là.bước đầu cho hoạt 
động nghiên cứu. Việc sử dụng các.lý luận GD có sẵn cũng khác nhau giữa người thực hành 
và người nghiên cứu. Người thực hành thường không nhận ra rằng một lý luận chỉ là một phát 
biểu có tính cách ước đoán - còn cần phải được kiểm nghiệm - về một quy luật có thể có, nên 
họ sẵn sàng xem các lý luận như thế là những quy luật đúng đắn rồi, không còn có gì phải 
nghi ngờ nữa. Chẳng hạn, một ông Hiệu trưởng tin rằng các thầy giáo đứng tuổi bao giờ- cũng 
dạy có kết quả hơn các.thầy giáo trê. Ông chấp nhận điều này như một chân lý cho nên giao 
phó cho những giáo viên đứng tuổi trách nhiệm giảng dạy ở các lớp nòng cốt hay cử họ vào 
những chức vụ quan trọng trong nhà trường. Người nghiên cứu không làm như vậy. Trong 
quá trình nghiên cứu một lý luận như vậy chỉ là bước đầu để từ đó đặt ra các giả thuyết và các 
giả thuyết này sau đó phải được khảo nghiệm trong thực tiễn. 
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Vậy tại sao phải xây dựng lý luận và các lý luận ấy phải xây dựng bằng cách nào? Sau 
khi xây dựng những khối sự kiện rời rạc, người nghiên cứu sẽ nhận thấy rằng công việc làm 
ấy chưa phải là phương thức hiệu quả để giải quyết vấn đề. Do đó, người nghiên cứu không 
những phải sử dụng những lối qui nạp (quan sát và tích lũy các sự kiện) mà còn phải sử dụng 
lối diễn dịch (lý luận về các sự kiện). Vì các sự kiện tự nó không nói lên được điều gì cả nên 
người nghiên cứu phải tìm hiểu các mối liên hệ giữa các sự kiện ấy bằng cách hình thành các 
khái niệm để tạo nên những móc nối giữa chúng với nhau, rồi vận dụng các khái niệm ấy đề 
duy lý cho đến khi tìm ra được một khái niệm chủ yếu có thể cho phép ông ta xếp đặt lại 
nhiều sự kiện thành một cấu trúc có ý nghĩa. Qua một quá trình suy luận công phu người 
nghiên cứu lập nên được một cấu trúc lý luận có thể giải thích được các sự kiện và mối liên hệ 
qua lại giữa chúng với nhau. Như vậy, lý luận và sự nện đều phụ thuộc lẫn nhau. Lý luận 
không phải là những suy tư. những sản phẩm thuần lúy của khối óc, vì lý luận được xây dựng 
trên thực tại khách quan. Các sự kiện riêng rẽ sẽ vô dụng nếu không có một lý luận để buộc 
chặt chúng lại với nhau thành một cấu trúc có ý nghĩa. Lý luận đưa ra những lối giải thích lô 
gích cho các sự kiện. 

Khoa học sẽ không tiến triển được nếu người nghiên cứu từ khước mọi sự suy luận để 
chi chấp nhận các sự kiện do giác quan đem lại. Khả năng khái niệm hóa được sự vật một 
cách phong phú, khi nẫng.đưa ra những ước đoán đúng đắn và táo bạo về trật tự của các sự vật 
hay sự kiện, đó là những đặc tính rất quí giá của nhà khoa học. Mặc dù người ta vẫn nói rằng 
khoa học là khách quan, nhưng thực ra khoa học cô liên quan một phần lớn đến hành động 
suy luận của chủ quan. Khoa học là khách quan ở chỗ nó có thể kiểm chứng được trong những 
giới hạn xác suất nào đó, nhưng nó là chủ quan bởi vì các sự kiện quan sát được giải thích 
ngay sau đó theo một cấu trúc nào đó để cho con người có thể nhìn thấy ý nghĩa của các sự 
kiện ấy. Lý luận không phải là một loại trò chơi của học giả trong tháp ngà; lý luận là một 
dụng cụ thực tiễn giúp ta khám phá ra được những cơ chế căn bản của các hiện tượng. Lý luận 
là những bản đồ dẫn đường cho người nghiên cứu; nếu không có nó, những kiến thức mới 
không có cơ sở để phát triển được. 

Các phương pháp xây dựng lý luận 

Khi quan sát các sự kiện hay hiện tượng, người nghiên cứu bao giờ cũng được hướng 
dẫn bởi một thứ lý luận nào đó. Người nghiên cứu không thể bắt đầu công việc nghiên cứu mà 
không có sẵn trong đầu óc một lý luận sơ khởi nào đó, nhưng ông ta vẫn có thể khởi sự nghiên 
cứu với một lý luận còn rất mơ hồ, chưa có thể nhận định ra được một cách rõ rệt. Lý luận ấy 
có thể chỉ là một sự ước đoán, một cảm nghĩ mơ hồ, một số giả định chưa vững chắc hay một 
lối giải thích lô gích. Khi cấu trúc hóa các lý luận khoa học nhà nghiên cứu khoa học sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau. Lịch sử của khoa học cho thấy một sự diễn tiến tuần tự của các 
phương pháp diễn tiến đi từ phương pháp diễn dịch của thời cổ Hi Lạp (Aristotle), phương 
pháp qui nạp của Copernic, Kepler, Galileo Bacon và nhiều người khác, cho đến phương pháp 
mô hình (model), phương pháp phối hợp cả diễn dịch và qui nạp ngày nay. 

 Trong chương trước, ta đã bàn đến phương pháp diễn dịch và qui nạp, ở đây ta chỉ cần 
nêu thêm một số hạn chế của mỗi phương pháp trong việc xây dựng lý luận. Một trong những 
khuyết điểm lớn nhất của phương pháp điên dịch cổ điền là nó dựa trên những tiền đề được 
coi như là chân lý phổ biến, cho nên những.phát biểu suy diễn từ chân lý phổ biến ấy được 
chấp nhận là đúng mà không cần phải kiểm chứng gì. Một số nhà triết học thế kỷ 17 ở Pháp 
như Descartes ở Hà Lan như Spinoza, chủ trương phương pháp này, đều tin tưởng một cách 
sâu sắc vào sức mạnh của lý tính con người mà phủ nhận vai trò của giác quan trong việc 
quan sát sự vật. Do đó, phương pháp diễn dịch đơn thuần ngăn chặn tư duy sáng tạo và giới 
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hạn sự tìm hiểu khoa.học trong phạm vi nghiên cứu các từ ngữ, các khái niệm thay vì nghiên 
cứu các sự vật trong thực tiễn. Phương pháp qui nạp, ngược lại, chủ trương cần phải quan sát 
các sự vật trước khi đưa ra một giải thích hay một giải pháp nào. Sự kiện phải được thiết lập 
trước rổ lý luận sẽ nảy sinh từ sự xem xét kỹ lưỡng các sự vật ấy. Việc thu thép các sự kiện là 
chính yếu còn việc suy diễn giả thuyết bị coi nhẹ. Lý luận chỉ là một lối phát biểu tóm lược về 
những quan sát cụ thể và chuyên biệt. Những người chỉ trích phương pháp này cho rằng các 
công trình nghiên cứu theo chủ nghĩa kinh nghiệm đơn thuần chỉ có tác dụng cung cấp những 
“mảnh” kiến thức rời rạc, thiếu sự thống nhất nên không đóng góp được gì nhiều cho sự phát 
triển khoa học. Hơn nữa, vì coi thường lối diễn dịch, nên các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa 
kinh nghiệm cực đoan khó có thể giải quyết được một cách hiệu quả các vấn đề rắc rối liên 
quan đến các hiện tượng phức tạp. 

Trong phần dưới đây ta sẽ bàn về hai phương pháp được coi như là thông dụng trong 
việc xây dựng các lý luận giáo dục trong những năm gần đây: phương pháp mô hình (model) 
và Phương pháp giả thuyết - suy diễn (hypothelico - deductive). 

Phương pháp mô hình 

Thuật ngữ “mô hình” ngày nay đã trở thành phổ biến trong nghiên cứu GD và TL vì 
trong các tài liệu lý luận về giảng dạy. Về cơ bản, mô hình là những cấu trúc được đơn giản 
hóa hay quen thuộc giúp người nghiên cứu tìm hiểu các hiện tượng mà họ muốn giải thích. 

Mô hình có thể là những hình những sự mô phỏng vật chất biểu thị sự vật hiện thực 
hoặc có thể là rất trừu tượng. Các phương trình toán học, các phát biểu bằng ngôn ngữ, những 
lối miêu tả giàu tượng, các sơ đồ hay biểu diễn bằng hình vẽ… đều có thể được dùng để biểu 
thị các sự vật và các mối liên hệ được mô phỏng. Người nghiên cứu thường tìm ra một cấu 
trúc nào đó mà người ta đã hiểu biết nhiều, rồi sử dụng cấu trúc ấy để tìm hiểu một lĩnh vực 
mà người ta còn biết rất ít. Vì vậy, hiện nay trong GDH người ta thường sử dụng các qui luật 
trong những lĩnh vực như vật lý học, hóa học, sinh học... để làm mô hình xây dựng lý luận về 
GD hay TL. Có những học giả cho rằng mô hình và lý luận chỉ là một, nhưng cũng có nhiều 
người khác cho rằng mô hình khác với lý luận. Mô hình và lý luận đều là những sơ đồ hay 
những khung khái niệm giai thích mối liên hệ giữa các biến số mà người ta dang muốn tìm 
hiểu Nhưng mô hình là một lối loại suy (analogy) (sự vật này giống như sự vật kia), vì thế nó 
có thể chấp nhận mệt số các sự kiện không tương hợp với hiện tượng có thực. Mặt khác, lý 
luận dư( xem như là mô lả các sự kiện và các mối tương quan hiện thực, nên bất cứ những sự 
kiện nào không phù hợp với lý luận đều có thể làm cho lý luận ấy mất giá trị. Tóm lại, một số 
học giả cho rằng giá trị của mô hình là ở công dụng của chúng (ích lợi hay không ích lợi), còn 
giá trị ở lý luận là ở tính chất đúng đắn của nó (đúng hay sai); mô hình không phải là lý luận 
mà chỉ là những dụng cụ được sử dụng để xây dựng lý luận cho chặt chẽ mà thôi. 

Nhà khoa học có thể khởi sự bằng cách xác định một hệ thống khái niệm rồi xây dựng 
mô hình để làm sáng tỏ các khía cạnh cũng như các mối liên hệ giữa các khái niệm ấy. Mô 
hình này có thể là một sơ đồ đơn giản với các hình tròn hoặc hình vuông (chỉ một hệ thống 
hay một thao tác... ) với các mũi tên đi vào (đầu vào, input), mũi tên đi ra (đâu ra - output), 
mũi tên theo chiều ngược lại (phản hồi - feedback), các phản tử cấu thành trong hệ thống 
(components), các mũi tên theo cả hai chiều chỉ tác động qua lại giữa các phân tử. Mô hình có 
thể là một sự mô phỏng vật chất, chẳng hạn như quả cầu hình tròn biểu thị cho trái đất ta ở. 
Khái niệm về nguyên tử đã được giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ học sinh dưới dạng một cái 
mô hình chạy bằng máy trong đó mỗi nguyên tử được biểu thị như một thái dương hệ thu gọn 
với hạt nhân ở trung tâm và các hạt nhân điện tử chạy xung quanh ở những khoảng cách thay 
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đổi. Nhà khoa học đi từ khái niệm đến mô hình rồi trở lại khái niệm khi cần thiết để phát triển 
tư duy của mình. 

Việc sử dụng các mô hình ngày nay đã trở thành thông dụng trong nghiên cứu lý luận 
là vì nó có thể gợi ra nhiều cuộc nghiên cứu thực nghiệm để triển khai kiến thức. Có khi 
người ta thí nghiệm trước tiên với mô hình rồi sau đó căn cứ vào kién thức thu thập được, lại 
thí nghiệm với các hiện tượng có thực. Ta có thể đơn cử làm thí dụ một cuộc nghiên cứu về 
quá trình tư duy của học sinh trong đó người ta dùng máy tính điện tử để giả (simulate) các 
thao tác tư duy của học sinh khi giải một bài toán, chẳng hạn chứng minh một định lý của 
Euclid. Người ta có thể viết chương trình cho máy điện tử để đưa ra lối chứng minh. Mỗi khi 
máy đi một bước sai thì người ta ghi nhận một bước sai ấy, rồi sau khi nhận định được các 
bước đi của máy, họ thực hiện các công trình nghiên cứu để xem trong khi giải bài tính ấy con 
người có đi những bước sai tương tự như vậy không: Tiếp theo đó, người thí nghiệm lại tiếp 
tục tìm các phương cách ngăn ngừa các bước đi sai ấy. Trong trường hợp này, thao tác của 
máy tính điện tử được dùng làm mô hình cho quá trình tư duy.  

Mô hình là dụng cụ rất ích lợi trong nghiên cứu khoa học, nhưng một mô hình tồi có 
thể là sự cản trở lớn lao cho nghiên cứu Chẳng hạn, trong hàng nghìn năm người ta dùng một 
cái đĩa đẹp để làm mô hình cho quả đất chúng ta ở thì chính cái mô hình ấy đã làm cản trở sự 
phát triển tư duy khoa học của con người từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong các khoa học 
khác, chẳng hạn như hóa học vào thời Trung cổ ta cũng có thể tìm thấy những bài học tương 
tự như vậy. 

Phương pháp giả thuyết suy diễn thypothetico - deductive) 

 Phương pháp này còn được gọi là phương pháp quan sát - giả thuyết - suy diễn 
(hypothetico-deductive-observational procedure). Nhiều nhà khoa học hiện nay cho rằng 
phương pháp qui nạp cũng như phương pháp diễn dịch thuần túy không thể giúp ta xây dựng 
những lý luận khoa học có thể giải thích và tiên đoán hiện tượng. Theo họ, phường pháp khoa 
học hiện đại phải sử dụng phối hợp cả qui nạp lần diễn dịch. Phương pháp này diễn tiến theo 
các bước chính yếu như sau: (1) quan sát sơ khởi các sự kiện; (2) dựng một số khái niệm tạo 
lập (constructs) và định nghĩa từng khái niệm; (3) thiết lập các giả thuyết sơ khởi liên quan 
đến những tương quan ước đoán giữa các hiện tượng được biểu thị bằng các khái niệm nói ở 
điểm (2); các giả thuyết này có khi được gọi là những giả định (postuláte) hay tiên đề. Đây là 
những phát biểu dưới dạng "nếu... thì": nếu có những điều kiện như vậy, thì ta có thể quan sát 
những kết quả như vậy. Các phát biểu này được gọi là giả thuyết suy diễn hay định lý 
(theorems); (5) các giả thuyết này được kiểm nghiệm trong thực tiễn bằng phương pháp thực 
nghiệm. 

Chức năng của lý luận 

 Lý luận được dùng như vừa là mục tiêu vừa là phương tiện. Là mục tiêu, lý luận cung 
cấp cho chúng ta những lời giải thích về các hiện tượng chuyên biệt với tính chính xác và 
đúng đắn tối đa. Là phương tiện, lý luận tạo nên một khung lý thuyết để hướng dẫn cho sự 
quan sát và phát hiện những điều mới mẻ. Trong phần dưới đây ta sẽ bàn qua một số chức 
năng chính yếu của lý luận trong nghiên cứu GDH. 

1. Nhận định các sự kiện có ý nghĩa 

 Lý luận tạo nên những khung lý thuyết để người nghiên cứu có thể căn cứ vào đó mà 
quan sát, kiểm chứng và giải thích những gì họ đã trông thấy. Nhà khoa học không thể nào thu 
thập tất cả các sự kiện một cách vô lo chức. Họ phải thu hẹp lĩnh vljc mình quan lâm vào một 
phần có giội hạn của các hiện tượng và đặt lất cả sự chú ý của họ vào đó. Cll khi nào họ xây 
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dựng được những giải pháp lý thuyết hay khung lý luận sơ khởi nào đó cho các vấn đề của họ, 
họ mới biết được đích xác những sự kiện nào cần phải quan sát. Sau khi lý luận rằng cớ sự 
lương quan giữa A và B, họ mới biết được cần phải tìm ra những sự kiện nào để làm bằng 
chứng thực nghiệm cần thiết cho việc xác nhận hay bác bỏ lý luận đã dưa ra. Tóm lại lý luận 
giúp xác định số ông và loại sự kiện có ý nghĩa đối với một công trình nghiên cứu. 

 2. Phân loại các hiện tượng 

Mọi khoa học đều có một nền tảng cấu trúc để làm cho các công trình nghiên cứu trong 
lĩnh vực ấy được dễ dàng hơn. Trước những khối sự kiện hỗn độn, các nhà khoa học cần phải 
dựa vào một cái sườn nào đó để xếp đặt thứ tự các dữ kiện trong lĩnh vực nghiên cứu. Vì vậy, 
trong thời kỳ đầu tiên của bất cứ khoa học nào, người ta cũng phải tạo nên những cái khung lý 
thuyết để phân loại các sự kiện. Nhà địa chất học nghĩ ra những hệ thống phân loại các loại đá 
nhà thực vật học cũng có những hệ thống phân loại các loại cây. Cũng vậy, nhà GDH cũng cố 
gắng tìm hiểu các đặc tính của tài liệu thực tiễn GD để xây dựng những hệ thống phân loại 
cho lĩnh vực của mình. Họ mô tả các sự kiện phức tạp và đa dạng trong D, ghi nhận những sự 
giống nhau và khác nhau hay tương quan giữa chúng, rồi cấu trúc hóa các khung phân loại để 
mỗi ngày một hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về các hiện tượng liên quan đến:dạy, học và trẻ em. 
Ta có thể kể một số các hệ thống phân loại trong GD hiện nay: phân loại các mục tiêu GD 
trong các lĩnh vực tri thức, tình cảm, thái độ, và tâm lý cơ động (psycho-motor), phân loại quá 
trình tư duy của trẻ em nhân loại ngôn ngữ của thầy giáo trong lớp học... Nếu không có những 
cấu trúc lý luận như vậy người nghiên cứu GD khó có thể xếp đặt cho có trật tự và mô tả các 
hiện tượng trong lĩnh vực của mình, do đó công việc nghiên cứu của họ sẽ bị cản trở, không 
đẩy mạnh kiến thức GD tiến xa hơn được. 

3. Thiết lập các khái niệm 

Kiến thức đáng tin cậy có thể được tiếp thu do sự quan sát trực tiếp, nhưng có nhiều 
yếu tố tác động đến các hiện tượng GD không thể quan sát trực tiếp được nên người nghiên 
cứu phải sáng tạo ra những khái niệm logic gọi là “khái niệm tạo lập” như đã đề cập trước 
đây. Các khái niệm này không thể quan sát trực tiếp được nhưng người nghiên cứu, bằng các 
luận cứ lôgích liên kết chúng với các biểu hiện của chúng mà người ta có thể kiểm nghiệm 
được, quan sát được. Thí dụ, nhận thức, thái độ, phản xạ có điều kiện... . là những thứ mà 
người ta không thể quan sát trực tiếp được mà chỉ có thể quan sát gián tiếp qua những biểu 
hiện cụ thể của chúng: Sự phát triển các khái niệm và mô tả cảnh xác các biểu hiện cụ thể của 
chúng có tầm quan trọng rất lớn trong nghiên cứu vì các biểu tượng tóm gọn ấy là những phần 
tử chính yếu trong lý luận, hướng dẫn cho tư duy lý luận và thực nghiệm, giúp cho người 
nghiên cứu có thể vận dụng được các sự kiện và truyền đạt các thông tin khoa học một cách 
dễ dàng hơn. 

4. Tóm tắt các sự kiện 

Lý luận còn được sử dung để lóm tắt những hiểu biết trong một địa hạt (hay lĩnh vực) 
nào đó. Những tóm tắt ấy có thể được phát biểu ở nhiều mức độ chính xác và bao quát khác 
nhau. Từ những điều khái quát đơn giản đến những tương quan lý luận rất phức tạ.p.  

Khoa học nhằm đến sự thống nhất một cách tuần tự các điều khái quát, các qui luật. 
Mục tiêu tối hậu của khoa học là đất dấn những qui luật cô tính cách chung nhất trong mỗi 
lĩnh vực. Điều này có thể nhận thấy rất rõ trong lĩnh vực vật lý học. Trước tiên, Galileo tìm ra 
qui luật của các vật rơi để giải thích sự chuyển động của các vật thể trên trái đất. Cũng vào 
khoảng thời gian ấy Kepler phát hiện ra qui luật về sự chuyển động của các thiên thể. Sau đó, 
Newton chứng minh rằng cả hai hiện tượng nói trên đều có thể được giải thích bằng các 
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nguyên lý tổng quát hơn nữa. Tiếp theo, Einstein lại thống nhất các lý luận liên quan đến 
chuyển động, các hiện tượng điện từ học, các hiện tượng thiên văn học thành một hệ thống 
rộng rãi, tinh vi và bao quát hơn. Những lối giải thích lý luận mỗi lúc một thêm bao quát ấy 
giúp cho con người càng ngày càng hiểu rõ hơn về vũ trụ. 

5. Tiên đoán sự kiện  

Lý luận không những phải khát quát hóa thực tiễn đã thu được mà còn phải đi trước 
thực tiễn. Một sự khái quát hóa thực tiễn - lý luận cho phép ta tiên đoán sự hiện hữu của 
những trường hợp, những sự kiện chưa quan sát được hay chưa xảy ra, từ đó ta có thể vạch ra 
những kế hoạch hoạt động thực tiễn một cách khoa học. 

 Trong lĩnh vực GDH, các lý luận khoa học cũng như những phương pháp cụ thể thích 
hợp, giúp ta tiên đoán được nhiều sự kiện tâm lý, xã hội hay kinh tế, chẳng hạn, tiên đoán lưu 
lượng học sinh trong tương lai, vấn đề cung và cầu giáo chức tương lai, sự thành công hay 
thất bại của học sinh trung học khi lên đến bậc đại học, khả năng nghề nghiệp tương lai của 
học sinh... Những sự tiên đoán như vậy giúp cho việc soạn thảo các kế hoạch phát triển GD, 
đào tạo giáo chức, cải tổ chương trình học, cũng như GD hướng nghiệp cho học sinh trung 
học. 

6. Mở rộng phạm vi nghiên cứu và phát triển lý luận GD 

Các lý luận được phát triển từ những lĩnh vực khoa học khác, kể cả khoa học tự nhiên, 
có thể giúp ích rất nhiều cho người.nghiên cứu GD bằng cách cung cấp những tư tưởng hay 
khái niệm để tử đó người nghiên cứu GD có thể rút ra những khái niệm tạo lập (conslructs) 
hay mô hình làm nền tảng cho lý luận của mình. Ta đã nói đến vấn đề này khi bàn về việc xây 
dựng các mô hình và khái niệm tạo lập trong nghiên cứu Như vậy, người nghiên cứu không 
phải chỉ kiểm nghiệm các lý luận của các ngành khoa học khác để áp dụng cho lĩnh vực GD 
của mình mà còn có thể lợi đụng những sự phát triển mới mẻ của các khoa học khác để xây 
dựng những lý luận nhằm giải quyết các vấn đề đặc biệt riêng của ngành mình. 

Nói riêng về các lý luận GD đã có sẵn, các lý luận này bao giờ cũng bộc lộ sự thiếu sót 
bằng chứng về khía cạnh này hoặc khía cạnh khác. Các cuộc nghiên cứu kế tiếp theo đó, có 
nhiệm vụ phải phát hiện những thiếu sót đó để tìm thêm nhiều bằng chứng hơn nữa hầu làm 
cho lý luận thêm phong phú và nhờ vậy mở rộng thêm tầm áp dụng của nó. Chẳng hạn, một 
người nghiên cứu đã tin thấy những bằng chứng cho trường trung học tỉnh nhỏ. Điều khái 
quát ấy có thể gợi ra nhiều công trình nghiên cứu khác nữa bằng cách nêu lên những câu hỏi 
như sau: Điều khái quát hóa ấy có thể đúng với học sinh tiểu học hay sinh viên đại học hay 
không? Có đúng với các môn học khác ngoài môn Toán hay không? Có sự khác biệt nào 
không giữa cấp I và cấp II về hiệu năng của phương pháp học tập nhóm? Những điều kiện nào 
cần thiết cho việc học tập nhóm có kết quả? Hiệu năng của lối học nhóm có tuỳ thuộc vào số 
người trong nhóm hay phương thức lựa chọn người trưởng nhóm hay không?... Thí dụ trên 
đây cho thấy rằng một lý luận GD dù ở mức độ nào, thấp hay cao, rộng hay hẹp, đều có thể 
mở ra nhiều lối đi mới để thực hiện nhiều công trình nghiên cứu bổ túc và nhờ vậy tầm mức 
của lý luận càng ngày càng được mở rộng thêm mãi. 

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Trong chương trước đã nêu lên sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận do hoạt 
động thực tiễn của con người sinh ra; sau đo, lý luận đan lượt nó lại ảnh hưởng lớn đến thực 
liên. Như vậy lý luận và thực tiễn bổ sung cho nhau, làm phong phú lẫn nhau. Lý luận không 
những chỉ khái quát hóa thực tiễn thu được mà còn phải chỉ cho thực tiễn con đường phải 
theo, vũ trang con người trong hoạt động thực tiễn. 



Trường em  http://truongem.com 
 

25 

Con đường phát triển biện chứng của nhận thức chân lý tử trực quan sinh động đến tư 
duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - như đã trình bày trên đây, khiến ta cần 
phải phân biệt ba loại nghiên cứu có liên quan mật thiết và tác động qua lại lăn nhau trong quá 
trình lìm hiểu kiến thức khoa học: nghiên cứu lý luận, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu 
hoạt động. 

- Nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu lý luận hay còn gọi là nhiên cứu "cơ bản" hoặc nghiên cứu “thuần túy” là 
những nghiên cứu nhằm đến sự phát hiện các nguyên lý cơ bản, các qui luật để có thể giải 
thích và tiên đoán nhiều hiện tượng hay sự kiện. Mặc dù loại nghiên cứu này không nhằm đến 
sự ứng dụng trực tiếp vào môi trường thực tiễn của trường học và lớp học, nhưng nó không 
phải là hoạt động thuần túy của tư duy, tách rời với thực tiễn mà phải phát xuất từ sự quan sát 
thực tiễn và những kết luận của nó phải được khảo nghiệm trong thực tiễn thì lý luận mới có 
giá trị. Quá trình nghiên cứu lý luận bắt đầu từ sự quan sát sơ khởi các sự kiện, xây dựng các 
khái niệm, tìm hiểu mối liên hệ giữa các khái niệm để từ đó thiết lập các định đề ostulates), từ 
các định đề ấy suy diễn ra các giả thuyết. Các giả thuyết này đến lượt nó lại được kiểm chứng 
trong thực tiễn (thực nghiệm khoa học) để xác nhận hay bác bỏ lý luận. Đó là tóm tắt những 
gì chúng ta đã bàn đến trong phần bản chất của quan sát và bản chất của lý luận trong chương 
này. 

Trong nghiên cứu lý luận, một trong những khâu quan trọng và khó khăn nhất là khâu 
thiết lập các hệ thống khái niệm làm cơ sở cho lý luận. Một thống khái niệm như vậy không 
thể phút chốc mà tìm ra ngay được mà phải là kết quả của một quá trình tìm tòi và phát triển 
lâu dài. Hệ thống khái niệm ấy có thể được rút ra dưới dạng đơn sơ, thô thiển từ một hay 
nhiều lĩnh vực lý luận của các ngành khoa học khác hoặc từ các lý luận và các công trình 
nghiên cứu đã có sẵn trong chính lĩnh vực GD. Việc áp dụng hay mô phỏng hệ thống khái 
niệm từ một lĩnh vực khoa học hay một địa hạt nghiên cứu khác vào trong địa hạt mình dang 
tìm hiểu, đòi hỏi không những phải tham khảo các tài liệu và công trình nghiên cứu đã có sẵn 
mà còn buộc người nghiên cứu phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình., nhất là kinh nghiệm dự thảo kế hoạch và thực hành nghiên cứu. Thế cho nên 
loại nghiên cj lý luận thiết tường chỉ nên dành cho những nhà nghiên cứu dày dặn kinh 
nghiệm và kiến thức rộng rãi về khá nhiều lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên, mỗi người, dù mới 
bước. chân vào hoạt động nghiên cứu cũng cần phải hiểu rõ bản chất và phương pháp của loại 
nghiên cứu này để có thể đọc, hiểu, phê phán giá trị của các công trình nghiên cứu lý luận đã 
có sẵn và tử đó áp dụng và kiểm chứng các lý luận ấy trong công trình nghiên cứu thực tiễn 
của mình.  

- Nghiên cứu ứng dụng  

Tuy được gọi là nghiên cứu “ứng dụng” hay nghiên cứu “thực tiễn” (hoặc thực tế), để 
phân biệt với loại nghiên cứu “lý luận”, sự phân biệt này thật ra không rõ rệt và chỉ có tính 
cách qui ước mà thôi. Lý do là dù được gọi là nghiên cứu "thực tiễn" hay "ứng dụng", không 
một công trình nghiên cứu nào mà không xây dựng trên một hay nhiều lý luận nào đó ở mức 
độ thấp hay.cao, khoa học hay phi khoa học, như ta đã. nếu rô trước đây. Loại nghiên cứu ứng 
dựng quan tâm chủ yếu đến việc thiết lập các mối liên hệ và kiểm nghiệm lý luận trong môi 
trường thực tiễn. Mục đích của nó là chuyển các kết quả cuộc nghiên cứu một cách trực tiếp 
vào hoạt động thực tin, cho nên công cuộc nghiên cứu thường được thực hiện trong những 
điều kiện và hoàn cảnh tương tự như trong môi trường thực tiễn mà ở đó các kết quả của 
nghiên cứu sẽ được áp dụng: Vì vậy, các cuộc nghiên cứu này thường được thực hiện với 
những mẫu chủ thề (chẳng hạn, học sinh) được rút ra từ những dân số chủ thể mà người 
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nghiên cứu dang muốn tìm hiểu: Ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề lựa chọn "mẫu" và "dân số" 
trong một chương riêng sau này. ở đây ta chỉ cần nhớ rằng vì mực liêu của nghiên cứu ứng 
dụng là ứng dụng kết quả nghiên cứu cho một nhóm hay lớp người đông đảo mà người nghiên 
cứu không thể nào quan sát hay tiếp xúc với tất cả được, nên ta phải sử dụng một nhóm chủ 
thể nhỏ (mẫu) đại điện cho lớp người đông đảo ấy. 

Nghiên cứu ửng dụng có thể chia thành nhiều loại, tử loại nghiên cứu mô tả hiện trạng, 
so sánh và tìm hiểu nguyên nhân cho đến loại nghiên cứu thực nghiệm, từ những công trình 
nghiên cứu tương đối đơn giản như điều tra những điều kiện học tập ở nhà của học sinh cấp 1 
tại một địa phương cho đến những công trình nghiên cứu phức tạp hơn, thí dự, kiểm nghiệm 
các lý luận về học tập hay giảng dạy trong một môn học nào đó. Thông thường nhất trong các 
nghiên cứu thuộc loại này là những công trình nghiên cứu nhằm dối chiếu hiệu năng của các 
phương pháp giảng dạy. Người nghiên cứu muốn tìm hiểu, chẳng hạn, phương pháp nào trong 
hai hay nhiều phương pháp có hiệu quả hơn cả trong việc nâng cao tri thức, thái độ, tình cảm 
hay kỹ năng, kỹ xảo của học sinh. Những cuộc nghiên cứu như vậy cũng có nhiều ích lợi, 
những ích lợi hơn nữa là những công trình. nghiên cứu, không phải chỉ nhằm tìm hiểu phương 
pháp nào có hiệu quả hơn phương pháp nào, mà còn phải chú ý đến nguyên nhân tại sao 
Phương pháp này lại có hiệu quả hơn phương pháp kia. Điều này còn quan trọng hơn nhiều 
đối với nhà nghiên cứu khoa học cũng như đối với người thực hành giảng dạy. Để tìm hiểu 
nguyên nhân, các nhà nghiên cứu khoa học thường thực hiện những công trình nghiên cứu 
ứng dụng nhằm kiểm chứng các lý luận về giảng dạy và học tập, trong đó họ tách ra các yếu 
tố căn bản của phương pháp giảng dạy tạo nên những kết quả tốt nhất. Các yếu tố căn bản ấy, 
một khi đã được xác định, có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Ngoài những công trình nghiên cứu nhằm kiểm nghiệm các lý luận đã có trong môi 
trường thực tiễn, còn có những loại nghiên cứu ửng dụng, mặc dầu đều dựa trên những 
nguyên lý GD hay TL, nhưng không nhằm đến mục đích chủ yếu là kiểm nghiệm lý luận mà 
quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng và phát triển các kỹ thuật đặc biệt (thí dụ, trắc nghiệm, 
thang thái độ... ), các dụng cụ hay phương tiện giảng dạy (sử dụng T.V, radio học tập chương 
trình hóa) hay kiểm nghiệm, đánh giá các tài liệu giảng dạy, chương trình học...  

Với việc lựa chọn mẫu nghiên cứu một cách đúng đắn và kiểm soát chặt chẽ (control) 
các biến số ngoại nhập, các công trình nghiên cứu ứng dụng này có thể dưa ra những kết luận 
có thể áp dụng rộng rãi tại nhiều nơi và trong nhiều trường hợp. 

- Nghiên cứu hoạt động 

Nghiên cứu hoạt động (action research) (hay cũng có thể gọi cho rõ hơn là nghiên cứu 
"hành động") là những nghiên cứu nhằm di đến những hành động cụ thể để giải quyết những 
vấn đề thực tiễn của một trường học hay có khi cả một địa phương. Các nghiên cứu thuộc loại 
này cũng áp dụng các phương pháp khoa học, mặc dầu nhiều khi phương pháp này không 
được chặt chẽ như với các loại nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng nêu trên. 

Các nghiên cứu khoa học trong GD, cùng như trong các lĩnh vực khoa học khác, nói 
chung không nhất thiết phải hướng đến việc giải quyết những vấn đề cấp bách trước mặt. Các 
vấn đề này có khi chỉ có thể giải quyết được sau khi đã tích luỹ được một số lượng kiểm. thức 
khá lớn, đến lúc bấy giờ các vấn đề mới trở thành những vấn đề có thể nghiên cứu được bằng 
phương pháp khoa học và từ đó có thể giải quyết được trên cơ sở khoa học vững chắc. Những 
vấn đề như vậy đòi hỏi những chương trình nghiên cứu dài hạn. Nhưng những nhà GD, trong 
đó có thể kể cả thầy giáo dạy học và các nhân viên diều khiển trường học, nhiều khi không có 
đủ kiên nhẫn để có thể chấp nhận một lập trường như vậy của nhà nghiên cứu khoa học. Họ 
không đủ kiên. nhăn để chờ đợi kết quả của các công trình nghiên cứu sẽ bảo họ phải làm thế 
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nào để giải quyết những vấn đề trước mắt. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thư hai, ớ các 
nước Tây âu, vấn đề này đã được đặt ra cho nhiều lĩnh vực khoa học. Lúc bấy giờ người ta 
yêu cầu các nhóm khoa học gia đưa ra những sáng kiến mới để giải quyết những vấn đề cấp 
bách mà không phải thực hiện những công trình nghiên cứu đại qui mô. Các dự án những nhà 
khoa học ấy soạn thảo được đem ra thi hành ngay và sau đó mới lượng giá kết quả. Người ta 
không dò hỏi các nhà khoa học phải thực hiện và hoàn tất các công trình nghiên cứu dầy đủ để 
xác định giá trị của các sáng kiến, mà chỉ yêu cầu họ sử dụng tối đa kiến thức của mình để 
dưa ra những kế hoạch thực hiện. Đó là nguyên nhân phát sinh loại nghiên cứu mà sau đó 
người ta gọi là “operations research”. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu GD cũng có phong trào tương tự như vậy nhằm giải quyết 
trực diện các vấn đề GD. Đó là loại nghiên cứu "hoạt động" như đã nói ở trên. Tuy nhiên loại 
nghiên cứu này khác với loại “operations research” ở chỗ và các nghiên cứu loại này thường 
được thực hiện bởi một thầy giáo trong một lớp học hay bởi nhiều thầy giáo trong một trường 
hoặc một địa phương, chứ không phải bởi những nhà khoa học hay những nhà nghiên cứu dày 
dạn kinh nghiệm, và các kỹ thuật áp dựng trong việc nghiên cứu cũng không được tinh vi như 
với loại nghiên cứu operations research". Các phương pháp nghiên cứu thuộc loại này cũng 
tương tự như với loại nghiên cứu ứng dựng, tuy nhiên, vì mục đích của nghiên cứu là để tìm 
ra những giải pháp cho một trường học, một lớp học hay một địa phương, chứ không phải để 
áp dụng rộng rãi tại nhicu nơi khác, cho nên vấn đề chọn mẫu nghiên cứu củng như khống chế 
(control) các biến số không được chặt chẽ như với loại nghiên cứu ứng dụng. Sự tham gia của 
nhiều thầy giáo trong công trình nghiên cứu này là để bảo đảm rằng kết quả của công trình 
nghiên cứu sè được áp dụng rộng rãi hơn hầu tạo nên những sự thay đổi trong nhà trường, lớp 
học hay địa phương có những thầy giáo hay nhân viên tham dự vào cuộc nghiên cứu ấy. Loại 
nghiên cứu hoạt động nhiều khi có hiệu quả giải quyết được những vấn đề thực tiễn tại một 
trường học, một địa phương, đồng thời cũng có tác dụng thúc đẩy các nhà thực hành, tức thầy 
giáo và nhân viên diều khiển, áp dụng những phương pháp khách quan và có hệ thống để giải 
quyết vấn đề thay vì chỉ căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên loại nghiên cứu này 
không được sự tán thưởng của các nhà nghiên cứu khoa học. Họ cho rằng loại nghiên cứu này 
thiếu tính chất khoa học vì những điều kiện đòi hỏi của phương pháp nghiên cứu khoa học 
không được tuân thủ một cách chặt chẽ và những công trình nghiên cứu lẻ tẻ như vậy sẽ 
không đóng góp được gì nhiều cho kiến thức khoa học nếu những người thực hiện, thầy giáo 
hay nhân viên quản trị trường học, không được huấn luyện đầy đủ và chu đáo về nghiên cứu. 

Dù là nghiên cứu lý luận, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu hoạt động, dù các công 
trình nghiên cứu thực hiện tại một trường học một địa phương hay trên toàn quốc, những cuộc 
nghiên cứu lẻ tẻ của cá nhân hay tập thể, mặc dùcó thể rất phong phú về mặt số lượng, cũng 
không thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển khoa học GD, nấu không được phối hợp lại với 
nhau theo những chương trình nghiên cứu được tổ chức một cách có hệ thống. Kinh nghiệm 
tại các nước phát triển cho thấy rằng, để thiết lập một chương trình nghiên cứu nhằm giải 
quyết một vấn đề thực tiễn của GD, thoạt tiên người ta thực hiện nhiều công trình nghiên cứu 
có lính chất thăm dò, mỗi cuộc thăm dò như thế có thể theo chiều hướng lý luận khác nhau. 
Ncu lối tiếp cận vấn đề căn cứ trên cơ sở lý luận nào đó đã được tìm thấy và tỏ ra có hiệu quả 
hơn cả, người ta sẽ căn cứ vào đó để soạn thảo một chương trình nghiên cứu có hệ thống gồm 
nhiều đề tài nghiên cứu bao quát toàn diện vấn đề thực tiễn cần phải giải quyết. 

 

TÓM TẮT 
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Quá trình nghiên cứu khoa học là một quá trình phát triển biện chứng của nhận thức, di 
lửa trực quan sinh động (quan sát thực tại khách quan) dẫn tư duy trừu tượng (lý luận) và từ tư 
duy trừu tượng đến thực tiễn (khảo nghiệm và ứng dụng lý luận trong thực tiễn). 

Trong giai đoạn đầu của quá trình nhận thức, tức quan sát người nghiên cứu phải tạo 
cho mình những diều kiện chủ quan và khách quan để làm sao thu thập được những sự kiện 
hay dữ kiện chính xác hầu bảo đảm hiệu quả tối đa. Có bốn yếu tố chính yếu ảnh hưởng đến 
chất lượng của quan sát, đó là: sự chú ý, cảm giác, tri giác và biểu tượng. 

Nhận thức lý tính, tư duy trừu tượng, là giai đoạn kế tiếp của quá trình quan sát. Căn cứ 
vào những tài liệu cảm tính đã có ở giai đoạn quan sát và trên cơ sở của thực tiễn được lặp đi 
lặp lại nhiều lần, người nghiên cứu thực hiện một loạt các hoạt động suy nghĩ như phân tích, 
tổng hợp, trừu tượng hóa và khái quát hóa, tạo ra các khái niệm để ước đoán, suy lý, xây dựng 
hệ thống lý luận. Khái niệm lạo lập (conslruct) là những khái niệm được người nghiên cứu 
chấp nhận hay do người nghiên cứu tạo ra (và phải định nghĩa rõ) nhằm phục vụ cho mục tiêu 
tìm hiểu khoa học của mình. Để làm rõ hơn các khía cạnh của hệ thống khái niệm cũng như 
mối liên hệ giữa chúng với nhau, người nghiên cứu có thể dựng lên những- mô hình dưới 
dạng các sơ đồ, hình vẽ, những mô phỏng vật chất hay các phương trình toán học. Từ đó, 
người nghiên cứu thiết lập các giả thuyết sơ khởi liên quan đến những tương quan ước đoán 
giữa các khái niệm. Các giả thuyết này thương được gọi là những giả định (postulates). 
Những hệ quả suy diễn từ các giả định ấy được gọi là giả thuyí. Sau cùng, các giả thuyết này 
được khảo nghiệm trong thực tiễn (thực nghiệm khoa học). 

Lý luận được xây dựng bằng phương pháp trên rất cần thiết cho mọi công trình nghiên 
cứu, nó giúp cho: (1) nhận diện các sự kiện có ý nghĩa đối với công trình nghiên cứu; (2) phân 
loại tác hiện tượngt (3) tạo lập các khái niệm lôgích; (4) tóm tắt các sự kiện, các qui luật; (5) 
tiên đoán các sự kiện; (6) mở rộng phạm vi nghiên cứu và phát triển lý luận GD. 

Các lý luận chỉ có giá trị nếu nó đã được khảo nghiệm trong thực tiễn và phục vụ cho 
thực tiễn. Do đó, ta phân biệt ba loại nghiên cứu có 1 tên hệ mật thiết và tác động qua lạ với 
nhau trong quá trình phát triển nhận thức khoa học: nghiên cứu lý luận, nghiên cứu ứng dụng 
và nghiên cứu hoạt động. Mặc dầu ba loại nghiên cứu này có phần khác nhau về mục tiêu nội 
dung và phương pháp, nhưng sự phân biệt các loại nghiên cứu ấy nhiều khi không rõ rệt và 
phần nào chỉ cá tính cách ước lệ mà thôi. 

Để có thể tìm ra những giải đáp đầy đủ và khoa học cho mỗi vấn đề do thực tiễn đề ra, 
các công trình nghiên cứu tại một trường học, một địa phương hay trên toàn quốc, cần được 
thực hiện một cách có hệ thống, theo những chương trình nghiên cứu được dự thảo, căn cứ 
trên những cuộc thăm dò sơ khởi, bao gồm nhiều đề tài nghiên cứu liên hệ đến nhiều mặt của 
vấn đề và bao quát toàn bộ vấn đề thực tiễn cần được giải quyết. Các công trình nghiên cứu 
rời rạc, vô tổ chức, của những cá nhân đơn độc sẽ không giúp ích được gì nhiều cho khoa học 
GD và cho việc giải quyết các vấn đề do thực tiễn đề ra. 

  

Chương III 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

  

Chương I đã trình bày tổng quan về lối tiếp cận khoa học và các bước đi chính yếu của 
một công trình nghiên cứu khoa học. Chương này sẽ đi sâu vào chi tiết của hai quá trình quan 
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trọng của nghiên cứu: (1) tìm tòi và phân tích vấn đề nghiên cứu, (2) thiết lập và kiểm nghiệm 
các giả thuyết nghiên cứu. 

Qua phần trình bày của chương I, độc giả hẳn còn nhớ bằng quá trình nghiên cứu khoa 
học không phải diễn tiến một cách máy móc, nước này kế tiếp theo bước kia, mà có thể rất 
linh động, có tính cách dò dẫm, nhất là trong những bước đầu của nghiên cứu, tức là giai đoạn 
tìm để tài, phân tích vấn đề nghiên cứu và thiết lập giả thuyết. Lúc ban đầu, người nghiên cứu 
có thể bị dẫn dết bởi những ý tướng sai lầm, vô bổ, thu thập những dữ kiện hay sự kiện không 
thích hợp, vô ích và sử dụng những kỹ thuật sai lầm. Trong quá trình tìm tòi đề tài, thiết lập 
giả thuyết, người nghiên cứu có thể đi từ đề tài đến giả thuyết rồi từ giả thuyết trở về với đề 
tài, chuyển từ để tài này sang một đề tài khác hay từ một giả thuyết này sàng một giả thuyết 
khác. Người nghiên cứu cũng giống như một nghệ sĩ, không phải hoàn tất một phần nào đó 
của công trình rồi mới chuyển.sang một phần khác, mà. phải luôn chú ý đến toàn bộ công 
trình: Công việc nghiên cứu là một hoạt động sáng tạo chứ không phải là một việc làm máy 
móc. Tuy nhiên nghiên cứu không phải là một hoạt động hoàn toàn có tính cách mò mẫm, tùy 
hứng, vì tất cả các lao động sáng tạo đều đòi hỏi phải tuân thủ các kỷ luật nhất định và nắm 
vững các phương pháp cần thiết. Chương này sẽ đề cập ỡ dưới đây một số các hoạt động cần 
thiết của người nghiên cứu để xác định được vấn đề nghiên cứu và đưa ra những ức đoán để 
giải quyết các vấn đề ấy, tức là thiết lập các giả thuyết để kiểm chứng. 

 

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Việc lựa chọn một vấn đề nghiên cứu là một việc làm hết sức công phu đòi hỏi người 
nghiêcứu phải sử dụng tối đa sự hiểu biết và kinh nghiệm để tìm ra được một lĩnh vực nghiên 
cứu trong đó tài năng và kiến thức của mình có thể được đem ra đóng góp với hiệu quả nhiều 
nhất. Nhưng rất nhiều khi người mới bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu không để ý đến điều 
này. Họ hăm hở "chụp" lấy bất cứ đề tài nào tình cờ đến trong đầu óc tường chừng như trước 
họ chưa ai bao giờ nghĩ đến, rồi bằng những kỹ thuật rắc rối vữa được học tập, với những 
bảng đặc ít những con số, những đồ thị phức tạp, họ tường rằng mình đã phát hiện ra những 
chân lý khả dĩ làm chấn động cả giới GDH. Họ không bao giờ nghĩ đến cơ sỡ lý luận mà bất 
cứ một vấn đề nghiên cứu nào cũng phải dựa vào, hay đến các công trình nghiên cứu đã có 
trước liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến tài đề nghiên cứu. Họ không biết rằng giá trị của 
công trình nghiên cứu không phải là ở các kỹ thuật thu thập và phân tích dữ kiện, vì các kỹ 
thuật này chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của nghiên cứu, mà ỡ chính vấn đề 
mà người nghiên cứu đang cố gắng giải quyết. Thế cho nên vấn đề quan trọng đối với người 
mới bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu là làm thế nào tìm ra được một vấn đề có ích lợi then 
chốt mà khả năng của mình cho phép thực hiện công việc nghiên cứu, và sau khi đã lựa chọn 
được vấn đề tổng quát hay lĩnh vực tổng quát để nghiên cứu, phải phân tích thật kỹ vấn đề 
bằng cách tìm ra các biến số liên hệ và các mối tương quan giữa chúng với nhau. Phần dưới 
đây sẽ đề cập đến hai hoạt động quan trọng ấy. 

Lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

Bước đầu tiên để tìm ra được một vấn đề chuyên biệt trong quá trình nghiên cứu là lựa 
chọn một lĩnh vực hay một vấn đề tổng quát mà người nghiên cứu đã được học hỏi hoặc có 
kinh nghiệm nhiều nhất. Như vậy sẽ giúp cho người nghiên cứu biết những vấn đề nào là quan 
trọng, vấn đề nào là then chốt trong một lĩnh vực, đồng thời làm dễ dàng hơn công việc tham 
khảo các tài liệu liên hệ. Các lĩnh vực tổng quát ấy có thể là: tư duy của học sinh ở cấp 1, việc 
giảng dạy ngoại ngữ ở bậc trung học, GD lao động ở bậc trung học vấn đề đánh giá việc học 
tập của học sinh, sự kết hợp GD nhà trường với GD gia đình... Sau khi đa quyết định về lĩnh 
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vực nghiên cứu tổng quát, người nghiên cứu sẵn sàng vạch ra cho mình một chương trình 
tham khảo tài liệu liên quan đcn lĩnh vực ấy để có thể từ đó tìm ra một vấn đề chuyên biệt làm 
căn bản cho việc nghiên cứu của mình. 

Tham khảo tài liệu 

Đây là bước đi quan trọng nhất của người nghiên cứu vì nhờ có việc tham khảo tài liệu 
một cách có hệ thống người nghiên cứu mới có thể nhận định được cơ sở lý luận cho công 
trình nghiên cứu của mình, tìm ra được vấn đề nào đã được hay chưa được nghiên cứu trong 
mỗi lĩnh vực, những vấn đề nào còn được tranh luận, những mâu thuẫn trong các kết luận về 
những vấn đề đã được nghiên cứu từ trước...  

Để thực hiện công việc này một cách có kết quả, người nghiên cứu phải vạch ra một 
chương trình tham khảo tài liệu có hệ thống. Trước hết nên tìm đọc một số sách giáo khoa liên 
hệ đến lĩnh vực tổng quát mà mình muốn nghiên cứu. Nếu không tìm ra được những cuốn 
sách chuyên đề cập đến lĩnh vực của mình, ta có thể tìm ra những chương hay mục trong các 
cuốn sách ấy có đề cập đến lĩnh vực nghiên cứu. Nếu công việc này không có. kết quả, ta có 
thể tìm ra những bài báo, những tạp chí chỉ viết ve vấn đề của ta. Ngoài những ầch báo đã 
xuất bản tại nước ta, ta cũng cần phải tham khảo thêm các sách báo bằng ngoại ngữ xuất bản 
tại những nước mà ở đó ngành nghiên cứu GD đã có một quả trình phát triển lâu dài. Sự hiểu 
biết thông thạo một ngoại ngữ là một yêu cầu quan trọng đối với người nghiên cứu và cũng là 
một yếu tố cần thiết đề làm phong phú thêm nền khoa học GD còn non trẻ của chúng ta. Công 
việc tham khảo một cách có hệ thống các tài liệu liên hệ tạo cho người nghiên cứu một cơ sở 
vững chắc về lý luận, về nhận thức các vấn đề then chốt trong mỗi lĩnh vực và cả về các 
phương pháp và kỹ thuật có thể áp dụng để tìm hiểu vấn đề. Công việc tham khảo sơ khởi nói 
trên đây còn có thể giúp người nghiên cứu thu hẹp sự chú ý của mình vào một số vấn đề có 
tính cách chuyên biệt hơn trong mọi lĩnh vực. Sau đó, qua một quá trình phân tích công phu, 
như sẽ trình bày trong một mục riêng dưới đây người nghiên cứu có thể lựa chọn một đề tài 
nghiên cứu rõ rệt làm căn bản cho cuộc nghiên cứu của mình. 

Để cụ thể hóa những.điều nói trên đây, ta hãy đơn cử một thí dụ. Cô giáo X đã dạy lâu 
năm tại lớp Một ở huyện, nhưng điều mà cô băn khoăn nhiều nhất là dù cố gắng bao nhiêu, 
năm nào cô cũng nhận.thấy cô một số em rất. chậm biết đọc mà cô chưa rõ nguyên nhân vì 
đâu. Cô quyết định chọn vấn đề “trẻ chậm biết đọv” hay “những nguyên nhân khiến trẻ em 
chậm biết đọc ở lớp Một” làm lĩnh vực nghiên cứu của mình. Công việc đầu tiên mà cô giáo 
X phải làm là vạch ra một chương trình tham khảo tài liệu. Trước hết, cô vào một thư viện của 
một trường sư phạm lớn ở tỉnh. để tìm trong các hộc tủ đựng phiếu sách của thư viện những 
tựa sách có đề mục liên hệ đến vấn đề của cô. Nhưng cô không thấy có cuốn sách nào đề cập 
riêng về vấn đề cô đang muốn tìm hiểu. Cô quyết định mượn một số sách giáo khoa về TL và 
GD trẻ em, tìm những chương mục có đề cập đến "những trẻ em đặc biệt" hay "những trẻ em 
chậm phát triển" hay “phương pháp dạy tập đọc cho trẻ em” hay “quá trình phát triển tư duy 
của trẻ em” hoặc những đề mục có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến vấn đề cô đang muốn 
tìm hiểu (đọc ở phần mục lục hoặc chỉ nam (index) ở cuối sách). Trong quá trình tham khảo. 
các tài..liệu. ấy,..cô. ghi. chép. trên những Phiếu riêng (mỗi phiếu. riêng h.o cuốn àh, có. ra 
vuốt xứ để soạn cho phần thư mục sau này.và riêngchmqđẹ ơlụ để có thể xếp đặt một cách - 
có hệ. thống. cho. việc. phân th. và soạn dân. bài nghiên cứu) những. ý kiến của 
các..tác..gia.liên quan đến vấn đề..Cô cũng. l.ầm. như.vậy vớ). các bai báo đă.nó trên các tạp 
chí nghiên.cứu.GD,..Ngoài ra các sách.hay. bài viết trên tạp chí nhiều.khi cũng nêu en..một... 
số... tài.liệu khccầfl được tham khảo. Trong trường hợp như vậy cô giáo X trở lại thự viện tìm 
đọc các tài liệu giới thiệu rồi lại tiếp tục ghi chép. 
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 Sau khi đọc và ghi chép như nói ở trên cô giáo X sẵn sàng bước sang giai đoạn phân 
tích vân đề của. cô Cô đọc lại các phiếu ghi chép, xếp đặt lạ i các phiếu một cách hệ.thống 
theo. các yếu tố ảnh hưởng.đến việc tập đọc của trẻ em, căn cử vào các tài liệu đã tham khảo. 
Cô nhận thấy các nguyên nhân khiến cho trẻ em chậm biết đọc có thể được xếp thành nhiều 
loại: nguyên nhân thể chất mệnh tật, thiếu ẩn, thiếl ngủ, tai, mắt kém... ), nguyên nhân 
môtrường (gia đình bất hòa, tháiđộ của cha mẹ đối với việc học, điều kiện sinh hoạt..hãng 
ngày... ) nguyên nhận sư phạm (số giờ.. dạy,. phương pháp dạy củ.à thầy giáo, lớp học đông, 
sách tập đọc không đủ... ) về các loại nguyên nhân khác. Liệt kê xong các nguyên nhân có thể 
khiến cho trẻ em chậm biết đọc, cô bắt đầu quan sát kỹ lớp cô dạy, đặc biệt chú ý đến số trẻ 
em chậm biết đọc, thu thập các sự kiện quan sát về chúng trong lúc tập đọc, lúc học và lúc 
chơi, đọc kỹ hồ sơ của chúng, nghiên cứu tình cảnh gia đình của chúng, lời nhận xét của các 
thầy giáo khác, nếu có. Co giáo X cố gắng tìm hiểu các mối tương quan giữa những sự kiện 
quan sát với các lối giải thích, gạt ra ngửa những sự kiện hay nguyên nhân không thích hợp, 
và bằng lối quan sát, đối chiếu các sự kiện với nguyên nhân như vậy, cuối cùng cô giáo thu 
hẹp phạm vi của vấn đề vào một số khía cạnh tuy nhỏ hẹp, nhưng rõ rệt và có thể giải thích 
đúng đắn hơn cho tình trạng chậm biết đọc của nhóm học sinh cô đang giảng dạy. Như vậy, từ 
một câu hỏi rất mơ hồ lúc ban đầu: “Tại sao học sinh trong lớp của tôi lại chậm biết đọc?” sau 
quá trình tham khảo tài liệu và phân tích, cô giáo X đã có thể đưa ra một câu hỏi rõ rệt hơn, 
chẳng hạn "Có phải học sinh của tôi chậm biết đọc vì: (1) chúng thông cảm thấy có hứng thú 
trong giờ tập đọc, (2) chúng không có khả năng phân biệt được hình thể của các chữ viết?  

Các phương pháp khác 

Nếu sau khi đã thực hiện một chương trình tham khảo tài liệu khá rộng rãi, như nói ở 
trên, ta vẫn chưa tìm ra được một vấn đề nào khả dĩ có thể nghiên cứu được. Lúc bấy giở ta có 
thể thử nghiệm một số phương pháp khác, chẳng hạn: (1) tham dự các cuộc thảo luận, các 
hoạt động, các hội nghị có liên quan đến lĩnh vực ta muốn tìm hiểu; (2) theo học các lớp bồi 
dưỡng hay sau đại học về giáo dục và tâm lý hoặc nếu không có điều kiện theo học tham khảo 
các tài liệu hay giáo trình của các lớp học này; (3) tiếp xúc với các trường đại học, các tổ 
chức, các cơ quan, đoàn thể có những hoạt động liên hệ đến vấn đề ta đang nghiên cứu, (4) lặp 
lai các công trình nghiên cứu đã thực hiện trước đây. Người nghiên cứu có thể đóng góp đáng 
kể cho khoa học giáo dục bằng cách làm lại một công trình nghiên cứu có ý nghĩa do một 
người khác đã thực hiện trước đây. Tuy nhiên, người mới bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học cần phải tham trọng khi lựa chọn một công trình nghiên cứu nào đó để lặp lại. Khi 
quyết định lựa chọn lối tiếp cận này, người nghiên cứu phải tự đặt cho mình ba câu hỏi dưới 
đây trước khi khởi sự: 

a. Công trình nghiên cứu cần được lặp lại ấy có đóng góp đáng kể cho kiến thức khoa 
học giáo đục hay không? Có ích lợi thực tiễn hay không? 

b. Việc lập lại công trình nghiên cứu ấy có lâm sáng tỏ hơn những điểm đáng nghi 
ngờ trong công trình nghiên cứu nguyện thủy hay không? 

c. Ta có lý do gì để nghi ngờ giá trị và tính chính xác của các kết luận trong công trình 
nghiên cứu nguyên thủy? 

 Thông thường thì những công trình nghiên cứu được lập lại là những nghiên cứu đưa 
ra các kết luận đi ngược lại các công trình nghiên cứu đã có trước hay các lý luận vẫn thường 
được chấp nhận. Trong những trường hợp như vậy thì việc lặp lại các cuộc nghiên cứu là một 
cố gắng đáng khuyến khích. Thậtnchí có tác giả cho rằng với những người mới tập sự nghiên 
cứu thì việc lặp lại một công trình nghiên cứu có giá trị là một kinh nghiệm học hỏi bổ ích 
hơn là thực hiện một công trình nghiên cứu mới mẻ mà chất lượng kém cỏi. Dẫu sao, nếu có 
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sự hướng dẫn của một giáo sư dày dạn kinh nghiệm về nghiên cứu và tận tâm với công việc 
thì người tập sự nghiên cứu vẫn có thể đóng góp đáng kể cho kiến thức.giáo dục bằng cách 
thực hiện lại một công trình nghiên cứu đã có sẵn. Vị giáo sư Hướng dẫn "ấysgiuc.hongườỉtập 
sự. nghiên cứu suy.nghĩ một cách độc lpvà với tinh phân.phê phá. về công trình.nghiên cứu đã 
có trước," bằng cách: gì rà những điểm thiếu sót cần bổ sung, hbữg điểm" đáng. gbì ngờ trong 
các.kết luận hay những kjyết điềm trong kỹ thuật" nghiên cứu. Nhờ vậy, công trình nghiên ctu 
lặp lại. cớ thể bổ túc, điều chỉnh những. sai lầm hay thlểư6t chói công:trình nghiên cứu 
nguyên thay, khiến cho vấn đề nghiên cứu mỗi ngày một thêm sáng tỏ. 

Phân tích vấn đề 

Thí dụ về cô giáo X trên đây cho ta thấy một phần nào cách phân tích một vấn đề 
nghiên cứu. Nói một cách tổng quát ngườinghiêl cứu cần phải: (l) tham khảo tài liệu để chuẩn 
bị cho sự quan sát và tìm một cơ sở lý luận cho cuộc nghiên cứu; (2) thực hiện việc quan sát 
thu thập dữ kiện; (3) tìm hiểu sự tương quan giữa các sự kiện, giữa các sự kiện với các giải 
thích có thể có; (4) qua sự quan sát và phân tích loại ra những giải thích nào không phù hợp 
với vấn đề nghiên cứu; (5) tìm hiểu tương quan giữa các sự kiện và các giải thích còn lại; (6) 
đưa ra những ước đoán để kiểm nghiệm, làm căn bản cho cuộc nghiên cứu. 

Dưới đây ta sẽ bàn sâu hơn nữa về việc phân tích vấn đề nghiên cứu qua hai thí dụ, một 
trong khoa học tự nhiên và một thí dụ khác trong khoa học giáo dục: Thí dụ, trong khoa học 
vật lý. Cách đây nhiều thế kỷ, Galileo nhận ra một hiện tượng dường như không phù hợp với 
các lý luận từng được công nhận vào thời bấy giờ. Khi bắn một viên đạn, ông nhận thấy rằng 
sự chuyển động của nó không phù hợp với lối giải thích của Aristotle về sự chuyển động. Sau 
khi xem xét kỹ các lý luận từng được đưa ra về những nguyên nhân của sự chuyển động, ông 
quả quyết rằng nguyên nhân của tất cả sự khó khăn chính là ở định nghĩa về "lực" của 
Aristotle. Tìm được bản chất của vấn đề, Galileo bắt đầu ngưng việc thu thập các sự kiện về 
sự chuyển động của viên đạn mà tập trung tất cả sự chú ý vào định nghĩa của lực. 

Theo Aristotle, "lực" là cái tạo nên sự chuyển động, khi lực ngưng tác động trên một 
vật, thì vật này cũng ngưng chuyển động. Định nghĩa cử.aaristotlecũng đúll trong nhiều 
trường hợp. Nếu ta đầy một cái hộp thì nó chuyển động, khl ta không đẩy nữa thì cải hộp sẽ 
dừng lại. Nhưng với" trường hợp cửa viên đạn bắn đi thì lực ngưng.không còn tácđộl vân 
vật..nữa vào lúc có sự nổ xảy ra, nhưng viên đạn. vẫn tiếp tục chuyển động trong một khoảng 
thời" gian và khoảng cách sáú vụ. nổ. Như vậy, hiện tượng của viên đạn đi ngược lạ í với định 
nghĩa.. cua Aristotle. Sau khi tìm ra được.sự khờ khăn này, Calileo bắt đầu thu thập các sự 
kiện cần thiết đề xây. dựng một. lốt định nghĩa mai của lực. Để phân tích.vấn"đề n.uỷ, ông 
lựachọnmọt thí đụ đơn gián nhất của lực.tác động trên.một vật..một quai banh rồi tự do xuống 
sàn nhà. Trong khi quan sát kỹ h"ện tượng. nẩy, ông cố gắng xác đỉnh xem các yếu..tố 
nàolìênhlđến mối ttơng quan giữa lực văchuyển động." Trước.đó, các nhà khóá hộc;cho rằng 
nhiệt độ," mâu sắc mùi vị," hình thề của và không.có liên quan gì đến vấn đề" này. Các n hà 
khoa học thời xưa cũng cho rằng khoảng cách và thời gián rơ "cũng .không. cô liền hệ.gì cả: 
Nhưng sự hiểu biết của Galileo về triết học, toán học và vật lý cũng như kiến thức rộng rãi 
củaôngvề các công.trình nghiên cứu đã có thời bấy giờ, đã khiến cho ông:có thể bác bỏ thuyết 
thứ hai này. 

 Sau khi thực hiện nhiều cuộc quan sát,. thụ.thập..dữkận, hồi tường lạ i các kinh 
nghiệm đã có.tước tham khảo các công trình nghiên cứu và tìm tòi những mối quan hệ có thể 
có để giải quyết vấn đề, Galileo kết luận rằng có ja yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi: (l) trọng 
lượng của vật; (2) khoảng cách di chuyển của vật; (3) thời gian cần thiết cho sự rơi. Như vậy, 
công việc phân tích vấn đề một cách công phu đã giúp cho Galileo tìm ra được và mô tả một 
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cách chính xác một số vấn đề cần phải được nghiên cứu trước khi đưa ra một định nghĩa khả 
dĩ có thể chấp nhận được của lực. Quá trình phân tích ấy, đến giai đoạn này, đã giúp cho 
Galileo đưa ra ba giả thuyết để kiểm nghiệm giả thuyết mà ta sẽ đề cập đến trong một phần 
sau. 

Một ví dụ trong giáo dục học 

Một trong những vấn đề quan trọng mà các trường sư phạm muốn tìm hiểu hiệu năng 
giảng dạy của các giáo sinh tại trường học một thời gian sau khi tốt nghiệp. Mục đích của các 
cuộc nghiên cứu này thường là để đánh giá công tác đào tạo của nhà trường hay là để tiên 
đoán mức độ thành công mà một giáo sinh có thể đạt được sau này tại những lớp mà họ sẽ 
giảng dạy. Như vậy, lĩnh vực nghiên cứu là "hiệu năng giảng dạy" và vấn đề muốn nghiện cứu 
là sự tương quan giữa công tác đào tạo và hiệu năng giảng dạy của giáo chức sau khi tốt 
nghiệp một thời gian nhất định. Vấn đề này mới xem qua tưởng chừng như đơn giản. Mà quả 
thật như vậy, nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm hiểu mối tương quan 
giữa các thành tích của giáo sinh tại trường sư phạm với sự đánh giá kết quả giảng dạy của họ 
tại trường học hay địa phương họ phục vụ, nhưng các công trình nghiên cứu như vậy thường 
không đưa ra được những kết luận đáng khích lệ: những giáo chức được xếp hạng giáo sinh 
giới tại trường sư phạm không nhất thiết là những giáo chức giới tại nơi họ phục vụ và ngược 
lại, những giáo sinh kém" tại trường sư phạm khônln là những giáo chức không thành công 
trong việc giảng dạy thực sự. Sự kiện ấy cố nhiên không nói lên rằng công việc đào tạo không 
có ảnh hưởng gì đến hiệu năng giảng dạy của giáo chức tại trường học mà chỉ nêu lên ý tưởng 
rằng hiệu năng giảng dạy có thể phụ thuộc nhiều yếu tố mà ta cần phải phân tích cho kỹ trước 
khi thực hiện một công trình nghiên cứu như nói ỡ trên. Điều khó khăn ở việc nghiên cứu này 
không những ở định nghĩa các khái niệm chủ chết (thế nào là "kết quả đào tạo"? thế nào là 
"hiệu năng giảng dạy"? Những biểu hiện của nó (hiệu năng giảng dạy) là gì? Làm thế nào để 
đánh giá? Các tiêu chuẩn đánh giá là gì? Làm thế nào đo lường?... ), mà công việc quan trọng 
mà người nghiên cứu làm là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng giảng dạy của thầy 
giáo. Ta thử làm công việc phân tích ấy dưới đây để thấy tầm mức lớn lao của vấn đề như thế 
nào.  

Do kết quả của việc thu thập các sự kiện và các giải thích liên quan đến hiệu năng của 
thầy giáo, qua các tài liệu tham khảo, các kết quả những công trình nghiên cứu đã có trước và 
qua những sự quan sát, ta nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng giảng dạy có thể 
được phân loại thành bốn biến số chính yếu: (1) các biến số có liên quan đến nhân cách và lối 
đào tạo thầy giáo tại trường sư phạm (biến số tiên đoán); (2) các biến số liên quan đến môi 
trường học tập và học sinh (biến số ngẫu phát) (Contingency variables); (3) các biến số liên 
quan đến hành vi (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, các hoạt động trong lớp) của thầy và trò (biến số 
hành vi trong lớp học); (4) các biến số 1 tên quan đến sự thay đổi hay trên bộ của học sinh, 
được dùng làm tiêu chuẩn đánh giá (biến số tiêu chuẩn). 

Các biến số trên đây cần được giải thích rõ hơn, nhưng trong phạm vi của một ví dụ về 
phân tích vấn đề trong một cuốn sách về phương pháp, tôi chỉ nêu.lên dưới đây một số nét 
chính yếu để từ đó các độc giả có thể suy ra rộng rãi hơn: 

Biến số loại I bao gồm các đặc điểm hầu như vô tận của thầy giáo liên quan. đến nhân 
cách và ycu tố đào tạo tại trường sư phạm và được giả thiết là một phần nguyên nhân.sự khác 
biệt giữa thầy giáo này và thầy giáo khác về hiệu năng giảng dạy. Một số các ycu tố thuộc loại 
này cần phải được ước định trước khi giáo sinh bước vào trường sư phlm một số các yếu tố 
khác cần phải chờ đợi cho đến khi người sinh viên hoàn tất giai đoạn huấn luyện. Các yêu lố 
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đào tạo là những thành tích của giáo sinh trong thời kỳ đào tạo. (kết quả căc kỳ.thi thực tập sư 
phạm... )t kiến thứ(và kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt của giáo sinh.. 

Biến số loại II thường dác gọi là những biến số ngẫu phát liên quan đến môi trường học 
lập và học sinh. Đó là những yếm tố có thể lâm thay đổi hoặc ảnh hưởng đcrl toàn thểhânh vi 
của thầy và trò.trong quá trình giáo đục. Ncú nhúm, yếm tố thuộc loại này đóng vai trò chủ 
yếu, thì trong ức cuộc- nghiên cứu về hiệu năng giảng dạy (tức giữa biến. số lâ 1 với biển..số 
loại IV), như ta nói ở đây, các loại biến.số lại II.này cầnphă.i đặc khống chế hay giảm thiểu 
hóa ảnh -hưởng có chủng ông cách thiết lập các mô thức nghiên cứu thích hợp hay áp dụng 
phương pháp Phân tích đồng bicn (analysis ofcovariance) trong thống kê học. Ta sẽ đề cập 
đến các phương pháp khống chếvc sau này. 

Các biến số loại III hay cũng có thể gọi là nhưng biến số tương tác (interaction) giữa 
thầy và trò, bao gồm toàn bộ hành vi của thầy và trò trong và ngoài lớp học. Đó là những biến 
số có tầm quan trọng rất lớn trong việc đánh giá công tíc dạy tốt và học tốt. Lớp học được coi 
như là tiêu điểm trong đó nhân cách và việc đào tạo của thầy giáo được thể hiện ra bằng hành 
động. Cũng vậy, những ảnh hưởng của môi trường và nhất cách của học sinh quyết định hành 
động của chúng.. trong lớp học. Chính là qua sự tương tác thầy trò mà chúng ta mong mỏi đạt 
đến các mục tiêu giáo dục và sự tương tác ấy diễn ra như thế nào, ảnh hưởng đến kết quả 
giảng dạy ra sao là những vấn đề nghiện cứu có ý nghĩa rất lớn lao. Tiếc rằng, cho đến nay ta 
còn hiểu biết rất ít về vấn đề này. Khuynh hướng của các cuộc nghiên cứu về giảng dạy và 
học tập trên thế giới ngày nay là nhằm tìm giải đáp cho những câu hỏi ấy. 

Biến số loại IV là những biến số liên quan đến các tiêu chuẩn đánh giá toàn bộ hoạt 
động giảng dạy. Các biến số này có thể xếp hạng trên một chuỗi liên tục đi từ "gần" đến nxa, 
căn cứ trên những mục tiêu giáo dục đã được qui định. Các tiêu chuẩn "gần" là những chuẩn 
liên hệ đến những mục tiêu trước mắt của giảng dạy, chẳng hạn, những kết qua có thể đo 
lường được sau một thời gian giảng dạy: các tiêu chuẩn "xa" liên quan đến những mục tiêu 
mà người học sinh đạt được sau khi rời trường để tiến lên những cấp học cao hơn (thí dụ: đại 
học) hay phục vụ cho xã hội. 

Hình vẽ hay mô hình dưới đây cho thấy sự liên hệ qua lại giữa các biến số Những mũi 
tên liền và đậm nét biểu thị những ảnh hưởng trực tiếp, nhang đường cô dấu chấm biểu thị cho 
các anh hưởng gián tiếp. Tất nhiên, mô hình này không phải là mô hình duy nhất mô tả các 
mối liên hệ qua lại giữa các biến số liên hệ đến hiệu năng giảng dạy của thầy giáo. Mô hình 
nào, như ta đã biết, cũng đặt trên cơ sở lý luận nào đó mà người nghiên cứu chấp nhận. Riêng 
mô hình trình bày dưới đây ít nhất cũng dựa trên hai giả định căn bản: 

(1) Nhân cách của thầy giáo có tính cách ổn định một phần nào và ảnh hưởng một cách 
vững chãi.đến hành vi hay hoạt động của họ trong lớp học. Giả định này rất quan trọng vì nếu 
hành vi của thấy giáo hoàn toàn hay một phầnlớn được quyết định bởi môi trường học tập và 
các biến số liên quan đến học sinh, thì mọi sự tiên đoán hoặc cố gắng khái quát đều vô hiệu 
quả. 

(2) Thầy giáo, so với các yếu tố khác (chẳng hạn như gia đình, trường học, phương tiện 
học tập, hiệu trưởng... ) là yếu tố chính yếu tạo nên sự tăng trưởng (tiến bộ) của học sinh về 
các mặt kiến thức, thái độ, kỹ năng, kỹ xảo hướng đến các mục tiêu giáo dục đã đề ra. 

Thí dụ về cách phân tích vấn đề giáo dục trên đây cho thấy tầm quan trọng của công 
việc này và tính cách phức tạp của nó như thế nào. Đối với vấn đề nghiên cứu ta đang đề cặp 
ỡ đây làm thí dụ, nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa công tác đào tạo của trường sư phạm 
với hiệu năng giảng dạy của các giáo sinh đã tốt nghiệp, ta thấy rằng nó không chỉ đơn giản là 
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vấn đề tương quan giữa các biến số loại 1 và biến số loại IV mà còn có nhiều hơn thế nữa. 
Công việc phân tích vấn đề cho thấy rằng ngoài các biến số loại 1 ra còn có nhiễu loại biến 5ô 
khác nữa cùng ảnh hưởng đến hiệu năng giảng dạy của giáo chức mà ta cũng phải để ý đến 
trong cuộc nghiên cứu, để tử đó ta (l) giới hạn lại vấn đề,. (2) đặt mô thức nghiên cứu làm sao 
cớ thể khống chế các biến số ngoại nhập hay những biến số ngoài phạm vi nghiên cứu của ta 
vào lúc này. 

Mô hình trên đây có thể xem như một mô hình tổng quát cho vấn đề giảng dạy của thầy 
giáo nói chung. Không những việc phân tích vấn đề trình bày trên đây có thể giúp cho ta nhận 
ra các yếu tố cần thiết phải tìm hiểu trong vấn đề nghiên cứu trước khi xác định và giới hạn 
vấn đề nghiên cứu, mà còn gợi ra được nhiều vấn đề nghiên cứu khác nữa. Nói cách khác, mô 
hình trên đây có thể gợi cho ta một hệ thống gồm nhiều đề tài liên quan đến hiệu năng giảng 
dạy của giáo chức để làm căn bản cho một chương trình nghiên cứu có hệ thống.  

Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Sau khi lựa chọn được một vấn đề chuyên biệt để nghiên cứu và phân tích kỹ vấn đề, 
nhiều khi ta cần phải giới hạn lại phạm vi cuộc nghiên cứu của từ nhiều hơn nữa để lâm sao 
cho phù hợp với khả năng và điều kiện. nghiên cứu của ta lúc bấy giờ. Để làn công ựiac này, 
ta có thể chẻ câu hỏi nêu ra lúc ban đầu ra thành nhiều câu hỏi phụ khác nhau. Thí l, câu hỏi ta 
nêu ra lúc ban đầu liên quan đến hiệu năng giảng dạy của thầy giáo, ta có thể đặt ra nhiều.câu 
hỏi phụ xét về nhiều mặt khác nhau của sự than đổi ở học sinh: kiến thức về môn học, thái độ, 
tình câm, kỹ năng, kỹ xảo.:. Trong nhiều trường hợp, ta không thể xét tất cả mọi khía cạnh ấy 
trong một công trình nghiên cứu được vì lý do thời gian, điều kiện, phương tiện, kỹ thuật, phí 
tổn nghiên cứu..: mà chỉ có thể tập trung vào một khía cạnh nào đó mà thôi. Công trình nghiên 
cứu nào cũng có những giới hạn nhất định của nói nếu người nghiên cau muốn tìm hiểu một 
vấn đề cho thật cặn kẽ. Một công trình nghiên cứu càng ôm đồm càng dìu vấp phải sai lầm, 
thiếu sót. 

Trình bày vấn đề nghiên cứu trong bản tưởng trình nghiên cứu 

Đây thường là phần mở đầu, nhưng là phần rất quan trọng, của mọi.công trình nghiên 
cứu. Trong quá trình tham khảo tài liệu, sử dụng mô hình để phân tích vấn đề hay có khi phải 
thực hiện một cuộc nghiên cứu thăm dò, người nghiên cứu phải sửa ới sửa lại phần trình bày 
vấn đề này trước khi chấp nhận một lối trình bày chính thức cho bản tường trình nghiên cứu 
của mình.. 

Khi mô tả vấn đề nghiên cứu của mình, người nghiên cứu thường trình bày cơ sở lý 
luận Của Cuộc nghiên cứu, các giả định căn bản được đặt ra cho cuộc nghiên cứu, các sự 
kiện, các mối liên hệ, các lối giải thích do công việc phân tích vấn đề đã cho thấy, các công 
trình nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến vấn đề và những ý kim hay phê phán của 
người nghiên cứu Các yếu tố này cũng như các tài liệu tham khảo không liệt kệ m91. cách rời 
rạc mở phải đọc dữ trong mối ức n hệ chặt chẽ giữachúng với nhau..Vấn đề nghiên cứu 
thường được diễn tả dưới dạng một câu phát biểu mô tả hay một câu hỏi trong đó.nêu lên mối 
liên hệ giữa các. biển số. Giải thuyết là một trong những.phương tiện ích lợi nhất đi diễn tả 
các vấn đề nghiên cứu Oà được diễn tả dưới dạng nào đi chăng nữa, mực tiêu của việc trình 
bày vấn đề nghiên cứu là đã hướng, dẫn người dọc đến vấn đề dang được nghiên cứu và giới 
thiệu các khía cạnh của vấn đề một cách rành mạch và cụ thể. 

Nói rằng vấn đề nghiên cứu phải được diễn tả một cách rành mạch, rõ ràng, điều đó có 
nghĩa là hiện tượng đang đưfc xem xét phải được mô tả một cách chính xác và mỗi tử, mỗi 
khái niệm phải gợi lên ở tất cả các độc giả có thẩm quytn cùng một ý nghĩa, chứ không thể 
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hiểu khác được. Vì vậy khi viết bản tường trình nghỉm cuối nhiều khi, sau phần trình bày vấn 
đề, người nghiên cứu còn phải dưa ra những định nghĩa cụ thể cho các khái niệm được sử 
dụng trong cuộc nghiên cứu. 

Thí dụ, vấn đề nghiên cứu là: "sự khuyến khích có ảnh hưởng gì đến thành tích học tập 
của học sinh trung học hay không?". Trong thí dụ này vấn đề nghiên cứu được phát biếu dưới 
dạng một câu hỏi trong đó ta nhận thấy có hai biến số. "sự khuycn khích và thành tích học 
tập" và mối liên hệ giữa hai bán số ấy được biểu hiện bằng từ "ảnh hưởng". Nhưng lối đặt vấn 
đề như thế vẫn chứa ro ràng vì có một số từ ngừ cần phải được định nghĩa. Định nghĩa trong 
nghiên cứu không phải là rút ra một lối giải nghĩa nào đó có sẵn trong các từ điển, mà là một 
lối truyền đạt ý tưởng từ người nghiên cứu tới người đọc bằng cách nêu lên những đặc điểm, 
những biểu hiện hay thí dụ cụ thể, những phương cách được sử dụng để quan sát... , căn cứ 
vào lối sử dụng từ ngữ ấy riêng cho cuộc nghiên cứu đang thực hiện. Như vậy, khi định nghĩa 
từ "trung học" hay "học sinh trung học" người nghiên cứu phải xác định cho rõ đó là những 
học sinh nào, ở cấp II hay cấp III hay cả hai, ở những tạp nào... "Sự khuyến khích" ở đây cũng 
phải định nghĩa rõ ràng cho người đọc có thể hiểu được những hình tác khuyến khích nào 
được đề cập đến trong công trình nghiên cứu: khuyến khích bằng phần thường, bằng hiện vật, 
khuyến khích bằng lối cho điểm cao, khuyến khích bằng lời khen của thầy giáo hay tất cả các 
hình thức ấy? Nếu hình thức khuyến khích được nghiên cứu là lời khen của thầy giáo thì khi 
người nghiên cứu còn phải xác định lời khen ấy được đưa ra trong trường hợp nào, như thế 
nào: khen ngợi khi làm đúng hay cả khi học sinh làm sai?... "Thành tích học tập" lại là một 
biến số khác cần định nghĩa. Thành tích ấy được biểu hiện như thế nào? Đo lường bằng cách 
nào? Phải chăng đó là kết quả kỳ thi hay lời phê bình, nhận xét của thầy giáo? 

Tóm lại khi trình bày vấn đề nghiên cứu, ta cần phải nêu rõ băn chất của vấn đề, các lý 
luận căn bản, các sự kiện, các lối giải thích, các công trình nghiên cứu đã thực hiện, các câu 
hỏi có thể nêu lên quanh vấn đề nghiên cứu, những giới hạn của vấn đề nghiên cứu. 

Vấn đề chuyên biệt được lựa chọn làm căn bản cho cuộc nghiên cứu cần phải được 
trình bày dưới dại câu hỏi hay câu phát biểu trong đó nêu lên mối quan hệ giữa các biến số. 
Điều quan trọng là vấn đề nghiên cứu cần phải được trình bày một cách rõ ràng để tránh mọi 
sự hiểu lầm có thể có. Trong nhiều trường hợp, ta cần phải định nghĩa các khái niệm hay các 
từ được sử dụng trong câu phát biểu vấn đẻ để tránh tình trạng "ngôn ngữ. bất đồng" dẫn đến 
những sự hiểu lầm, những cuộc tranh cãi bất tận ra ngoài vấn đề, nhiều khi.không đem đến lợi 
ích gì cho sự phát triển kiến thức. 

 

GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU  

Trong chương I và chương II đã bàn sơ lược về giả thuyết nghiên cứu và kiểm nghiệm 
giả thuyết. F. Engel5 gọi giả thuyết là "hình thức phát triển của khoa học tự nhiên còn suy 
nghĩ". Ta cũng biết rằng giả thuyết là một phát biểu có tính cách ước đoán, một giải pháp đưa 
ra để kiểm nghiệm về mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số hoặc hiện tượng quan sát. Giả 
thuyết là giải pháp ước đoán cho vấn đề nghiên cứu và được biểu thị dưới dạng những điều 
khái quát hóa hay những mệnh đề. 

Phần dưới đây sẽ đề cập đến hai vấn đề chính yếu: (1) cách xây dựng giả thuyết, (2) 
kiểm nghiệm giả thuyết. 

Xây dựng giả thuyết 
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Giả thuyết là những sự ước đoán Có tính toán nhưng không phải nảy sinh hoàn toàn do 
sự tình cờ may mắn. Thật ra khó mà đưa ra những qui tắc.chính xác có thể giúp cho người ta 
đề ra các giả thuyết, nhưng ta có thể kể ra một số điều kiện có thể dẫn dắt người nghiên cứu 
xây dựng được giả thuyết. 

Trước hết, nhà khoa học không phải là con người chỉ dựa vào những sự quan sát riêng 
của mình để đưa ra các giả thuyết, mà còn phải quen thuộc với những sự kiện đã từng được 
chấp nhận, những lý luận hiện hữu, các công trình nghiên cứu đã thực hiện xung quanh vấn đề 
đang tìm hiểu. Tham khảo tài liệu là vấn đề cần thiết, nhưng lệ thuộc vào các ý tưởng đã có 
sẵn và từng được chấp nhận có thể làm tiêu diệt khả. năng sáng tạo của người nghiên cứu, 
khiến cho họ thấy cây không thấy rừng, không thể khái.quát hóa các dữ kiện cần thiết để đưa 
ra các giải pháp mới cho vân đề. VÌ vậy, có khi người nghiên cứu phải vượt ra khỏi lĩnh vực 
quen thuộc cêa mình để nhìn yến đề dưới một khía cạnh mới mẻ. Sự thông hiểu của người 
nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khoa học có thể giúp cho họ tìm ra những lối tiếp cận mới mẻ 
cho vấn đề và nhờ đó có thể phát hiện được những giải pháp hay giải pháp độc đáo. Nhưngcố-
nhiên,:trước khi đưa ra một giả thuyết nào mới người nghiên cứu cũng phải đánh giá giả 
thuyết ấy dưới ánh sáng của các lý luận hiện có. 

Người nghiên cứu phải có một kiến thức khá rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình và 
các lĩnh vực khoa học khác, phải biết kiềm chế các thành kiến thiên vị, phải mở rộng tầm 
quan sát Nhưng tất cả các điều kiện ấy vẫn chưa đử nếu người nghiên cứu không biết vận 
dụng trí tưởng tượng của mình. Theo Einstein, "trí tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn cả kiến 
thức". Trí tưởng tượng là sản phẩm của thái độ thích mạo hiểm, thích tìm tòi và trí óc lanh lẹn. 
Đứng trước một vấn đề khó khăn, người nghiên cứu giàu kinh nghiệm sẽ cho rằng lối giải 
thích truyền thống và hiển nhiên có thể không đúng hay không thích hợp. Thái độ nghi ngờ ấy 
sẽ kích thích người nghiên cứu tìm ra những khe hở, những thiếu sót trong những lý luận cũ. 
Để thoát khỏi những răng buộc của các tư tưởng cũ, người nghiên cứu cố gắng nhìn thấy rằng 
vấn đề khó khăn cần phải giải quyết từ những quan điểm mới lạ, hay cần phân nhỏ kiến thức 
đã có sẵn về vấn đề để rồi phối hợp cách nhân tố ấy lại theo những mô thức mới Người nghiên 
cứu sẽ đặt cho mình những câu hỏi: hiện tượng này cô,giống như một hiện tượng nào khác 
nữa không? Có cái gì ta có thể thêm vào, loại bớt đi, xếp đặt hay phối hợp lại hay không? Ta 
có thể sáng tạo một khái niệm để giải thfch cho hiện tượng này được hay không? Ta có thể 
nào đưa. ra một giải thích ngược lại với những gì đã từng được chấp nhận về những hiện 
tượng này? 

Những giả thuyết có giá trị bao giờ cũng là sản phẩm của quá trình tìm tòi, lựa chọn 
nhiều giải pháp công phu và lâu dài. Không bao giờ người nghiên cứu vội vã chấp nhận một 
giải pháp độc đáo nào đó vừa chợt nghĩ ra mà không thăm dò nhiều lối giải pháp khác có thể 
thay thế nó. Người ta vẫn thường cho rằng "cái giỏ rác" của nhà khoa học thành công bao giờ 
cũng đầy ắp những ý tưởng đã bi bỏ đi. Darwin đã từng tuyên bố rằng chưa bao giờ ông đưa 
ra một giả thuyết mà không sửa đổi nhiều lần hay huỷ bộ nhiều gia. thuyết khác. Einstein 
cũng đã từng nôi rằng chín mươi chín phần trăm các kết luận. của ông đều sai. Các giả thuyết 
ấy chỉ là sự ước đoán và đa số các giả thuyết ước đoán ấy đề sai lầm. Chỉ có một số ít các giả 
thuyết ấy được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Tóm lại, trí tưởng tượng dồi dào và khả năng đưa ra những điều ước đoán phong phú là 
những điều kiện hàng đầu mà người nghiên cứu cần phải có nếu muốn đưa ra những phát 
minh có giá trị lâu dài. 

 Một thí dụ xây dựng giả thuyết 
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Bây giờ ta mới trở lại ví dụ về cô giáo X dạy môn tập đọc tại lớp một. Ta nhớ lại rằng 
cô giáo X đang gặp phải một sự khó khăn trong việc dạy: một số học sinh trong lớp của cô rất 
chậm biết đọc. Vấn đề đầu tiên cô nêu ra là: tại sao một số học sinh của tôi lại chậm biết đọc? 
Cô quyết định nghiên cứu vấn đề này để đưa ra giải đáp. Như ta đã biết, cô thực hiện một 
chương trình đọc sách tham khảo các công trình nghiên cứu đã thực hiện về vấn đề này, tiếp 
xúc với các bạn đồng nghiệp, nói chuyện với cha mẹ học sinh, tham khảo ý kiến của các bác 
sĩ... Từ đó, cô quan sát kỹ hơn nữa các học sinh trong lớp. Có bao nhiêu em vai, em gái? Các 
em gặp những gì khó khăn trong khi tập đọc? Do sự hiểu biết đã thu nhập được cũng như do 
kinh nghiệm bản thân cô cố gắng đưa ra những lời giải thích: phải chăng các em chậm biên 
đọc là vì khó khăn kinh tế của gia đình? Vì các em kém thông minh? Vì mắt, tai kém Vì cha 
mẹ bất hòa? Vì bất ổn định cảm xúc?... Bâng cách quan sát và phân tích, cô cố tìm ra mối liên 
hệ giữa sự kiện quan sát với các lối giải thích. Việc xe 1 xa các hồ sơ, tiếp xúc với gia đình 
các em chậm biết đọc khiến cô loại ra các nguyên nhân gia đình. Tham khảo phiếu sức khoẻ 
của các em, cô giáo X nhận thấy không có em nào trong số học sinh chậm biết đọc của cô 
mang bệnh tật gì về mắt hay tai. Mỗi khi một câu hủi mới đặt ra, cô giáo X tải thu thập thêm 
các dữ kiện. Bằng cách thêm bớt, sắp đặt lại các phối hợp các tài liệu với nhau như vậy, cô 
giáo X mỗi lúc lại nhìn thấy rõ hơn các sự kiện và lối giải thích phù hợp với vấn đề của cô. 
Công việc quan sát, thu thập các bằng chứng liên quan đến các giả thuyết có thể có, cô giáo X 
đã có thể loại bỏ một số giả thuyết và giữ lại hai lối giải thích còn lại:  

(1) Các em chậm biết đọc vì chúng không cảm thấy hứng thú trong việc học tập. Giả 
thuyết của cô trong trường hợp này có thể là: sự hứng thú trong giờ tập đọc có ảnh hưởng đến 
khả năng tập đọc của các em học sinh ốp một, hoặc rõ ràng hơn nữa, "mức độ hứng thú của 
các em học sinh lớp Một trong giờ tập đọc có liên hệ đến thành tích tập đọc của các em. 

(2) Các em chậm biết đọc vì chúng không có khả năng phân biệt hình thù của các chữ 
viết. Giả thuyết này có.thể đưa ra trong trường hợp này là: "khả năng phân biệt hình thù của 
các chữ viết có ảnh hưởng đến thành tích tập đọc của các em học sinh lớp Một "hoặc" nếu ta 
tập luyện cho học sinh lớp Một khả năng phân biết hình thể, hình thù của các sự vật thì thành 
tích tập đọc của các em cũng sẽ tăng lên". 

Sau khi đưa ra hai lối giả thuyết trên đây, cô giáo X tham khảo thêm các tài liệu, suy 
nghĩ về các phương pháp cần thực hiện để kiểm chứng các giả thuyết trên. Sau quá trình phân 
tích và suy nghĩ về giả thuyết 1, cô nhận thấy giả thuyết này rất phù hợp nhưng trong hiện tại 
cô chưa tìm ra một cách nào đo lường mức hứng thú của trẻ emrcho thật Chính xác. Hơn nữa, 
vì đây là lần dầu tiên cô cố gắng thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học, không muốn 
quá ôm dỏm, cô đành giới hạn vấn đề nghiên cứu vào một giả thuyết khác, tức giả thuyết 2 
trên đây. Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, cô giáo X nhận thấy cần định nghĩa một số từ 
ngữ, chẳng hạn, 

 "Tập đọc ở lớp một" hiểu theo ý nghĩa trong cuộc nghiên cứu này là một hình thức 
hoạt động có kiểm soát trong lớp học theo đó các em phải cố gắng dọc cho đúng các chữ viết 
mà cô giáo trình bày trên bảng. 

“Thành tích học tập” được biểu hiện bảng số tử (hay tỉ lệ bách phân) mỗi em đức đúng 
trong số các từ cô giáo trình bày, trên bảng.  

Kiểm nghiệm giả thuyết 

Một giả thuyết là một lối giải thích tạm thời, có thể đúng, về hiện tượng mà người 
nghiên cứu đang muốn tìm hiểu. Nhưng dù sao giả thuyết cũng vẫn chỉ là mộ(diều ức đoán, 
còn cần phải được kiểm nghiệm để được chấp nhận hay bác bỏ. 
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Như ta đã biết trong chương II, sau khi đưa ma một giả thuyết sơ khởi người nghiên 
cứu còn phải (l) suy diễn các hệ quả, (2) lựa chọn các phương pháp khảo nghiệm bằng các 
cuộc thí nghiệm hay bàng quan sát để xem các hệ quả ấy có thực sự xẩy ra hay không, (3) 
thực hiện cuộc khảo nghiệm ấy, do đó thu thập các sự kiện xác nhận hay bác bỏ giả thuyết. 

Suy diễn hệ quả 

Có những giả thuyết có thể kiểm nghiệm một cách trực tiếp đượrc, nhưng nhiều giả 
thuytt khoa học phải được kiểm nghiệm một cách gián túp. Nếu ta đang đi Honda, đột nhiên 
xe bị tắt máy, ta có thể gia thuyí rằng xe của ta đã.cạn xăng. Muốn kiểm nghiệm giả thuyết ấy, 
la chỉ việc mở bệnh xăng ra xem. Đó là lối kiểm nghiệm trực tiếp. Nhưng với ví dụ ta đã đưa 
ra (rong chương 1 về người công nhân đi công tác trở về thấy căn nhà bị trốc ngói thì người 
ấy không thể kiểm nghiệm trực tiếp cả thuyết cho rằng căn nhà đã bị hư hại vì bão. ông ta 
phải suy diễn các hệ quả phải xảy ra nếu giả thuyền ấy là đúng. ông có thể lý luận rằng nếu 
giả thuyết này đúng thì một câc hệ quả của nó có thể quan sát được và kiểm nghiệm được một 
cách trực tiếp Vì ông ta không thể trực tiếp quan sát được nguyên nhân gây ra sự thiệt nên ông 
phải đưa ra một số các suy diễn lôgich như sau: 

(l) Nếu ngôi nhà bị thiệt hại vì bão thì: 

- không những mái nhà bị hư hại mà là một vài nơi nào đó trong nhà và xung quanh 
nhà cũng có dấu vết hư hại;  

- những người hàng xóm sẽ cho biết là có bão trong vùng này và nhà của họ cũng bị 
hưhại tương tự. 

Chính hệ quả này mới có thể kiểm nghiệm trực tiếp được. Việc suy diễn các hệ quả từ 
giả thuyết không phải là việc làm đơn giản mà trải lại thường đòi hỏi sự suy luận lô gích khá 
rắc rối, phức tạp. Cần phải làm sao bảo đảm được rằng các hệ quả ấy đã được rút ra từ giả 
thuyết một cách lô gích và được diễn tả một cách chính xác sáng sủa và có thể kiểm chứng 
được vì rõ ràng ta không thể nào kiểm chứng một giả thuyết suy diễn tối nghĩa hay những hệ 
quả không ăn nhập gì với giả thuyết gốc. Nhiều nhà khoa học đã phải bỏ ra hàng năm trời, sau 
khi đã đưa ra được một giả thuyết có ý nghĩa, để suy diễn và kiểm nghiệm nhiều hệ quả khác 
nhau của giả thuyết đề ra. 

Lựa chọn các phương pháp kiểm nghiệm  

Sau khi đã xác định được những hệ quả lô gích suy diễn tử giả thuyết, người nghiên 
cứu phải tìm phương cách nào đó để kiểm nghiệm các hệ quả ấy. 

Việc lựa chọn và hoàn bị các phương pháp kiểm nghiệm giả thuyết đòi hỏi người 
nghiên cứu phải nắm vững các kỹ thuật cần thiết (sẽ đề cập trong các chương sau) và phải bỏ 
ra nhiều công phu suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn để tìm ra phương cách kiểm nghiệm nào có 
hiệu quả tối đa. Không có gì tai hại bằng khi ta phạm phải những sai lắm kỹ thuật sơ đẳng 
trong việc lựa chọn các chủ thể nghiên cứu, đặt các mô thức thí nghiệm, soạn các bản bút vấn 
hay các bản điều tra, hay kiểm soát tính xác thực của một tài liệu lịch sử.:. Đo lường trí thông 
minh của học sinh Việt Nam mà sử dụng những trắc nghiệm trí thông minh cóp nhặt của nước 
ngoài, đo lường thành tích học tập mà không có những bài trắc nhiệm khách quan, giá trị và 
đáng tin cậy, đó chỉ là những việc làm liều lĩnh, hao phí thời giờ, tiền bạc và sức lao động một 
cách vô ích. 

Khi lựa chọn các phương thức kiểm nghiệm người nghiên cứu phải tự đặt cho mình các 
câu hỏi: các kiểm nghiệm này có biểu thị đúng đắn những yếu tố,điều kiện và mối liên hệ với 
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giả thuyết suy diễn hay không? Có khách quan, giá trị và đáng tin cậy không? Nó có giúp ta 
thu thập các bằng chứng cần thiết với nỗ lực tối thiểu hay không. 

Những sai lầm trong việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm nghiệm giả 
thuyết có thể khiến cho nhà phê bình bác bỏ hẳn những kết luận của toàn thể công trình 
nghiên cứu, cho nên người nghiên cứu cần phải được huấn luyện các kỹ thuật này, và phải hết 
sức thận trọng trong việc áp dụng các kỹ thuật trong cuộc nghiên cứu của mình. Điều cần nên 
nhớ là người nghiên cứu tập sự không nên sử dụng một kỹ thuật nghiên cứu nào mà mình 
chưa được huấn luyện chu đáo, vì nhiều loại phương pháp hay kỹ thuật bề ngoài xem thật là 
đơn giản, chẳng hạn như trắc nghiệm khách quan, nhưng thật ra rất là phức tạp, đòi hỏi sự 
huấn luyện khá lâu dài trước khi có thể soạn thảo một bài trắc nghiệm giá trị và đáng tin cậy 
khả dĩ dùng được trong cuộc nghiên cứu. 

Trong khi tiến hành cuộc kiểm nghiệm, người nghiên cứu cần vạch rõ những gì cần 
phải làm theo từng giai đoạn, ghi rõ trong một cuốn nhật ký những phương cách áp dụng và 
kết quả thu lượm được, như vậy sẽ giúp cho người nghiên cứu soạn thảo bản tường trình 
nghiên cứu vào lúc kết thúc. Trong bản tường trình kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu bao 
giờ cũng phải báo cáo chi tiết về các chủ thể lựa chợn trong cuộc nghiên cứu, mô thức nghiên 
cứu, cách khống chế những biến số ngoại nhập, các kỹ thuật thống kê áp dụng và bất cứ 
những sự việc nào xảy ra có ý nghĩa quan trọng với cuộc nghiên cứu. Nếu phương pháp kiểm 
nghiệm được dựa trên một số giả định nào đó, thì bản tường trình cũng phải nêu rõ. Sự thiếu 
sót các dữ kiện quan trọng hay lối trình bày tối nghĩa về kết quả nghiên cứu sẽ làm cho vấn đề 
nghiên cứu trở thành bí hiểm, khó hiểu hơn thay vì giải quyết được vấn đề.  

Chấp nhận giả thuyết 

 Đến đây ta hãy tóm lược lại những gì đã nói ở trên. Sau khi phân tích vấn đề, phát biểu 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết, suy diễn những hệ quả lô gích có thể quan sát được 
nếu giả thuyết là đúng. Nếu giả thuyết H1 là đúng thì ta phải quan sát được các hệ quả C1, C2, 
C3… Để kiểm nghiệm xem những hiện tượng trước kia chưa được xét đến này có xây ra thực 
sự như H1 đã tiên đoán hay không, người nghiên cứu phải thực hiện những cuộc khảo 
nghiệm. Căn cứ trên bằng chứng thực tế do các cuộc kiểm nghiệm đem lại, người nghiên cứu 
rút ra một kết luận, tức là suy diễn qui nạp, rằng giả thuyết được chấp nhận hay bác bỏ. 

Sự thành công của một cuộc nghiên cứu không phải chỉ tùy thuộc vào vấn đề,giả 
thuyết, các hệ quả suy diễn có thể quan sát được các kiểm nghiệm và kết luận, mà còn ở sức 
mạnh thuyết phục của lối lý luận lô gích nối kết các nhân tố ấy lại với nhau. Giả thuyết phải 
đưa ra một lối giải thích lô gích cho vấn đề được đặt ra. Các hệ quả suy diễn phải được ngầm 
hiểu một cách lô gích trong giả thuyết chính, hoàn cảnh thực hiện cuộc khảo nghiệm phải biểu 
thị một cách đúng đắn các yếu tố chính yếu đã được nêu ra trong các hệ quả suy diễn, các kết 
luận phải được dựa trên những bằng chứng thực tế thu nhập được trong cuộc khảo nghiệm. 

Nên nhớ rằng khi ta nói ta "chấp nhận" hay xác nhận" một giả thuyết, điều đó không có 
nghĩa là ta "chứng minh" rằng giả thuyết ấy hoàn toàn đúng. Nhà khoa học chỉ chấp nhận một 
giả thuyết chứ không chứng minh giả thuyết ấy là duy nhất và đúng tuyệt đối. Giả thuyết 
không bao giờ được chứng minh bằng cách đưa những bằng chứng thực tế phù hợp với các hệ 
quả của nó. Bằng cách này người ta chỉ có thể xác nhận rằng giả thuyết ấy có thê dừng ở một 
mức độ nào đó mà thôi. 

Chẳng hạn ta chứng tỏ được rằng Cl, C2, và C3 ủng hộ cho giả thuyết H1 hay xác nhận 
nó một phần nào. Nhưng ta nên nhớ rằng còn có thể có những giả thuyết khác cũng giải thích 
được các hệ quả ấy. Hơn nữa nếu ta xem xét nhiều đến hiện tượng hơn nữa thì cũng có thể 
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xảy ra trường hợp một sự kiện nào đó liên hệ đến vấn đề có thể giải thích được bằng một giả 
thuyết khác chứ không phải bằng giả thuyết Hl. Lấy thí dụ, người nghiên cứu đưa ra giả 
thuyết rằng trí thông minh kém là nguyên nhân của nạn thiếu niên phạm pháp. ông có thể tìm 
ra bằng chứng cho thấy một tỷ lệ khá cao các thiếu niên can án có thương số trí tuệ dưới mức 
trung bình. Nhưng điều đó có thể chứng minh được rằng trí thông minh kém là nguyên nhân 
của sự phạm pháp của thiếu niên được không? Có thể rằng trí thông minh có liên hệ đến sự 
phạm pháp, nhưng còn có nhiều yếu tố khác nữa có thể liên hệ đến sự phạm pháp. Có thể rằng 
trí thông minh chỉ có liên hệ đến di truyền, môi trường hay một yếu tố nấc khác hay sự phối 
hợp của nhiều yếu tố và chính các yếu tố này mới đúng là nguyên nhân của sự phạm pháp của 
thiếu niên. Có thể rằng tình trạng thấp kém về trí thông minh xảy ra với những trẻ biết tôn 
trọng luật pháp cũng thường xuyên như với trễ phạm pháp phát xuất từ những môi trường 
giống nhau. 

 Tóm lại, nhà nghiên cứu khoa học không đưa ra một chân lý tuyệt đối ông không thể 
tuyên bố với sự chắc chắn tuyệt đối rằng giả thuyết của ông là giả thuyết duy nhất đúng để 
giải thích hiện tượng mà chỉ cố gắng làm càng gân đến mục tiêu này bao nhiêu càng tốt. Mỡ 
rộng phạm.vi các hệ quả của.giả thuyết cũng chưa có thể chứng minh rằng giả thuyết là đúng, 
xác nhân nhiều hệ quả của giả thuyết cũng chưa có thể chứng minh rằng giả thuyết ấy là tuyệt 
đối đúng, nhưng xây dựng một mạng lưới gồm nhiều bằng chứng sẽ khiến cho giả thuyết ấy 
"có phần đúng nhiều hơn", hay nổi cách khác, bằng cách ấy ta sẽ tiến gần hơn đến chân lý 
tuyệt đối. 

Một ví dụ về kiểm nghiệm giả thuyết 

Để cụ thể hóa các điều đã trình bày trên đây, ta hãy trở lại với ví dụ của Galileo đã đưa 
ra trước đây. Ta nhớ rằng Galileo đã xây dựng ba giả thuyết có thể giải thích thừa đáng.. hiện 
tượng chuyển động. Các giả thuyết này chỉ là những giải pháp đề nghi, chứ chưa được xác 
nhận, Galileo phải suy diễn và kiểm nghiệm các hệ quả của mỗi giả thuyết. 

Trước hết ông kiểm nghiệm giả thuyết cổ xưa: tốc độ của vật rơi tỉ lệ với trọng lượng 
của nó. Từ giả thuyết ấy ôngsuy diễn ra hệ quả: nếu giả thuyết này đúng thì khi các vật có 
trọng lượng khác nhau được thả rơi cùng một lúc từ cùng một độ cao, chúng sẽ. chạm mặt đất 
vào những thời gian khác nhau: Sự hiểu biết thông thường có thể chỉ cho ta biết rằng vật năng 
sẽ chạm mặt đất trước vật nhẹ. Nhưng Galileó không chịu chấp nhận lối giải thích này chỉ vì 
nó lô gích. ông nhất định đem giả thuyết ấy:ra kiểm nghiệm. Trong tháp Pisa ông phát hiện ra 
rằng ngoại trừ sự khác biệt gây ra do sự cản trở của không khí, các vật với trọng lượng khác 
nhau đều rơi theo cùng một tốc độ (và nếu trong chân không, chúng sẽ chạm đất cùng một 
lúc). Do đó, Galileo đã bác bỏ giả thuyết cho rằng tốc độ của vật rơi tùy thuộc vào trọng 
lượng của nó. 

 Tiếp theo đó, Galileo kiểm nghiệm giả thuyết thứ hai: tốc độ tỉ lệ với khoảng cách 
trong đó vật di chuyển. Nhưng ông bác bỏ giả thuyết này vì ông đã chứng minh bằng toán học 
rằng một trong các hệ quả của nó là vô lý. Như.vậy ông quay sang giả thuyết thứ ba: tốc độ tỷ 
lệ với thời gian của vật rơi. Nói cách khác, ông nêu ra rằng sự gia tăng hay thay đổi tốc độ 
trong bất cứ khoảng đơn vị thời gian nào là một hằng số. 

Giả thuyết thứ ba này của Galilềo không thể kiểm nghiệm trực tiếp được. Nhưng ông 
suy diễn rằng nếu giả thuyết này đúng thì khoảng cách di chuyển của vật rơi tự do thì tỉ lệ với 
bình phương của thời gian chúng rơi. Như vậy, nếu một vật rơi trong một đơn vị thời gian và 
đi được một đơn vị khoảng cách thì trong hai đơn vị thời gian chúng sẽ đi được bốn đơn vị 
khoảng cách và trong ba đơn vị thời gian nó sẽ đi được chín đơn vị khoảng cách. Nếu tìm ra 
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được bằng chứng như vậy thì điều đó sẽ làm tăng sức mạnh của giả thuyết cho rằng sự gia tốc 
của các vật rơi là không thay đổi. 

Để có được bằng chứng thực nghiệm hầu chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết này, Gatileo 
dựng một cuộc thí nghiệm. ông đặt một quả banh bằng kim loại trên một mặt phẳng nghiêng 
rồi để cho quả banh rơi tự do, nhung tương đối chậm chạp, sau đó ông quan sát quả banh đã di 
chuyển trong bao nhiêu đơn vị thời gian với những đơn vị khoảng cách khác nhau. Do kết quả 
của cuộc thí nghiệm đó, Galileo đã có thể trình bày bằng chứng thực nghiệm rằng mối tương 
quan giữa khoảng cách và thời gian quả phù hợp với giả thuyết của ông đưa ra. Do đó giả 
thuyết thứ ba của Galileo đã được sự ủng hộ của cuộc thí nghiệm và tạo thành cơ sở cho lý 
luận mới về sự chuyển động. 

 Sau khi đã hiểu rõ hơn về sự chuyển động, Galileo bây giờ có thể sử dụng một cách 
thỏa đáng hơn định nghĩa của lực. Theo định nghĩa của Galileo, lực không phải là cái gì tạo 
nên sự chuyển động hay tốc độ, như Aristotle trước kia đã từng mô tả, mà là cái tạo nên sự 
thay đổi tí íc độ - tức là sự gia tốc của chuyển động. Như thế, một vật chẳng hạn như một viên 
đạn phóng đi chịu sự gia tốc liên tục chừng nào mà nó còn bị tác động bởi lực. Theo định 
nghĩa của Aristotle vật không ngưng chuyển động khi sự nổ chấm dứt, nó chỉ ngưng thay đổi 
tốc độ. Nó sẽ tiếp tục chuyển động với một tốc độ không thay đổi nếu lực hấp dẫn không kẻo 
nó về phía mặt đất. Bằng cách giải quyết được vấn đề đã từng làm cho ông thắc mắc, Galileo 
đã có thể trình bày cho thế giới một định nghĩa mới của lực có thể áp dụng cho mọi loại 
chuyển động. 

Giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết bất dị 

Loại giả thuyết mà ta đã nói đến từ trước đến nay là "giả thuyết nghiên cứu" hay cũng 
có thể gọi là giả thuyết tổng quát" "thực nghiệm", "đặt vấn đề" hoặc giả thuyết thực chất. 
Nhưng nếu muốn kiểm nghiệm giả thuyết bằng thống kê thì người nghiên cứu phải biến đổi 
giả thuyết nghiên cứu thành giả thuyết bất dị" (nua hypothesis). Bàn về loại giả thuyết thống 
kê hay bất dị vào lúc này có lẽ còn quá sớm. có thể.khiến cho độc giả chưa quen thuộc với 
thống kê thêm bối rối. Ta sẽ bàn kỹ về vấn đề này trong một chương sau. ở đây ta chỉ nêu lên 
sự khác biệt giữa giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết bất dị và đưa ra một số thí dụ đơn giản. 

Giả thuyết nghiên cứu thường nêu lên mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số mà người 
nghiên cứu tiên đoán sẽ xảy ra, còn giả thuyết bất dị không nhất thiết phàn ánh sự mong đợi 
của người nghiên cứu liên quan đến kết quả của cuộc thí nghiệm; nó thường đi ngược lại với 
giả thuyết nghiên cứu. Người ta sử dụng giả thuyết dưới dạng giả thuyết bất dị bởi vì nó thích 
hợp hơn cho các cuộc kiểm nghiệm bằng thống kê. Giả thuyết bất dị phát biểu rằng không có 
sự liên hệ nào giữa các biến số đã được đề cập đến. Người ta chỉ đưa ra giả thuyết bất dị với hi 
vọng rằng nó sẽ bị bác bỏ. Nếu giả. thuyết bất dị này bị bác bỏ thì giả thuyết nghiên cứu được 
chấp nhận. 

Thí dụ, ta trở lại với trường hợp của cô giáo X nói trước đây Giả thuyết chính yếu mà 
cô muốn đưa ra là "khả năng phân biệt hình thể của các chữ viết có ảnh hưởng đến thành tích 
tập đọc của học sinh lớp Một". Từ giả thuyết ấy cô suy diễn những hệ quả như sau: nếu giả 
thuyết ấy đúng thì 

(1) Các số đo lường về khả năng phàn biệt hình thể của các chữ viết sẽ có tương quan 
thuận với các số đo lường về thành tích tập đọc của các học sinh lớp một. 

(2) Các em học sinh được tập luyện về khả năng phân biệt hình thể của chữ viết sẽ đạt 
được thành tích tập đọc cao hơn những em không được tập luyện như vậy… 
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Để kiểm nghiệm các giả thuyết suy diễn này, cô giáo X sẽ gật mô thức kiểm nghiệm ựa 
chọn và áp dụng các trắc nghiệm về khả năng phân biệt hình thể, trắc nghiệm về thành tích tập 
đọc thu thập các dữ kiện. Nhưng muốn kiểm nghiệm các giả thuyết trên bằng thống kê thì cô 
giáo X sẽ phải biến đổi các giả thuyết ấy thành giả thuyết bất dị, chẳng hạn: 

(l) Không có sự tương quan giữa các số đo lường về khả năng phân biệt hình thể các 
chữ viết và số đo lường thành tích tập đọc của học sinh lớp một. 

 (2) Không có sự khác biệt giữa thành tích tập đọc của: nhóm học sinh được huấn luyện 
về khả năng phân biệt hình thể với nhóm học sinh được tập luyện về khá năng ấy. 

Nếu các giả thuyết bất dị rên đây bị bác bỏ bằng các kiểm nghiệm. thống kê thì giả 
thuyết nghiên cứu được chấp nhận. 

 

TÓM TẮT 

Lựa chọn và phân tích vấn đề nghiên cứu là những đòi hỏi tiên quyết mà người nghiên 
cứu cần phải thỏa mãn trước khi khởi sự công việc nghiên cứu của mình, nhưng phần đông 
những người mới tập sự nghiên cứu thường coi nhẹ vấn đề này. 

Người nghiên cứu có thể lựa chọn vấn đề nghiên cứu ngay trong một lĩnh vực hoạt 
động chuyên môn của mình, khi đứng trước một vấn đề khó khăn cần giải quyết hay trong 
quá: trình tham khảo các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã có trước, trong sự tiếp xúc với 
thực tiễn giáo dục, với những giới chức, cơ quan, đoàn thể... Dù trong trường hợp nào, người: 
nghiên cứu cũng nên khởi sự từ một lĩnh vực rộng rãi, rồi qua quá trình tham khảo tài liệu, 
quan sát và suy luận, giới hạn vấn đề nghiên cứu về một khía cạnh nào đố mà mình nhận thấy 
có thể nghiên cứu được xét theo giá trị của đề tài, khả nàng và điều kiện nghiên cứu của mình. 
Công việc này chỉ thực hiện được bằng sự.phân tích vấn đề trong tất cả mọi khía cạnh của nó. 
Hoạt động này bao gồm: (1) tham khảo tài liệu, (2) quan sát và thu thập sự kiện, (3) tìm hiểu 
mối liên hệ giữa các sự kiện, giữa các sự kiện với các giải thích có thể có, (4) qua sự quan sát 
và suy luôm loại ra những giải thích nào không phù hợp, (5) tìm hiểu tương quan giữa các sự 
kiện và các giải thích còn lại, (6) đưa ra những ước đoán để kiểm nghiệm, làm căn bản cho 
cuộc nghiên cứu. 

Vấn đề nghiên cứu thường được diễn tả dưới dạng một câu phát biểu có tính cách mô 
tả hay một câu hỏi trong đó nêu lên mối liên hệ giữa các biến số. Giả thuyết là một trong các 
phương tiện ích lợi nhất để.diễn tả vấn đề nghiên cứu. Giả thuyết theo F. ngels, là hình thức 
phát triển của khoa học tự nhiên còn suy ngư. Nó là một phát biểu có tính cách ước đoán, một 
giải pháp đưa ra để kiểm nghiệm về mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số. Có những giả 
thuyết có thể kiểm nghiệm trực tiếp được, nhưng phần nhiều giả thuyết khoa học phải được 
kiểm nghiệm một cách gián tiếp. Vì vậy, người nghiên cứu phải suy diễn các hệ quả của giả 
thuyết và chính các hệ quả này môi có thể quan sát và do đó mới kiểm nghiệm được. Việc suy 
diễn các hệ quả từ giả thuyết đòi hỏi sự suy luận lô gích nhiều khi rất phức tạp để làm sao bảo 
đảm được các hệ quả ấy đã được rút ra tử giả thuyết một cách lô gích và được diễn tả một 
cách chính xác, sáng sủa. Việc lựa chọn và hoàn bị các phương cách kiểm nghiệm đòi hỏi 
người nghiên cứu phải nắm vững các kỹ thuật nghiên cứu: chọn mẫu, đặt mô thức nghiên cứu 
soạn thảo các dụng cụ đo lường (trắc nghiệm, thang thái độ, câu hỏi điều tra... ), các kỹ thuật 
quan sát, phỏng vấn hay khảo sát tính xác thực của tài liệu tùy theo loại nghiên cứu... Căn cứ 
trên những bằng chứng thực tế do các cuộc kiểm nghiệm đem lại người nghiên á u rút ra một 
kết luận, tức là suy diễn qui nạp, rằng giả thuyết đd(c chấp nhận hay bác bỏ. Trong các cuộc 
kiểm nghiệm bằng phương pháp thống kê, người nghiên cứu thường phải biến đổi các giả 



Trường em  http://truongem.com 
 

44 

thuyết nghiên cứu thành các giả thuyết bất dị, tức là những giả thuyết “không có sự liên hệ” 
hay “không có sự khác biệt”. Đó là những giả thuyết mà người nghiên cứu hi vọng bác bỏ 
được, nếu giả thuyết của mình là đúng. 

  

Chương IV 

CHỌN MẪU VÀ TÍNH NGẪU NHIÊN 

  

Vấn đề chọn mẫu không phải là một điều gì riêng biệt và mới lạ của nghiên cứu khoa 
học mà là công việc mọi người vẫn thường làm trong các hoạt động hàng ngày khi muốn tìm 
hiểu hay đưa ra những nhận xét về người, về các sự việc hay sự vật. chẳng hạn, khi ta nói rằng 
"kem đánh răng sản xuất lần này không được tốt lắm", như vậy ta đã căn cứ vào một số kem 
mà ta đã dùng hay căn cứ vào lời nói của một số người nào đô. Ta cũng thường làm như vậy 
khi đưa ra những nhận xét về học sinh: "học sinh năm nay kém hơn năm ngoái thọc sinh càng 
ngày.càng ý thức được giá trị lao động"; "nữ sinh không thích môn toán bằng nam sinh"...  

Cơ sở của những nhận xét như vậy thường rất đơn giản. Người ta thường đưa ra những 
kết luận như thế căn cứ vào một số kinh nghiệm giới hạn đã có hoặc do sự tiếp xúc trực tiếp 
hoặc do lời người khác nói. Nói chung là người ta dựa vào một mẫu các sự vật, sự việc hay 
con người để đưa ra những kết luận như vậy, chứ không bao giờ biết được tất cả sự vật (chẳng 
hạn như tất cả các kem đánh răng đã được sản xuất) hay tất cả những người mà họ muốn tìm 
hiểu (học sinh). 

Trong chương này ta sẽ bàn về các vấn đề liên quan đến việc chọn mẫu trong các công 
trình nghiên cứu: chọn mẫu và chọn mẫu ngẫu nhiên, tính ngẫu nhiên và nguyên tắc chọn mẫu 
ngẫu nhiên, cỡ của mẫu. Mực đích của chương này là giúp cho người đọc hiểu tổng quát về lý 
luận chọn mẫu.  

  

CHỌN MẪU 

Chọn mẫu 

Trong vấn đề chọn mẫu, người ta phải phân biệt "dân số" với mẫu" và phải xác định 
"dân số" dùng để chỉ một tập hợp dân chúng. Ta nói về dân số Việt Nam, dân số thành phố Hồ 
Chí Minh,... , như vậy có nghĩa là ta muốn nói đến tất cả dân chúng sống trong một không 
gian địa lý nhất định vào một lúc nào đó. Nhưng nhà thống kê học dùng từ này một cách tổng 
quát hơn thế nữa; không những muốn nói đến một nhóm người được xác định mà cơ đồ vật, 
các số đo lường, sự vật hay sự kiện, diễn biến đủ mọi loại. Dân số còn có thể phân biệt thành 
bại hạng: dân số hạn định (dân số học sinh trong một trường học nào đó) và dân số bất tận hay 
vô hạn định (tất cả những phối hợp có thể có được khi ta thảy các con súc sắc) nghĩa là những 
dân số bất tận hay lớn vô cùng tận. 

Chọn mẫu là rút ra một phần của dân số ấy, xem như là đại diện chj dân số ấy. Định 
nghĩa này không ngụ ý rằng phần (hay mẫu) được rút ra ấy là đại diện thực sự cho dân số, mà 
chỉ được xem như là có tính cách đại diện. Khi một ông hiệu trường thăm viếng một số lớp 
học trong trường để "có một cái nhìn chung" về trường mình, ông đã làm việc chọn mẫu các 
lớp học trong số tất cả các lớp trong trường. Chẳng hạn như ông hiệu trường ấy thăm mười 
lớp trong số bốn mươi lớp theo lối ngẫu nhiên như lời ông nói, thì ông cũng có một cái nhìn 
khá đúng về chất lượng dạy học trong trường. Hoặc là ông thăm viếng bốn hay năm lần lởn 
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dạy của một thầy giáo, như vậy ông đã chọn mẫu lối giảng dạy của thầy giáo ấy trong tất cả 
luân số" các lối giảng dạy có thể có được của thầy giáo ấy. 

 Chọn mẫu ngẫu nhiên 

Chọn mẫu ngẫu nhiên là phương pháp rút ra một phấn hay một mẫu, của một dân số. 
sao Cho mỗi phần tử trong dân số ấy đều có cơ may đồng đều được lựa chọn. Thí dụ, ta muốn 
đánh giá việc thực tập sư phạm của 800 sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí 
Minh, ta gọi 800 sinh viên ấy là dân sô Bây giờ ta chọn theo lối ngẫu nhiên một sinh viên 
trong dân số này. Sinh viên ấy sẽ có may rủi được lựa chọn là 1/800, nếu việc chọn mẫu này 
là ngẫu nhiên. Giả thử sau khi chọn một sinh viên ta "tra" anh ta lại về dân số thì may rủi lựa 
chọn một người sinh viên thứ hai cũng là 11800. (Nếu ta không "trả" lại anh sinh viên thứ 
nhất về dân số thì may rủi chọn mỗi người sinh viên trong số Còn lại cố nhiên là 1/799). 

Một mẫu ngẫu nhiên được coi như đại diện cho dân số mà từ đó người ta đã rút mẫu ấy 
ra. Ta chỉ có thể nói rằng một mẫu có tính cách đại diện khi nào ta rút mẫu ấy ra một cách 
ngẫu nhiên. Những mẫu không ngẫu nhiên có thể hay không có thể là đại diện nhưng ta không 
thể nào nói rằng chúng là đại diện được. 

Một mẫu được rút ngẫu nhiên là một mẫu “vô tư” hiểu theo nghĩa là không phần tử nào 
trong dân số có may rủi được lựa chọn nhiều hơn phần tử nào. Mặt khác, một mẫu không 
ngẫu nhiên có thể là một mẫu thiên vị, nghĩa là không được vô tư Các phương pháp lựa chọn 
không ngẫu nhiên có thể cho ta những mẫu trong đó một số phần tử của dân số được đại diện 
quá nhiều hay quá ít. Như vậy là vi phạm định nghĩa của các mẫu ngẫu nhiên. 

Ta trở lại với thí dụ đơn giản đã nói trên đây. Chỉ sử ta có một dân số là 800 sinh viên 
năm thứ IV của trường Đại học Sư phạm tham dự cuộc thực tập sư phạm. Ta muốn biết điểm 
thực tập sư phạm trung bình của dân số ấy, nhưng vì một lý do nào đó ta chỉ có một mẫu 80 
sinh viên trong số 800. Nếu ta chọn mẫu ngẫu nhiên thì có rất nhiều mẫu có thể rút ra được tử 
dân số ấy mỗi mẫu gồm 80 sinh viên. Các mẫu này đều có xác suất đồng đều được lựa chọn. 
Ta cớ thể chứng minh rằng phần lớn các mẫu 80 sinh viên ấy sẽ có điểm trung bình tương đối 
gần với trung bình của dân số. Một số ít sẽ có điểm trung bình xa Với trung bình của dân số 
Như vậy, xác suất Chọn được một mẫu trung bình gần với trung bình của dân số sẽ cao hơn 
xác suất chọn phải một mẫu có điểm trung bình khác xa, nếu sự chọn mẫu là ngẫu nhiên. 

Tuy nhiên, nếu ta không rút một mẫu ngẫu nhiên, sẽ có một hay nhiều yếu tố nào 
đó.mà ta không biết có thể khiến ta lựa chọn một mẫu thiên vị có thể là một trong những mẫu 
có trung bình không gần với trung bình của dân số. Điểm trung bình của mẫu này có thể là 
một số phông định không vô tư (thiên vị) của trung bình dân số. Nếu ta quen thuộc với số 800 
sinh tên này, ta sẽ có khuynh hướng, nhiều khi không ngờ đến, lựa chọn những sinh viên khá 
nhất. ở đây ta cần phải nhấn mạnh là nhiều khi ta không muốn làm như thế, nhưng phương 
pháp chọn lựa của ta cho phép ta làm như vậy. Các phương pháp chọn lựa ngẫu nhiên, ngược 
lại, không cho phép ta làm như vậy và không cho phép sự thiên vị của ta hay bất cứ yếu tố lựa 
chọn có hệ thống nào khác xen vào. 

Đến đây, bạn đọc có thể thắc mắc: làm thế nào mà ta có thể chắc chắn được rằng các 
mẫu ngẫu nhiên là những mẫu đại diện? Câu giải đáp là thật ra ta không thể bao giờ chắc chắn 
được cả Lúc nào cũng có thể ta rút phải những mẫu ngẫu nhiên không đại diện. Trong thí dụ 
nêu trên, một số mẫu sẽ có trung bình khác xa với trung bình của dân số. Các chương về sau 
này, cũng như sự hiểu biết về thống kê sẽ giúp ta những )hương cách làm sao để biết chắc 
chắn hơn rằng các mẫu nghiên cứu của ta là những mẫu đại diện, nhưng đồng thời ta cũng sẽ 
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biết rằng không bao giờ ta có thể hoàn toàn chắc chắn cả. Nếu muốn hiểu về nghiên cứu khoa 
học, ta cũng phải tập làm quen với sự thiếu chắc chắn này.  

 

TÍNH NGẪU NHIÊN 

Phạm trù "ngẫu nhiên" là phạm trù trung tâm của các phương pháp xác suất hiện nay, 
trong khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Theo lối hiểu thông thường thì ngẫu nhiên 
là cái gì xây ra một cách tình cờ, may rủi, không theo một mục đích hay chiều hướng nào cả. 
Nhưng trong thực tế, nhà khoa học lại làm việc một cách hệ thống với những cái gọi là ngẫu 
nhiên này; họ lựa chọn các mẫu ngẫu nhiên một cách cẩn thận, cô phương pháp và vạch ra 
những phương thức giải quyết. 

Đối với nhà khoa học, mọi hiện tượng đều có nguyên nhân, nhưng các nguyên nhân ấy 
không phải xuất phát từ những mối liên hệ bản chất bên trong của sự vát mà từ những mối 
liên hệ phụ thuộc bên ngoài, do đó nó có thể xảy ra và cũng có thể không thể xảy ra, có thể 
xảy ra như thế này và cũng cố thể xảy ra như thế khác. Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại 
khách quan, độc lập. với ý chí và ý thức của con người, cả han đều có nguyên nhân khách 
quan. Cà hai đều có quan hệ biện chứng với nhau. Tính ngẫu nhiên thường che dấu một tính 
tất yếu, tính tất yếu này quyết định sự phát triển của tự nhiên và xã hội và khoa học có nhiệm 
vụ phải khám phá ra tính tất yếu đó. 

Thí dụ, ta chơi trò thảy đồng tiền với mặt sấp và ngửa. Mỗi lần thảy đồng tiền ta không 
thể đoán trước được một nào sẽ xuất hiện. Đó là một biến cố (event) ngẫu nhiên. Nói cách 
khác nếu các biến cố là ngẫu nhiên thì ta không thể tiên đoán từng biến cố một sẽ xảy ra như 
thế nào. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ta có thể tiên đoán được kết quả của rất nhiều.biến cố. 
Ta không thể tiên đoán được mỗi lần tung đồng tiền rằng mặt sấp hay mật ngửa sẽ xuất hiện, 
nhưng nếu ta thảy đồng tiền ấy 1000 lần, ta có thể tiên đoán được một cách chính xác tổng số 
mặt sấp và mặt ngửa sẽ xuất hiện.  

Một thí dụ về chọn mẫu ngẫu nhiên 

Để độc giả có thể hiểu rõ hơn về tính ngẫu: nhiên, tạ hãy làm một thí nghiệm với một 
bâng số ngẫu nhiên. Một bâng số ngẫu nhiên là bảng thường in sẵn trong các sách thống kê 
gồm những con số được đưa ra một cách máy móc (chẳng hạn như cái bánh xe dùng trong sổ 
sô) chứ không theo một trật tự hay hệ thống nào cả. Người ta vẫn thường nói rằng những biến 
cố được gọi là ngẫu nhiên thì không thể nào tiên đoán được. Nhưng ở đây ta sẽ tiên đoán bản 
chất tổng quát các kết quả trong cuộc thí nghiệm của ta. Vì các con số trong bảng là ngẫu 
nhiên, mỗi số sẽ đại diện cho dân số của các con số (digits). Ở đây ta định nghĩa dân số này là 
toàn thể các con số từ 0 đến 9 (tức là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) trong bảng số ngẫu nhiên. Dân 
số này là 1.000.000 con số trong toàn thể bảng. Bây giờ ta rút khôi bảng ra 1 0 mẫu. Nếu ta 
tính các trung bình của mẫu này, thì các trung bình ấy bạn phải gần bằng nhau, do kết quả của 
tính đại diện của các mẫu ngẫu nhiên nhà ta đã nói. Ngoài ra số các con số chẵn trong mỗi 
mẫu cũng phải gần bằng với các con số lẻ. Mười mẫu ấy được trình bày trong bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Mẫu số của các con số ngẫu nhiên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 0 8 0 4 6 0 7 7 8 

7 2 7 4 9 4 7 8 7 7 
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6 2 8 L 9 3 6 0 3 9 

7 9 9 | 6 | 9 4 7 7 

3 3 | | 4 1 0 3 9 4 

8 9 2 | 3 9 6 7 7 3 

4 8 3 0 9 2 7 2 3 2 

| 4 3 0 0 2 6 9 7 5 

3 | 8 8 4 5 2 | 0 3 

2 | 4 8 9 2 9 3 0 | 

Trung bình toàn thể: 4,56 

Ta hãy nhớ lại câu hỏi của chúng ta: mỗi mẫu ta có trên đây đại diện cho một dân số 
như thế nào? Ta hãy tính trung bình và xem nó như là một chỉ số của tính đại.diện. Một mẫu 
đại diện phải có một trung bình là 4,S hay gần với 4,S vì trung bình của dân số U: {O 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9} là 4.S. (U biểu thị cho dân số (population hay universe). Tất cả 100 con số trên 
bảng 4.1 cũng có thể xem như là một mẫu của toàn thể dân số gồm 1.000.000 con số trong 
bảng số ngẫu nhiên toàn thể. Trung bình của mẫu này là 4,S6, như vậy rất gần với trung bình 
dân số 4,5. Ta thấy rằng các trung bình của 1 0 mẫu biến thiên xung quanh 4,S; thấp nhất là 
214: và cao nhất.là 5,7. chỉ có hai trong số các trung bình này khác biệt với 4,5 trên. một đơn 
vị. Sau này, sau khi học các kiểm nghiệm thống kê ta sẽ thấy rằng mười trung bình này không 
khác biệt nhau một cách "ý nghĩa" (tức là những sự khác biệt giữa chúng với nhau không lớn 
hơn là những sự khác biệt có thể xảy ra do may rủi). Và bằng một loại kiểm nghiệm thống kê 
khác, ta sẽ biết rằng 9 trong số các trung bình này là những số phỏng định "tết cho trung bình 
của dân số và một trung bình (2,4) không thể coi là số phỏng định "tết" cho trung bình của dân 
số ấy. 

Bây giờ ta lại quay sang vấn đề thứ hai. Lần này ta định nghĩa dân số bao gồm các số 
chẵn và các số lẻ. Trong toàn thể dân số hẳn số Các Con Số Chẵn phải bằng con số lẻ. Trong 
một mẫu 1 00 con số thì hẳn phải có gần 50 số lẻ và 50 số chẵn. Đếm trên bảng 4.1 ta thấy 
thực sự do 54 số lẻ và 46 số chẵn. Vậy mẫu của ta có đại diện được hay không? Một kiểm 
nghiệm thống kê sẽ Cho ta thấy rằng một sự sai lệch là 4 cho số chẵn và 4 cho số lẻ không 
khác xa một cách ý nghĩa với sự mong đợi do may rủi. 

Cũng giống như vậy, nếu ta chọn mẫu người từ một dân số gồm số đàn ông và số đàn 
bà trong mỗi mẫu hẳn cũng sẽ bằng nhau hay gần bằng nhau, nếưsự chọn mẫu của ta là ngẫu 
nhiên và mẫu của ta khá lớn. Đến đây lại nảy ra thêm một câu hỏi: mẫu phải lớn hơn bao 
nhiêu mới được coi là thích hợp? 

Cỡ của mẫu 

Thật là khó mà đưa ra câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi nêu trên. Ta biết rằng mẫu lớn 
hay nhỏ quyết định tính cách đại diện dân số. Nếu mẫu nhỏ quá thì không đại diện được cho 
dân số mà nhiều quá thì việc nghiên cứu sẽ tốn kém, mất công và nhiều khi vô ích. Thật ra 
không có qui tắc nhất định về cỡ cần thiết cho mẫu nghiên cứu. Nếu dân số không đồng đều 
(heterogeneous) nghĩa là bao gồm nhiều thành phần khác biệt nhau về đặc tính nào đó thì một 
mẫu quá nhỏ rút ra từ dân số ấy sẽ không đại diện được cho dân số. Chẳng hạn, nếu ta chỉ lấy 
vài học sinh trong một lớp để tìm hiểu học lực của lớp ấy thì điểm trung bình về học tập cửa 
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vài lự sinh ấy không thể đại diện cho cả lớp. Mặt khác, nếu dân số đồng đều (homogeneous) 
nghĩa là bao gồm các phần tử giống nhau về đặc tính nào đó thì mẫu nhỏ cũng có thể đại diện 
cho toàn thể dân số ấy Chẳng hạn, một ít phân khối lấy từ một thùng chứa 1000 lít xăng cũng 
đủ để đại diện cho toàn thể l,000 lít xăng ấy. Nói chung, có ba yếu tố quyết định cho việc lựa 
chọn số đơn vị (phần tử) cho một mẫu: (1) tính chất của dân số, (2) phương thức chọn mẫu, 
(3) độ chính xác cần phải có. 

Đối với người mới tập sự nghiên cứu thì chỉ m một lời khuyên là: nên chọn mẫu càng 
lớn càng tốt. Mỗi khi ta tính một trung bình, một tỉ lệ bách phân hay bất cứ số thống kê nào 
khác từ một mẫu, đồng thời ta cũng phỏng định luôn trị số của dân số. Nếu các số thống kê 
được tính ra từ những mẫu có cột khác nhau. thì sai số có thể là bao nhiêu? Đường cong trên 
hình 4.1 dưới đây cho ta thấy một cách tổng quát tương quan giữa sai số và cỡ của mẫu. Với 
hình vẽ này, ta thấy rằng mẫu càng nhỏ tl(lì sai số càng loại mẫu càng lớn thì sai số càng nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cỡ của mẫu 

 

NGUYÊN TẮC NGẪU NHIÊN HÓA 

Giả sử một người nghiên cứu muốn kiểm nghiệm giả thuyết cho rằng phương pháp qui 
nạp áp mg trong việc giảng dạy ngoại ngữ giúp cho học sinh tiến bộ hơn phương pháp diễn 
dịch. ông muốn lập hai nhóm học sinh, một nhóm dạy theo lối qui nạp, nhóm kia được dạy 
theo lối diễn địch. Dĩ nhiên, ông muốn có hai nhóm đồng đấu nhau về các biến số khác cũng 
có thể có ảnh hưởng đến khả năng học tập Muốn vậy, ông áp dụng phương pháp ngẫu nhiên 
hóa. Có hai cách ngẫu nhiên hoá việc lựa chọn hai nhóm học sinh ấy. Một cách là đặt học sinh 
vào hai nhóm nôt cách ngẫu nhiên bằng cách mỗi lần chọn một học sinh thì llí thảy một đồng 
tiền. Nếu mặt sấp thì đặt học sinh ấy vào nhóm này nếu mặt ngửa thì đặt nó vào nhóm kia. 
hiểu có ba nhóm thì cố nhiên không dùng đồng tiền được mà có thể đùng một con súc sắc 
chẳng hạn). Một cách thứ hai 1â dùng một bảng số ngẫu nhiên: nếu số lẻ xuất hiện thì đặt một 
học sinh vào nhóm này,,lết số chẵn thì đặt học sinh vào nhóm kia. nếu làm điều này một cách 
nghiêm túc thì người nghiên cứu có thể giả định rằng các nhóm đồng đều nhau về tất cả mọi 
biến số có thể có ảnh hưởng. Các nhóm càng lớn thì sự giả định ấy cũng có bảo đảm hơn. Như 
vậy, ta nói rằng người nghiên cứu đã dùng phương pháp ngẫu nhiên hóa để cân bằng nhóm. 

Trong một cuộc thí nghiệm được coi là "lý tưởng", tất cả các biến số hay yếu tố có thể 
ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm đều có thể được khống chế. Nếu ta biết được các yếu tố 
này và có thể kẻng chế.được chúng thì như vậy ta có một thí nghiệm lý tướng. Nhưng điều rắc 

Nhỏ Lớn 

Nhỏ 

Lớn 

Sai số 
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rối là ta không bao giờ biết được tát cả các biến số liên hệ, mà.cũng không thể khống chế 
được chúng dù ta cổ biết. Chính nguyên tắc ngẫu nhiên hóa giúp ta được trong vấn đề này. 

 Ta có thể phát biểu nguyên tắc ngẫu nhiên hóa này như sau: V, trong các phương thức 
ngẫu nhiên, mỗi phần tử trong các dân số đều có may rủi đồng đều được lựa chọn, cho nên 
những phần tử có.những đặc tính khác biệt - nam vũ nữ, giỏi và kém, thông minh và kém 
thông minh v.v. - nếu được lựa chợn, có thể sẽ được bù qua bù lại trong trường kỳ bởi những 
phần tử được lựa chọn khác cớ số lượng hay chất lượng "đối nghịch" về các đặc tính ấy. Ta có 
thể cho rằng đây là một nguyên tắc thực tiễn chỉ cho biết cái gì xảy ra. Ta không thể nói rằng 
đó là một qui luật của tự nhiên, mà chỉ là một lối phát biểu về cái gì thường xẩy ra khi ta áp 
dụng phương pháp ngẫu nhiên. 

 

MỘT THí DỤ THỰC TẾ 

Vào tháng 4 năm 1979, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
một công trình đánh giá việc thực tập giảng dạy của 850 sinh viên năm IV thuộc ba ngành: 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ. Như vậy, dân số được Xác định trong cuộc 
nghiên cứu này là 850 sinh viên năm thứ IV Trường Đại học Sư phạm, trong đó có 457 sinh 
viên ngành khoa học tự nhiên, 1 91 sinh viên ngành khoa học xã hội và 202 sinh viên ngành 
ngoại ngữ. Người nghiên cứu dự định lấy một mẫu 1 00 sinh viên rút ra từ dân số ấy theo lối 
ngẫu nhiên. Muốn làm như vậy, ông phải sử dụng một danh sách sinh viên được Phòng Giáo 
vụ của Trường Đại học Sư phạm phân phối cho 27 đoàn thực tập sư phạm, trong mỗi đoàn 
đều có lẫn lộn sinh viên các ngành khác nhau. Người nghiên cứu đánh số lại Sinh viên trên 
danh sách ấy, từ số 001 tiền 850. Sau đó, ông sử dụng một Bảng số ngẫu nhiên đã in san trong 
thột cuốn sách gồm nhiều bảng số thống kê xuất bản trên thi trường. Bảng số ngẫu nhiên này 
gồm nhiều cột chữ số, mỗi chữ số có năm con số. ông bắt đầu bằng một cột số nào đó theo lối 
may rủi, rồi dò theo các chữ số trong cột ấyl số này kế tiếp số kia. Thí dụ, một phần của cột số 
ấy như sau: 

42751 

69994 

07972 

10281 

53988 

33276 

 Vì số trên danh sách sinh viên là từ 001 đến 850, gồm chỉ có ba con sói người nghiên 
cứu chi lấy ba con số cuối cùng trên cột bảng số ngẫu nhiên. Số thứ nhất là 751, vậy người 
nghiên cứu lấy ra tên người sinh viên nam mang số 751, trên danh sách để bỏ vào mẫu nghiên 
cứu. Số kế tiếp là 994, số này vượt quá số 850 sinh viên nên bị bỏ qua. Số tiếp theo, 972, cũng 
trong tnsờng hợp như vậy. Số thứ ba trên cột là 281, số này nằm trong danh sách sinh viên. 
ông lại lấy ra tên sinh viên mang số 281 trên danh sách. Số 988 bị bỏ qua. Tiếp đến số 276 
được đưa vào mẫu nghiên cứu và cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi có đủ số IOO của mẫu 
nghiên cứu.. 

Mặc dầu người nghiên cứu không lựa chọn số sinh viên tolrlg mẫu theo tỉ lệ sinh viên 
thuộc mỗi ngành, nhưng bằng lối lựa chọn ngâu nhiên trên một danh sách của Phòng Giáo vụ 
trong đó sinh viên mỗi ngành đều được. xếp lẫn lộn với nhau theo một hệ thống riêng của 
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Phòng Giáo vụ, người nghiên cứu tiên đoán rằng tlỉ do 1 00 sinh viên được chọn mẫu các tỉ lệ 
sinh viên theo các ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ cũng sẽ tương 
ứng với các tỉ lệ thật sự của các ngành trong dân số 850 sinh viên. Kết quả của việc chọn mẫu 
đối chiếu với dân số sinh viên được trình bày trong bảng 4.2 dưới đây:  

Bảng 4.2. Đối chiếu mẫu với dân số sinh viên thực tập sư phạm năm 1979 

 Khoa học  
tự nhiên 

Khoa học 
xã hội 

Ngoại ngữ TC 

Dân số (Tổng số s.v.) 

Tỉ lệ 

457 

54% 

191 

22% 

202 

24% 

850 

100% 

Mẫu ngẫu nhiên 

Tỉ lệ 

56 

56% 

23 

23% 

21 

21% 

100 

100% 

Quan sát bằng kết quả chọn mẫu trên đây ta thấy nó không xa với điều tiên đoán của 
người nghiên cứu là bao nhiêu: sự khác biệt ít nhất là 1% và nhiều nhất là 3%. Sự khác biệt ấy 
có lẽ chỉ là do may rủi. Mẫu nghiên cứu có thể là mẫu đại diện cho dân số sinh viên. Tuy 
nhiên, để chắc chắn hơn về cều này người nghiên cứu thực hiện một cuộc kiểm nghiệm bằng 
thống kê, như trình bày trong bảng 4.3 dưới đây: 

Bảng 4.3. Kiểm nghiệm tính cách đại diện của mẫu nghiên cứu 

 Khoa học  
tự nhiên 

Khoa học 
xã hội 

Ngoại ngữ TC 

Dân số  457 191 202 850 

Mẫu  56 23 21 100 

Tần số kỳ vọng 54 22 24 100 

Chi bình phương 0,074 0,045 0,357 0,494 

:2 = 0.494    Độ tự do: 2  Không ý nghĩa với a::.0.5 

 

Tần số quan sát trong bảng 4.3 là tần số sinh viên trong mẫu 100 người đếm theo 
ngành học. Tần số kỳ vọng hay tần số lý thuyết được tính bằng cách lấy tỉ lệ sinh viên theo 
từng ngành trong dân số toàn thể nhân với tổng số mẫu là 100: thí dụ, tần số kỳ vọng của sinh 
viên ngành khoa học tự nhiên trong mẫu là (4S71850) x 1OO.= S4 (tròn số), tần số.kỳ vọng 
của sinh viên ngoại ngữ là (202/850) x 100 = 24. 

Vì trị số quan sát của 2(0,494) nhỏ hơn là hệ số của nó ở xác suất P = 0,05 (5,991) 
(trong bảng các tri số tới hạn của 2) nên người nghiên cứu có thể kết luận rằng không có sự 
khác biệt ý nghĩa giữa các tần số quan sát và tần số kỳ vọng (lý thuyết). Do đó, ông kết luận 
rằng số 1 00 sinh viên trong mẫu ngẫu nhiên này là một mẫu đại diện cho toàn thể 850 sinh. 
viên năm thứ IV tham gia đợt thực tập sư phạm năm 1979, ít nhất cũng về yếu tố ngành học. 

Trước khi ta tạm chấm dứt phần này, độc giả nên nhớ một qui tắc tổng quát của việc 
chọn mẫu như sau: khi ta nghiên cứu với những mẫu không được chọn theo lối ngẫu nhiên, ta 
không thể nào khái quát hóa các đặc tính hay các mối liên hệ giữa các đặc tính đến toàn thể 
dân số được. Hay nói cách khác: khi một mẫu trong dân số đã được rút ra một cách ngẫu 
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nhiên, ta có thể đưa ra những phát biểu liên quan đến các đặc tính hay các mối liên hệ giữa 
các đặc tính trong dân số. 

Một hệ luận quan trọng của qui tắc này là những phát biểu như vậy không bao giờ là 
hoàn toàn chắc chắn cả. Đúng hơn đó là những phát biểu xác suất. Nếu ta đưa ra những phát 
biểu ấy căn cứ vào cuộc nghiên cứu với 500 sinh viên (được chọn ngẫu nhiên) trong số 850, 
như trong thí dụ trên chẳng hạn, thì ta có thể chắc chắn về giá trị của những kết luận cua ta 
hơn là với 1 00 sinh viên, nhưng trong cả hai trường hợp những phát biểu của ta đều có tính 
chất xác suất cả. Trong cả hai trường hợp, ta đều có thể khái quát hóa từ mẫu đến dân số. Chỉ 
có khác nhau là điều khái quát hóa này thì có bảo đảm và chắc chắn hơn điều khái quát kia, 
thế thôi. Nhưng trong.trường hợp mẫu không được chọn ngẫu nhiên thì dù mẫu có lớn bao 
nhiêu, ta cũng không thể nào khái quát hóa đến dân số được. 

 Tại sao nguyên lý ngẫu nhiên hóa lại có tác dụng như ta: đã thấy? Thật ra chẳng ai 
hiểu tại sao cả, nhưng có điều rõ rệt là nó giúp cho ta chọn những mẫu đại diện có thể tin cậy 
được. Nếu trên thế gian này có một người nào đó tinh thông mọi sự trong trời đất thì có lẽ đối 
với người ấy chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Người ấy sẽ biết mọi sự xảy.ra với sự Chắc chắn 
hoàn toàn. Poincaré đã có lần nới rằng gánh bạch với người như vậy là một sự thua thiệt chắc 
chắn. Thật ra thì một người như vậy chả bao giờ "đánh bạc" cả, và có điều gì mà người ấy 
không biết trước được? Nếu mua.vé số thì người ấy sẽ trúng tất cả một giải, kể cả giải 
"đặc.biệt". Và cố nhiên người ấy cũng sẽ chẳng bao gì cần đến nghiên cứu và khoa học. Đưa 
ra một điều tưởng tượng, không thể bao giờ có thực được như vậy, chỉ là để nói lên rằng ngẫu 
nhiên là... cái tồn tại khách quan, có nguyên nhân khách quan của nó mà ta không biết hay 
chưa biết. Cái hay của nó là con người sứ đụng "cái không biến để biến nó thành "cái biết". 
Con người thực hiện công việc này như thế nào, ta sẽ dần danh thấy rõ hơn trong các phần sau 
của cuốn sách này. 

  

TÓM TẮT 

 "Dân số" là toàn thể một tập họp các dữ kiện (người, vật, đồ vật sự biến cố,.số đo 
lường... ) liên quan đến lĩnh vực người nghiên cứu muốn tìm hiểu. "Mẫu là một phần của dân 
số ấy. chọn mẫu là rút ra một phần của dân số như là đại diện cho dân số ấy. chân mẫu ngẫu 
nhiên" là phương pháp rút ra một phần, hay "mẫu của dân số sao cho mỗi phần tử trong dân số 
ấy đều có cơ may bằng nhau được lựa chọn. Ta chỉ có thể nói rằng một mẫu là đại diện cho 
dân số khi nào mẫu ấy được rút ra một cách "ngẫu nhiên" từ dân số. Mẫu ngẫu nhiên là mẫu 
"vô tư mẫu không được chọn ngẫu nhiên không được xem như là đại diện cho dân số, vì có 
thể là "thiên vị". 

Tuy gọi là "chọn mẫu ngẫu nhiên", việc chọn mẫu này phải được nghiên cứu, phải tuân 
theo những tắc chặt chẽ để. làm công việc chọn lựa, chứ không thể tự do, bạ đâu lấy đấy, theo 
lối tình cờ. Một trong các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên là sử dụng một bảng sẽ ngẫu 
nhiên. Người nghiên cứu có thể sử dụng bảng này để chọn một mẫu nghiên cứu hay để phân 
các nhóm trong các công trình nghiên cứu thực nghiệm: Việc đặt các phần tử trong mỗi nhóm 
theo lối.ngẫu nhiên bằng cách sử dụng bảng số ngẫu nhiên hay bằng cách thảy đồng tiền hoặc 
con súc sắc, nhằm mục đích can bằng các nhóm về mọi b ế nệ ố ngoại nhập có thể có ảnh. 
hướng đến kết quả thực. 

 Sau cùng, độc giả nên nhớ qui tắc tổng quát như sau: khi một mẫu trong dân số đã 
được rút ra một cách ngầu nhiên, ta có thể đưa ra những phát biểu liên quan đến các đặc tính 
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hay các mối liên hệ giữa các đặc tính trong dân số. Nếu mẫu không được chọn. ngẫu nhiên thì 
ta không thể khái quát hóa như vậy được 

  

Chương V 

CÁC PHUƠNG PHÁP THU THẬP DỮ KIỆN 

  

Trong chương II và chương III, ta đã bàn về cách xây dựng lý luận giáo dục và kiểm 
chứng băng thực nghiệm các giả thuyết. Toàn thể quá trình qui nạp - diễn dịch này tùy thuộc 
vào chất lượng của quá trình thu thập dữ kiện, nhlg đây thường lại là khâu ycu nhất trong 
nghiên cứu giáo dục và tâm lý hiện nay. 

Trong chương này ta sẽ đề cập đến một số các phương pháp nghiên cứu cụ thể, thông 
dụng Nhưng các độc giả mới tập sự nghiên cứu nên biết rằng các nhà nghiên cútj thường dùng 
nhiều phương pháp để hoàn tất một công trình nghiên cútj và hiện nay càng ngày họ càng tìm 
ra nhiều phương pháp mới để làm sao mô tả được chính xác hơn tính chất đúng đắn của các 
hiện tượng.  

Phần dưới đây sẽ giới thiệu một số phương phát thu thập (jử kiện thông dụng: bút vấn 
(hay cầu hỏi viết), phỏng vấn, phân tích nội dung, quan sát và trắc nghiệm. Cố nhiên là sự liệt 
kê này không đầy đủ vì còn nhiều phương pháp khác nữa đòi hỏi người tập sự nghiên cứu 
phải có căn bản về thống kê giáo dụ(. khá vững. ác độc giả cần tham khảo thêm các tài liệu 
chuyên môn riêng cho mỗi phương pháp để nắm thật vững các phương há ấy rồi mới nên sử 
dụng trong các công trình nghiên cứu của mình. 

  

BÚT VẤN 

 Phương pháp bút vấn được sử dụng nhiều nhất trong các công trình nghiên cứu giáo 
dục, nhưng những trường hợp sử đuổi, sai lầm phương pháp này cũng không phải là hiếm. 
Người ta thường chỉ trích phương pháp này trên cơ sở thực tiễn cũng như lý luận. 

Về mặt thực tiễn, những sai lầm trong cách sử dụng bút vấn là do ở quan niệm cho 
rằng loại dụng cụ này có vê dễ soạn và dễ dùng.,Nhiều người mới tập sự nghiên cứu sử dụng 
bút vấn mà chưa hiểu rõ lính chất và mục đích của nó. Một hạn chế thứ hai của loại bút vấn là 
người trả lời thường không cung cấp. những thông tin thật chính xác và thành thực về bản 
thân họ. Nếu người nghiên cứu có thể tiếp xúc mặt đối mặt với người trả lời thì những hạn chế 
trên đây sẽ được giảm thiểu nhiều (với điều kiện là các câu hỏi được chuẩn bị cẩn thận). 

Mặc dầu lối sử dụng bút vấn tiết kiệm được thời gian tiếp xúc và phí tổn di chuyển, 
đồng thời có thể đen với nhiều người trong một lúc, nhưng công việc soạn thảo những bản bút 
vấn đáng tin cậy và giá trị, bảo đảm được sự trả lời chính xác và thành thật của người trả lời, 
là một công việc làm khó khăn, mất đượềcu thì giờ chứ không thể nào gọi là “đơn giản” hay 
“dễ dàng” được. 

Về mặt lý luận thì việc sử dụng sai lầm phương pháp bút vấn phát xuất từ.quan niệm 
cho rằng "cái gì hiện có cũng là cái cần phải cổ". Lấy một thí dụ cụ thể, một cơ quan giáo đục 
địa phương thực hiện một chương trình giáo dục lao động dựa trên những gì mà đa số các địa 
phương khác báo cáo đã thực hiện theo cuộc khảo sát bằng bút vấn. Nếu các nhà chức trách 
địa phương muốn thực hiện một chương trình giáo dục lao động giống như đa số các địa 
phương khác, thì yêu cầu ấy chắc chắn là đạt được. Nhưng nếu mục đích là để thực hiện một 
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chương trình giáo dục lao đang có hiệu quả nhất cho. các con em của địa phương mình, thì có 
thể họ thành công và cũng có thể thất bại. Những phương cách giáo dục được coi là "tốt" 
không thể xác định duy nhất trên cơ sở “phổ thông đầu phiếu” được. 

Một sai lầm thứ hai, cũng về mặt lý luận, phát xuất từ quan niệm cho rằng khăn lý về 
một sự kiện tỷ lệ thuận với so người chấp nhạn nó là đúng". Thí dụ, một người nghiên cứu 
muốn đưa ra những đề nghị tại cách chương trình học căn cứ vào một cuộc điếu tra bằng bút 
vấn trong số cha mẹ học sinh về chất lượng của các chương trình toán, vật lý, hóa học, hiện 
hành. Rõ ràng đây là một cuộc đánh giá không có giá trị bao nhiêu vì không phải cha mẹ học 
sinh nào cũng có khả năng và kinh nghiệm đưa ra những nhận xét về các môn học ấy. Dưới 
đây là một số hướng dẫn giúp giảm thiểu những sai lầm nói trên. 

Mục đích và công dụng của bút vấn 

Bút vấn được sử dụng để thu thập các dữ kiện, ý kiến và thái độ theo một khung cấu 
trúc nào đó, do những người trả lời cung cấp mà ta không thể tiếp xúc mặt - đối - mặt được. 
Về nội dung thì các bút vấn cũng tương tự như câu hỏi soạn sẵn để phỏng vấn (tiếng Anh là 
5chedules để phân biệt với questionnaires là bút yến). V không có sự đối thoại trực tiếp, nên 
khi soạn thảo bút vấn, người nghiên cứu có trách nhiệm phải làm thế nào cho các câu hỏi và 
cách trả lời được rõ ràng. Đây là điều kiện thiết yếu vì người trả lời không có cách nào làm 
sáng tỏ những điểm tối nghĩa trong bản bút vấn ngoài những gì họ được đọc trên dụng cụ ấy. 

 Do những giới hạn kỹ thuật và thực tiễn, ta chỉ nên dùng bút vấn khi nào ta không thể 
sử dụng được các phương tiện thu thập dữ kiện khác. Vì ta không thể nói rõ được mục liêu 
của cuộc diều tra, vì tính chất nhiều khi không đáng lin cậy của các câu trả lời, cũng như sự 
khó khăn làm thế nào bảo đảm được rằng các bản bút vấn được gửi đi sẽ được trả lời đấy đủ, 
tất cả những diều đó làm cho việc sử dựng bút vấn kém hiệu quả. Các câu hỏi phỏng vấn có 
thể đem đcn kết quả lốt hơn:là bút vấn nhưng ta không thể nào tiếp xúc trực tiếp hàng trăm 
hàng ngàn người cjược. Bút vấn có lợi điểm là ta dễ đàng tiếp xúc được dông đảo các chủ thể 
mà ít phải tốn kém hơn. 

 Nội dung của các bút vấn thường bao gồm các dữ kiện về lý lịch của người trả lời, các 
yêu cầu người trả lời đánh giá những hiện trạng nào đó hay dưa ra những phát biểu về ý kiến 
và thái độ mít chỉ có người trả lời mới có thể cung cấp được. 

Cách soạn thảo sản bút vấn 

Muốn soạn thảo những bản bút vấn đáng tin cậy và giá trị cần phải sử dụng các kỹ 
thuật toán học và thống kê học, nhưng đó là những vấn đề ta sẽ bàn đcn sau này. Ở đây ta chỉ 
đề cập dẫn một số khâu đơn giản cần. phải thực hiện để làm tăng chất lượng của các bản bút 
vấn trước khi đem ra sử dụng cho cuộc ngủ lên cứu. 

Trước hết, ta nói đến cách viết và sửa các câu hỏi trong ljan bút vấn. Đây là một việc 
làm mất khá nhiều thì giờ, vì người soạn thảo phải chú ý đến từng câu, từng chữ, và cách trả 
lời có thể có của người nhận. Người nghiên cứu phải xem xét kỹ (jừn âu:hỏi và tự mình phê 
phán câu hỏi ấy theo các tiêu chuẩn dưới đây: 

 (1) Có thể nào câu hỏi ấy chuyển đạt đến người nhận một ý nghĩa khác hẳn với ý 
nghĩa ta dự kiến không? 

Thí dụ, trong phần lý lịch của người nhận, có câu hỏi: hiện nay bạn ở dâu Câu trả lời ta 
dự kicn là một địa chỉ nào đó, chẳng hạn, 528/1 5/7 Nguyễn Văn Trỗi,thành phố đồ Chí Minh. 
Nhưng người trả lời có thể hiểu câu hỏi theo lối khác: "ở quận Phú Nhuận", "ở nhà cha mẹ", 



Trường em  http://truongem.com 
 

54 

"ở trọ"... Để tránh tình trạng ấ.y, câu hỏi có thể đặt lại là: "địa chỉ hiện nay của bạn?" hay "địa 
chỉ hiện nay... " 

(2) Câu hỏi hay cách thức trả lời có hạn chế hay làm thiên lệch lối giải đáp hay 
không? 

Thí dụ, học sinh được yêu cầu đánh dấu (x) vào ô có ghi thành phần chính trị của mình, 
trong khi bản bút vấn chỉ có hai ô “đoàn viên” và "đối tượng đoàn"! Trong trường hợp này, 
cần phải thêm một ô: "các thành phần khác". 

Một thí dụ khác, trong một bản bút vấn yêu cầu học sinh đánh giá giờ dạy của thầy 
giáo có câu hỏi như sau: 

Em nhận thấy giờ dạy vừa qua là: 

a. Linh hoạt 

b. Bổ ích 

c. Hay 

d. Rất hay 

Như vậy người trả lời buộc phải lựa chọn một trong các tính từ đã ghi trong khi họ 
muốn mô tả giờ dạy bằng những tĩnh từ khác đúng đắn hơn. Câu hỏi trên tỏ lộ sự thiên vị mặc 
dầu nhiều khi người soạn câu hỏi không có ý định làm như vậy. 

(3) Cách thức trả lời có khiến cho việc xử lý các dữ kiện sau này được dễ dàng không? 

Câu hỏi nên soạn làm sao để người trả lời chỉ cần đánh dấu vào ô trống hay chỉ ghi số 
vào đấy. Dưới đây là một thí dụ câu hỏi khiến cho việc xử lý các dữ kiện rất khó khăn: 

Lớp đã dạy  Số năm kinh nghiệm (ghi số năm)  

Lớp 6-7  ...................................................  

Lớp 8-9   ...................................................  

Lớp 10-11   ...................................................  

Lớp 12  ...................................................  

Tổng cộng  ...................................................  

Mục đích của người soạn câu hỏi trên đây là được biết số năm kinh nghiệm giảng dạy 
của một giáo viên ở cấp II và cấp III nhưng tôi xếp đặt cách trả lời sẽ khiến cho việc xử lý dữ 
kiện sau này khố có thể thực hiện được vì quá rắc rối. Người trả lời có thể ghi thêm các chi 
tiết nhiều khi không cần thiết ngoài số năm đã dạy.ở mỗi lớp. Hơn thế nữa, một giáo viên cố 
35 năm kinh nghiệm giảng dạy môn toán ở lớp 7 và lớp 8 (năm nào cũng chỉ dạy ở hai lớp 
này) sẽ cố một tổng số năm kinh nghiệm là 70 năm, tức là quá số tuổi ông hiện có. 

(4) Nếu cần phải sử dụng máy điện tử để tính toán hay lựa ra các dữ kiện thì cách thức 
trả lời có được xếp đặt để làm sao có thể mã hoá được sau này hay không? 

Ngày nay người ta sử dụng càng ngày càng nhiều máy điện tử để lựa và phân tích các 
dữ kiện nhất là với trường hợp số lượng dữ kiện quá nhiều, cho nên cần phải có cách thức trả 
lời khách quan để làm sao có thể ghi lại các dữ kiện trên máy vi tính. Nếu phần trả lời là 
những câu phát biểu tự do, hay những câu điền thế vào chỗ trống, thì các câu này phải được 
phân tích và phân loại để có thể được mã hóa (xem phần phân tích nội dung sẽ trình bày trong 
chương này). 
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(5) Hình thức bản bút vấn có dễ đọc và dễ trả lời không? 

Bản bút vấn cần phải được in rõ ràng, sáng sủa, để người đọc khỏi bị lầm lẫn trả lời câu 
này trong phần trả lời dành cho câu khác. Ngoài ra những bản bút vấn quá dài, quá rậm rịt, rắc 
rối, sẽ khiến cho người đọc dễ ngán, không trả lời đầy đủ các câu hỏi hay không gửi trả lại 
bản bút vấn nữa. 

Thử nghiệm 

Sau khi bản bút vấn đã được soạn thảo sơ khởi, bản này phải được gửi đến một số 
người quen thuộc với lĩnh vực đang nghiên cứu để được phê bình. Thí dụ, nếu là bản bút vấn 
thuộc lĩnh vực tâm lý thì nên gửi đến các chuyên gia về tâm lý; nếu thuộc lĩnh vực chương 
trình trung học thì cần tham khảo ý kiến của các hiệu trưởng, giáo viện trung học chuyên viên 
soạn thảo chương trình... Họ sẽ cho ta biết những loại thông tin nào cần được thu thập, những 
câu hỏi nào sát hay không sát với thực tế. Các câu hỏi không phù hợp can phải được loại bỏ 
hay sửa lại.  

Tiếp theo cuộc tham khảo sơ khôi ấy, bản bút vấn phải được đem thử nghiệm với một 
nhóm người tương tự như những người mà ta muốn khảo sát sau này. Nếu bản bút vấn nhằm 
để khảo sát thái độ của sinh viên tại một trường Đại học Sư phạm, chẳng hạn thì bản bút vấn 
cần được thử nghiệm với một nhóm sinh viên Đại học Sư phạm không nằm trong mẫu nghiên 
cứu sau này. Để khỏi lẫn lộn nhóm thử nghiệm với mẫu nghiên cứu thực sự, ta nên chọn mẫu 
nghiên cứu trước rồi sau đó Chọn một nhóm sinh viên khác trong các thành phần dân số 
không được đưa vào mẫu nghiên cứu. 

Việc thử nghiệm với một nhóm người tương tự như mẫu nghiên cứj sẽ cho ta. thấy 
những câu hỏi nào không thích hợp, cán phải sửa đổi và có khi cần phai thử nghiệm một lần 
thứ hai nhà. Bằng cách thử nghiệm như thê, bản bút vấn sẽ được cải thiện và tính đáng tin cậy 
của nó sẽ tăng lên. 

Chọn mẫu và thu về số bản trả lời tối đa  

Trong chương trước ta đã nói về vấn đề chọn mẫu nghiên cứu. Nhưng không phải tất 
cả những người được chọn mẫu sẽ trả lời cho bản bút vấn của ta. Tỉ lệ trả lời thấp có thể tạo 
nên sự thiên lệch (bias) làm sai ác kết quả của cuộc khảo sát. Thí dụ, ta gửi một bản bút vấn 
dền 1 000 giáo viên với mục đích xác định xem bao nhiêu người đã tốt nghiệp Đại học Sư 
phạm (ta gọi đây là đặc tính Xi và bao nhiêu người không lốt nghiệp Đại. học Sư phạm (đặc 
tính Y). Giả sử rằng đa số giáo viên có đặc tính X vốn cảm thấy mình có (jịa vị chắc chắn nên 
ít khi muốn trả lời các câu hỏi tử nơi khác gửi đến, ít khi nộp các báo cáo đúng kỳ hạn... (đặc 
tính Z), trong khi các giáo viên có đặc tính Y lại ít có đặc tính Z ấy. Như vậy kêu quả là tỉ lệ 
của giáo viên có đặc tính Y sẽ cao hơn là tỉ lệ thực sự trong dân số. Do đó có sự thiên lệch vì 
tỉ lệ trả lời thấp hơn trong số những giáo viên có đặc tính X và Z. 

Để tối đa hóa số trả lời và đồng thời để có thể kiểm soát được sự thiên lệch trong số 
người không trả lời ta cần phải thực hiện một số khâu dưới đây. buột trong các phương pháp 
có hiệu quả nhất là làm thế nào cho người trả lời biết được rằng chính họ cũng sẽ đóng góp 
quan trọng vào một lĩnh vực có liên quan đcn họ bằng cách trả lời cho bản bút vấn. Các sinh 
viên, chẳng hạn, sẽ hăng hái trả lời bản bút vấn ncu họ biết được rằng kết quả của cuộc nghiên 
cứu sẽ có thể cải thiện được đời sống của họ ớ đại học và ý kicn của họ sẽ góp phần vào sự cải 
thiện ấy. Để thực hiện điều ấy, ta nên kèm theo bản bút vấn một lá thư ngắn trong đó nêu rõ: 
(l) mực đích và ý nghĩa của cuộc nghiên cứu, (2) tầm quan trọng của thông lin do người trả lời 
cung cấp, (3) cần nêu danh tính người trả lời hay không. Nếu người trả lời nêu danh tính thì sẽ 
được đảm bảo như thế nào để họ có thể thẳng thắn trả lời mà không phải e ngại (4) thời hạn 
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cuối cùng để nộp bản Lưu vấn. Nhiều khi, ncu có lời giới thiệu hay khuyến khích ngắn ngủi 
của một giới chức có thẩm quyền cũng khiến cho người trả lời đáp ứng một cách hăng hái 
hơn. Nếu bản trả lời cần phải được gửi bằng bưu điện thì nên kèm theo một phong bì có dán 
sẵn tem và địa chỉ nơi nhận. 

Công việc gửi đi, thu về các bản bút vấn và lập bảng thông kê các câu trả lời, thường 
được thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gửi bản bút vấn, thường là qua bưu 
điện, hay bằng một phương tiện nào khác. Đến kỳ hạn chót, lập bảng thống kê các dử kiện tử 
các bản trả lời đã gửi về và tính số bách phân. 

Giai đoạn thứ hai là gửi một lá thư nhắc nhớ đến những người không trả lời, kèm theo 
một thời hạn thứ hai nữa. Nếu bản trả lời là vô danh, thì lá thư nhắc nhớ phải được gửi đến tất 
cả mọi người trong mẫu kèm theo câu: "Nếu bạn chưa gửi bản trả lời... ". Hết kỳ hạn thứ hai, 
kết quả của lần kêu gọi thứ hai được ghi trên bảng thống kê riêng biệt với tỉ lệ bách phân số 
trả lời lần thứ hai này. 

Giai đoạn thứ ba lại là một lời nhắc nhở thứ ba nữa, nhưng lần này có kèm thêm một 
bản bút vấn giống như lần dầu để phòng trường hợp người nhận đã đánh mất bản bút vấn gửi 
lần thứ nhất. Đến hết kỳ hạn thứ ba này, lại lập bảng thống kê các dữ kiện riêng giống lần 
trước. 

 Đến đây ta có thể đặt câu hỏi: số bách phân các bản trả lời thu về phái!ớn bao nhiêu thì 
ta mới có thể khái quát hóa từ mẫu đến dân số -Đó là một câu hỏi rất khó. Tuy nhiên ta có thể 
nêu ra một nguyên tấc.chung như sau: số thu về được coi là khá đủ nếu số ng11 không trả lời 
biểu thị cho một mẫu ngẫu nhiên rút ra từ cùng một dân số với số người đã trả lời, nghĩa là, 
khi những câu trả lời của người đã gửi về bản.bút vấn cũng giống như những câu trả lời của 
những người không. gửi về. 

Thí dụ, trong một bản bút vấn gửi đến học sinh trung học có một câu hỏi như sau: "Em 
có bao giờ bỏ giờ học lao động mà không có lý do chính. dáng hay không Trả lời "có" hay 
"không". Giả thử câu hỏi này được gửi đến một mẫu ngẫu nhiên gồm 1 000 học sinh trung 
học và kết quả của ba giai đoạn nói trên được thông kê như dưới đây 

Tỉ lệ bách phân trả lời 

Giai đoạn “Có” “Không” Tổng số 

1 10 90 600 

2 30 70 100 

3 60 40 50 

   ------- 

   750 

Trong sáu trăm người trả lời lần thứ nhất có 10% cho biết rằng có bỏ học giở lao động. 
Lần thứ hai, có 30% trong số 100 em trả lời "có". Lần thứ ba, tỉ lệ này lên đến 60% trong số 
50 em. Vấn đề là số 250 học sinh không trả lời còn sót có phải là một mẫu đại diện cho dân số 
từ đó ta rút ra 1.000 học sinh lúc ban đầu hay không? Có lẽ là không. Tính chất c-ủa câu hỏi 
đã khiến cho một số các em ngại không muốn trả lời. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ bách phân các câu 
trả lời không thay đổi ở cả ba giai đoạn, chẳng hạn là 16% trả lời "có" trong mỗi giai đoạn, thì 
có lẽ không có sự thiên lệch, trong trường hợp này thì tỷ lệ bách phân 75% bút vấn thu về là tỉ 
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lệ thích hợp. Còn trong thí dụ nêu ở trên, ta thấy rõ ràng có sự thiên lệch nên tỉ lệ 75% không 
phải là tỉ lệ thích hợp. 

Làm thế nào để xử lý trường hợp có sự thiên lệch như trong thí dụ trên Trước hết là 
người nghiên cứu phải cố gắng làm tăng thêm số bách phân trả lời để có được một tỷ lệ cao so 
với toàn thể mẫu, tức là bằng cách sử dụng mọi biện pháp, để thu về các bản trả lời của những 
người không chịu gửi vi đúng kỳ hạn hay không muốn trả lời: 

Bước thứ hai là tính toán kết quả thống kê sẽ ra sao nếu ta giả định rằng tất cả những 
người.không trả lời còn lại sẽ trả lời "có" hay tất cả số người ấy sẽ trả lời "không". Ta lấy thí 
dụ trường hợp đã nêu ở trên: 

Số người trả lời: 

Giai đoạn “Có” “Không” Tổng số 

1 60 540 600 

2 30 70 100 

3 30 20 50 

Không trả lời (250) (250) (250) 

Tổng cộng (120) (880) 1.000 

Hay (370) (630)  

Người nghiên cứu sẽ kết luận vào khoảng 37% trong tổng số 1,000 người trả lời "có" 
và vào khoảng 63% trả lời "không" cho câu hỏi đặt ra. Số trả lời. "có" có thể biến thiên từ 1 
2% đến 37% và số trả lời "không" là từ 63% đến 88%. Dẫu sao, tối trả lời thiên lệch như trong 
thí dụ trên cũng làm giảm đi rất nhiều tính chính xác của kết quả nghiên cứu. 

 Tóm lại, bút vấn là một phương pháp thu thập dữ kiện thông dụng nhất. Lợi điểm 
chính yếu của phương pháp này là tiết kiệm được thời gian, tổn phí nghiên cứu và tiếp xúc 
được nhiều người qua thư tín trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, bút vấn 
không phải là một phương pháp dễ áp dụng. Cần phải tốn nhiều công phu sửa chữa, hoàn 
chỉnh thì các câu hỏi mới có thể được coi là đáng tin cậy và giá trị. Việc sử dụng những bằng 
bút vấn soạn thảo cẩu thả chỉ làm mất thời giờ của người trả lời cũng như của người nghiên 
cứu mà không đóng góp được gì cho kiến thức khoa học giáo dục, đồng thời có thể dẫn đến 
những quyết định sai lầm do những thông tin cung cấp không được chính xác.  

  

PHỎNG VẤN 

 Nếu bút vấn được dùng để thu thập những thông tin từ những người khác mà ta không 
thể tiếp xúc mặt đối mặt được, thì phỏng vấn là một phương pháp thu thập thông tin trực tiếp 
từ người trả lời. Phương pháp phỏng vấn đặc biệt có hiệu quả khi ta muốn thu thập dữ kiện từ 
các trẻ em hay những người không biết đọc và viết thông thạo. Phần lớn các nguyên tắc đã nói 
trên đây về phương pháp bút vấn cũng áp dụng được cho kỹ thuật phỏng vấn, chẳng hạn vấn 
đề chọn mẫu, tính đáng tin cậy và giá trị, tầm quan trọng của các câu trả lời vô tư, không bị 
thiên lệch... Tuy vậy, ta cũng cần bàn thêm về một số khía cạnh riêng biệt cho cuộc phỏng 
vấn. 

Người phỏng vấn 
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Hiệu năng của phương pháp phỏng vấn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của người 
phỏng vấn. Người phỏng vấn phải làm sao gây được thiện cảm của người được phỏng vấn đề 
có được sự hợp tác của những người này. Họ phải biết đặt những câu hỏi tế nhị, biết khai thác 
những thông tin cần thiết, biết tránh được sự thiên vị của mình trong khi phỏng vấn. Tất cả 
những điều kiện ấy đôi hỏi sự huấn luyện trước khi khởi sự công tác. 

Sự thiên vị thường xảy ra trong cuộc phỏng vấn là vì, nói chung, người ta thường chỉ 
nghe những gì người ta muốn nghe, còn gạt ra ngoài tai những gì mà người ta không chấp 
nhận. Những kinh nghiệm đã có từ trước, những thành kiến sẵn có thường ảnh hưởng đến tri 
giác của con người. Do đó, qua quá trình tri giác các. sự kiện có thể bị méo mó khá nhiệm 
điều đó có ảnh hưởng trầm trọng đến việc thu thập dữ kiện bằng phương pháp phỏng vấn. Cho 
nên vấn đề thường được đặt ra là người thực hiện công trình nghiên cứu có nên đồng thời là 
người đi làm công việc phỏng vấn hay không? Có người cho là không nên. Lý do nêu ra là vì 
người nghiên cứu quan tâm đến kết quả của cuộc nghiên cứu và bản thân liên hệ của nó, nên 
dù muốn dù không cũng khó mà tránh được sự thiên vị, nhiều khi chính họ cũng không ngờ 
đến. Tốt hơn hết là nên nhờ cậy những người khác làm công việc phỏng vấn này, sau khi đã 
huấn luyện họ thật chu đáo. 

Trong trường hợp chính mình phải đích thân đi phỏng vấn vì không thể làm khác được, 
thì người nghiên cứu phải coi chừng sự thiên vị có thể xảy ra để phòng ngừa và cố gắng thu 
thập thông tin một cách hết sức trung thực. Một vấn đề khó khăn khác nữa có thể xảy ra là ảnh 
hưởng qua lại giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Do những kinh nghiệm khác 
biệt đã có sẵn, người phỏng vấn có thể thu thập những dữ kiện rất đáng tin cận với một số 
người này, nhưng lại không thành công như vậy với một số người khác. Để xác định ảnh 
hưởng của tác động qua lại giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn, ta có thể phỏng 
vấn lần thứ hai, lần này thì do một người khác thực hiện, một phần hay toàn thể mẫu đã được 
phỏng vấn.lần đầu. So sánh các báo cáo của hai người phỏng vấn sẽ cho ta thấy tính chất và 
mức độ thiên lệch gây nên do tác động hỗ tương nói trên.  

Các loại phỏng vấn 

Có nhiều loại phỏng vấn, nhưng nói chung, ta có thể phân ra ba loại chính: 

(1) Phỏng vấn với câu hỏi in sẵn (Inteview with schedule): Đây là loại phỏng vấn có 
cấu trúc chặt chẽ với một băn câu hỏi in sắn và với sự hiện diện của người phỏng vấn. Người 
này có nhiệm vụ hướng dẫn trả lời các câu hỏi. Người được phỏng vấn đọc các câu hỏi và viết 
câu trả lời. Việc sử dụng các băn câu hỏi in sẵn giảm thiểu sự thiên vị thường xảy ra trong các 
cuộc phỏng vấn tự do. 

(2) Phỏng vấn điều tra (hay cấu trúc hóa) (structured interview): các câu hỏi trong loại 
này là những câu hỏi trực tiếp và những câu trả lời thường là "có", "không" hay những câu 
phát biểu ngắn về tuổi, nghề nghiệp, số người trong gia đình và các câu hỏi khác đòi hỏi 
những câu trả lời giới hạn. Các phỏng vấn loại này thường rất đáng tin cậy, nhưng phạm vi 
thông tin thu thập được tương đối chật hẹp. 

(3) Phỏng vấn tự do: Phỏng vấn tự do là loại phỏng vấn không theo một cấu trúc chặt 
chẽ về cách đặt câu hỏi cũng như trả lời. Người phỏng vấn khéo léo dẫn dắt dần dần người 
được phỏng vấn đền vấn đề mình đang muốn tìm hiểu. Có một số khía cạnh của vấn đề được 
khai thác đầy đủ hơn khía cạnh khác; một số khía cạnh khác được thêm vào hay có thể làm 
thay đổi phạm vi của cuộc nghiên cứu. Loại phỏng vấn tự do thường được dùng để tìm hiểu 
thái độ: ý kiến nhi người ta không thể thăm dò bằng bút vấn hay các lối phỏng vấn khác. V 
không có cấu trúc sẵn, nên hiệu năm của phương pháp này tùy thuộc vào tài nặng và kinh 
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nghiệm của người phỏng vấn, do đó có thể xảy ra sự thiên vị và kết quả thu thập được dễ bị 
xuyên tạc nhiều khi ngoài ý muốn của người phỏng vấn. 

 Phương thức thực hiện 

 Cuộc phỏng vấn thường phải thực hiện qua một số khâu: chọn mẫu, tiếp xúc sơ khởi, 
tạo không khí thông cảm và sự hợp tác ghi chép dữ kiện và phân tích kết quả. 

 Cũng như bút vấn, mẫu phỏng vấn phải là mẫu đại diện cho nhóm người ta muốn tìm 
hiểu. Sau khi lựa chọn mẫu, ta phải tiếp xúc với mỗi người trong.mẫu. 

 Cuộc tiếp xúc sơ khởi với người sẽ được phồng vấn nhằm mục đích trình bày mực tiêu 
của cuộc phỏng vấn, ấn định thời 81an và ngày tờ thuận tiện cho việc phỏng vấn. Trong 
trường hợp cuộc phỏng vấn cần chiếm nhiều thời gian thì cuộc phỏng vấn chính thức có thể 
diễn ra ngay sau cuộc tiếp xúc sơ khởi. 

 Nếu ngay trong cuộc tiếp xúc sơ khôi, người phông yến bị s lừ Choltthì điều Cần thiết 
là làm sao xác định được ngay bây giờ lý do vì sao người được tiếp xúc lại từ chối. Vấn đề 
quan trọng là làm sao xác định được sự thiên vị nào đó có thể xảy ra phân biệt những người 
chịu phỏng vấn với những người không chịu phỏng vấn. Ta phải cố gắng thuyết-phục người 
được tiếp xúc trả lời cho ta một câu nào đó phản ánh được mục tiêu chính yếu của cuộc 
nghiên cứu. Do các câu trả lời ấy, ta có thể ước lượng được mức độ thiên vị có thể xảy ra do 
việc ta phải loại người không trả lời ra khôi mẫu nghiên cứu. 

Người phỏng vấn cần phải có kiên nhẫn. Nếu có thể, ta lại tiếp xúc một lần thứ hai nứa 
vào một thời gian khác thuận lợi hơn. Nên nhớ rằng ta cần tiếp xúc được tất cả hay hầu hết 
những người đã được chọn trong mẫu thì cuộc nghiên cứu mới có giá trị. Cũng có khi ta buộc 
phải thay thế một số ít người nào đó trong mẫu nguyên thủy nhưng sự thay thế này chỉ có thể 
thực hiện khi nào ta chứng minh được rõ rệt được rằng sự thay thế ấy không làm thay đổi 
những đặc tính của mẫu nguyên thủy. 

Sau khi được chấp nhận cho phỏng vấn, người phỏng vấn phải làm sao tạo được không 
khí thuận lợi cho người đối thoại sẵn sàng bộc lộ những ý kiến của mình một cách tự đo và 
thành thật. Muốn được như vậy cuộc phỏng vấn nên.diễn ra một cách riêng tư và người được 
phỏng vấn được bảo đảm rằng danh tính của họ sẽ không bị tiết lộ. 

Việc ghi chép trong khi phỏng vấn cũng có thể ảnh hưởng đến người đối thoại va số 
lượng thông tin cung cấp. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không phải bao giờ cũng tiêu cực, có khi 
người đối thoại lại nói nhiều hơn nếu họ nghĩ rằng những ý kiến của họ là quan trọng cần phải 
được ghi chép. Nhưng cũng có những trường hợp khác, người đối thoại tỏ ra e ngại khi thấy 
những lời minh nót ra đặc khi lại trên giấy.trắng mực đen. Người phỏng vấn phải tùy theo 
trường bợp mà que ôìni em có nhen ít chép hay không. Nếu cuộc phỏng vấn chỉ ngắn ngủi và 
số câu hỏi tương đối ít ỏi thì có khi sự ghi chép tại chỗ không cần thiết. Người phỏng vấn chỉ 
cần chăm chú theo dõi rồi ghi chép những nhận xét của mình ngay sau đó. Nhưng điều này có 
thể làm sai lạc kết quả của cuộc phỏng vấn vì thời gian giữa lúc phỏng vấn và khi ghi chép lại 
nhận xét. 

Việc sử dụng máy ghi âm xách tay là phương pháp chính xác đáng tin cậy nhất, nhưng 
cũng là phương pháp ít trung thực nhất vì ảnh hưởng của máy đối với người được phỏng vấn. 
Người phỏng vấn nên xin phép trước khi sử dụng và giải thích lý do vì sao phải sử dựng máyl 
điều này có thể làm giảm bớt sự e ngại của người được phỏng vấn. Trong trường hợp dùng 
máy ghi âm, người phỏng vấn nên ghi chép thêm những nhận xét về thái độ hay cử chỉ của 
người đối thoại. 
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Như đã nói ở trên, tính đáng tin cậy và giá trị của các dữ kiện có thể được tăng thêm 
nếu có một người làm công việc phỏng vấn, ghi chép nhận xét và người khác phân tích và giải 
thích dữ kiện. Các dữ kiện thu thập bằng lối phỏng vấn cấu trúc hóa có thể được phân tích 
giống như các kết quả của bút vấn. Những dữ kiện hay thông tin thiếu sót có thể được bổ túc 
bằng một cuộc tiếp xúc thứ hai. Nhưng các kết quả của phỗng yến tự do thì khó mà định 
lượng. Kỹ thuật phân tích nội dung (content analysis) sẽ đề cập trong phần dưới đây có thể 
được sử dụng để phân.loại các dữ kiện được thu thập được bằng lối phỏng vấn tự do. 

 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG 

Phân tích nội dung là một kỹ thuật nghiên cứu nhằm mục đích mô tả một cách có hệ 
thống, khách quan và bằng phương Phân định lượng nội dung của các hình thức truyền thông: 
sách báo, phim ảnh, chương trình vô tuyến, diễn văn, các câu phát biểu...  

Phân tích nội dung là một phương pháp nghiên cứu có hệ thống, như ta đã biết, qua các 
phương pháp nghiên cứu khoa học công việc đầu tiên của người nghiên cứu là phải xác định 
những mục tiêu nghiên cứu hay những giả thuyết cần phải kiểm nghiệm. Nội dung được phân 
tích cũng phải lựa chọn một cách hệ thống để làm sao phản ánh được sự vô tư của người 
nghiên. cứu Có những trường hợp ta cần phải phân tích tất cả các tác phẩm của một tác giả để 
tìm hiểu những quan niệm của ông ta về vấn đề giáo dục, chẳng bạn. Có những trường hợp 
khác, ta chỉ có thể phân tích một số tài liệu nào đó thôi, nhưng sự lựa chọn các tài liệu dùng để 
phân tích cũng phải được thực hiện bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, như đã bàn đến 
trong chương trước. Thí dụ, ta muốn tìm hiểu phản ứng của dân chúng đối với vấn đề thi cử từ 
năm 1954 đến 1 97S phản ánh qua các bài viết trên báo chí trong thời gian ấy thì tất nhiên ta 
phải lập bản liệt kê tất cả các bài viết trên tất cả các báo phát hành trong thời gian hơn 20 năm 
ấy. Nhưng phân tích nội dung tất cả hàng trăm, hàng nghìn bài báo như thế là một việc làm 
vượt quá khả năng của con người Cho nên trong trường hợp ấy, ta phải áp dụng phương pháp 
chọn mẫu để giảm thiểu số lượng tài liệu phân tích. Vấn đề quan trọng là làm thế nào tránh 
được sự lựa chọn theo sở thích, theo thành kiến hay thiên vị của ta. 

Tính khách quan của việc phân tích nội dung tùy thuộc phần lớn ở thể thức phân loại 
mà ta sử dụng. Muốn phân tích các tài liệu người nghiên cứu phải thiết lập trước những phạm 
trù (hay loại mục) (categories) để căn cứ vào đó mà phân tích các tài liệu Vấn đề này sẽ được 
đề cập đến trong phần sau. Nhưng nếu các phạm trù ấy không được xác định và định nghĩa 
một cách rõ ràng thì tính khách quan sẽ bị mất đi do sự giải thích chủ quan của người phân 
tích. Thể thức phân loại phải đạt đến mức tin cậy khá cao để làm sao cho những người phân 
tích khác nhau nhưng với khả năng tương đương có thể đạt đến những kết quả giống nhau 
bằng cách sử dụng cùng một lối phân loại. 

Một đặc điểm nữa của lối phân tích nội dung nói ở đây, là kết quả của việc phân tích 
phải được trình bày bằng số lượng. Trong giáo dục, các công trình phân tích nội dung thường 
đưa ra kết quả định lượng dưới hình thức các tần số. Nội dung tài liệu được sắp xếp theo các 
phạm trù đã được ấn định, sau đó ta ghi các tần số, tức là đếm số lần xảy ra và ghi tần số ấy. 
Cũng có những trường hợp, người ta không áp dụng phương pháp định lượng với một số tài 
liệu. Phân tích nội dung thuộc loại này, mặc dầu rất hữu ích về phương diện văn chương, nghệ 
thuật, thường ít khi áp dụng với các vấn đề thuộc nghiên cứu khoa học. Bằng phương pháp 
định lượng ấy, người ta mới có thể có được những dữ kiện khách quan để xử lý một cách khoa 
học hầu Tút ra những kết luận đáng tin cậy. Các dữ kiện khách quan ấy có thể được sử dụng 
trong các công việc so sánh, đo lường,. tìm hiểu rương quan, và suy diễn ra những trường hợp 
ngoài phạm vi tài liệu phân tích. 
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Công dụng của phân tích nội dung trong giáo dục: một vài ví dụ 

Trong giáo dục có rất nhiều trường hợp ta có thể áp dụng lối phân tích nội dung như 
nói trên. Các tài liệu phân tích có thể là sách giáo khoa, bài vở của học sinh, các văn kiện 
chính thức về giáo dục, biên bản hội nghị, các chương trình truyền thanh và truyền hình giáo 
dục, các câu trả lời tự do trên bản bút vấn... Thể thức nghiên cứu có khi phức tạp, có khi đơn 
giản tuỳ theo tính chất của vấn đề mà ta muốn tìm hiểu. Dưới đây là một vài ví dụ: 

Nghiên cứu sách giáo khoa 

Phân tích nội dung các sách giáo khoa hiện hữu là. một vấn đề mà các nhà giáo dục 
Việt Nam cần quan tâm vì nhờ đó ta có thể nắm vững các dữ kiện xác thực và khách quan để 
cải tiến công việc soạn sách và sửa đổi chương trình giảng dạy. Các vấn đề có thể đặt ra là: 
các sách ấy đã đề cập đến những loại đề tài nào Các tác giả chú trọng đến những đề tài nào, 
những khái niệm nào? Trình tự đề tài hay Khái niệm như thế nào? Khuynh hướng của tác giả 
được phản ánh như thế nào trong việc lựa chọn và xếp đặt các đề tài Cách hành văn của tác 
giả như thế nào? Các từ ngữ sử dụng trong sách có phù hợp với trình độ hiểu biết của học sinh 
hay không? Hình thức trình bày như thế nào? Câu văn ngắn hay dài? Tính chất và số lượng 
các hình vẽ?... Người nghiên cứu có thể tìm giải đáp cho tất cả các câu hỏi trên hay chỉ để cập 
đến một số các khía cạnh nào đó mà thôi, tuỳ theo cách giới hạn của đề tài ấy như thế nào. 
Cũng có thể người nghiên cứu chỉ khảo sát và phân tích các loại sách giáo khoa của một cấp 
học, một lớp học một môn nào đó mà thôi. 

Một vấn đề thường được các nhà nghiên cứu ở khắp nơi quan tâm đến là các loại sách 
giáo khoa dành cho trẻ em và các loại truyện nhi đồng. Những người quan tâm đến giáo dục 
thiếu nhi thường chú ý đến là các loại sách giáo khoa và truyện nhi đồng hay tạp chí dành cho 
thanh thiếu niên để tìm hiểu ảnh hưởng của các loại sách báo ấy đối với sự phát triển nhân 
cách của chúng. Một thí dụ về phân tích nội dung các sách nhi đồng là công trình nghiên cứu 
của 1. Chữa và các cộng sự viên của ông (E.Potter và E. Levine) thực hiện cách đây khá lâu (1 
960) và được công bố trên các tạp chí tâm lý thời bấy giờ: Đó là một công trình nghiên cứu về 
ảnh hưởng của loại sách nhi đồng đến sự phát triển nhân cách của trẻ em Nhật Bạn. Để thực 
hiện công trình nghiên cứu này các tác giả đã thu thập tất cả các sách luân lý giáo khoa thư 
dành cho học sinh lớp ba, đã được xuất bản tại Nhật từ năm 1930. Trong 30 cuốn sách thu 
thập được các nhà nghiên cứu đã lựa chọn được 914 truyện nhi đồng để đem ra phân tích. 
Đơn vị. phân tích được lựa chọn là diễn biến (the ma). Một diễn biến theo định nghĩa của tác 
giả, là một chuỗi các biến cố nối tiếp gồm có: hoàn cảnh mà nhân vật trong chuyện phải 
đương.đầu, phản ứng của nhân vật trước hoàn cảnh ấy và hậu quả của phản ứng. Trong 914 
truyện được chọn để phân tích, có tất cả 3409 diễn biến, theo như định nghĩa nói trên. Trung 
bình mỗi truyện có bốn diễn biến khác nhau, Tiếp theo đó, người ta nghiên cứu thiết lập các 
phạm trù (categories) để phân tích. Có năm phạm trù lớn được sử dụng: loại truyệnl hoàn 
cảnh, nhân vào thái độ và hậu quả của thái độ Mỗi phạm trù lớn lại được chia ra các phạm trù 
nhô (subcatợnie5): Chẳng hạn "hậu quan được phân ra làm ba Phạm trù nhô: những thái độ 
của nhân vật được tưởng thưởng (thí dù, nhân vật được cưới một nàng công chúa xinh đẹp), 
thái độ của nhân vật bị trừng phạt, (thí dụ, nhân vật đang giàu có trở thành một kẻ ăn xin), thái 
độ không đưa đến một hậu quả nào, nghĩa là không được thưởng cũng không bi trừng phạt. 
Mỗi truyện được đọc thật kỹ, tất cả các diễn biến trong truyện đều được lựa ra, xếp đặt theo 
các loại phạm trù, và đêm tần số của mỗi loại: Sau cùng các kết quả được đem ra đối chiếu và 
giải thích. 

Một loại công trình nghiên cứu khác về sách báo nhi đồng cũng. thường được thực 
hiện ở nhiều nước, nhằm tìm hiểu những diễn biến của nền văn hóa của một nước qua các 
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truyện nhi đồng được xuất bản tạ.i nước đó trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Các tác 
phẩm. ấy được phân tích và so sánh trên cơ sở phân loại các.động.lực xã hội đã.thúc đẩy các 
tác giả viết các loại sách, truyện nhi đồng và được phản ánh qua tầm quan trọng họ đã đặt vào 
trong cốt truyện. Những động. lực ấy có thể được phân loại theo các phạm tru, chẳng hạn: 
chính trị, kinh tế, quân sự, tôn giáo,... Do công việc phân tích ấy, người nghiên cứu có thể rút 
ra không nhận định về. các khuynh hướng, các quan niệm, chủ trương, các vấn đề được đặt 
tầm quan trọng rõ rệt trong các giai đoạn lịch sử. 

Nghiên cứu các chương trình phát thanh hay truyền hình giáo dục 

Ngày nay, các chương trình phát thanh hay truyền hình giáo dục được phát triển khá 
mạnh trong nước ta. Ngoài ra lại còn có những chương trình không thuần túy giáo dục như ca, 
nhạc, kịch, cải lương... nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ của dân chúng nói 
chung và trẻ em nói riêng. Công việc phân tích nội dung và tìm hiểu ảnh hưởng của của các 
phương tiện truyền thông đến vấn đề giáo dục trẻ em cũng là một việc làm có ý nghĩa trong 
giai đoạn hiện tại. 

 Để thực hiện công việc này, ta cổ thể lựa chọn ngẫu nhiên một số Chương trình nào đó 
và theo dõi một thời gian để phân tích nội dung các chương trình ấy. Vấn đề quan trọng là làm 
thế nào thiết lập được một hệ thống phân loại thích hợp với chủ đề nghiên cứu và huấn luyện 
các quan sát viên sao cho họ có thể sử dụng thành thạo hệ thống phân loại ấy để đạt đến mức 
đồng ý cao. Thí dụ trong một công trình nghiên cứu về chương trình vô tuyến truyền thanh, 
Arnheim đã lựa chọn ngẫu nhiên ì a chương trình nhạc kịch và theo dõi chương trình suất 3 
tuần lễ để tìm hiểulnh chất lành mạnh của các chương trình, đời sống xã hội được mô tả, các 
thái độ được truyền đạt... mỗi chương trình được nhiều người quan sát và phân tích, sau đó 
đem đối chiếu với nhau. 

 Phân tích nội dung bao gồm công việc đếm số chương trình, xếp đặt nội dung vào một 
hệ thống phân loại, chẳng hạn: địa điểm hay khung cảnh vật chất của tấn kịch, tình trạng xã 
hội của các nhân vật chính, các loại vốn.đề mà họ phải đương đầu các nhận định luân lý v.v. 
Tóm lại công việc phân tích các chương trình truyền thanh hay truyền hình có thể rất giản dị 
và có thể rất Phức tạp tùy theo loại biến số nào ta muốn quan sát. Điều quan trọng là làm sao 
chọn các chương trình phân tích cho được vô tư và nhất là thiết lập một hệ thống phân loại 
hợp lý và hữu hiệu. 

Trước khi ta khỏi sự phân tích một chương trình vô tuyến, ta phải xác định thật rõ khía 
cạnh nào của vấn đề ta muốn nghiên cứu, từ đó ta mới có thể thiết lập được một hệ thống phân 
loại thích hợp cho vấn đề. Thí dụ, ta muốn phân tích Chương trình "đố em" trên vô tuyến 
truyền hình: Vấn đề trước tiên đặt ra là phải xác định khía cạnh nào của chương trình ta muốn 
tìm hiểu: Ngôn ngữ của học sinh? Tính chất của các câu hỏi? Tính chất của các câu trả lời? 
Các mục tiêu giảng huấn được lồng trong các câu hỏi? Thái độ của học sinh Thái độ của 
người điều khiển chương trình? v.v… 

Sau khi đã xác định được biến số chính yếu mà ta muốn khảo sát, chẳng hạn, mục tiêu 
giảng huấn lồng trong các câu hỏi (hay nói cách khác ta muốn tìm hiểu xem các câu hỏi có 
khuynh hướng khảo sát học sinh trong lĩnh vực trí thức, thái độ, tình cảm hay kỹ năng, kỹ xảo. 
Lĩnh vực nào được chú trọng nhiều nhất? ít nhất? Phải chăng các câu hỏi thường chỉ đòi hôi 
học sinh vận dụng ký ức về các sự kiện hơn là tư duy lý luận?..? Nếu như vậy, ta phải dùng 
các câu hỏi của người điều khiển chương trình làm đơn vị phân tích. Công việc kế tiếp là thiết 
lập một hệ thống phân loại các mục tiêu giảng huấn, huấn luyện quan sát viên, theo dõi 
chương trình "đố em" trong một khoảng thời gian ấn định, ghi chép, xếp loại các câu hỏi, đếm 
tần số các câu hỏi thuộc mỗi loại, giải thích các kết quả và rút ra những kết luận cho vấn đề. 
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Trên đây ta chỉ mới đề cập đến một vài trường hợp có thể áp dụng lối phân tích nội 
đung để đưa ra làm thí dụ. Giáo dục là một phương thức truyền thông, cho nên trong lĩnh vực 
giáo dục của chúng ta, hầu hết mọi. phương tiện truyền thông đều được sử đụng và đều có thể 
phân tích được. như nói ở trên. Ngoài ra, ta còn có thể phân tích các bài làm của học sinh để 
tìm hiểu những lỗi lầm chúng hay phạm phải nhiều nhất, những bài diễn văn của các nhà lãnh 
đạo giáo đục từ trước đến nay để tìm hiểu khuynh hướng hay chính sách của họ, những bài 
viết hay tham luận của các học giả để phân tích thái độ, lập trường của họ được một vấn đề 
giáo dục nào đó những bài giảng của giáo chức để nghiên cứu ngôn ngữ giảng dạy, nội dung 
giảng dạy...  

Phương pháp phân tích nội dung 

Qua các thí dụ. trên ta thấy phương pháp phân tích nội dung có thể áp dụng với những 
tài liệu viết và cả vôi những phương tiện truyền thông: truyền thanh, truyền hình, phim ảnh... 
Nhưng làm thế nào phân tích nội dung một cách khách quan và khoa học? Dưới đây ta sẽ đề 
cập đến một số vấn đề thuộc phạm vi phương pháp cụ thể: 

Định nghĩa và phân loại 

Khi ta muốn phân tích nội dung một cuốn sách giáo khoa, một truyện nhi đồng, hay nói 
chung, một tài liệu giáo dục nào đó trước hết ta phải xác định khía cạnh của vấn đề ta muốn 
tìm hiểu. Nói cách khác, ta cần phải biết rõ ràng "biến số" nghiên cứu của ta. Ta muốn phân 
tích các chuyện nhi đồng được xuất bản trong một khoảng thời gian nào đó? Vậy trước hết ta 
phải xác định ta muốn tìm hiểu những gì trong các truyện nhi đồng ấy Cất truyện? Khung 
cảnh xã hội? Thành phần xã hội của các nhân vật chính? Các giá trị luân lý được lồng trong 
cất truyện? Lối hành văn của tác giả? Cách sử dụng từ ngữ? Cách cấu tạo câu văn? Chiều dài 
của các câu.văn? Số chữ khó được sử dụng trong mỗi tác phẩm? Tóm lại, có rất nhiều khía 
cạnh của vấn đề có thể đem ra phân tích. Ta có thể chọn các biến số quan trọng nhất liên quan 
đến đế tài để phân tích hay chỉ giới hạn vào một vài biến số nào đó mà thôi để đào sâu các 
khía cạnh của vấn đề này cho kỹ hơn. Đó là công việc đầu tiên trong việc phân tích nội dung. 

Sau khi xác định biến số nghiên cứu, việc làm kế tiếp và quan trọng nhất là phân loại 
hay thiết lập các phạm trù cho mỗi biến số nghiên cứu. Hai điều kiện cần thiết cho việc phân 
loại là: 

(1) Các phạm trù phải đầy đủ để ta có thể xếp đặt được tất cả các chi tiết liên hệ vào 
xong các phạm trù được thiết lập, mỗi chi tiết có một vị trí của nó trong một phạm trù nào đó; 

(2) Các phạm trù không dẫm đạp lên nhau, nghĩa là mỗi chi tiết liên hệ đến vấn đề có 
một vị trí và chỉ có một mà thôi ông hệ thống phận loại của ta. 

Trở lại cuộc nghiên cứu về các sách luân lý giáo khoa xuất bản tại Nhật đã nói trên 
đây, khía cạnh của vấn. đề mà người nghiên cứu muốn tìm hiểu trong cuộc nghiên cứu này là 
"nội dung của các mẫu truyện có tính cách luân lý có ảnh hưởng đến nhân cách của nhi đồng 
Nhật Bản". Đơn vị phân tích là diễn biến" (the nia). Các phạm trù sử dụng để phân tích là: loại 
truyện, nhân vật, hoàn cành, phản ứng của các nhân vật và hậu quả Nhưng đó chỉ mới là 
những phạm trù tổng quát. Mỗi phạm trù này lại được phân chia ra thành những phạm trù phụ. 

 Vấn đề khó khăn của việc thiết lập các phạm trù là các phạm trù ấy nên bao quát hay 
chi tiết, rộng hay hẹp. Nếu rộng quá 1 hì bao gồm được đầy đủ các chi tiết liên hệ và sự xếp 
đặt theo các phạm trù cũng dễ dàng, nhưng lại không nêu lên được nhúm ý nghĩa rõ ràng, 
không đưa lên những kết luận minh bạch, chi tiết. Ngược lại nếu phạm trù quá hẹp thì lại khó 
có sự đồng ý về lối giải thích và khó tránh được sự dẫm đạp hay lầm lẫn trong cách xếp loại. 



Trường em  http://truongem.com 
 

64 

Để giải quyết khó khăn ấy, người ta thường xếp các phạm trù thành từng nhóm, mỗi nhóm 
gồm có loại mục tổng quát được phim ra những phạm trù phụ chi tiết hơn. Mỗi phạm trù phải 
được định nghĩa rõ ràng và cụ thể để tránh sự giải thích hay suy diễn sai lạc và người phân 
tích cũng phải được huấn luyện sao cho.họ nắm vững các định nghĩa và sử dự nó thành thạo 
hệ thống phân loại đã được thiết lập. 

 Đơn vị phân tích  

Có năm loại đơn vị phân tích: từ ngữ, câu văn, toàn thể tài liệu hay bản văn, nhân vật, 
các đo lường thời gian và không gian, tiết mục. 

- Lối dùng từ ngữ làm đơn vị phân tích thường không được sử dụng nhiều, nhưng cũng 
có ích lợi trong một số công trình nghiên cứu. Chẳng hạn, trong trường hợp phân tích cách 
sách giáo khoa cho trẻ em ta có thể phải chú ý đến cách sử đụng các từ trong câu án và phân 
loại các từ: khó, dễ trung bình, Việt và Hán - Việt...  

- Loại đơn vị phân tích thứ hai là câu văn. Thay vì phân tích theo đơn vị nhỏ như trên, 
ta phân tích toàn bộ câu văn diễn đạt một ý tưởng có liên hệ đến vấn đề nghiên cứu. Lối sử 
dụng đơn vị phân tích này thường rất phức tạp và không đáng tin cậy bao nhiêu. 

- Loại đơn vị phân tích thứ ba là nhân vật, thường được sử dụng trong việc phân tích 
các truyện nhi đồng. Ngoài ra, loại này ít khi được thấy sử dụng trong cuộc nghiên cứu giáo 
dục khác. 

 - Loại đơn vị phân tích thứ tư là các đo lường không gian và thời gian: chiều dài của 
câu văn, số chữ trong câu, số trang trong sách, số ngân Văn số phứt thảo luận, số phút thầy 
giáo thuyết giảng...  

- Loại thứ năm là tiết mục (kèm), một loại đơn vị phân tích quan trọng. Tiết mục nói ở 
đây là toàn thể bản văn, có thể là một bài diễn thuyết, một câu chuyện, một chương trình TY, 
một bài học, một ý kiến nêu lên trong cuộc phỏng vấn hay bút vấn. tối phân tích nội dung 
bằng cách sử dụng tiết mục làm đơn vị phân tích thường rất thông dụng trong các nghiên cứu 
xã hội nói chung và nghiên.cứu giáo dục nói riêng. Khi sử dụng lối phân tích này, cũng như 
trong các trường hợp khác nói trên, người nghiên cứu phải xác định rõ ràng biến số cần tìm 
hiểu lí thiết lập các phạm trù huấn luyện thẩm lượng viên sao cho học có thể đạt đến hệ số 
đồng ý (agreement coefrcienr) cao. Chẳng hạn, ta muốn phân tích một số bài luận văn của học 
sinh để tìm hiểu thái độ của chúng đối với trường học. Bài luận là đơn vị phân tích (tiết mục). 
Thái độ đối với nhà trường là biến số ta muốn nghiên cứu. Ta sẽ sử dụng hai giáo viên làm 
thẩm lượng viên (hay nhiều hơn nữa). Các giáo viên được huấn luyện kỹ về hệ thống các 
phạm trù, cách phân tích và thẩm lượng các bài luân văn theo những tiêu chuẩn ấn định. Họ 
cùng phân tích các bài luận văn, đối chiếu kết quả phân tích và công việc phân tích ấy được 
coi là tốt khi hệ số đồng ý của các thẩm lượng viên độc lập ấy đạt mức khá cao (chẳng hạn từ 
70% đến 80%). 

Vấn đề định lượng 

Như ta đã biết, định lượng là một vấn đề quan trọng trong các công trình nghiên cứu 
khoa học. Trong trường hợp phân tích nội dung điều khó khăn là làm sao định lượng được các 
tài liệu khảo sát. Không phải tài liệu nào cũng dễ dàng định lượng như nhau. Một tác phẩm 
văn chương, một bài thơ tất nhiên là khó định lượng hơn là một bài làm của học sinh nếu ta 
chỉ muốn khảo sát khả năng của học sinh ấy về các lỗi chính tả hay văn phạm, chẳng hạn: Nói 
như vậy không có nghĩa là ta không có cách nào định lượng được các tài liệu hay chỉ có thể 
định lượng được một số loại tài liệu nào đó mà thôi. Thật sự mọi tài liệu đều có thể định 
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lượng được bằng cách này hay cách khác: Có nhiều cách định lượng, nghĩa là gán các số đo 
lương cho những đối tượng khảo sát trong nội dung tài liệu phân tích.  

Phương pháp đo lường thông dụng nhất là phương pháp đo lường danh số (nominal 
measurement). Phương pháp này rất giản dị: ta chỉ việc đếm số lượng trong mỗi loại (phạm 
trù) sau khi đã xếp các đối tượng ấy vào phạm trù thích hợp của nó. 

Phương pháp định lượng thứ hai là phương pháp xếp hạng (ranking). Nếu ta không có 
quá nhiều đố tượng khảo sát..thì ta có thể yêu cầu các thẩm lượng viên xếp đặt các đối tượng 
theo thứ hạng căn cứ vào một số tiêu chuẩn nào đó..Thí dụ ta muốn soạn thảo một số ơục tiêu 
giảng huấn cho một môn học hay một lấp học nào đó. Nhưng trước khi soạn thảo ta muốn biết 
những mục tiêu nào là quan trọng, thục tiêu nào. tương đối kém quan trọng hơn. Để làm công 
việc này, ta dự thảo một số mục tiêu giảng quần rồi yêu cầumột số đồng giáo chức thẩm lượng 
các mục tiêu dự thảo theo tầm mức quan trọng bằng cách mỗi thẩm lượng viên xếp đặt các 
câu phát biểu theo thứ hạng, căn cứ vào nhận xét và kinh nghiệm của họ. Nếu có nhiều câu 
phát biểu thì ta có thể ấn định 1 0 hay 1 1 bậc cho mỗi câu rồi yêu cầu thẩm lượng viên xếp 
đặt.các câu phát biểu vào bậc nào mà họ thấy thích thích hợp. Sau đồ người nghiên cứu áp 
dụng phương pháp lập thang điểm để ấn định trị số thang (score value) cho mỗi câu. 

Ngoài ra còn có nhiều phương pháp định lượng khác nữa, ta sẽ đề cập đến sau này. 

 

QUAN SÁT 

Quan sát là phương pháp nghiên cứu trực tiếp các đối tượng hay chủ thể,.được dùng để 
thu nhập các dữ kiện khi các phương pháp khác đều không thích hợp. Những thí dụ cổ điển về 
việc sử dụng phương pháp này bao gồm những công trình nghiên cứu về hành vi của trẻ sơ 
sinh, những cuộc khảo sát về các nền văn hóa sơ khai, những cuộc nghiên cứu về các kẻ bị 
bệnh tâm trí, về hành vi của loài vật. 

Ngày nay, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng. quan sát là một phương pháp rất hữu 
hiệu, có thể đùng để thay thế cho lối bút vấn, phỏng vấn trong nhiều trường hợp. Hơn thế nữa, 
quan sát còn có.thể dùng để bổ túc cho các phương pháp khác trong trường hợp kiểm chứng 
những sự khác biệt giữa các nhóm thí nghiệm và kiểm chứng. trong các công trình nghiên cứu 
thực nghiệm..  

Quan sát được dùng như là phương tiện thu thập dơ kiện chính yếu trong nhiều công 
trình nghiên cứu, nhất là những cuộc nghiên cứu trong đó người ta-ghi nhận những hành vi. 
của các cá nhân trong một khoảng thời gian khá lâu, chẳng hạn như những công trình nghiên 
cứu về các trẻ em. Quan sát cũng được dùng như là phương tiện chính yếu để nghiên cứu các 
nhóm người hoạt động trong những điều kiện tự nhiên hay có kiểm soát. Hiện nay đã có khá 
nhiề.J Các Công trình nghiên cứu dựa trên những cuộc quan sát các hoạt động của thầy và trò 
trong lớp học. Các cuộc nghiên cứu ấy cũng có thể được thực hiện trong những điều kiện có 
kiểm soát, chẳng hạn như trường hợp người ta trao cho các nhóm những nhiệm vụ khác nhau 
để thực hiện trong thời gian quan sát. 

Cũng có khi người ta dùng lối quan sát như là một phương tiện thử yếu để xác định giá 
trị của các phươ1g pháp nghiên cứu khác. Chẳng hạn, người nghiên cứu gửi một bản bút vấn 
đền các trường phổ thông để hỏi về kết quả của việc tổ chức lao động sản xuất trong các 
trường này. Sau khi nhận được các bản trả lời, người nghiên cứu lại kiểm soát tính chính xác 
của các bản trả lời ấy bằng cách quan sát trực tiếp các trường ấy. Nếu những gì đã quan sát 
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được phù hợp với các điều đã báo cáo qua bản bút vấn thì giá trị của bản bút vấn ấy có thể 
được xác nhận. nếu không thì bản bút vấn ấy còn phải được sửa chữa lại. 

Sau này, cũng trong tập sách này, ta sẽ bàn kỹ về phương pháp nghiên cứu thực 
nghiệm (experimental method). Trong trường hợp này, các kỹ thuật quan sát được sử dụng để 
xác nhận sự khác biệt giữa các nhóm thí nghiệm và các nhóm kiểm chứng. Chẳng hạn, người 
nghiên cứu muốn so sánh hiệu năng của hai phương pháp dạy tập đọc A và B. Hai phương 
pháp khác nhau này được sử dụng cho hai nhóm, một:nhóm được dạy theo phương pháp A, 
nhóm kia theo phương pháp B. Cả hai nhóm được xem như đồng đều nhau về các phương 
diện khác. Sau một thời gian, người nghiên cứu đo lường khả năng tập đọc của hai nhóm bằng 
một bài trắc nghiệm để so sánh kết quả của hai nhóm. Trong thời gian thực hiện cuộc thí 
nghiệm này, cả hai nhóm đều được quan sát để xem thầy giáo ở mỗi nhóm có giảng dạy đúng 
theo phương pháp A hoặc phương pháp B, đúp theo những chỉ thi đã hướng dẫn cho họ 
không.  

Một số vấn đề khó khăn của việc quan sát. 

Trước khi đề cập đến các kỹ thuật quan sát, ta cần phải cân nhắc một số vấn đề khó 
khăn thường gặp trong quá trình quan sát. 

 Như ta đã bàn đến trong chương II, vấn đề khó khăn thứ nhất của quan sát là tri giác. 
Nói đến cảm giác là nói đến tác động của các làn sóng âm thanh ánh sáng và các kích thích sờ 
mổ trên những bộ phận thu nhận cảm giác của cơ thể. Tri giác là sự tổ chức lại các kích thích 
cảm giác ấy thành những đơn vị mang ý nghĩa và tạo nên sự hiểu biết của ta về các sự vật 
xung quanh Tri giác của một người điếc hay mù về một hoàn cảnh nào đó khác với tri giác 
của người bình thường vì người r à, có tầm cảm giác rộng rãi hơn có thể được sử dụng để giải 
thích hoàn cảnh. Nhưng, ngay cả giữa những người được gọi là "bình thường" cũng có những 
sự khác biệt lớn về tri giác. 

Tri giác của một cá nhân tùy thuộc vào những kinh nghiệm quá khứ của người ấy. V 
hai cá nhân không thể nào có những kinh nghiệm quá khứ ý hệt như nhau (do nên tri giác của 
họ cũng khác nhau. Chính sự khác biệt về tri giác của các cá nhân đã gây nên một vấn đề khó 
khăn cho các công trình nghiên cứu quan sát, nhất là trong những trường hợp đòi hỏi phải giải 
thích những trạng thái tâm lý hay cảm xúc. 

Vấn đề khó khăn thứ hai là sự can thiệp của những yếu tố bên ngoài. Sự hiện diện của 
người quan sát cũng có thể làm thay đổi những hành động đang được quan sát. Chẳng hạn, lối 
giảng dạy của một giáo viên mới vào nghề có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của ông hiệu 
trưởng đến quan sát giờ đây. Tính chất quan trọng của thi cử, không khí trang nghiêm của 
phòng thi, sự hồi hộp, lo lắng về kết quả của bài thi cũng ảnh hưởng đến bài làm của thí sinh 
và do đó thay đổi tính chất của các dữ kiện thu thập được. 

Vấn đề khó khăn thứ ba nữa là phạm vi của sự quan sát. Ta cứ thử tham dự một tiết 
giảng dạy trong một lớp học trung bình cũng đủ thấy sự khó khăn trong việc ghi chép dù chỉ 
là một phân số của tất cả những hành vi xảy ra trong thời gian ấy. Nhưng nếu ta tập trung vào 
một số khía cạnh nào đó của hành vi của thầy giáo hay của học sinh thì công việc quan sát sẽ 
có thể dễ dàng hơn. Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, chắc đâu ta đã không bỏ qua một số 
khía cạnh quan trọng mà ta không chú ý đến? Việc sử dụng các máy ghi âm, thu hình ngày 
nay đã mở rộng phạm vì của cuộc quan sát và làm gia tăng tính đáng tin cậy và giá trị của của 
dữ kiện thu thập. 

Phương pháp 
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Phương pháp quan sát cũng tương tự như phương pháp phân tích nội dung đã đề cập 
đây, nhất là về các nguyên tắc thiết lập các phạm trù cho việc quan sát. Nói chung thì quá 
trình quan sát bao gồm việc thiết lập một cái khung các phạm trù quan sát, thu thập dữ kiện và 
định lượng hóa. Dưới đây là một thí dụ về nghiên cứu quan sát lớp học thực hiện gần đây tại 
trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

Tháng 3 năm 1979, trong đợt thực tập sư phạm của sinh viên năm thứ IV, trường Đại 
học Sư phạm thực hiện một công trình nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá việc thực tập 
giảng dạy của 88 sinh viên được chọn ngẫu nhiên từ một dân số 850 sinh viên các khoa, 
ngành, tham dự 27 đoán.thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ly. Một phần của 
công trình nghiên cứu này là quan sát giờ thực tập giảng dạy của các giáo sinh và đánh giá giờ 
thực tập theo một Bảng đánh giá đã in sẵn. Công việc quan sát và đánh giá này được thực hiện 
bởi cán bộ hướng dẫn của trường Đại học Sư phạm, giáo viên phổ thông và học sinh phổ 
thông. 

 Bảng đánh giá này gồm 12 tiêu chuẩn được rút ra từ 6 phạm trù (categories): (1) tư 
tưởng và tác phong, (2) nội dung giảng dạy, (3) phương pháp giảng dạy, (4) ngôn ngữ giảng 
dạy, (5) không khí lớp học, (6) tinh thần trách nhiệm của giáo sinh. Việc thiết lập khung phạm 
trù này được thực hiện bằng hai cách: thứ nhất là tham khảo các lý luận giảng dạy và các công 
trình nghiên cứu đã có trong và ngoài nước về những đặc tính được coi là "dạy tốt" của giáo 
viên, thứ hai là căn cứ vào các Qui chế thực tập của Bộ Giáo đục và Đào tạo và Bản hướng 
dẫn thực tập của trường Đại học Sư phạm. Trong số 30 tiêu chuẩn lựa ra tử quá trình tham 
khảo tài liệu nói trên, người nghiên cứu đã chọn 1 2 tiêu chuẩn đã được nhiều công trình 
nghiên cứu xác nhận là có khả năng phân biệt người "dạy tốt" và "chưa tốt". 

Trước khi khởi sự việc quan sát, các trường đoàn thực tập đã được tập huấn về mục 
đích, yêu cầu của cuộc nghiên cứu và về cách quan sát và sử dụng các bản đánh giá để các 
trưởng và phó trưởng đoàn huấn luyện lại cho các người quan sát trực tiếp. Ngoài ra, trên bản 
đánh.giá cũng đã in sẵn phần hướng dẫn cụ thể việc quan sát và đánh giá kèm theo các thí dụ 
để minh họa. Mỗi người quan sát đánh giá một cách độc lập theo 1 2 tiêu chuẩn, mỗi tiêu 
chuẩn được đánh giá theo một thang điểm 5 bức, mỗi bậc đều có những lời giải thích mô tả cụ 
thể. Mỗi giáo sinh thực tập có hai điểm đánh giá: một điểm đánh giá trung bình của tất cả các 
giáo viên quan sát và một điểm trung bình của tất cả học sinh quan sát. 

 Công việc xử lý và phân tích dữ kiện bao gồm các tính toán thống kê liên quan đến: hệ 
số tương quan giữa điểm đánh giá của giáo chức quan sát và học sinh phổ thông, các tiêu 
chuẩn được đánh giá cao và các tiêu chuẩn được đánh giá thấp, các yếu tố phân biệt giáo sinh 
"dạy tốt" và "dạy chưa tốt" theo nhận xét của học sinh và của giáo chức... Ngoài ra, người 
nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp. phân tích nội dung để phân tích các câu trả lời tự do 
của học sinh về những nhận xét của họ đối với giờ dạy của giáo sinh. . 

Các bước thực hiện  

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều hình thức thực hiện một công trình nghiên cứu quan 
sát. Độc giả quan tâm đến lĩnh vực này nện tham khảo nhiều công trình nghiên cứu loại này, 
hiện nay khá phong phú, nhất là các cuộc quan sát về ngôn ngữ giảng dạy của thầy giáo, về 
không khí trong lớp học giữa. thầy và trò, thái độ giảng dạy của thầy giáo, thái độ bọc tập của 
học sinh. Các dụng cụ dùng trong việc quan sát Cũng đã được phát triển khá rộng rãi và được 
thử nghiệm công phu qua nhiều cuộc nghiên cứu. Nói chung, các công trình nghiên cứu thuộc 
loại này thường được thực hiện qua ba giai đoạn chính yếu: thiết lập một khung các phạm trù 
quan sát thu thập các dữ kiện và định lượng hóa. 
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(1) Như ta đã biết qua phần phân tích nội dung, người nghiên cứu bao giờ cũng phải 
đặt ra những giới hạn cho việc quan sát của mình. Có hai cách thực hiện điều này. Cách thứ 
nhất là thực hiện một cuộc nghiên cứu thăm dò và cấu trúc các phạm trù quan sát được thiết 
lập do kết quả phân tích nội dung của cuộc quan sát sơ khởi ấy. Đây là trường hợp ta không 
có sẵn những lý luận hướng dẫn, những công trình nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến vấn 
đề của ta và công trình nghiên cứu thăm dò chính là để tìm ra cơ sở lý luận cho việc thiết lập 
các phạm trù dùng trong cuộc quan sát chính thức. Cách thứ hai là thiết lập các phạm trù trước 
khi khởi sự việc quan sát bằng cách sử dụng một khung lý thuyết có sẵn để làm cơ sở. Đây là 
kết quả của việc tham khảo các lý luận sẵn có liên quan đến vấn đề, các công trình nghiên cứu 
đã thực hiện, các khung phạm trù do những nhà nghiên cứu trước đã thiết lập. 

2) Sau khi thiết lập xong các phạm trù dùng để quan sát ta phải chú ý đến các vấn đề 
liên quan đến việc thu thập các dữ kiện. Những câu hỏi sau đây cần phải đặt ra 1ể giải quyết: 
Ta cần phải ghi các dữ kiện trên căn bản các đơn vị phân tích nào? Đơn vị thời gian hay đơn 
vị hành vi hay cả hai? Nên ghi chép các dữ kiện bằng cách nào? Các phạm trù ấy cổ quá nhiều 
hay quá ít? Các phạm trù ấy đã đầy đủ để ta có thể xếp loại tất cả những điều quan sát vào một 
trong các phạm trù đã được thiết lập hay không? hay là sẽ có nhiều sự kiện quan sát không thể 
xếp vào đâu được, đành phải đặt vào mục "linh tinh"? 

Vì trong bất cứ hoàn cảnh nào ta không thể nào quan sát được toàn thể hành:vi mà chỉ 
ghi chép được một phần nhỏ những gì được quan sát cho nên các dữ kiện quan sát chỉ là một 
mẫu đại diện cho toàn thể hành vi hay sự kiện quan sát. Để tránh sự thiên vị trong việc chọn 
mẫu này các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra nhiêu cách thu nhập dữ kiện. Một trong những phương 
pháp thông thường là ghi chép dữ kiện theo những khoảng thời gian ấn định. Chẳng hạn, cứ 
năm giây đồng hồ một, người quan sát lại ghi chép sự kiện xây ra hay cứ sau năm giây đồng 
hồ thì người quan sát lại tóm tắt những gì xây ra trong thờ gian ấy. Một phương pháp khác!à 
nhận định một số hoạt động hay hành vi nào đó (thí dụ, thầy giáo thuyết giảng, đặt cáu hỏi 
hay học sinh trả lời câu hỏi) rồi ghi chép thời.gian sự việc ấy xảy ra (bao nhiêu phút, bao 
nhiêu giây). Việc chọn mẫu này tùy thuộc vào tính chất của các hiện tượng được quan sát. 

 Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp tài tình để ghi chép 
các dữ kiện. Điều quan trọng là phương pháp thu thập dữ kiện ấy phải đơn giản để dễ sử dụng 
và phù hợp với các mục liêu của cuộc nghiên cứu. Để có thể ghi chép kịp trong khi quan sát, 
cũng như để làm dễ dàng (cho việc xử lý các dữ kiện sau này người ta đặt ra các ám mã 
(code) để biểu thị cho các khía cạnh của hành vi hay hiện tượng quan sát ở lớp học người ta 
lập sẵn các bằng dữ kiện hai chiều, một chiều (hàng ngang) là phần mô tả các khía cạnh của 
hành vi quan sát, chiều kia (hàng dọc) dành cho phần ghi thời gian trong đó hành vi ấy đã diễn 
ra. Vì nhiều khi trình tự của các hành vi cũng rất quan trọng cho cuộc nghiên cứu, nên các nhà 
nghiên cứu cũng phải nghĩ ra những phương cách để làm sao xác định được hành vi nào đã 
diễn ra trước, hành vi nào xảy ra sau. 

Việc sử dụng quá nhiều các phạm trù quan sát cũng có thể gây khó khăn cho việc ghi 
chép các dữ kiện quan sát, vì người quan sát phải đọc để lựa chọn trên một danh sách quá dài, 
nhất là khi các hành vi thay đổi một cách nhanh chóng. Vì vậy nhiều nhà nghiên cứu kinh 
nghiệm đã đề nghị số từ 10 đến 12 phạm trù là vừa đủ để cho người quan sát dễ học thuộc 
lòng và tìm ra vị trí của mỗi phạm trù trên dụng cụ quan sát in sẵn. Thông thường thì trên 
dụng cụ quan sát như vậy bao giờ cũng có một phần dành riêng cho những điều quan sát 
không thể xếp vào bất cứ phạm trù nào đã được ấn định. Trong trường hợp quan sát lớp học 
thì đó những sự gián đoạn (chẳng hạn, thầy giáo ngưng giảng để nhận một công văn của văn 
phòng nhà trường gửi đến), những giây phút im lặng… Nếu trong thời gian thử nghiệm dụng 
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cụ quan sát, ta thấy có quá nhiều hành vi quan sát không thể xếp được vào phạm trù nào cải 
đành phải xếp vào phần "linh tinh", thì dụng cụ ấy cần phải được sữa chữa lại để có thể xếp 
đặt nhiều điều quan sát hơn nữa vào trong khung các phạm trù. 

(3) Định lượng hóa là việc gán các chỉ số (chẳng hạn 1, 2, 3... hay I, II, III...) cho các 
đối tượng quan sát để có thể thực hiện những công việc so sánh, tìm hiểu những tương quan 
những mối liên hệ giữa các bicn số. Để hiểu rõ vấn đề định lượng các độc giả cần tham khảo 
thêm các tài liệu, sách, báo về đo lường trong giáo dục và tâm lý. Các kỹ thuật thống kê (cần 
được học tập song song với cuốn sách về phương pháp nghiên cứu này) sẽ giúp cho người tập 
sự nghiên cứu hiểu biết cách xử lý và phân tích các dữ kiện thu thập được hàng lối quan sát. 

 

TÓM TẮT 

Trong chương này, ta đã đề cập đến một số phương pháp thu thập dữ kiện thông dụng 
bút vấn, phỏng vấn, phân tích nội dung, quan sát. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác ta 
sẽ bàn đầu sau này. Trong một công trình nghiên cứu, có thể có nhiều phương pháp thu thập 
dữ kiện cùng được sử dụng, trong đó có phương pháp chính ylu và những phương pháp khác 
để bổ túc hay kiểm soát. 

Mỗi phương pháp thu thập dữ kiện nói trên đều có những mục tiêu và công dụng riêng. 
hút vấn được sử dụng để thu thập dữ kiện, ý kiện, thái độ theo một khung cấu trúc nào đó tử 
những người mà ta không thể tiếp xúc trực diện được. phỏng vấn là Phương pháp thu thập 
thông tin trực tiếp từ các chủ thể mà ta tiếp xúc trực diện. Phân tích nội dung là kỹ thuật 
nghiên cứu nhầm mục đích mô tả một cách có hệ thống, khách quan và bằng phương pháp 
định lượng nội dung của các tài liệu, sách, báo, các phương tiện truyền thống (truyền thanh, 
truyền hình, phim ảnh), các câu phát biểu tự do trong các bản bút ván hay phỏng vấn..: Quan 
sát là phương pháp nghiên cứu trực ticp các hiện tượng hay các chủ thể trong những trường 
hợp mà các phương pháp khác đều không thích hợp (thí dụ, quan sát một giờ dạy của giáo 
viên). Mỗi phương pháp đều có những chỗ ycu và chỗ mạnh của nó, nhưng nói chung, các độc 
giả mới tập sự nghiên cứu nên chú ý dcn một sốdiểm dưới đây: 

(1) Mặc dầu các phương pháp nói trên đây đều rất thông dụng trong nghiên cứu nhưng 
không phương pháp nào là dễ dàng cả. Tất cả đều đòi hỏi phải có sự huấn luyện chu đáo và sự 
chuẩn bị công phu trước khi sử dụng để làm sao bảo cảm được tính đáng tin cậy và giá trị của 
các dữ kiện được thu thập. 

(2) Trước khi quyết định sử dụng một phương pháp nào, người nghiên cứu phải nấm 
vung mực tiêu nghiên cứu, tính chất của các hiện tượng mình muốn nghiên cứu, mục đích võ 
công dụng cùng nhưng lợi ích và hạn chế của mỗi phương pháp thu thập dừ kiện, tất cả những 
ycu tố ấy quyết định việc sử dụng phương pháp này hay phương pháp khác. 

(3) Dù quyết định sử dụng phương pháp nào, ta cũng phải thực hiện những bước chính 
yếu như sau: (a) chuẩn bị dụng cụ quan sát (tham khảo các tài liệu lý luận, các công trình 
nghiên cứu hay thực hiểm những cuộc nghiên cứu thăm đò để thiết lập các khung phạm trù 
phân loại và soạn dụng cụ để thử nghiệm)t (b) thử nghiệm các dựng cụ (tham khảo ý kiến của 
các chuyên gia về bản dự thảo và thử nghiệm với một số chủ thể tương đương với các chủ thể 
nghiên cứu), (c) sửa chữa các dung cụ trước khi đem ra sử dựng chính thức; (d) chọn mẫu 
nghiên cứu; (e) thu thập các dữ kiện bằng phương pháp định lượng; (f) phân tích các dữ kiện 
bằng phương pháp thống kê; (g) khái quát hóa các kếtt quả. 
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Trong chương kế tiếp ta sẽ bàn đến một số phương pháp thu thập dữ kiện khác: trắc 
nghiệm, thang thái độ, xã hội đồ biểu. 

  

Chương VI 

CÁC DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG:  

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN –  

THANG THÁI ĐỘ – XÃ HỘI ĐỒ BIỂU 

  

Ngoài các phương pháp thu thập dữ kiện như đã trình bày trong chương V, các nhà 
nghiên cứu còn sử dụng những trắc nghiệm, thang do lường lâm lý và các dụng cụ khác để thu 
thập dữ kiện. Tại các nước phát triển hiện nay đã có hàng trăm loại dụng cụ như vậy được 
xuất bản, mỗi dụng cụ đều có kèm theo các tài liệu hướng dẫn về mục đích, công dụng cách 
soạn thảo kết quả các cuộc nghiên cứu đánh giá dụng cụ ấy, các dinh chuẩn (norms) riêng cho 
từng cấp lớp và các màu in để dùng theo với các dụng cụ đo lường. 

Nói về đo lường trong tâm lý học thì có lẽ ta ljhải trở về với lịch sứ của khoa tâm lý 
học thực nghiệm với việc thành lập phòng thí nghiệm tâm lý của William Wundt tại Leipzig 
(1B79) và các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học Dục như Kreapli El)t)inghaus, 
Neumann... Các trắc nghiệm khách quan về học tập cũng dà được phát triển tại Anh từ 1 
8C)4. Trắc nghiệm về trí thông minh cũng dà được sử dụng tại pháp từ năm 1905 với các 
công trình của Alíred linet. Các sự kiện trên đây cho thấy rằng vấn đề do lường trong tâm lý 
và giáo dục, các kỹ thuật đo lường cũng như các cuộc tranh luận sôi nổi về ván đề này đã có 
một lịch sử lâu dài đến gần một thế kỷ nay tại các nước phương Tâyl nhưng nói như vậy 
không có nghĩa rằng vấn đề do lường trong. lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và trong tâm 
lý giáo dục học nói riêng, đã được giải quyết. Các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra, các kỹ 
thuật đo lường ngày một thêm phát triển tinh vi để giâm thiểu các sai số đo lường trong giáo 
dục và tâm lý. 

Hiện nay có nhiều loại dụng cụ được sử dụng để đo trong nhiều yếu tố khác nhau. Có 
những dụng cụ đo lường thành tích và khả năng chẳng hạn, các trắc nghiệm về trí thông minh! 
trắc nghiệm về khả năng cần.thiết cho việc học tập trong các lĩnh vực chuyên môn, trắc 
nghiệm về năng khiếu để tiên đoán sự thành công trong các lĩnh vực học tập văn hóa hay 
chuyên nghiệp (năng khiếu về cơ khí, về nghệ thuật, âm nhạc, y khoa, kỹ thuật, ngoại ngữ... ). 
Trong lĩnh vực đo lường thành tích học tập văn hóa, có những bộ trắc nghiệm khảo sát trình 
độ hiểu biết về nhiều môn học: quốc ngữ (đọc và hiểu, chính tả, cách hành văn... ), toán học, 
sinh học, sử và địa lý... , hay cũng có những trắc nghiệm khảo sát trình độ học vấn riêng cho 
một môn học hay một kỹ năng nào đó mà thôi. Ngoài các dụng cụ trên, cón có các dụng cụ đo 
lường những sở thích và thái độ: chẳng hạn, những dụng cụ đo lường sở thích hay hứng thú 
của các chủ thể về một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nào đó, những dụng cụ thăm dò các 
thái độ hay niềm tin về một vấn đề xã hội, chính trị, giáo đục, những dụng cụ đo lường hành 
vi hay tính tình của cá nhân, chẳng hạn, hành vi đạo đức, tinh thần hợp tác, tình cảm với bạlcl 
bè... Nói Chung, lĩnh vực đo lường tâm lý và giáo dục đến nay đã được phát triển mạnh và đã 
trở thành một ngành học chuyên môn mà các nhà giáo dục học, tâm lý học, các nhà nghiên 
cứu, các chuyên viên phụ trách vấn đề trường học và hướng nghiệp cho học sinh không thể bỏ 
qua. 
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Vì tính cách rộng rãi của lĩnh vực nghiên cứu này như đã nói ở trên, chương này chỉ 
trình bày một cách tổng quát về một số dụng cụ đo lường thông dụng: trắc nghiệm, thang thái 
độ, và một vài dụng cụ đo lường khác. 

 

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Trắc nghiệm khách quan thường được sử dụng để đo lường khả năng của các chủ thể. 
Mới biết qua thì ai cũng nghĩ rằng soạn trắc nghiệm là một vấn đề đơn giản và chính quan 
năm sai lầm như thế đã dẫn đến việc sử dụng các trắc nghiệm của nước ngoài một cách bừa 
bãi hay soạn thảo các bài trắc nghiệm một cách hấp tấp, vi phạm cả những nguyên tắc sơ đẳng 
nhất của khóa trắc nghiệm, từ đó đi đến những kết luận sai lầm nhiều khi rất tai hại. 

Có một số vấn đề cần phải lưu ý khi soạn một bài trắc nghiệm. Sau khi xác định dân số 
muốn tìm hiểu, người nghiên cứu phải xác định khả năng chính xác nào ta muốn khảo sát - cả 
về chiều sâu lẫn chiều rộng - phân tích các yếu tố cấu thành khả năng ấy, soạn những câu trắc 
nghiệm cho mỗi yếu.tố theo tỉ lệ đóng góp của mỗi yếu ố vào khả năng ấy. Các câu hỏi trắc 
nghiệm phải ở mức độ khó thích hợp và được soạn thảo theo đúng những qui tắc đã được xác 
nhận cho từng loại câu hỏi (lựa chọn, đúng sai, cập đôi... ). Ngoài ra, người soạn trắc nghiệm 
còn phải ấn định thời gian giới hạn cho mỗi phần trong bài trắc nghiệm. Sau khi đã viết xong 
phần hướng dẫn làm bài và các câu trắc nghiệm một cách rõ ràng, chính xác, bản dự thảo 
được đem in sao cho dễ đọc, dễ trả lời, dễ xử lý dữ kiện sau này và sau đó được đem ra thử 
nghiệm với một nhóm chủ thể. 

Khi học sinh đã làm xong bài trắc nghiệm, người nghiên cứu phải xem xét kỹ các câu 
trả lời và sửa đổi những chỉ thị hướng dãn không rõ ràng, có thể gây hiểu lầm, loại bỏ hay 
duyệt lại các câu trắc nghiệm kém. Sau khi sửa chữa xong, người nghiên cứu phải kiểm soát 
lại xem tất cả các khía cạnh của khả năng cần được đo lường cớ còn giữ nguyên tỉ lệ như cũ 
không. Sau đó, người nghiên cứu có thể thiết lập các chuẩn (norms) để người sử dụng có thể 
xếp đặt các học sinh của họ theo các bậc: trung bình, trên trung bình, dưới trung bình... Để 
thiết lập các chuẩn này, người nghiên cứu phải rút một mẫu từ dân số đang muốn tìm hiểu, ra 
bài trắc nghiệm đã được sửa chữa ấy cho nhóm ấy làm, rồi thiết lập các chuẩn căn cứ vào các 
dữ kiện đã thu thập được.  

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người soạn trắc nghiệm là đánh giá bài trắc 
nghiệm của mình về tính khách quan, tính đáng tin cậy (reliability), và giá trị (validity) của 
dụng cụ đo lường. 

Tính khách quan 

Một trắc nghiệm hay thang đo lường được gọi là khách quan khi điểm số không thay 
đổi dù có nhiều người cùng chấm bài trắc nghiệm hay thang ấy. Muốn làm cho bài trắc 
nghiệm được khách quan, người soạn thảo phải cấu tạo các dụng cụ này sao cho người chấm 
điểm không phải vận dụng sự phê phán chủ quan của mình. Các bài trắc nghiệm này đều cớ 
kèm theo các bảng trả lời (hay đáp án) để người chấm cặn cứ vào đó mà tính điểm. tài trắc 
nghiệm càng đòi hỏi người chấm phải vận dụng sự phê phán chủ quan bao nhiêu thì trắc 
nghiệm ấy càng kém khách quan đi bấy nhiêu. V vậy, để làm tăng tính khách quan của bài 
trắc nghiệm, người soạn thảo phải ra chỉ thị rõ rệt cho người chấm và cung cấp các bâng trả 
lời sao cho. người chấm khôngthể nào bất đồng ý kiến với nhau được về cách cho điểm. 

 Giá trị 
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Một bài trắc nghiệm được coi là giá trị nếu nó đo lường đúng cái mà nó muốn đo 
lường. Mỗi dụng cụ đo lường đều có mục đích riêng của nó. Không thể nào có bài trắc 
nghiệm đo lường được đủ mọi thứ. Một bài trắc nghiệm có thể rất giá trị trong trường hợp này 
nhưng lại vô giá trị trong một trường hợp khác. V vậy, người soạn trắc nghiệm phải đưa ra 
bằng chứng khiến cho người ta tin tướng được rằng bài trắc nghiệm ấy đo lường những đặc 
tính chính xác mà nó muốn đo lường. Có nhiều loại giá trị của một bài trắc nghiệm: giá trị nội 
dung, giá trị tiên đoán, giá trị đồng qui và giá trị khái niệm. Ta sẽ lần lượt phân biệt các loại 
giá trị này dưới đây. 

Giá trị nội dung 

 Giá trị nội dung, còn được gọi là giá trị "lô gích", giá trị "chọn mẫu" hay giá trị 
"chương trình", thường được sử dụng rất nhiều với các trắc nghiệm về thành quả học tập. Để 
có thể xác định giá trị nội dung, người soạn trắc nghiệm phải phân tích nội dung của yếu tố 
mình muốn đo lường và cấu tạo một đụng cụ có tính cách đại diện để đo lường mọi khía cạnh 
khác nhau của nội dung ấy. Chẳng hạn, muốn soạn một bài trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa về đại 
số học, người soạn thảo phải nghiên cứu rất nhiều sách giáo khoa về đại số học, các giáo trình 
và các mục tiêu của môn học ấy. Căn cứ vào các tài liệu ấy, người soạn trắc nghiệm quyết 
định nội dung nào cần khảo sát, tỷ lệ dành cho mỗi phần của đại số học trong bài trắc nghiệm. 
Sau đó, ông yêu cầu các chuyên gia có thầm quyền đánh giá các câu hỏi theo tầm quan trọng 
của mỗi câu, rồi dùng một phương pháp thích hợp để tổng kết các đánh giá của họ. Khi kiểm 
điểm giá trị nội dung của bài trắc nghiệm, người soạn trắc nghiệm cùng với sự giúp đỡ của 
một số người khác cắn phải xác định xem các câu hỏi có phải là một mẫu đại diện cho toàn 
thể nội dung cần phải khảo sát hay không. Nếu người nghiên cứu muốn xác định rằng một bài 
trắc nghiệm đã được xuất bản có giá trị nội dung đối với các chủ thể của mình người ấy phải 
đối chiếu nội dung của giáo trình mà các chủ thể.đã theo học với nội dung của bài trắc 
nghiệm. 

Giá trị tiên đoán 

Nhà giáo dục nhiều khi cần phải dùng trắc nghiệm để tiên đoán thành quả về học tập 
hay nghề nghiệp tương lai. Một bài trắc nghiệm có giá trị tiên đoán nếu nó có thể dự đoán 
đúng thành quả tương lai của các chủ thể. Phương thức cơ bản để xác định giá trị tiên đoán 
bao gồm các khâu như sau: (1) ra bài trắc nghiệm, (2) chờ đợi cho đến khi thành quả được 
tiên đoán xảy ra, (3) tính sự tương quan giữa điểm số trắc nghiệm với thành quả thực sự của 
chủ thể. Thí dụ, một bài trắc nghiệm về khả năng học vấn được dùng để tiên đoán mức thành 
công về học tập ở bậc đại học. Để xác định giá trị tiên đoán của bài trắc nghiệm này, ta ra bài 
trắc nghiệm ấy cho một mẫu ngẫu nhiên của học sinh lớp 12. Sau khi các học sinh này đã học 
xong năm thứ nhất ở đại học, ta tính hệ số tương quan giữa điểm số tiên đoán của bài trắc 
nghiệm với điểm số cuối năm của các học sinh ấy ở bậc đại học. Tương quan càng cao thì giá 
trị tiên đoán của bài trắc nghiệm càng lớn. 

Có hai vấn đề cần lưu ý khi xác định giá trị tiên đoán của trắc nghiệm. Sự tiên đoán chỉ 
có thể đúng trong hoàn cảnh nó được kiểm nghiệm hay một hoàn cảnh tương tự như thế. Nếu 
một bài trắc nghiệm đã được xác nhận có giá trị tiên đoán đối với một mẫu sinh viên năm thứ 
nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội chẳng hạn, thì cũng bài trắc nghiệm ấy có thể 
không có giá trị tiên đoán đối với sinh viên dự định theo học trường Đại học Bách khoa thành 
phố Hồ Chí Minh. Khi soạn thảo một bài trắc nghiệm để sử dụng cho mục đích tiên đoán, ta 
sẽ nhận thấy rằng việc thiết lập các tiêu chuẩn đã lường một thành quả, chẳng hạn như sự 
thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp tương lai, là một vấn đề rất khó khăn. Xét đoán những 
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tiêu chí cho hiệu năng giảng dạy chẳng hạn, sao cho thật rõ ràng và được mọi người đồng ý 
cũng là một công việc vô cùng phức tạp. 

Giá trị đồng qui 

Cách xác nhận giá trị đồng qui (concurrent validity) cũng giống như với giá trị tiên 
đoán trên đây, chỉ khác ở chỗ, trong trường hợp này, kết qua dự đoán được đo lường vào 
khoảng thời gian làm trắc nghiệm chứ không phải chờ đợi một thời gian cho kết quả dự đoán 
xảy ra như trong trường hợp trên. Một bài trắc nghiệm được coi. là giá trị đồng qui nếu điểm 
số của học sinh trên bài trắc nghiệm mới ấy có tương quan với điểm số của chúng mới đây về 
môn học, với sự đánh giá của thầy giáo hoặc với điểm số về một bài trắc nghiệm tương đương 
mà giá trị đã được xác nhận. Thay vì phải chờ đợi trong nhiều năm để xác nhận rằng bài trắc 
nghiệm về hứng thú nghề nghiệp có thể tiên đoán được sự thành công trong một lĩnh vực nghề 
nghiệp nào đó người nghiên cứu có thể tìm hiểu sự tương quan giữa bài trắc nghiệm hứng thú 
với các dạng hứng thú của những người đã thành công trong một lĩnh vực nghề nghiệp nào 
đó. Qua hai thí dụ kể trên, ta thấy rằng giá trị đồng qui có thể đưa ra những bằng chứng tức 
thời về hiệu quả của bài trắc nghiệm mới, nhưng ta cũng nên nhớ rằng một bài trắc nghiệm có 
giá trị đồng qui không nhất thiết cũng có giá trị tiên đoán. 

Giá trị khái niệm (construct validity) 

Một trong những loại giá trị quan trọng nhất của một bài trắc nghiệm là giá trị khái 
niệm. Một khái niệm hay đúng hơn "khái niệm tạo lập" (constrụct như ta đã biết trong chương 
II khi bàn về vấn đề xây dựng lý luận, là một đặc tính, một khả năng. hay một năng khiếu mà 
người nghiên cứu đưa vào giả thuyết để giải thích một khía cạnh nào đó của hành vi con 
người, chẳng hạn như khả năng cơ khí; trí thông minh. Mỗi khái niệm tạo lập là một khái 
niệm rất phức tạp bao gồm nhiều yếu tố có liên hệ với nhau. Mỗi khái niệm tạo lập có thể 
được biểu thị trong rất nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh nhưng không một điều quan sát duy 
nhất nào có thể được xem như là một tiêu chuẩn của khái niệm tạo lập. 

Khi xem xét giá trị khái niệm, điều mà người nghiên cứu quan tâm tìm hiểu trước hết 
là tính chất của các đặc tính được đo lường. Giá trị khái niệm xác định. mức độ phù hợp của 
bài trắc nghiệm với một lý luận hay giả thuyết đã có sẵn và đang được nghiên cứu. Nó xác 
định bài trắc nghiệm ấy có phản ánh đúng đắn những gì đã được nêu lên trong lý luận hay 
không. 

Việc xác định giá trị khái niệm khởi sự bằng công việc định nghĩa "khái niệm tạo lập", 
từ đó suy diễn một số hệ quả trong nhiều hoàn cảnh mà ta có thể quan sát và không quan sát 
được nếu khái niệm được đưa vào giả thuyết ấy là quả có thật. Nói cách khác, để xác định giá 
trị khái niệm, người nghiên cứu phải nêu rõ ý nghĩa của khái niệm tạo lập mà mình đưa ra, từ 
đó suy diễn ra những hành vi có thể xảy ra hay không xảy ra ở các chủ thể có mang đặc tính 
ấy, xét theo điểm số họ đã đạt được vôi bài trắc nghiệm. 

Việc xác định giá trị khái niệm không phải chủ để đánh giá bài trắc nghiệm mà thôi, 
mà còn có thể đánh giá cả lý luận đã làm cơ sở cho việc soạn thảo bài trắc nghiệm. Nếu những 
điều tiên đoán của lý luận được xác nhận bởi các bằng chứng thu thập từ các mẫu nghiên cứu 
thì lý luận ấy có thể đứng vững, ít nhất cũng vào lúc này. Bằng chứng thu thập được đã xác 
nhận giả thuyết và chứng tỏ rằng trắc nghiệm đo lường đúng các mối liên hệ do giả thuyết đã 
tiên đoán. Nếu các điều tiên đoán ấy không được xác nhận, người nghiên cứu có thể phỏng 
đoán rằng một trong các khả năng dưới đây có thể xảy ra: một là bài trắc nghiệm không đo 
lường đúng khái niệm tạo lập; hai là giả thuyết có.thể sai cần phải sửa chữa lại; ba là phương 
cách kiểm nghiệm giả thuyết không được đúng đắn. 
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Tính đáng tin cậy (reliability) 

Một bài trắc nghiệm được coi là đáng tin cậy nếu nó đưa ra những kết quả giống nhau 
khi ta thực hiện những cuộc đo lường liên tiếp với cùng các chủ thể và trong cùng những điều 
kiện giống nhau. Nếu một học sinh được 110 điểm trên một bài trắc nghiệm tâm lý thì ngư(j 
ấy cũng sẽ có một điểm số gần đúng như vậy với một bài trắc nghiệm tương đương được ra 
cho học sinh ấy làm ít tuần lễ sau đó. Các phương pháp đo lường mức tin cậy của bài trắc 
nghiệm là: (1) trắc nghiệm hai lần với một bài trắc nghiệm; (2) trắc nghiệm hai lần với hai bài 
trắc nghiệm tương đương; (3) phương pháp phân đôi bài trắc nghiệm. Theo phương pháp thứ 
nhất, người ta cho các chủ thể làm một bài trắc nghiệm hai lần, sau đó tính hệ số tương quan 
giữa hai lần trắc nghiệm ấy. Để tránh khỏi tình trạng người làm trắc nghiệm nhớ lại những câu 
trắc nghiệm đã làm hay do ảnh hưởng của sự tập luyện, quen thuộc, người ta thường soạn một 
bài trắc nghiệm tương đương với bài thứ nhất. Các chủ thể làm cả hai bài trắc nghiệm ấy, sau 
đó người ta tính mức tương đồng giữa hai lần trắc nghiệm. Đó là phương pháp thứ hai. Với 
phương pháp thứ ba thì các chủ thể chỉ làm bài trắc nghiệm một lần, nhưng các câu hói trên 
bài trắc nghiệm ấy được phân đôi theo lối ngẫu nhiên thành hai nửa. Sau đó, người ta tính hệ 
số tương quan giữa các điểm số của hai nửa ấy. 

Tính thích hợp 

 Khi lựa chọn một bài trắc nghiệm để sử dụng trong nghiên cứu ta cần phải đặt những 
câu hỏi như: bài trắc nghiệm ấy có phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của ta hay không, nó có 
cung cấp cho ta được những loại dơ kiện cần thiết hay không Nó có phù hợp với loại tuổi, 
thành phần các chủ thể, với thời gian và địa phương của ta hay không? 

 Hiện nay, tại các nước phát triển, có nhiều loại trắc nghiệm tâm lý và giáo dục được 
xuất bản để sử dụng cho nhiều loại nghiên cứu và tìm hiểu học sinh. Có những trung tâm 
chuyên soạn thảo và nghiên cứu trắc nghiệm để phổ biến kèm theo các tài liệu nói rõ về cách 
soạn thảo, tính đáng tin cậy và giá trị của các trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa, tính chất của dân số 
mà các nhà soạn thảo trắc nghiệm đã nghiên cứu và căn cứ vào đó mà thiết lập các định chuẩn 
(norms). Tất nhiên, hầu hết các trắc nghiệm ấy đều không áp dụng một cách máy móc trong 
mỗi trường học đường của ta do sự khác biệt về văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục... Nhưng 
việc nghiên cứu và thử nghiệm các trắc nghiệm ấy có thể giúp ta rất nhiều trong việc soạn 
thảo những bộ trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa thích hợp cho trường học của chúng ta với những 
định chuẩn (norms) riêng biệt cho các học sinh của ta ở mọi lớp tuổi, mọi cấp học. Chừng nào 
ta có những bộ trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa có giá trị và đáng tin cậy, thích hợp với môi trường 
học đường của chúng ta, lúc bấy giờ các công trình nghiên cứu của chúng ta ở trường học, lớp 
học mới có thể phát triển.mạnh và đạt đến chất lượng cao được. 

 

THANG THÁI ĐỘ 

 Thang phê điểm (rating scale), hay thang đánh giá, là một loại thang điểm dùng để xác 
định mức độ, cường độ hay tần số của một biến số. Để thiết lập một loại thang như vậy, người 
nghiên cứu phải xác định rõ yếu tố mình muốn đo lường, xếp đặt các đơn vị hay phạm trù của 
nó trên một thang điểm phân biệt các mức độ khác nhau của yếu tố ấy và mô tả các đơn vị ấy 
bằng cách nào đó. Thật ra không có qui tắc nào rõ rệt về số đơn vị cắn phải đặt trên một thang 
điểm..Nhưng nếu quá ít đơn vị hay phạm trù thì các số đo lường trở thành quá thô sơ, nhiều 
khi đâm ra không còn ý nghĩa gì nữa, và ngược lại, nếu có quá nhiều đơn vị trên thang điểm 
thì người phê điểm lại khó phân biệt được bậc này với bậc kế tiếp trên thang điểm. 
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Các đơn vị trên thang điểm thường gồm có: (a) điểm số (b) các con số, chẳng hạn, 1, 2, 
3, 4, 5,... hoặc (c) các câu hay từ ngữ mô tả xếp đặt theo một thứ tự nào đó, chẳng hạn, từ thấp 
đến cao, từ ít đến nhiều thí dụ: hầu như, luôn luôn, thường khi, thỉnh thoảng, ít khi, hầu như 
không bao giờ. 

Vì các điểm số, con số hay những từ ngữ, câu mô tả nói trên thường mang những ý 
nghĩa đo lường khác nhau giữa người này với người khác cho nên cần phải có những từ ngữ 
hay câu văn mô tả thật rõ rệt và cụ thể khiến cho người phê điểm có được những tiêu chuẩn rõ 
ràng để phán đoán. 

Có khi người ta sử dụng các mẫu vật để mô tả các đơn vị trên một thang điểm. Chẳng 
hạn, đế phê điểm về chữ viết của học sinh, người ta có thể đưa ra một số mẫu chữ viết với các 
mức tốt, xấu khác nhau xếp đặt theo một chuỗi liên tục từ xấu đến tốt căn cứ theo sự đánh giá 
của một nhóm thẩm lượng viên. Các sản phẩm lao động cũng có thể đánh giá bằng cách đưa 
ra một số sản phẩm mẫu xếp đặt theo lối như vậy. Người phê điềm sẽ gối Chiếu chữ viết hay 
sản phẩm theo các mẫu vật gần giống như chữ viết hay sản phẩm ấy nhất "à cho điểm tương 
ứng trên thang điểm. 

Thang thái độ cũng là một loại thang đo lường tâm lý, nhằm tìm hiểu thái độ, cảm 
nghĩ, niềm tin của các chủ thể về một vấn đề nào đó. Thang thái độ có nhiều loại: thang so 
sánh từng đôi, thang khoảng cách đồng đều, thang bình điềm tổng cộng... Các độc giả quan 
tâm đến kỹ thuật lập thang thái độ cần tham khảo các tài liệu thuộc lĩnh vực này. Phần dưới 
đây chỉ trình bày một trong các phương pháp thông dụng nhất nói trên và cũng tương đối đơn 
giản hơn cả: phương pháp phê điểm tổng cộng của Likert. 

Thang thái độ 

Trước khi bàn đến phương pháp lập thang thái độ, ta cần phải xác định "thái độ" nói ỡ 
đây là gì. Khi ta hỏi một người nào đó về "thái độ của ông ta đối với một vấn đề, chẳng hạn, 
nghề nghiệp, vấn đé chiến tranh hay hòa bình, thực sự ta muốn tìm hiểu cảm nghĩ của ông ta 
đối với vấn đề ấy. Ta muốn biết ông ta thích hay không thích, tán thành hay không tán thành, 
tin tướng hay không tin tướng. Đó là ý nghĩa của danh từ "thái độ" nói ở đây. Vậy ta có thể 
đỉnh nghĩa "thái độ" khi ta nói về "thang thái độ" như sau: thái độ lạ khuynh hướng suy tư, 
cảm nghĩ, tri giác và hành xử đối với một đối tượng tâm lý. Thái độ ấy có thể là cảm nghĩ tích 
cực hay tiêu cực, thuận hay không thuận. 

Đối tượng tâm lý ấy có thể là bất cứ cái gì mà ta muốn tìm biểu xem người ta nghĩ thế 
nào về nổ. Nó có thể là một nghề nghiệp, một tập thể cá nhân, một cuốn sách, một chính sách, 
một đường lối, một lý tưởng hay bất cứ điều gì mà mọi người có thể có cảm nghĩ khác nhau 
hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Thí dụ, trong một công trình nghiên cứu về "Hiện trạng tư tưởng 
của sinh viên Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh" thực hiện vào tháng 11 năm 1977, 
nhóm nghiên cứu đã soạn thảo một thang thái độ để tìm hiểu và đối chiếu thái độ (hiểu theo 
nghĩa trên) của các thành phần sinh viên (theo nấm học, thành phần xã hội, chính tri, tôn giáo) 
đối với các vấn đề: chủ nghĩa xã hội trong nước và ngoài nước, chính sách của Đảng, đường 
lối kinh tế đường lối giáo dục, vấn đề lao động ở đại học...  

Phương pháp lập thang thái độ theo lối phê điểm tổng cộng (method of summated 
ratings) là một phương pháp tương đối đơn giản, nhưng tính đáng tin cậy của nó không kém 
thua các phương pháp khác phức tạp hơn, như đã được xác nhận qua nhiều cộng trình nghiên 
cứu trong nước cũng như ngoài nước. Theo phương pháp này, thang thái độ bao gồm nhiều 
câu phát biểu biểu lộ rõ rệt một thái độ ủng hộ hay chống đối một vấn đề nào đó. Bên cạnh 
mỗi câu phát biểu, các chủ thể có thể chọn một trong các giải đáp: "hoàn toàn đồng ý", "đồng 
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ý", "phân vân lưỡng lự", "không đồng ý", "hoàn toàn không đồng ý". Người ta đặt một hệ số 
từ 1 đến 5 cho các câu trả lời, sao cho các câu trả lời biểu lộ thái độ thuận lợi nhất đều có cùng 
hệ số, thí dụ: 

"Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội". Hoàn toàn đồng ý - hệ số 5 

hoặc "Yêu chủ nghĩa xã hội không phải là yêu nước”. Hoàn toàn không đồng ý - hệ số 
5. 

Mặc dù câu trả lời cho hai phát biểu trên đây hoàn toàn đối nghịch nhau, nhưng chúng 
đều có chung một hệ số 5 vì cả hai, theo nhóm nghiên cứu nói trên, đều biểu lộ một thái độ 
thuận lợi đối với chủ nghĩa xã hội. Điểm số toàn thể của mỗi chủ thể là điểm tổng cộng của 
các trị số đã được gán cho mỗi câu mà chủ thể đã lựa chọn. Trước khi hoàn tất thang thái đô 
chính thức để dùng trong cuộc nghiên cứu, người soạn thảo phải áp dụng các kỹ thuật trình 
bày dưới đây để loại ra những câu Phát biểu kém, nghĩa là không phân biệt được người có thái 
độ thuận lợi hay tích cực với người có thái độ không thuận lợi hay tiêu cực. 

 

XÃ HỘI ĐỒ BIỂU 

Trắc lượng xã hội (sociometry) là một khái niệm khá rộng được dùng để chỉ một số 
phương pháp thu thập và phân tích các dữ kiện liên quan đèn sự lựa chọn, giao tiếp và tác 
động hỗ tương giữa những người trong nhóm. Ta có thể nói rằng trắc nghiệm xã hội là 
phương pháp nghiên cứu và đo lường sự chọn lựa xã hội, là phương tiện tìm hiểu sự lôi cuốn 
hay ruồng bỏ của những phần tử trong các nhóm.  

Các phương pháp trắc lượng xã hội đều dựa trên sự lựa chọn. Theo phương pháp nàyt 
người ta yêu cầu mỗi cá nhân lựa chọn một hay nhiều người theo tiêu chuẩn do người nghiên 
cứu đưa ra. Các lựa chọn ấy có thể thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, tùy theo mục tiêu của 
người nghiên cứu, những chỉ dẫn và câu hỏi mà người ấy đưa ra. Dưới đây là một số thí dụ về 
các chỉ dẫn và câu hỏi này: 

(1) Em thích học chung (hay chơi chung, ngồi gần... ) với ai nhất? 

(2) Em hãy cho biết ba người bạn tốt nhất của em. 

(3) Ai sẽ là người có thể lãnh đạo tốt nhất trong đợt lao động sản xuất kỳ này?, 

(4) Em hãy chọn một người bạn cùng lớp có khả năng giúp đỡ em nhiều nhất trong 
năm học này. 

(5) Em hãy cho biết tên ba thầy giáo có uy tín và được học sinh yêu thích nhất trong 
trường này. 

(6) Em hãy kể tên hai người em muốn gia nhập nhóm học tập của em và hai người em 
không muốn họ gia nhập. 

 Trong vài chục năm gần đây, phụng pháp trắc lượng xã hội được dùng khá nhiều trong 
các công trình nghiên cứu, cũng như trong việc tìm hiểu học sinh để tổ chức tốt các công tác 
học tập lao động hay hoạt động xã hội. Tại nước ta, phương. pháp này còn quá mới mẻ nên 
chưa được sử dụng rộng. Một trong các cố gắng đầu tiên áp dụng phương pháp này trong 
nghiên cứu là công trình của Nguyễn Tường Thụy "Khảo sát hiệu năng của phương pháp học 
tập nhóm so với phương pháp học tập cá nhân áp dụng cho môn Toán tại Sài Gòn và Bình 
Dương" (1974) trong đó tác giả đã sử dụng xã hội đồ biểu (sociogram) như là một trong các 
phương pháp tổ chức nhóm nhằm đạt đến hiệu quả tối đa. 
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Dưới đây ta sẽ bàn đến ba phương pháp phân tích trắc lượng xã hội: ma trận trắc lượng 
xã hội, xã hội đồ biểu và chỉ số trắc lượng xã hội. 

Ma trận trắc lượng xã hội (sociometric matrices)  

Ma trận là một lối sắp xếp đặt các con số hay ký hiệu theo hình chữ nhật. Trong trắc 
lượng xã hội, ta chỉ xếp đặt các số theo hình vuông mà thôi hay là ma trận n X n, n là số người 
trong một nhóm. Các hàng ngang của ma trận được gọi là i; hàng dọc là i. Nếu ta viết aij đó là 
con số ở hàng ngang thứ i và hàng dọc thứ i của ma trận. Ma trận trắc lượng xã hội là ma trận 
gồm các con số biểu thị tất cả những lựa chọn của các phần tử trong một nhóm. 

Thí dụ, ta đặt câu hỏi cho một nhóm 5 chủ đề như sau: “Em muốn học chung với ai 
nhất trong nhóm học tập năm nay? Em hãy chọn hai người. Các câu trả lời cố nhiên là những 
lựa chọn. Nếu một phần tử trong nhóm chọn một người khác cũng ở trong nhóm thì lựa chọn 
ấy được biểu thị bằng số 1. Nếu phần tử ấy không lựa chọn một người khác thì sự không có 
lựa chọn ấy được biểu thị bằng số 0. (Nếu trong câu hỏi có yêu cầu ghi thêm người mình 
không thích (khước bỏ) học chung thì ta có thể dùng số 1). Giả dụ tha trận C của một nhóm 
nào đó được trình bày như trong bảng 6.2 dưới đây: 

Bảng 6.2. Ma trận trắc lượng xã hội: nhóm năm người với câu hỏi hai lựa chọn 

  (a) (b) (c) (d) (e) 

 (a) 0 1 0 0 1 

 (b) 1 0 0 0 1 

 (c) 0 0 0 1 1 

 (d) 0 1 0 0 1 

 (e) 1 1 0 0 0 

  2 3 0 1 4 

Ta có thể phân tích ma trận bằng nhiều cách. Nhưng trước hết ta cần phải biết đọc bảng 
ma trận này. Ta cổ thể đọc từ bên trái sang bên phải, từ i đến j. phần tử i chọn phần j. Thí dụ, a 
chọn b và e; c chọn đ và e. Có khi ta có thể đọc bắt đầu tử hàng dọc: b được cả an và e chọn" 
hay ốc chẳng được ai chọn cả. 

Việc phân tích ma trận thường bắt đầu bằng cách xem ai chọn ai. Với ma trận C trên 
đây thì việc phân tích này khá dễ dâng. Có. ba loại chọn lựa: lựa chọn một chiều, lựa chọn hai 
chiều (hay hỗ tương) và không có lựa chọn. Lựa chọn một chiều là khi i chọn j nhưng j không 
chọn i. Trên Bảng VI.2, c chọn d, nhưng d không chọn c. Ta viết i  j hay c  d. Lựa chọn 
hai chiều là khi i chọn j và j cũng chọn i. Trên Bảng VI.2, a chọn b và b chọn a. Ta viết i  j 
hay a  b. Ta có thể cộng các lựa chọn hai chiều trong bảng 6.2: a  b, a  e, b  e. Các 
lựa chọn hai chiều, hay hỗ tương, rất quan trọng vì nó cho ta biết về những liên hệ trong nhóm 
và cấu trúc của nhóm. 

Ta có thể biết được mức được lựa chọn của mỗi phần tứ trong nhóm bằng cách cộng tất 
cả các cột trên bảng. Ta thấy rò ràng rằng, (i được nhiều người thích; và b có được hai và tra 
lựa chọn; c rô ràng là ít (jư(c ai ưa thí(.h. Ncu ta yêu cầu mỗi phần tử lựa chọn tùy thích 
không giới hạn số người, thì tổng số ở hàng ngang mang thêm nhiều ý nghĩa. Ta có thể dùng 
các tổng số ấy như là những chỉ số về tính xã hội (thích bạn bè) chẳng hạn. 
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Xã hội đồ biểu trên đây là một trường hợp phân tích đơn giản được đem ra làm thí dụ. 
Nhưng có những ma trận rất phức tạp khiến ta hầu như không thể nào phân tích được vì tính 
phức tạp của các mối quan hệ. Ở đây, phương pháp xã hội đồ biểu có thể giúp ta rất nhiều 
miễn là nhóm không quá đông. Phương pháp này có thể áp dụng trong mọi trường hợp trong 
đó i và j có mối quan hệ nào đó. Thay vì nói “i chọn j”, ta có thể nói “i có ảnh hưởng với j”, “i 
là bạn của j”, “i có sự giao thiệp với j”... Ký hiệu tổng quát là iRj. Và các trường hợp vừa kể 
ta có thể viết: iCj (i chọn j), iBi (i là bạn của j), iGj (i giao thiệp với j). Các trường hợp ấy đều 
có thể biểu thị bằng một ma trận như ma trận C và bằng biểu đồ như hình 1 dưới đây: 

  

 

 

 

 

 

Nhìn thoáng qua ta có thể biết ngay được là e là trung tâm điểm của sự lựa chọn. Ta có 
thể gọi anh ta là người lãnh đạo, người được một người ưa thích, người có thẩm quyền... Điều 
quan trọng hơn nữa là ai b và e lựa chọn lẫn nhau. Vậy đây có thể là một bè nhóm. Một bè 
nhóm là một nhóm gồm ba hay nhiều người lựa chọn lẫn nhau. Ngoài ra ta không tìm thấy 
mũi tên hai chiều nào khác nữa. Bây giờ ta tìm xem có cá nhân nào không có mũi tên nào chĩa 
vào nó có. Đó là c. Ta có thể nghĩ c là kẻ bị bỏ rơi hay không ai chọn lựa. 

Chỉ số trắc lượng xã hội 

Trong khoa trắc lượng xã hội, người ta có thể dùng nhiều loại chỉ số đo lường. ở đây, ta 
sẽ đề cập đến một loại chỉ số đơn giản. 

Một chỉ số đơn giản nhưng thường dùng là 

ĐCj =   cj 

  n - 1 

 trong đó ĐCj thường là tình trạng chọn lựa (được chọn: Đ.C) của người j;  cj là tổng 
số chọn lựa trong cột j; n là số phần tử trong nhóm; (n-1) là số phần tử trong nhóm không kể 
chính cá nhân được chọn. Với cá nhân e trong bảng 6.2 thì ĐCe = 4/4 = 1,00; với a thì ĐCa = 
2/4 = 0/50. ĐC là chỉ số tình trạng chọn lựa của mỗi phần tử trong nhóm, cho ta biết một cá 
nhân được nhiều người hay ít người thích. Ngoài ra, ta cũng có thể có một chỉ số tình trạng cô 
lập, tức tình trạng bị khước bỏ bằng cách thay tử số của công thức trên đây bằng số tổng cộng 
các con số 0 trong bất kỳ cột nào. 

Nếu mỗi phần tử trong nhóm được yêu cầu chọn những người nào họ thích, không qui 
định giới hạn thì ta có thể đo lường tính mở rộng (expansiveness) cửa nhóm theo công thức:  

MR =  cij 

 n 

trong đó MR: tính mở rộng và  cij là tổng số các lựa chọn của tất cả các phần tử trong nhóm. 
Trong trường hợp mà mỗi cá nhân chỉ có hai lựa chọn mà thôi thì MR trên đây không áp dụng 
được. 

a b 

e d 

c 
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Số đo lường tính kết dính (cohesiveness) của một nhóm được tính theo công thức:  

KD =   (i  j) 

 n(n-1)  

   2 

Tính kết dính của nhóm là KD và  (i  j) là tổng số các lựa chọn hai chiều (hay cặp 
hỗ tương). 

Chỉ số này là tỉ lệ các lựa chọn hai chiều với tổng số Cặp có thể có. Nếu một nhóm 
gồm có năm người thì tổng số cặp là 

5   =  5(5 – 1) = 10 cặp 

2    2 

Trong trường hợp lựa chọn không giới hạn, nếu chỉ có 2 lựa chọn hai chiều (hỗ tương) 
mà thôi thì chỉ số kết dính (KD) của nhóm này là KD = 2/10 = 0,20, như vậy là nhóm này có 
tính kết dính thấp. Trong trường hợp lựa chọn có giới hạn thì công thức áp dụng sẽ là: 

KD =   (i  j) 

   dn/2 

trong đó d: số lựa chọn của mỗi cá nhân như đã qui định. áp dụng công thức này với Bảng 6.2, 
KH = 3/(2 x 5/2) - 3/5 = 0,60, như vậy là một chỉ số kết dính đáng kể. 

 

TÓM TẮT 

Ngoài các phương pháp thu thập dữ kiện đã được đề cập trong chương V (phỏng vấn, 
bút vấn, phân tích nội dung, quan sát) trong chương VI này ta bàn thêm về một số dụng cụ đo 
lường trong giáo dục và tâm lý đặc biệt thông dụng trong các công trình. nghiên cứu: trắc 
nghiệm khách quan, thang thái độ và xã hội đồ biểu.  

Mặc dù ta đã dành trọn riêng một chương cho vấn đề này, nhưng độc giả nên nhớ rằng 
trắc nghiệm và đo lường là một lĩnh vực khoa học chuyên môn càng ngày càng được phát 
triển mà người nghiên cứu cần được huấn luyện theo một hay nhiều giáo trình riêng biệt song 
song với môn phương pháp nghiên cứu đề cập trong sách này. Tuy nhiên,.phần trình bày trong 
chương này cũng có thể giúp các độc giả một cái nhìn tổng quát về các dụng cụ đo lường 
thông dụng long nghiên cứu đề từ đó tham khảo thêm các tài liệu chuyên môn liên hệ và có 
một thái độ thận trọng hơn trong việc sử dụng các dụng cụ này. Một bài trắc nghiệm hay một 
thang phê điểm dùng trong nghiên cứu là một dụng cụ đo lường hay nói cách khác, đó là một 
cái cân, một cái thước đo, cho nên cái cân hay cái thước đo ấy phải chính xác (giá trị), tức là 
đo lường đúng cái mà ta muốn đo lường, và đáng tin cậy, tức là đưa ra những kết quả giống 
nhau nếu ta thực hiện những cuộc đo lường liên tiếp với cùng các chủ thể trong cùng những 
điều kiện giống nhau. Tuy trắc nghiệm và thang phê điểm (ở đây ta chỉ đề cập đến thang thái 
độ) có khác nhau về mục tiêu, công dụng, hình thức, nhưng công việc soạn thảo các dụng cụ 
này, trước khi được đưa ra sử dụng chính thức, cần phải được tiến hành theo những bước đi 
như sau: (1) nắm vững mục tiêu và nội dung nghiên cứu, (2) xác định dân số mình muốn tìm 
hiểu, (3) thiết tập các phạm trù, (4) soạn thảo các câu trắc nghiệm theo tầm quan trọng của các 
phạm trù, hay soạn thảo các câu phát biểu, (5) thử nghiệm dụng cự đo lường với một mẫu rút 
ra tử dân số đang muốn tìm hiểu, (6) do kết quả thử nghiệm, sửa chữa các câu trắc nghiệm hay 
câu phát biểu. loại bỏ những câu kém, (7) thử nghiệm dụng cụ vừa được sửa chữa với một 
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mẫu khác rút ra từ dân số, (8) thiết lập các định chuẩn (với trắc nghiệm), xác định mức tin cậy 
của thang thái độ hay trắc nghiệm, (9) áp dụng dụng cụ đo.lường trong cuộc nghiên cứu chính 
thức. Trên đây là những khâu tổng quát, các độc giả cần tham khảo thêm về chi tiết trong các 
tài liệu chuyên môn có liên quan khác. Nói chung, việc soạn thảo trắc nghiệm và thang thái độ 
đòi hôi một quá trình nghiên cứu và soạn thảo công phu trước khi áp dụng chính thức trong 
cuộc nghiên cứu. Người nghiên cứu phải báo cáo đầy đủ cách soạn thảo các dụng cụ của mình 
cùng các dữ kiện thu thập về giá trị và tính đáng tin cậy của dụng cụ đo lường được sử dụng 
trong nghiên cứu thì mới bảo đảm được giá trị của những kết luận nghiên cứu của mình. 

Trắc lượng xã hội (sociometry) là một khái niệm dùng để chỉ một cách bao quát các 
phươnờơ pháp thu thập và phân tích dữ kiện liên quan đến sự lựa chọn, giao tiếp và tác động 
tương hỗ giữa những người trong nhóm. Các phương pháp phân tích trắc lượng xã hội là: ma 
trận trắc lượng xã hội, xã hội đồ biểu và chỉ số trắc lượng xã hội. 

Ma trận trắc lượng xã hội được trình bày dưới dạng các ma trận n X n, n là số phần tử 
trong nhóm; xã hội đồ biểu được trình bày với các mũi tên một chiều và hai chiều chỉ những 
sự lựa chọn của các phần tử trong nhóm; chỉ số trắc lượng xã hội là những số đo lường mức 
được lựa chọn của mỗi phần tử trong nhóm, tính mở rộng và tính kết dính của nhóm. 

Xã hội biểu đồ được sử dụng rất thông dụng trong các công trình nghiên cứu cũng như 
trong các hoạt động thực tiễn, nhất là trong việc tổ chức các nhóm học tập, lao động, hoạt 
động xã hội... làm sao đạt được hiệu quả tối đa. 

  

PHẦN II 

 

NGHIÊN CỨU MÔ TẢ: 

CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU  

TRONG GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ 

  

Chương VII 

NGHIÊN CỨU MÔ TẢ 

  

Trước khi áp dụng một lý thuyết để giải quyết vấn đề, bao giờ ta cũng phải hiểu rõ hiện 
tượng liên hệ đến vấn đề ấy như thế nào, tức là ta phải mô tả hiện tượng, phải biết rõ tình 
trạng hiện tại của nó như thế nào thì mới có thể giải quyết được một cách hiệu quả. Muốn áp 
dụng một lý thuyết hay một nguyên lý vào vấn đề giảng dạy ở lớp học, ta phải đặt những câu 
hỏi: Việc giảng dạy trong thực tiễn diễn ra như thế nào? Trình độ học sinh ra sao? Chúng suy 
nghĩ như thế nào? Điều kiện học tập của học sinh, thái độ học tập của chúng ra sao? v.v. Vậy, 
xác định tính chất của các điều kiện hiện tại, các tập quán và thái độ, tìm ra. những cách mô tả 
chính xác các hoạt động, các sự vật các quá trình và con người, đó là mục tiêu của nghiên cứu 
mô tả. Nhưng nghiên cứu mô tả không phải chỉ thu thập các sự kiện. Những công trình nghiên 
cứu mô tả có giá trị bao giờ cũng nhằm mục tiêu tìm ra các mối liên hệ và tiên đoán những sự 
việc tương lai. 

  

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MÔ TẢ  
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Phương pháp 

Trong các chương I - VI, ta đã đề cập đến lối tiếp cận khoa học, các bước thực hiện 
công trình nghiên cứu, việc thiết lập giả thuyết nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, cách thu 
thập và xử lý dữ kiện, các loại dụng cụ thu thập dữ kiện, tất cả những vấn đề ấy đều áp dụng 
với loại nghiên cứu mô tả nói ở đây cũng như với loại nghiên cứu thực nghiệm và nhiều loại 
nghiên cứu khác sẽ bàn đến sau này. 

 Trong các công trình nghiên cứu mô tả người nghiên cứu không phải chỉ trình bày 
những quan niệm hay tin tưởng riêng tư của mình trong hiện tại, căn cứ trên những sự quan 
sát tình cờ vội vã Cũng như bất cứ loại nghiên cứu nào khác, họ phải tiến hành công việc 
nghiên cứu theo những bước đi rõ rệt: (1) xem xét hoàn cảnh làm nảy sinh vấn đề; (2) phân 
tích và xác định vấn đề nghiên cứu; (3) đưa ra các giả đỉnh và giả thuyết; (4) lựa chọn các chủ 
thể nghiên cứu và các tài liệu thích. hợp; (5) lựa chọn hay soạn thảo các dụng cụ thu thập dữ 
kiện; (6) thiết lập các phạm trù. để phải loại các dữ kiện thích hợp với mục tiêu nghiên cứu và 
có khả năng làm nổi bật những sự giống nhau hay khác nhau, những mối liên hệt (7) thử 
nghiệm các dựng cụ thu thập dữ kiện, xác định tính đáng tin cậy và giá trị của chúng (8) thực 
hiện các công vực quan sát khách quan, (9) mô tả, phân tích và giải thích kết quả một cách rõ 
ràng, chính xác. Tất cả những bước đi này đã được đề cập khá đầy đủ trong các chương trước. 
Điều cần ghi nhớ là người nghiên cứu không phải chỉ làm công việc mô tả đơn thuần. Họ 
không phải chi có công việc là thiết lập và trình bây các bảng dữ kiện dày đặc. Người nghiên 
cứu có khả năng bao giờ cũng thu thập các bằng chứng, căn cứ vào lý luận hay giả thuyết nào 
đó, thiết lập các bảng dữ kiện tóm tắt một cách cẩn thận, rồi phân tích kết quả một cách chặt 
chẽ và đầy đủ để từ đó đưa ra những điều khái quát hóa có ý nghĩa làm cho kiến thức càng 
ngày càng trở nên phong phú. 

Các dữ kiện mô tả có thể trình bày (1) theo lối định tính, tức là bằng các biểu tượng 
ngôn ngữ hay (2) theo lối định lượng, tức là bằng các biểu tượng toán học. Một công trình 
nghiên cứu hầu như không bao giờ hoàn toàn định tính hay hoàn toàn định lượng. Cả hai đều 
phối hợp chặt chẽ và bổ túc cho nhau. Nếu người nghiên cứu muốn tìm hiểu các chương trình 
giáo dục lao động tại các trường học hiện nay chẳng hạn, thì người ấy phải trình bày các dữ 
kiện định tính - mô tả bằng ngôn ngữ - liên quan đến cách tổ chức các chương trình giáo dục 
lao động, nhiệm vụ của các giáo viên phụ trách lao động và các quyết đ,nít, chỉ thi của ban 
lãnh đạo nhà trường. Nhưng người nghiên cứu còn phải sử dụng rất nhiều các dữ kiện định 
lượng, chẳng hạn, tỉ lệ học sinh với giáo viên phụ trách lao động, số giờ lao động, số học sinh 
tham gia, số diện tích dành cho các công tác lao động trong trường, số sản phẩm do học sinh 
sản xuất hàng tháng… 

 Các dữ kiện định tính được thực hiện phổ biến trong các công trình nghiên cứu liên 
quan đến bản chất tổng quát của các hiện tượng. Những công trình đầu tiên trong một lĩnh vực 
cũng thường được thực hiện bằng phương pháp định tính, chẳng hàm những phát biểu định 
tính của Freud đã đặt nền tảng cho khoa tâm lý lâm sàng (clinical psychology). Ngày nay 
phương pháp định tính còn được sử dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu đối chiếu 
về mục tiêu, quản lý, triết lý giáo dục và các vấn đề khác. Các công trình nghiên cứu định tính 
cũng rất ích lợi cho các nhà khoa học, nhưng các biểu tượng ngôn ngữ thường thiếu chính xác 
vì có thể hiểu khác nhau. V vậy, trong nhiều trường hợp, khoa học khó có thể thực hiện những 
bước nhảy vọt nếu không sư dụng phương pháp đo lường. Nhưng nói như vậy không có nghĩa 
rằng phương pháp định tính là.kém quan trọng, trái lại, trong nhiều công trình nghiên cứu, 
phương pháp định tính giúp cho người nghiên cứu có thể xác định các yếu tố nào có ý nghĩa 
để thực hiện việc đo lường. Phương pháp định tính và định lượng bao giờ cũng phối bợp chặt 
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chẽ và bổ túc cho nhau. Ngày nay không phải mọi yếu tố chính yếu đều cớ thể đo lường được, 
không phải mọi dữ kiện đều có thể mô tả được bằng con số thay vì bằng ngôn ngữ. Phải còn 
khá lâu nữa các nhà nghiên cứu trong một lĩnh vực của khoa học xã hội mới có thể bước từ 
giai đoạn định tính sang giai đoạn định lượng của nghiên cứu, còn hiện nay, trong một số địa 
hạt của khoa học xã hội, mục tiêu này dường như khó mà đạt đến được. 

Nói một cách tổng quát, trong các công trình nghiên cứu định lượng, người ta dùng các 
biểu tượng bằng con số để mô tả các dữ kiện. Các số ấy có thể là kết quả của việc đếm số lần 
xảy ra hay không xảy ra của các đơn vị, các sự vật hay các phạm trù mà người ta có thể phân 
biệt được. Các dữ kiện biểu thị số lần xảy ra (hay tần sô) có thể lệ số giáo chức tốt nghiệp từ 
các trường sư phạm, số giáo chức có văn bằng hậu đại học, số người tán thành hay không tán 
thành một chủ trương nào đó, số sinh viên có thái độ tích cực và số có thái độ tiêu cực. Cứ khi 
người nghiên cứu lại muốn đo lường số lượng thay vì đêm tần số. Chẳng hạn, người nghiên 
cứu đo lường số lượng tập luyện cần thiết để đạt một kỹ năng hay kỹ xảo nào đó (thí dụ, đánh 
máy được 30 chữ một phút), tuổi trí tuệ của học sinh lớp 1, khả năng học tập môn toán của 
học viên v.v… 

Các loại nghiên cứu mô tả 

Hiện nay, các tác giả vẫn chưa có một lối nhân loại thống nhất các nghiên cứu mô tả. 
Một số tác giả áp dụng lối phân loại như sau: (1) Nghiên cứu quan sát, (2) Nghiên cứu khảo 
sát, (3) Nghiên cứu tiền đoán, (4) Nghiên cứu phát triển. Một số khác lại nhấn mạnh đến: (1) 
Nghiên cứu quan sát, (2) Nghiên cứu điều tra, (3) Nghiên cứu tồng kết kinh nghiệm. 

Trong các chương kế tiếp, tác giả cuốn sách này sẽ áp dụng lối phân loại các công trình 
nghiên cứu mô tả như sau:  

(1) Nghiên cứu khảo sát 

Nghiên cứu khảo sát là những công trình nghiên cứu mô tả một cách chi tiết các hiện 
tượng đang diễn ra bằng cách thu thập các dữ kiện liên hệ và sử dựng chúng để giải thích hay 
minh chứng các tình trạng và các việc làm hiện hữu hay để đưa ra những kế hoạch cải tiến 
tình trạng ấy. 

Các công trình nghiên cứu thuộc loại này có thể là: (a) Khảo sát trường.học, (b) Khảo 
sát địa phương, (c) Phân tích công tác của các cá nhân trong một tổ chức, một xí nghiệp, một 
trường học, (d) Khảo sát thăm dò dư luận, (e) Phân tích nội dung (sách báo, phim ảnh... ). 

(2) Nghiên cứu các mối liên hệ 

Nghiên cứu tương quan là loại nghiên cứu không chỉ nhằm thu thập dữ kiện về hiện 
trạng mà mục đích chính yếu là tìm những mối liên hệ giữa các sự kiện để từ đó có thể hiểu 
các hiện tượng một cách sâu sắc hơn. 

Các công trình thuộc loại này là: (a) Nghiên cứu trường hợp đặc thù, cá biệt (case 
study), (b) Nghiên cứu đối chiếu và tìm hiểu nguyên nhân, (c) Nghiên cứu tương quan 
(correlation studies) nhằm tìm hiểu mức tương quan giữa các biến số. 

(3) Nghiên cứu phát triển 

Loại nghiên cứu này không những tìm hiểu hiện tượng và tương quan giữa các hiện 
tượng mà còn quan tâm đến những thay đồi diễn ra do yếu tố thời gian. 

Các nghiên cứu thuộc loại này là: (a) Nghiên cứu tăng trưởng, nhằm tìm hiểu bản chất 
và mức độ của những thay đổi trong cơ thể con người, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng ấy và sự diễn biến của các khía cạnh lãng trướng theo thời gian, (b) Nghiên cứu 
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khuynh hướng, không những chỉ nghiên cứu mức độ và chiều hướng phát triển mà còn tiên 
đoán những tình trạng hay sự việc có thể xảy ra trọng tương lai. 

 Lối phân loại trên đây, tuy có phần nào khác biệt với lối phân loại được dùng trong 
một số sách về phương pháp nghiên cứu hiện có ở nước ta, nhưng không phải là một lối phân 
chia các công trình nghiên cứu mô tả một cách cứng rắn, chặt chẽ. Các công trình nghiên cứu 
mô tả có thể thuộc vào một trong các loại trên đây hay cũng có thể bao gồm nhiều loại. Chẳng 
hạn, loại nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm, hiện đang phổ biến ở nước ta, bao gồm cả việc 
khảo sát - điều tra các kinh nghiệm thành công.và thất bại hiện hữu và đánh giá (loại l: khảo 
sát), tìm hiểu các biến số.liên quan đến các kinh nghiệm thành công và thất bại (loại II: nghiên 
cứu tương quan), khái quát hóa các kết quả và tiên đoán thành quả tương lai nếu áp dụng các 
biện pháp hay phối hợp các biện pháp đã đưa đến sự thành công (loại III: nghiên cứu tiên 
đoán). . 

 

NHỮNG ĐÒI HỎI TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu mô tả là một loại nghiên cứu rất phổ biến và cần thiết, nhất là trong tình 
trang nghiên cứu đang còn rất phôi thai ở nước ta. Các công trình nghiên cứu thuộc loại mô tả 
giúp cho ta càng ngày càng hiểu rõ hơn những hiện tượng giáo dục, nhưng không phải công 
trình nghiên cứu nào đã được phổ biến đều có giá trị. Cũng như các loại nghiên cứu khác mà 
ta sẽ đề cập đến sau này, nghiên cứu mô tả phải tuân theo những đòi hôi của lối tiếp cận khoa 
học như ta đã biết qua các chương trước, mặc dù tính chất phức tạp của các hiện tượng của 
khoa học xã hội khiến cho việc thực hiện chặt chẽ các phương pháp khoa học quả thực là khó 
khai. Nói chung, cỏ năm đòi hỏi căn bản mà một công trình nghiên cứu mô tả có giá trị cần 
phải thỏa mãn: (1) xem xét với tinh thần phê phán các tài liệu gốc, (2) sử dụng chính xác các 
thuật ngữ và khái niệm, (3) thiết lập các giả thuyết, (4) quan sát và tìm hiểu sự liên hệ đúng 
đắn giữa các biến số, (5) khái quát hóa và tiên đoán kết quả. Sau đây ta sẽ lần lượt bàn về các 
đòi hôi căn bản này 

Xem xét có phê phán các tài liệu gốc 

Nghiên cứu khoa học đòi hỏi rằng các sự kiện phải được trình bày thật chính xác sao 
cho có thể kiểm chứng công khai do tri giác chung của con người. Đây là một đòi hôi nhiều 
khi rất khó thực hiện trong lĩnh vực khoa học xã hội vì các hiện tượng xã hội thường không 
thể đo lường hay trình bày một cách chính xác. và khách quan như trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên. Riêng các nhà giáo dục, họ không chỉ nghiên cứu những hiện tượng vật chất mà còn 
nghiên cứu cả những hiện tượng xã hội, sinh lý, tâm lý, cho nên rất khó mà tách riêng ra 
những yếu tố nguyên nhân và đo lường các biến số này một cách thật chính xác để làm sao 
xác lập được các sự kiện tương đối ổn định, đó là một công việc làm vô cùng khó khăn. 

Đo lường chiều cao hay sức nặng của học sinh là một việc làm dễ dàng vì ai cũng có 
thể kiểm chứng và xác nhận các dữ kiện ấy, nhưng nếu ta muốn tìm hiểu thái độ của học sinh 
đối với một vấn đề nào ôm chẳng hạn, đối với trường học, đối với một vấn đề xã hội hay 
chính trị thì phức tạp hơn nhiều. Học sinh có thể che dấu những động cơ, cảm nghĩ, thái độ 
thực sự của mình để nói ra những câu trả lời thường được xã hội chấp nhận. Học sinh A có thể 
biểu lộ thái độ tích cực qua các câu trả lời do một kinh nghiệm phấn khởi nào đó xảy ra gần 
gũi chứ không phải do thái độ thông thường, bền bỉ của anh ta. Học sinh B cũng tỏ ra có thái 
độ tích cực đối với một chủ trương nào đó có thể là do ảnh hưởng của gia đình, của môi 
trường xã hội nhưng cũng có thể do một động cơ hoàn toàn cá nhân, chẳng hạn, để được 
hưởng một quyền lợi đặc biệt mà thái độ ấy có thể đem lại cho nó. Làm sao tách rời được các 
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yếu tố để xác định được tỉ lệ của từng yếu tố góp phần vào sự hình thành thái độ của con 
người là một vấn đề khó khăn, nếu không nói là không thể thực hiện được. 

Nghiên cứu mô tả không thể đưa ma được những kết luận khả dĩ sử dụng được một 
cách ích lợi nếu cuộc điều tra khảo sát dựa vào những dữ kiện sai lầm. V vậy, người nghiên 
cứu cần biết lựa chọn và xem xét các tài liệu gốc một cách phê phán. Không phải những gì đã 
được in ra trên giấy trắng mực đen hay được ghi trong các tài liệu chính thức đều đáng được 
chấp nhận, không phải những gì người khác nói với ta đều đáng tin cậy vì những điều ta nghe 
hay đọc có thể chỉ phản ánh những thành kiến, sự thiên vị của tác giả hay dựa vào những sự 
quan sát theo lời kể lại của nhiều người khác nên đã bị sửa đổi, không còn trung thực được 
nữa. Người nghiên cứu cũng không nên quên rằng ta không thể nào đem ra đối. chiếu các dữ 
kiện thu thập tử những nguồn gốc khác nhau, do những nhân vật khác nhau hay vào những 
thời điểm khác nhau. 

Sử dụng thuật ngữ một cách chính xác  

Nghiên cứu mô tả thường được sử dụng như là công cụ để tìm ra những biến số có ý 
nghĩa trong một lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đó là bước đầu để tiến tới những công trình 
nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trong những điều kiện chặt chẽ hơn. 

Khoa học bao giờ cũng phát triển theo từng bước. So với khoa học tự nhiên thì khoa 
học giáo dục đang còn trong giai đoạn phát triển tương đối non trẻ cho nên các nhà giáo dục 
đang phải cố gắng phát triển những thuật ngữ chuyên môn chính xác, được toàn thể chấp nhận 
để làm sao họ có thể giao tiếp trao đổi tư tưởng và thông cảm với nhau, tránh được những sự 
hiểu lầm do nhiều lối giải thích khác nhau quanh những từ ngữ mơ hồ, tối nghĩa. Khi ta mô tả 
thái độ" của học sinh, chẳng hạn, ta cần phải định nghĩa cho rõ thế nào "thái độ", thái độ được 
biểu hiện bằng những hoạt động hay hành vi như thế nào, những hoạt động hay thao tác nào 
cần thiết để đo lường "thái độ" "thái độ" khác với nét" trait) của nhân cách như thế nào... Khi 
ta đánh giá "hiệu năng" giảng dạy của thầy giáo, ta cũng phải định nghĩa hiệu năng" ấy bằng 
cách phân tích thiểu năng giảng dạy như đã trình bây trong chương llj, rồi giới hạn khái niệm 
ấy vào một số khía cạnh nào đó mà ta muốn đánh giá. Nếu không làm công việc ấy, ta chỉ tạo 
nên sự hiểu lầm bối rối khi trình bày kết quả nghiên cứu và không thể nào đạt được một cơ sở 
vững chắc cho việc tìm hiểu khoa học. 

Thiết lập giả thuyết 

Phương pháp khoa học, như ta đã biết trong các chương từ 1 đến III, đòi hỏi người 
nghiên cứu phải đưa ra những.phỏng đoán có suy nghĩ để giải quyết vấn đề, rồi kiểm nghiệm 
những điều phỏng đoán - tức giả thuyết - có giải thích được đúng đắn các hiện tượng hay 
không. Nhưng các công trình nghiên cứu mô tả nhiều khi không thoả mãn.được điều kiện này. 
Các công trình nghiên cứu thực nghiệm, như ta sẽ bàn đến trong nhiều chương sau này, đưa ra 
những giả thuyết để giải thích tổng quát vì sao hiện tượng nào đó xảy ra, nhưng các công trình 
nghiên cứu mô tả thường chỉ mô tả những gì hiện có mà không giải thích vì sao một tình 
huống nào đó xảy ra. Nghiên cứu mô tả có thể trình bày những sự giống nhau hay khác nhau 
giữa các biến số, phân loại xếp đặt trật tự và tìm hiểu sự tương quan giữa các dữ kiện, mô tả 
những mối liên hệ. có thể có giữa các biến số, nhưng không phân tích đầy đủ và không nhằm 
giải thích vì sao lại có những mối liên hệ như vậy. 

 Nghiên cứu mô tả có nhiều loại, tử những loại nghiên cứu chỉ nhằm thu thập sự kiện 
về hiện trạng đến những loại nghiên cứu có trình bày các giả thuyết về những mối liên hệ giữa 
các hiện tượng. Mỗi loại nghiên cứu đều có ích lợi trong những hoàn cảnh nhất định. Nghiên 
cứu thu thập sự kiện về hiện trạng giúp nhà giáo dục thiết lập các kế hoạch hành động tương 
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lai và giải thích một cách có cơ sở khoa học những vấn đề giáo dục trong hiện tại cho công 
chúng. Các dữ kiện liên quan đến hiện trạng có thể lôi cuốn sợ chú ý của giới hữu trách về 
những khía cạnh phát triển, những tình trạng và xu hướng mà lâu nay ít ai để ý đến.hay chưa 
được lưu ý đúng mức. Các dữ kiện thu thập được có thể có khả năng thuyết phục mạnh mẽ 
khiến mọi người phải cốgấng theo kịp với những nhu cầu hiện hữu và chuẩn bị cho sự phát 
triển tương lai. V giáo. dục phải luôn luôn phát triển, các hoàn cảnh, quá trình, chương trình 
và biện pháp giáo dục luôn lươn thay đổi, cho nên công việc mô tả những gì đang diễn ra 
trong hiện tại là một điều cần thiết. 

Nhưng nếu nghiên cứu chỉ cung cấp những dữ kiện hay sự kiện thực tế để cải tiến hay 
giải thích cho một tình trạng cấp thời của một trương học hay một địa phương nào đó mà thôi 
thì chưa đủ và như vậy khoa học không thể tiến triển được. V vậy, bên cạnh những loại 
nghiên cứu thu thập dữ kiện về hiện trạng giáo dục, phải có những loại nghiên cứu mô tả khác 
đưa ra những giả thuyết về các mối liên hệ giữa các biến số để tử đó xây dựng nền tảng cho sự 
tìm hiểu khoa học ở tầm mức cao hơn. So sánh với J(hoa học tự nhiên, khoa học giáo dục còn 
ở trạng thái tương đối non trẻ. Có nhiều lĩnh vực của giáo dục chưa được khai phá, còn có 
nhiều khe hở trong kiến thức giáo dục nói chung. Các nhà giáo dục còn phải tích lũy thêm 
nhiều sự kiện về. một hoàn cảnh giáo dục nào đó để từ đó chọn lọc ra những sự kiện nào có ý 
nghĩa. Họ còn phải tích lũy nhiều thông tin về bản chất của các hiện tượng giáo dục, phân loại 
chúng và tìm hiểu sự tương quan trước khi họ có thể đạt đến sự thông hiểu khả dĩ đưa giáo 
dục học lên đến một tầm mức khoa học cao hơn. Nghiên cứu mô tả không nhằm đến tham 
vọng là đưa ma những lý luận lớn lao có tính cách khoa học, nhưng nghiên cứu mô tả, nếu 
được thực hiện trên cơ sở của những giả thuyết được thiết lập một cách vững chắc. có thể là 
những dụng cụ thăm dò cần thiết để tiến đến những công trình nghiên cứu thực nghiệm sẽ 
được thực hiện sau này trong những điều kiện kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Để thiết lập những giả thuyết như vậy trong công trình nghiên cứu mô tả, như đã trình 
bày khá cận kẽ trong chương III, người nghiên cứu phải phân tích kỹ vấn đề và đưa ra những 
giả định làm cơ sở cho các giả thuyết đề ra. Các giả thuyết này được kiểm nghiệm một cách 
gián tiếp, tức là qua trung gian của. các hệ quả được suy diễn từ đó mà ra (phương pháp giả 
thuyết = suy diễn). 

Quan sát và tìm hiểu mối liên hệ  

Trong những điều kiện nào có thể thực hiện được thì nhà nghiên cứu khoa học xã hội 
kiểm nghiệm các giả thuyết bằng thí nghiệm, tức là vận đụng các biến số trong những điều 
kiện có kiểm soát rồi quan sát trực tiếp kết quả. Nhưng không phải mọi hiện tượng xã hội đều 
có thể vận dụng được theo ý muốn của người nghiên cứu và chịu những điều kiện kiểm soát 
như vậy được Người nghiên cứu chỉ quan sát hiện tượng như diễn ra trong thực tế của lớp 
học. trường học, sân chơi… rồi phân tích các yếu tố liên hệ với chúng. Nhưng quan sát các 
hiện tượng trong một trạng thái luôn luôn vận động và biến chuyển lại còn khó khăn hơn là 
quan sát một vài biến số đã được tách rời ra để nghiên cứu trong những điều kiện đã được 
kiểm soát chặt chẽ của phòng thí nghiệm. Ngoài ra, nhiều khi người nghiên cứu lại còn phải 
dựa vào những điều quan sát của kẻ khác, do đó việc kiểm chứng tính xác thực và đáng tin 
cậy của thông tin lại càng khó khăn hơn nhiều. 

Vì những lý do kể trên, người nghiên cứu sử dụng các phương pháp mô tả cần phải hết 
sức thận trọng trong việc quan sát, làm sao có thể loại trừ được những biến số làm sai lạc kết 
quả, những yếu tố chủ quan khiến cho kết quả bị thiên lệch. Đó là một nguyên tắc rất cần 
thiết, nhưng cũng rất khó thực hiện hoàn hảo đối với loại nghiên cứu mô tả. Vì không thể vận 
dụng và kiểm soát chặt chẽ các biến số như với loại nghiên cứu thực nghiệm, nên nhà nghiên 
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cứu mô tả không bao giờ quả quyết rằng học đã có thể tìm ra được các mối liên hệ nhân – quả. 
Sự tương quan giữa các biến số cho biết rằng có mối liên hệ giữa các biến số ấy, nhưng không 
chứng minh rằng đó là mối tương quan nhân quả. Người nghiên cứu có thể cho thấy rằng A có 
liên quan đến sự xảy ra của B, nhưng câu hỏi vẫn còn nguyên vẹn là: Có phải A là nguyên 
nhân của B hay không hay là sự liên hệ giữa A và B chỉ là phản ánh của một yếu tố thứ ba C 
đang tác động? Các nhà nghiên cứu mô tả chỉ có thể thăm dò để tìm ra những mối liên hệ giữa 
các biến số. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nghiên cứu mô tả có tính chất hời hợt, 
không đáng cho ta phải quan tâm. Trái lại, kết quả của các công trình nghiên cứu mô tả rất có 
ích lợi nếu được sử dụng đúng đắn. Các công trình nghiên cứu mô tả, nhằm phát hiện sự hiện 
hữu hay không hiện hữu của mối liên hệ giữa các biến số, có thể được sử dụng như là công 
trình nghiên cứu dẫn đạo, giúp ta loại ra những giả thuyết không thích hợp và tìm ra các mối 
liên hệ giữa các biến số, để nhà nghiên cứu thực nghiệm có thể tìm hiểu sâu sắc hơn trong 
những điều kiện có sự kiểm soát chặt chẽ. 

Khái quát hóa và tiên đoán 

Mục tiêu của khoa học là giải thích, tiên.đoán và kiểm soát các tỉnh trạng và sự việc. 
Nghiện cứu mô tả đóng góp cho khoa học bằng cách xây dựng một nền tảng gồm các sự kiện 
để từ đỏ người ta có thể thiết lập các giả thuyết và kiểm chứng giá trị của các lý luận hiện hữu. 
Khoa học bắt đầu bằng những mô tả các sự kiện riêng rẽ, độc đáo, nhưng không phải nó mãi 
mãi ở trạng thái kiến thức sơ khai này Các nhà khoa học cố gắng dựng nên những giả thuyết 
và khái quát hóa để giải thích lý do vì sao các sự việc xảy ra. Thay vì chỉ chú trọng vào một 
sự việc đặc thù, riêng rẽ, họ dựng lên những điều khái quát hóa để giải thích cho nhiều sự 
việc, nhiều tình trạng. Mục đích tối hậu của khoa học là thiết lập những qui luật tổng quát có 
khả năng tiên đoán hầu giúp cho con người có thể làm chủ được tự nhiên. 

Phần lớn các nghiên cứu mô tả đều bị hạn chế về mật thời gian, do đó, những kết quả 
nghiên cứu thường không có khả năng tiên đoán rộng rãi vì bi đóng khung trong những 
khoảng thời gian tương đối ngắn. Những sự khái quát hóa phát xuất từ các nghiên cứu mô tả 
thường chỉ giúp giải quyết những vấn đề đương thời, chứ không tồn tại được lâu dài vì những 
hiện tượng xã hội thay đổi ngây này qua ngày khác, thời đại này qua thời đại khác, không có 
tính cách ổn định như những hiện tượng tự nhiên. Trong giáo dục, những dữ kiện liên quan 
đến đặc tính thể chất, đến trí thông minh, chẳng hạn, tương đối ổn định hơn những sự mô tả 
thái đội hứng thú, ý kiến vì những thứ này về bản chất dễ thay đổi hơn. 

Nhiều công trình nghiên cứu mô tả còn bị hạn chế về mặt không gian vì các dữ kiện 
được thu thập từ những mẫu chủ thể giới hạn trong phạm vi trường học, một địa phương hay 
một lớp học. Những cuộc nghiên cứu như vậy, do đó, chỉ có ích lợi hạn chế và không đóng 
góp được gì nhiều cho khoa học nói chung. Nếu người nghiên cứu muốn áp dụng những kết 
quả của nghiên cứu đến nhiều chủ thể hay hoàn cảnh khác ngoài những chủ thể hay hoàn cảnh 
đã được nghiên cứu thì người ấy phải xác định rõ ràng dân số mình muốn tìm hiểu rồi từ đó 
lựa chọn ngẫu 1 nhiên một mẫu đại diện để nghiên cứu. Vì sự khác biệt giữa địa phương này 
với địa phương khác, giữa trường học này với trường học kia, các dữ kiện mô tả chỉ có thể 
phân ánh những khía cạnh đặc biệt của một sự việc hay tình trạng chuyên biệt trong một 
khung cảnh nhất định nào đó và thôi. 

Vì tính chất phức tạp của các hiện tượng xã hội, nghiên cứu mô tả cũng khó có thể rút 
ra từ những đặc tính hạn chế về mặt không gian và thời gian của một hiện tượng để tiên đoán 
một cách chín xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Các hiện tượng giáo dục bị chi phối bởi 
quá nhiều biến số phức tạp khiến cho nhà nghiên cứt. rất khó mà đưa ra những qui luật chi tiết 
và chính xác. Ta không thể tiên đoán hành vi của con người một cách chính xác, nhưng nói 
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như vậy không có nghĩa là cuộc đời bao gồm toàn những sự việc ngẫu.nhiên. Những sự mô tả 
các sự việc thường lặp đi lặp lại theo mô thức nào đó hay các hành vi diễn ra một cách đều 
đặn ở con người có thể giúp các nhà giáo dục đưa ra những điều tiên đoán đáng tin cậy (mặc 
dù có hạn. chế) về các sự kiện tương lai. Tất nhiên, những điều tiên đoán ấy không thể có mức 
độ chính xác của các khoa học tự nhiên. Vì vậy thay vì tuyên bố: "Nếu có cái này thì cái kia 
sẽ phải xảy ra", nhà nghiên cứu giáo dục sẽ nói: nếu có cái này thì cái kia có thể (hay có 
khuynh hướng) sẽ xảy ra" hay "Nếu có cái này thì ta có thể mong đợi rằng cái kia sẽ xảy ra 
trong 60 phần trăm trường hợp". Tất nhiên là nếu ta đưa ra được những điều tiên đoán hết sức 
chính xác thì đó là điều lý tưởng, nhưng ngay cả những nhà khoa học vật lý ngày nay cũng dè 
dặt hơn xưa về khả năng tiên đoán của họ trong một số lĩnh vực, trừ phi họ đưa ra những điều 
tiện đoán bằng ngôn ngữ thống kê xác suất. 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu mô tả không phải chỉ là công trình thu thập các sự kiện và dữ kiện mô tả 
hiện trạng..Những công trình nghiên cứu mô tả có giá trị còn nhầm mục tiêu tìm ra các mối 
liên hệ và tiên đoán sự việc tương lai. Có nhiều lối phân loại các công trình nghiên cứu mô tả. 
ở đây ta phân ra làm ba loại: (1) nghiên cứu khảo sát, (2) nghiên cứu tương quan, (3) nghiên 
cứu phát triển và tiên đoán. Một công trình nghiên cứu mô tả có thể thuộc vào một trong ba 
loại trên hay có thể bao gồm cả ba loại (thí dụ: nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm). 

Cũng giống như bất cứ loại nghiên cứu nào khác, nghiên cứu mô tả cũng được thực 
hiện theo các khâu: (1) xem xét hoàn cảnh nảy sinh vấn đề, (2) phân tích vấn đề, (3) thiết lập 
các giả định và giả thuyết, (4) chọn mẫu nghiên cứu, (5) soạn thảo dụng cụ thu thập dữ kiện, 
(6) thiết lập các phạm trù để phân loại các dữ kiện, (7) thử nghiệm dựng cụ thu thập dữ kiện, 
(8) thực hiện việc quan sát, (9) mô tả, phân tích và giải thích kết quả. Các bước đi đề nghị trên 
đây có thể được sửa đổi tùy theo tính chất và mục tiêu của cuộc nghiên cứu. 

Nghiên cứu mô tả có những lợi ích và đồng thời cũng có một số hạn chế nhất định. 
Nghiên cứu mô tả là cần thiết vì nó giúp cho nhà giáo dục va giới hữu trách nói chung nhìn 
thấy rõ hiện trạng để từ đó thiết lập các kế hoạch hành động và đưa ra những biện pháp cải 
tiến. Nghiên cứu mô tả còn nhằm tìm ra những mối liên hệ giữa các biến số để từ đó xây dựng 
nền tảng cho những công trình nghiên cứu khoa học ở tầm mức cao hơn, trong những điều 
kiện được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, nghiên cứu mô tả cũng có nhưng hạn chế nhất định. 
V thiếu sự kiểm soát và vận dụng chặt chẽ các biến số nghiên cứu nên các công trình nghiên 
cứu chỉ có thể tìm ra mốilicn hệ giữa các biln số chứ không chứng minh rằng đó là mối tương 
quan nhân - quả. Nghiên cứu mô tả thường chỉ mô tả những gì hiện có, trinh L)ày sự giống 
nhau hay khác nhau giữa các biến số, phân loại, xếp đặt có trật tự các dữ kiện và tìm hiểu mối 
liên hệ có thể cỏ giữa các biến số, nhưng không phân tích và íi thích được dầy đủ vì sao có 
những mối liên hệ như vậy..V tính chất dễ thay đổi của các hiện tượng xã hội, vì các kết quả 
nghiên cứu thường bị giới hạn về mặt thời gian và không gian, nên việc khái quát hóa và tiên 
(joán từ các công trình nghiên cứu mô tả rất khó thực hiện một cách chínhxác và rộng rãi. 

Tất cả những sự kiện trên đây nói lên rằng nghiên cứu mó tá là một lĩnh vực nghiên 
cứu cần thiết, nhất là trong lĩnh trạng còn non trẻ của ngành nghiên cứu giáo dục ở nước ta; vì 
vậy, người nghicn cứu cần hiểu rõ những hạn chế của loại nghiên cứu này và cần có thái độ dè 
dặt trong các kết luận của mình. 

  

Chương VIII 
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NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 

  

Nghiên cứu khảo sát là loại nghiên cứu mô tả các hiện tượng hiện hữu với chủ đích là 
dùng các dơ kiện để giải thích các tình trang và biện pháp đương thời hayđể thiết lập những 
kế hoạch cải tiến về sau. Mục đích của khảo sát không những chỉ để mô tả tình trạng hiện hữu 
mà còn có thể đánh giá tình trạng ấy bằng cách so sánh nó vớ; các tiêu chuẩn lựa chọn hay đã 
được thiết lập. 

Nghiên cứu khảo sát có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp, chẳng hạn một 
trường học, một lớp học, nhưng cũng có thể mở rộng đến một vùng, một nước hay nhiều quốc 
gia. Các dữ kiện khảo sát có thể thu thập từ mọi phần tử trong một dân số hay từ một mẫu đại 
diện được chọn lựa cẩn thận. Các dữ kiện có thể liên quan đến nhiều yếu tố có tương quan vôi 
nhau hay chỉ giới hạn vào một số khía cạnh nào đó mà thô. Nói đúng, chiểu rộng và chim sâu 
của nghiên cứu khảo sát tùy thuộc vào bản chất của vấn đề được nghiên cứu. 

Trong các chương V và VI, khi đề cập đến các phương pháp và dụng cụ thu thập dữ 
kiện, ta đã bàn về các nghiên cứu quan sát việc giảng dạy trong lớp học của thầy giáo (quan 
sát), Các nghiên cứu khảo sát chương trình học, sách giáo khoa, chương trình phát thanh, 
truyền hình... (phân tích nội dung). Đó cũng là những loại nghiên cứu khảo sát mà ta đang đề 
cập ở đây. 

Ngoài các nghiên cứu khảo sát ấy, chương này sẽ đề cập đến: (1) khảo sát học đường, 
(2) phân tích công tác và (3) thăm dò công luận. 

  

KHẢO SÁT HỌC ĐƯỜNG 

Khảo sát học đường, theo nghĩa thông thường, là thu thập các sự kiện về trường học, 
chẳng hạn như tình trạng trường ốc, tổ chức, nhân viên,.học sinh, chương trình học... Mục tiêu 
của các cuộc khảo sát này là để tìm hiểu một tình trạng hiện hữu hớn là nghiên cứu những mối 
liên hệ giữa các biến số. V tính chất căn bản của loại khảo sát này là thu thập và trình bày sự 
kiện nên một số tác giả không cho rằng loại khảo sát học đường này là nghiên cứu khoa học 
mà chỉ xem đây là công việc thông thường của nhân viên phòng giấy hơn là một công trình 
nghiên cứu thực sự. Tuy nhi.en, nhiều công trình khảo sát học đường ngày nay đã có những 
mối liên hệ mật thiết với nghiên cứu về mặt lý luận cũng như về phương pháp. Nhiều phương 
pháp thu thập dữ kiện trong các cuộc khảo sát học đường là những sản phẩm của các công 
trình nghiên cứu lớn và càng ngày càng được cải tiến và phát triển. 

Trên cơ sở các kết luận rút ra từ những cuộc khảo sát, giới hữu trách về giáo dục có thể 
dự thảo những kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng của giáo dục. Các phương pháp thu thập 
sự khôn là quan sát, bút vấn,. phỏng vấn, trắc nghiệm, thang phê điểm (mang 5cale) và nhiều 
kỹ thuật tân tiến khác. Kết quả phân tích thông tin thu thập bằng các phương tiện ấy đã giúp 
cho các nhà giáo dục đưa ra những đề nghị cải tiến về tổ chức, quản lý, tài chính, chương trình 
học và các biện pháp giáo dục tại các trường học. 

Nội dung và phương pháp khảo sát 

Nội dung phần lớn các cuộc khảo sát học:đường bao gồm các vấn đề như: (1) khung 
cảnh học tập, (2) các đặc điểm về nhân sự, (3) tính chất của học sinh, (4) tính chất của quá 
trình giáo dục. Các công trình khảo sát học đường có thể đề cập đến một hay nhiều lĩnh vực 
trên đây, hoặc chỉ khảo sát một cách sâu rộng một khía cạnh đặc biệt của một lĩnh vực nào đó 
mà thôi. 
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(1) Khung cảnh học tập (hay điều kiện học tập):  

Nghiên cứu khảo sát có thể.đề cập đến khung cảnh pháp lý quản trị, xã hội hay vật chất 
của sử học tập. Các nghiên cứu ấy có thể tìm hiểu về các văn kiện thiết lập, các chỉ thi liên 
quan đến nhà trường, các văn kiện hay tài liệu liên quan đến việc tổ chức giáo dục của nhà 
trường, nội qui nhà trường các chỉ thị hay thông tri về vấn đề kỷ luật, các biên bản của hội 
đồng kỷ luật nhà trường. Nghiên cứu khảo sát Cũng có thể nhằm tìm hiểu thành phần tổ chức, 
hoạt động của hội cha mẹ học sinh, sự kết hợp giáo dục gia đình và giáo dục học đường, thành 
phần, trách nhiệm, tổ chức của các cơ quan đoàn thể có liên hệ với nhà trường, thành phần, tổ 
chức, trách nhiệm, sự liên hệ qua lại của các đoàn thanh niên và thiếu niên với ban giám hiệu 
và giáo viên chủ nhiên... Nhiều khi nghiên cứu khảo sát nhằm mô tả cát điều kiện vật Chất 
của nhà trường: vi trí trường học, tình trạng trường ốc, các tiện nghi và dụng cụ tình trạng 
không khí,. ánh sáng của lớp học, điện tích cho mỗi học sinh, tình trạng vệ sinh và an toàn, 
thư viện và sổ Sách, đồ trang bị thể dục, thể thao. Ngoài ra lại còn cô những cuộc khảo sát về 
cấu trúc xã hội, tình trạng kinh tế của học si nhì nhân viên trong trường học hay trong cộng 
đồng xung quanh nhà trường có thể ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. 

(2) Các đặc điểm về nhân sự: 

Nhiều cuộc khảo sát liên quan đến tình hình nhân sự trong trường học: tuổi, phái, học 
vấn, học vị, thành phần xã hội, lương bổng của giáo viên, ban giám hiệu, nhân viên.hành 
chính. Có những cuộc nghiên cứu về (.vi sống của nhân viên, giáo chức, về tình trạng ăn ở của 
họ. Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về cử chỉ, thái độ giảng dạy trong lớp học, về 
hoạt động của giáo chức tại địa phươngt cung cách phục vụ của họ. Lại còn có những cuộc 
nghiên cứu về tình trạng sức khoẻ, về thái độ của thầy giáo trước những vấn đề giáo dục, xã 
hội, về những nguyện vọng, mong ước của họ, về sự tiếp xúc của họ vôi các đồng nghiệp, với 
địa phương...  

(3) Tính chất của học sinh: 

Tìm hiểu thái độ, hành vi, hoạt động của học sinh tại trường học, trong gia đình và địa 
phương thường là mục tiêu của nhiều cuộc nghiên cứu khảo sát. Mô tả tbành phần xã hội, 
kinh tế của học sinh cũng là mụ tiêu của nhiều.cuộc khảo sát. Người nghiên cứu có thể đưa rạ 
những câu hỏi về trình độ học vấn, kiến thức, thái độ, tình cảm, kỹ năng kỹ xảo, các sở thích, 
thói quen học tập hay laođ-ộng của học sinh. Nhiều nhà nghiên cứù còn quan tâm đến tình 
trạng sức khỏe, tình.trạng bỏ học hay chuyên cần vào những thời kỳ nhất định trong năm 
(chẳng hạn như vào các vụ. mùa ở thôn quê, trước hay sau thời kỳ nghỉ tết hay nghỉ hè), số 
lượng và loại học sinh khuyết tật hay đặc biệt, số lượng và tính chất của các vấn đề kỷ luật 
trong nhà trường. 

(4) Tính chất của các quá trình giáo dục: 

Các chương trình giáo dục, các quá trình giáo đục và kết quả thưjng là những chủ đề 
cho nhiều công trình nghiên cứu. Người nghiên cứu có thể tìm. hiểu những nội dung hay hoạt 
động nào đã được hay không được đưa vào chương trình giáo dục của nhà trường, thời lượng 
dành cho các hoạt động và tính chất, kết quả của các hoạt động ấy. Người nghiên cứu còn có 
thể tìm hiểu tình trạng giảng dạy theo đúng chương trình của bộ giáo dục: những khó khăn và 
thuận lợi trong việc giảng dạy theo nội dung và thời lượng các môn học do nhà nước qui định. 
Các nhà nghiên cứu còn có thể tìm hiểu mức tiến nhanh hay chậm trong số học sinh về các 
môn học và ở các cấp học. 

Những cuộc khảo sát học đường trên đây có thể thực hiện bởi (a) chuyên viên bên 
ngoài, () chính nhân viên trong trường hay (c) sự phối hợp giữa chuyên viên bên ngoài với 



Trường em  http://truongem.com 
 

90 

nhân viên trong trường. Trong ba phương pháp khảo sát kể trên, phương pháp thứ ba có nhiều 
lợi điểm hơn cả vì ba lý do chính yếu:  

- Những chuyên viên bên ngoài (chẳng hạn, những chuyên viên của các viện nghiên 
cứu hay của các. trường đại học) có thể không hiểu rõ hoàn cảnh địa phương. 

- Sự khảo sát do chính nhân viên trong trường thực hiện (nghĩa là họ tự quan sát, nhận 
xét và tự phê bình) nhiễu khi thiếu yếu tố khách quan, mặc dù phương pháp này rất thông 
dụng ở một số nước. 

- Nếu nhân viên địa phương (hay tạt chỗ) không tham dự vào việc khảo sát ưu khuyết 
điểm của mình, họ có thể không thông cảm hay không đồng ý với chuyên viên bên ngoài và 
do đó.những đề nghị sửa chữa hay cải tiến ít có cơ may được chấp thuận và thi hành. 

Các kỹ thuật thu thập dữ kiện là bút vấn, phỏng vấn, phân tích nội dung, trắc nghiệm, 
thang phê điểm, bảng kiểm kê (checklists) và các kỹ thuật thu thập dữ kiện.khác, phương 
pháp thống kê mô tả (descriptive statistics) cũng được sử dụng để xử, lý phân tích và trình bày 
các dữ kiện. 

 Đánh giá trường học 

Ngày nay sự phát triển các phương pháp khảo sát học đường có liên hệ mật thiết đến 
việc đánh giá các trường học và việc công nhận các trường học đã đạt được yêu cầu theo các 
tiêu chuẩn đã được ấn định. Tại nhiều nước, người ta cho xuất bản những cuốn sách nhan đề 
là Các tiêu chí đánh giá trường học (Evaluative crireria) để theo đó mà đánh giá hay tự đánh 
giá. Các tài liệu về tiêu chí đanh giá này là kết quả của nhiều công trình nghiên cứu đã được 
thực hiện trong nhiều năm tại nhiều trường học, nhiều địa phương. Mục tiêu của việc đánh giá 
này là để xác định các đặc tính của một trường học tốt, tìm hiểu những phương tiện và 
phương pháp đánh giá hiệu năng của trường học theo các mục tiêu được qui định, xác định 
các biện pháp và quá trình cải tiến không ngừng tại các trường học tốt hiện có. Các tiêu chí 
đánh giá liên quan đến mọi khía cạnh của trường học, từ trường sở, tổ chức quản trị đến việc 
giảng dạy và học tập từng môn học.  

Để độc giả có một cái nhìn cụ thể về lối đánh giá này, phần dưới đây sẽ trích dịch một 
vài trang trong cuốn tiêu chí đánh giá trường trung học phổ thông" của N.S.S.E, đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng và được áp dụng với ít nhiều sửa đổi tại Nhật Bản, ấn Độ, Ai Cập và mọt số 
nước khác tại châu Mỹ La tinh từ thập niên 1960. Cuốn sách tiêu chuẩn này dày 376 trang khổ 
lớn (nguyên bản) gồm.các phần: Hướng dẫn việc sử dụng tài lều đá?h giá; í-ác lĩnh vực đánh 
giá nhạc tiêu trường học, trường học và địa phương, chương trình học, trường sở nhân viên 
giảng huấn và quản- lý,... ), Tóm tắt các dữ kiện thống kế. Mỗi lĩnh vực đánh giá trên. đây 
được chia ra nhiều phần: Chẳng hạn, lĩnh vực đánh giá chương trình học bao gồm tất cả các 
môn học trong chương trình; việc đánh giá mỗi môn học lại bao gồm các khía cạnh như. (l) tổ 
chức việc giảng dạy, (2) tính chất các hoạt động giảng dạy, (3) các tiện ích vật chất, (4) hướng 
dẫn việc học tập của học sinh, (5) Kết quả học tập, (6) các đặc tính của chương trình giảng 
dạy môn học. 

Dưới phần đánh giá chi tiết của mỗi khía cạnh trên đây lại có phần đánh giá tổng quát 
riêng cho khía cạnh ấy theo một bậc thang đánh giá năm bậc biểu thị bằng ký hiệu. ấn cứ vào 
các đánh giá từng khía cạnh này, người đánh giá lại còn phải cho điểm tổng quát về toàn thể 
lĩnh vực theo thang điểm ấn định sẵn.  

Phần dưới đây trích dịch hai trang trong cuốn sách trên liên quan đến một vài khía cạnh 
trong việc đánh giá môn khoa học tại trường trung học phổ thông. 
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KHOA HỌC 

B. Các hoạt động giảng dạy  

Bảng kiểm kê 

( ) 1. Giảng dạy hướng đến các mục tiêu của giáo dục khoa học  

( ) 2. Chứng tỏ có chuẩn bị kỹ và có kế hoạch giảng dạy  

( ) 3. Các hoạt động học tập của mỗi môn khoa học đều dựa vào kiến thức khoa học đã 
có trước của mỗi học sinh: 

( ) 4. Áp dụng lối giảng dạy khác nhau cho các trẻ em chậm hiểu, trưng bình và khá 

( ) 5. Khêu gợi sự hứng thú và khuyến khích sự tham gia của học sinh 

 ( ) 6. Có tỉ dụng những khả năng và tài nguyên sẵn có trong địa phương  

( ) 7. Chú trọng đến việc phát triển khả năng tìm tời và giải quyết vấn đề.của học sinh  

( ) 8. Một số học sinh làm những đổ án khoa học ngoài những đòi hỏi thông thường của 
lớp học  

( ) 9. Quan tâm đến việc phát triển các mối liên hệ giữa khoa học vớt các lĩnh vực học 
tập khác  

( ) 10. Có sử dụng các dụng cụ thỉnh thị, các dụng cụ thí nghiệm... . 

( ) 11. Học sinh được thông báo về các lĩnh vực nghề nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết về 
khoa học  

( ) 12. Học sinh có khả năng khoa học được khuyến khích tiếp tục theo đuổi ngành 
khoa học sâu bậc trung học  

( ) 13. …… 

( ) 14. …… 

 

Đánh giá tổng quát 

( ) a. Việc giảng dạy có theo sát các mục tiêu của việc giảng dạy khoa học hay không?  

( ) b. tiệc giảng dạy có thoả mãn đức nhu cầu và phù hợp với khả năng của học sinh hay 
không? 

( ) c. Giáo chức chuẩn bị bài giảng và thiết lập kế hoạch cảng dạy như thế nào?  

( ) d. Việc giảng dạy cô nhằm phát triển khả năng sử dụng các phương pháp khoa học 
để giải quyết vấn đề hay không  

 ( ) e. Hiệu năng giảng dạy nói chung như thế nào?  

Phê bình và nhận xét 

C. Các tiện ích vật chất 

Bảng kiểm kê 

Các tiện ích vật chất dành cho khoa học tổng quát (G), sinh vật (B), hóa học (C)/ và vật 
lý (P) gồm có: 
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G      B      C      P 

( )  ( )  ( )  ( ) 1. Phòng học dành cho thảo luận và thí nghiệm  

( )  ( )  ( )  ( ) 2. Một bàn biểu diễn cho tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy được  

( )  ( ) ( )  ( ) 3. Nước và các tiện nghi khác  

( )  ( )  ( )  ( ) 4. Dụng cụ, nguyên liệu, dùng cho việc bảo trì 

( )  ( )  ( )  ( ) 5. Dụng cụ và nơi trồng cây, nuôi súc vật. 

( )  ( )  ( )  ( ) 6. Giá sách, báo khoa học  

( )  ( )  ( )  ( ) 7. Nơi chứa dựng cụ và vật liệu  

( )  ( )  ( )  ( ) 8. Những biện pháp áp dụng để dự trữ an toàn sử dụng các chất 
liệu nguy hiểm 

( )  ( )  ( )  ( ) 9. Hệ thống quạt để xua đuổi các chất khí độc 

( )  ( )  ( )  ( ) 10. Các đồ trang bi cấp cứu và bảo vệ an toàn 

( )  ( )  ( )  ( ) 11. Hồ sơ kiểm kê tài liệu, vật liệu, dụng (ụ 

( )  ( )  ( )  ( ) 12. …… 

( )  ( )  ( )  ( ) 13. …… 

( )  ( )  ( )  ( ) 14. …… 

 

Đánh giá tổng quát 

Đánh giá về mặt tiện ích vật chất riêng cho từng môn khoa học (khoa học tổng quát 
(G), sinh vật (B), hóa (C), vật lý (P). 

a. Tình trạng phòng ốc dành cho việc giảng dạy khoa học  

b. Việc trang bi các lớp học và phòng thí nghiệm  

c. Việc tồn trò và bảo trì dụng cụ và trang thiết bị  

d. Các biện pháp tồn trữ an toàn các chất liệu nguy hiểm  

e. Việc bảo trì và giữ gìn sạch sẽ phòng thí nghiệm  

a   b   c   d   e   f  Các môn khoa học 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Khoa học tổng quát 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Sinh vật học 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Hóa học 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Vật lý học 

Ghi điểm trmg bình trong  

vòng ngoặc dưới đây: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  Ghi các điểm trung bình này vào bảng đánh giá tổng kết 

  

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CHO MÔN KHOA HỌC 
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(Bảng tóm tắt dữ kiện thống kê) 

  

D. 17 KHOA HỌC  

Phần Đề mục Trang Đánh giá Số 
chia 

Tổng 
cộng 

I Tổ chức 211 a b c      3  

II Chương trình 212 a b c d     4  

III Tiện ích vật chất 213 a b c d e f   6  

IV-A Nhân viên giảng huấn 214 a b c      3  

IV-B Các hoạt động giảng 
dạy 

215 a b c d e    5  

IV-C Tài liệu giảng dạy 216 a b c d e    5  

IV-D Phương pháp kiểm 
tra học sinh 

217 a b c      3  

V Kết quả 218 a b c d e f g h 8  

VI Đánh giá tổng quát về 
giảng dạy khoa học 

219 a b c      3  

   Tổng cộng 

Điểm trung bình 

40  

 

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC 

Phân tích công tác (job analysis) là một kỹ thuật nghiên cứu được vay mượn từ các lĩnh 
vực hành chính thương mại và kỹ nghệ, nhưng ngày nay cũng trở nên khá thông dụng trong 
giáo dục để nghiên cứu các hoạt dộngt trách nhiệm của các nhân viên giảng huấn hay quản lý 
trong ngành giáo dục. Trong các nghiên của loại này, người ta thu thập thông tin về nhiệm vụ, 
trách nhiệm tổng quát của các công nhân viên trong trường học hay cơ quan giáo dục, các 
hoạt động cụ thể và chuyên biệt của họ khi công tác, địa vị và các mối liên hệ của họ trong tổ 
chức, điều kiện làm việc, tính chất và loại tiện ích cần thiết để thi hành công lác. Cũng có khi 
người ta cần tìm hiểu trình do học vấn, huấn luyện chuyên môn, kinh nghiệm, lương bổng, 
điêu kiên sức khỏe, các kỹ năng, kỹ xảo và thái độ đòi hỏi trong công tác Các dữ kiện thu.thật 
(jược giúp người nghiên cứu mô tả tính chất của công việc làm điều kiện làm việc, khả năng, 
thái độ và những đức tính mà nhân viên hiến cổ hay cần phải có để thi hành tốt các công tác 
đảm nhiệm. Với sự hiểu biết phân tích về các thành tố của công tác, giới hữu trách có thể: (1) 
tìm ra những khuyết điểm, những sự dẫm dân hay trùng lặp trong việc làm hun tạo (2) thiết 
lập cách phân loại đồng nhất cho những loại công tác giống nhau, (3) xác định những khả 
năng cần thiết đi thu dụng nhân viên (4) nhân công tác cho nhân viên để làm sao thu được 
hiệu quả tối đa với số nhân sự hiện hành (5) thiết lập chương trình huân luycn và chuẩn bị tài 
liệu giảng dạy để đào luyện hay bồi dưỡng nhân viên, (6) thu thập các tiêu chuẩn thăng 
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thưởng hay ấn định mức lương bổng cho nhân viên, (7) triển khai một khung lý luận để 
nghiên cứu các cấu trúc và chức năng quản lý. 

 Để thực hiện những công trình nghiên cứu thuộc loại này ta có thể sử dụng nhiều 
phương pháp khác nhau. Bằng những sự quan sát và thu thập ý kiến của các giới chức có thẩm 
quyền, ta có thể lập nên một bản liệt kê các chức năng tổng quát liên quan đến công tác giảng 
dạy. hay quản lý. Bằng phương pháp nghiên cứu khảo sát tài liệu (các nghi định, chỉ thị, thông 
tư, qui chê), ta có thể thủ thập thông tin về các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi của nhân 
viên nắm giữ một chức vụ nào đó. Ta cũng có thể sử dụng bút vấn hay phỏng vấn đề hỏi các 
công nhân viên về tính chất của các công tác, về việc huấn luyện hay các hoạt động chuyên 
nghiệp của họ. Ta cũng có thể hội các giáo chức hay nhân viên quản lý về số giờ đây hàng 
tuần, số giờ làm việc hàng ngày của họ, số thì giờ dành cho các loại công tác trong nhà 
trường, trong địa phương, các loại công tác họ phải làm ngoài việc giảng dạy hay công việc 
quản lý. 

Phân tích công tác là một loại nghiên cứu mô tả rất ích lợi đối với các nhà giáo dục, 
nhưng nó cũng có những hạn chế và khó khăn riêng, nhất là khi ta sử dụng phương pháp này 
để tổng kết kinh nghiệm, phân tích những kinh nghiệm thành công và không thành công. Việc 
phân tích một công tác ra thành những hoạt động chuyên biệt chỉ cho ta một cái nhìn có tính 
cách giới hạn về công tác ấy. Ngoài ra, ta còn phải kể đến những đặc tính về mật chất lượng 
của người thực hiện công tác,. chẳng hạn, tinh thần phục vụ, tính sáng tạo, tinh thần hợp tác, 
các đức tính khéo léo, tế nhị của người nắm giữ một chức vụ nào đó. Nhưng các dữ kiện về 
những đặc tính bản thân ấy rất khó.mà thu thập được một cách khách quan và đáng tin cậy. 
Hơn thế nữa, các hoạt động, chức năng, cũng như các đặc tính bản thân liên hệ đến một chức 
vụ không phải để có tầm quan trọng ngang nhau có yếu tố đóng góp nhiều hơn, có yếu tố 
đóng góp ít hơn vào sự thành công của một công tác hay chức vụ nhất định. Vì vậy, cần phải 
làm thế nào đặt hệ số tương ứng với tầm quan trọng của mỗi thành phần hay yếu tố ấy; nhưng 
làm sao nghĩ ra được một phương pháp khách quan để đưa ra những phán đoán như vậy là 
một vấn đề rất khó khăn. 

 

KHẢO SÁT MẪU 

Trong phần này, ta đề cập đến một loại nghiên cứu thông dụng trong khoa học xã hội, 
nói chung: thăm dò công luận. Nhưng thăm dò công luận là một loại khảo sát mẫu" (sample 
survey), bởi vì theo loại nghiên cứu này, ít khi người nghiên cứu có thể khảo sát được toàn thể 
dân số mà chỉ nghiên cứu những mẫu rút ra từ các dân số mà thôi. Do kết quả của nghiên cứu 
ấy, họ suy ra các đặc tính của dân số được xác định. Để độc giả có thể hiểu rõ về loại nghiên 
cứu này cũng như các loại nghiên cứu tương tự, phần này sẽ bàn về vấn đề thăm dò công luận 
dưới một tiêu đề chung: Khảo sát mẫu. 

Mục tiêu của khảo sát mẫu là xác định sự phân bố và các mối liên hệ giữa các biến số 
xã hội và tâm lý. Mặc dù các -phương pháp và kỹ thuật thường sử dụng với khảo sát mẫu có 
thể áp dụng với bất cứ tập hợp đối tượng nào được xác định, nhưng loại nghiên cứu này tập 
trung vào việc tìm hiểu con người, những sự kiện về dân chúng, niềm tin, thái độ, ý kiến, 
động cơ, hành vi của.họ. 

Bản chất khoa học của loại nghiên cứu này được biểu lộ ở tính chất của các biến số 
được nghiên cứu, mà người ta có thể phân loại ra thành hai hạng: biến số xã hội va biên số 
tâm lý. Các biến số xã hội (hay sự kiện xã hội) là những thuộc tính của cá nhân phát xuất từ 
thành phần của họ trong tập thể xã hội: phái (nam, nữ), thành phần chính trị, xã hội và tôn 
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giáo, địa vị xã hội, trình độ học vấn, tuổi, nghề nghiệp, chủng tộc... Các biến số tâm lý bao 
gồm ý kiến, thái độ và hành vi. Người nghiên cứu không phải quan tâm chủ yếu đến các biến 
số xã hội, mà điều họ mong muốn tìm hiểu trước hết là những gì dân chúng nghĩ và làm. Như 
vậy, các biến số xã hội được liên hệ như thế nào đó với các biến số tâm lý. Thí dụ, trong một 
công trình khảo sát thái độ của sinh viên Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đối với các 
vấn đề chính tri xã hội, thực hiện trong năm 1977, Dhóm nghiên cứu cố gắng tìm hiểu mối 
liên hệ giữa, một bên là các biến số xã hội của sinh viên như thành phần kinh tế, chính trị 
toang viên, đoàn viên, quần chúng), tôn giáo, địa phương, và bên kia là thái độ, ý kiến của 
sinh viên đối với các vấn đề của đất nước. Những cuộc nghiên cứu khảo sát như vậy còn có 
thể mở rộng ra để tìm hiểu mối liên hệ giữa các biến số tâm lý vội nhau, chẳng hạn, giữa thái 
độ và nhận thức của sinh viên, giữa thái độ, nhận thức và các vấn đề băn khoăn, thắc mắc của 
họ. Nhưng công trình nghiên cứu của trường Đại.học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nói 
trên chưa đề cập đến vấn đề như vậy. 

Phương pháp 

Phương pháp khảo sát bao gồm: phân tích và xác định vấn đề nghiên cứu, chọn mẫu, 
soạn thảo và thử nghiệm dụng cụ khảo sát (bút vấn, phỏng vấn, thang thái độ), phân tích dữ 
kiện (mã hóa, lập bảng dữ kiện, phân tích thống kê) và tường trình kết quả. 

Trước hết, người nghiên cứu phải thiết lập một đề cương nghiên cứu trong đó vạch rõ 
các mực tiêu của cuộc khảo sát, liệt kê mỗi giai đoạn cần phải thực hiện, phương pháp thực 
hiện, thời gian ấn định cho mỗi giai đoạn. 

 Một trong những việc làm quan trọng nhất của người nghiên cứu là xác định thật rõ 
vấn đề nghiên cứu. Để làm tốt công việc này, người nghiên cứu phải có một chương trình 
tham khảo tài liệu rộng rãi, như ta đã biết trong chương III. Ngoài ra người nghiên cứu có thể 
thực hiện một cuộc thăm dò sơ khởi bằng bút vấn, phỏng vấn... Trong công trình nghẹn cứu 
về thái độ của sinh viên tại trường Đại học Sư phạm nói trên, người nghiên cứu đã thực hiện 
một cuộc nghiến cứu sơ khởi bằng phỏng vấn trong một số sinh viên thuộc nhiều thành phần 
khác nhau để tìm hiểu các cảm nghĩ của họ và đồng thời mở rộng đến các giáo chức, cán bộ 
phụ trách giảng dạy hay lãnh đạo các đoàn thể sinh viên để thu thập những nhận xét của họ về 
sinh viên. Kết quả của cuộc nghiên cứu thăm dò ấy làm cơ sở để xác định những vấn đề cần 
phải tìm hiểu ở sinh viên và từ đó soạn thảo thang thái độ và các câu hỏi dùng cho cuộc 
nghiên cứu chính thức. 

Ta hãy lấy một thí dụ khác. Một người nghiên cứu muốn thăm dò thái độ của dân 
chúng địa phương đối với hệ thống trường học hiện nay. Sau khi thảo luận vấn đề tổng quát 
với một số cha mẹ học sinh, nhân viên các trường học, người nghiên cứu ghi nhận một số vấn 
đề rõ rệt hơn cần phải tìm hiểu, chẳng hạn: thái độ đối với trường học có bị ảnh hưởng bởi 
trình độ học vấn của dân cắt.nó địa phương hay không? Thái độ của dân chúng địa phương có 
liên hệ đến việc họ có con hay không có con đang đi học tại các trường hay không?... Để khởi 
sự công việc nghiên cứu này, người nghiên cứu có thể thực hiện một cuộc thăm dò sơ khởi 
bằng cách hỏi một số người qua một câu hỏi tổng quát xem họ nghĩ như thế nào về hệ thống 
trường học hiện nay. Đó là một cách làm có ích lợi nếu người nghiên cứu chưa thực sự nắm 
vững vấn đe. Tử cuộc thăm dò sơ khởi ấy,. người nghiên cứu sẽ soạn thảo những câu hỏi cụ 
thể nhằm đến mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề nghiên cứu và đặt những câu hỏi ấy vào 
trong dụng cụ khảo sát..Có khi ngay vào giai đoạn này người nghiên cứu đã có thì thiết lập 
các bảng phân tích dữ kiện (với các ô còn trống để sau này sẽ điền các dữ kiện vào đó). Điều 
này giúp làm sáng tỏ thêm vấn đề nghiên cứu, đồng thời có thể hướng dẫn cho việc soạn thảo 
các câu hỏi để làm sao có thể thu thập được dữ kiện và phân tích được sau này. Dưới đây trình 
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bày một sẽ bảng phân tích dữ kiện như vậy làm thí dụ. Các bảng dữ kiện này chỉ là những thí 
dụ đơn Giản nhằm mục đích trinh bấy cho các độc giả thấy rõ các bàng dữ kiện ấy có thể sử 
dụng như thế nào để xác định rõ các câu hỏi và mục tiêu khảo sát. 

Ta thử đưa ra một câu hỏi trên đây làm thí dụ: thái độ của dân chúng địa phương với hệ 
thống trường học hiện tại có liên hệ đến trình độ học vấn của họ hay không? Một vấn đề như 
vậy đòi hỏi ta phải định nghĩa cụ thể thế nào là "thái độ" và "trình độ học vấn". Ta sẽ phải suy 
ra những thái độ tích cực và tiêu cực tử các câu trả lời cho những câu hỏi trên dụng cụ khảo 
sát Nếu câu hỏi tổng quát là: "Nói chung, ông nghĩ như thế nào về hệ thống trường học hiện 
nay tại địa phương này?", và một người trả lời là: "Tôi cho rằng hệ thống trường học tại địa 
phương bây giờ tốt hơn hệ thống trường cũ rất nhiều.". Như vậy, ta suy ra rằng người trả lời 
có một thái độ tích cực đối với các trường học. Cố nhiên là một câu hỏi như vậy chưa đủ, còn 
phải có nhiều câu hỏi khác liên hệ nữa. Về việc xác định."trình độ học vàng thì tương đối dễ 
hơn. Ta có thể phân chia ra ba hạng: (1) trình độ đại học và trên đại học, (2) trình độ tốt 
nghiệp trung học (chưa vào đại học), (3) trình độ trung học và dưới (chưa tốt nghiệp trung 
học). Như vậy, bảng phân tích dữ kiện sẽ Có thể trình bày như trong hình 8.1 dưới đây: 

 

  Thái độ tích cực Thái độ tiêu cực 

Đại học   

Tốt nghiệp trung học   

Trung học và dưới   

Hình 8.1 

Với sơ đồ trên đây, người nghiên cứu có thể thấy ngay rằng vấn đề đặt ra đã rõ ràng và 
có liên hệ đến vấn đề tổng quát hay không. Ngoài ra người nghiên cứu cũng có thể nhìn biết 
được cần phải có bao nhiêu người trả lời để đặt vào các ô sao cho có thể phân tích một cách 
đúng đắn được. Chẳng hạn, nếu sau khi lập bảng dữ kiện trên đây, người nghiên cứu được biết 
rằng số dân chúng có trình độ đại học trong địa phương quá ít so với các thành phần khác, 
người ấy có thể dồn trình độ đại học và tốt nghiệp trung học lại với nhau hoặc áp dụng một lối 
phân loại thành phần khác cho phù hợp hơn. Bằng cách thiết lập những mảng dữ kiện sơ khởi 
như vậy và qua quá trình xem xét và sửa đổi, người nghiên cứu buộc phải phát hiện ra những 
sự phức tạp của các biến số cần phải đo lường và đồng thời xem xét lại các giả thuyết đưa ra 
trong những điều kiện đặc biệt. 

Giai đoạn kế tiếp là dự thảo kế hoạch chọn mẫu. Vì vấn đề này đã được bàn đến 
trong.chương IV nên ở đây la chỉ nhắc lại một số ý kiến quan trọng. Trước hết ta phải xác 
định dân số cần được nghiên cứu. Dân số có bao gồm tất cả mọi người sống trong địa phương 
hay không? Hay dân số chỉ bao gồm những người đến tuổi bầu cử tại địa phương? Hay dân số 
ấy chỉ bao gồm những người sống trong địa phương có con đến tuổi đi học? Hay dân số chỉ 
bao gồm những người hiện đang có con đến tuổi đi học Sau khi xác định dân số, ta phải quyết 
định cách chọn mẫu như thế nào và cỡ của mẫu sẽ bao nhiêu? Việc lựa chọn mẫu tốt nhất là 
theo lối ngẫu nhiên. Nhưng trong những trường hợp. chọn mẫu ngẫu nhiên quá khó khăn và 
tốn kém thì người ta thường chọn mẫu theo định số (quota samples). Theo lối chọn mẫu với 
định số này thì người ta giao cho những người đi phỏng vấn số người nhất định cần phải được 
tiếp xúc, chẳng hạn, bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà, bao nhiêu người có trình độ đại 
học, bao nhiêu người có trình độ trung học,... Với lối chọn mẫu này thì mẫu được chọn có thể 



Trường em  http://truongem.com 
 

97 

có tính chất đại diện nhưng ta không thể nào đưa ra giả định về tính đại diện của nó, vì lý do ở 
đây không có sự lựa chọn ngẫu nhiên. 

Giai đoạn lớn kế tiếp là soạn thảo các câu hỏi phỏng vấn và các dụng cụ đo lường 
khác. Đây là một công việc làm công phu, khó nhọc. Ván đề quan trọng là làm thế nào chuyển 
những câu hỏi nghiên cứu ra thành những câu hỏi chi tiết được dùng trong những dụng cụ 
khảo sát. Sau khi các dụng cụ này được soạn thảo xong, người nghiên cứu phải đem chúng ra 
thử nghiệm với một mẫu đại diện cho dân số nghiên cứu. Tiếp theo là công việc chọn lọc và 
sửa chữa để dùng trong cuộc nghiên cứu chính thức. 

Hai giai đoạn trên đây chỉ là một phần đầu của cuộc khảo sát. Phần thứ hai, cũng quan 
trọng không kém, là công việc thu thập dữ kiện. Những người đi phỏng vấn phải được huấn 
luyện cẩn thận và được dặn dò chu 1áo về cách phỏng vấn như thế nào, phỏng vấn những ai. 
Trong những cuộc khảo sát chu đáo, người đi phỏng vấn không được tùy tiện muốn phỏng 
vấn ai cũng được, mà chỉ được phỏng vấn những người đã được chỉ định, thông thường là 
hàng lối lựa chọn ngẫu nhiên. Trong khi tiến hành một cuộc phỏng vấn, họ cũng được phần 
nào tự do, nhưng có giới hạn. Công việc của người đi phỏng vấn phải được kiểm soát lại sau 
đó. Có khi người ta cho một người thứ hai đi phỏng vấn lại một lần nữa, cứ mười người được 
phỏng vấn thì lại có một người được phỏng vấn lại lần thứ hai để kiểm soát lại lần phỏng vấn 
thứ nhất. Các bảng trả lời cũng phải được xem xét lại để nhận ra những dấu hiệu có.sự trả lời 
lầm lẫn hay báo cáo sai. 

Phần thứ ba của cuộc khảo sát là công việc phân tích. Các câu trả lời được mã hóa 
(coded) và xếp theo bảng dữ kiện. Mã hóa là mô tả số chuyển dịch các câu trả lời sang các-
phạm trù riêng biệt để phân tích. Ta hãy lấy thí dụ ở hình 8.1. Tất cả những người trả lời được 
xếp vào một trong ba loại trình độ học vấn và ta dùng ký hiệu hay con số để chỉ mỗi loại trình 
độ. Tiếp đó mỗi người lại được xếp vào một trong hai thái độ, "tích cực" và "tiêu cực" Để 
thực hiện việc mã hóa này, ta có thể áp dụng phương pháp phân tích nội dung (chương V). 
Phân tích nội dung là một phương pháp khách quan và định lượng để xếp các lời nói, lời phát 
biểu hay các dữ kiện khác vào các phạm trù. Mã hóc cũng có nghĩa là phân tích các câu trả lời 
rồi căn cứ vào đó mà xếp các cá nhân vào các loại hay phạm trù hay là gán các phạm trù cho 
các cá nhân, nhất là trong trường hợp soạn cá(. phiếu để phân tích bằng máy. Những phiếu 
này gồm có nhiều cột và mỗi cột cô nhiều ô. Chẳng hạn, ta có thể dành thêm một cột cho "phá 
im với hai ô đầu của cột có ghi các số 0 và 1, tức là các mã số dùng cho phái nữ và phái nam. 

Việc thiết lập bảng số (dữ kiện) chỉ là công việc ghi số trả lời thuộc các loại tương ứng, 
sau đó là phân tích thống kê: tính tỉ lệ bách phân, trung bìa.h, các chỉ số biểu thị sự tương 
quan, và các kiểm nghiệm thống kê. Nếu dùng thang thái độ hay các loại thang khác thì cố 
nhiên ta phải dùng nhiều loại phân tích khác nhau. 

Sau cùng là ta nghiên cứu các kết quả phân tích và giải thích và tiếp đó là viết bản 
tường trình nghiên cứu. 

Các ứng dụng của nghiên cứu khảo sát mẫu trong giáo dục  

Mặc dầu khả năng lớn lao của loại nghiên cứu này trong việc giải quyết các vấn đề 
giáo dục về mặt lý luận cũng như t Jc tiễn, phương pháp kháo sát khoa học này chưa được 
dùng một cách đúng đắn trong nhiều công trình nghiên cứu giáo dục hiện có. V vậy, trước hết 
ta hãy xét đến các khả năng và giới hạn của nó. 

Rõ ràng rằng nghiên cứu khảo sát mẫu là một dụng cụ đắc lực để tìm hiểu các sự kiện 
giáo dục. Các giới lãnh đạo giáo đục và các thầy giáo có thể thu thập được nhiều hiểu biết về 
hệ. thống trường học, về địa phương mà không cần phải tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả 
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thầy giáo, tất cá học sinh. Tóm lại, phương pháp chọn mẫu dùng trong nghiên cứu khảo sát có 
thêm rất ích lợi. để phục vụ cho nhu cầu hiểu biết ấy hơn là những lời báo cáo của những 
(huyên viên được phái đi quan sát vội vã căn cứ vào những nhận xét cảm tính về một số mẫu 
không có tính đại diện. 

Nhiều công trình nghiên cứu trong giáo dục được thực hiện với những mẫu không ngẫu 
nhiên tương đối ít ỏi. Nhưng các công trình nghiên cựu này không phải là vô dụng. Nếu các 
giả thuyết được xác nhận, ta vẫn có thể kiểm nghiệm lại sau này với những.mẫu ngẫu nhiên 
trong dân số và nếu các giả thuyết ấy được xác.nhận một lần nữa, kết quả có thể được khái 
quát hóa đến dân số các trường học, học sinh và dân chúng. Nói cách khác, nghiên cứu khảo 
sát có thể dùng để kiểm nghiệm các giả thuyết đã được kiểm chứng.trong ni. nó điều kiện hạn 
chế, do đổ sẽ làm tăng thêm giá trị ngoại tại của chúng. 

 Hiện nay công cuộc cải cách giáo dục đang diễn ra sôi nổi trên toàn quốc. Nhiều công 
trình nghiên cứu khảo sát cần được thực hiện jể thu thập những thông tin đáng tin cậy và giá 
trị về nhận thức, thái độ, niềm tin, ý kiến của giáo chức, dân chúng và học sinh về nhu cà,u, 
phương hướng, nội dung và biện pháp cải cách giáo dục. Giáo dục là sự nghiệp của quần 
chúng, cho nên cải cách giáo dục chỉ có hiệu quả khi mọi người có liên hệ trực tiếp và gián 
tiếp đến giáo dục có nhận.thức đúng đắn và thái độ thuận lợi đối với công cuộc cải cách đang 
tiến hành. Những sự thay đổi nhận thức và thái độ của họ trong quá trình cải cách giáo dục 
cũng cần phải được tìm hiểu để điều chỉnh hay sửa đổi các chương trình hay kế hoạch thực 
hiện; những yếu tố ảnhiường đến nhận thức và thái đọ cũng cần phải được nắm vững để tạo 
điều kiện thuận lợi cho những biện pháp cải cách được thi hành có hiệu quả. 

Nghiên cứu khảo sát rất thích hợp cho việc tìm hiểu các sự kiện xã hội và bản thân, các 
niềm tin và thái độ. Cho đến nay đã có bao nhiêu trang sách báo viết về giáo dục và về những 
gì dân chúng có lẽ nghĩ về giáo dục, nhưng thật rạ chúng ta còn có quá ít những nguồn thông 
tin đáng tin cậy về vấn đề này. Thực ra chúng ta chưa biết thái độ của dân chúng như thế nào 
đối với giáo dục. Ta phải phụ thuộc vào những gì người khác đã viết căn cứ vào một số kinh 
nghiệm và nhận xét cảm tính. Nghiên cứu khảo sát sẽ cung cấp cho ta những giải pháp và bổ 
khuyết cho sự thiếu sót hiện nay trong nhận thức của chúng ta. 

Những điều lợi và bất lợi của nghiên cứu khảo sát  

Nghiên cứu khảo sát có điều thuận lợi là ta có thể thu thập được số lượng thông tin lớn 
từ một dân số đông đảo, mặc dầu chi phí cho cuộc khảo sát nhiều khi lớn lao hơn các loại 
nghiên cứu khác: chi phí di chuyển, soạn thảo dụng cụ khảo sát (giấy in), thù lao cho những 
người cộng tác...  

Thông tin do nghiên cứu khảo sát thường rất chính xác, cố nhiên là trong giới hạn sai 
số chọn mẫu: Nhiều cuộc khảo sát thăm. dò công luận căn cứ vào những mẫu lựa chọn đúng 
đắn thường đưa ra những kết quả chính xác đáng ngạc nhiên, ngay cả đối với những chuyên 
gia trong lĩnh vực. Một mẫu tử 600 đến 700 người hay gia đình trong một địa phương có thể 
đưa ra những kết luận rất chính xác về thái độ, niềm tin, tư tưởng của địa phương ấy. 

Ngoài những ưu điểm nói trên của nghiên cứu khảo sát, loại nghiên cứu này cũng có 
một số khuyết điểm. 1ột trong những khuyết điểm của nghiên cứu khảo sát là thường chú 
trọng đến chiều rộng hơn là chiều sâu của thông tin. Thật ra không phải người nghiên cứu 
không thể đào sâu những vấn đề bên trong các ý kiến, thái độ hay dư luận của quần chúng, 
nhưng các cuộc khảo sát thường thích hợp với nghiên cứu theo chiều rộng hơn là chiều sâu. 
Các loại nghiên cứu khác thường được sử dụng thay cho khảo sát để tìm hiểu sâu hơn các mối 
liên hệ giữa những biến cố. 
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Khuyết điểm thứ hai của nghiên cứu khảo sát, như nói ở trên, là sự tốn kém về tiền bạc 
và thời gian. Với một cuộc khảo sát trên phạm vi rộng lớn, có khi cần hàng tháng mới kiểm 
nghiệm xong một giả thuyết. Việc chọn mẫu cũng như-việc soạn thảo các dụng cụ khảo sát 
đòi hôi phải có thời gian và kế hoạch thực hiện chính xác. Công việc phỏng vấn cũng phải mất 
nhiều thì giờ, tốn phí huấn luyện và thù lao. Các cuộc khảo sát nhỏ tất nhiên tránh được vấn 
đề này một phần nào, nhưng nói chung thì nghiên cứu khảo sát đòi hỏi phải có những đầu tư 
lớn lao về năng lực, thời gian và tiền bạc. 

 Bất cứ một cuộc nghiên cứu nào có sử dụng mẫu cũng phải chịu sai số chọn mẫu. Mặc 
dù kinh nghiệm thường cho thấy rằng, kết quả khảo sát tương đối chính xác bao giờ cũng có 
một phần hai mươi hay một phần trăm may rủi phải chịu một sai số trầm trọng. Để giảm thiểu 
xác suất phạm thả i như vậy, người nghiên cứu kiểm soát lại Các dữ kiện khảo sát (phỏng vấn 
lại một số người, kiểm soát và đối chiếu kết quả các lần phông vàm đối chiếu kết quả khảo sát 
với các nguồn thông tin khác... ) và cải tiến phương pháp chọn mẫu. 

Một khuyết điểm nữa có thể vấp phải là ở cách sử dụng phương pháp phỏng vấn và ở 
các dụng cụ thu thập dữ kiện khác. Cuộc phỏng vấn là một biến cố đặc biệt trong đời sống 
thường nhật của người trả lời, có thể tạm thời đặt người ấy ra khỏi khung cảnh xã hội riêng 
biệt của người ấy, như vậy làm cho kết quả của khảo sát trở nên không còn trung thực được 
nữa. Thí dụ, ít bà mẹ, khi được hỏi về cách nuôi đường con cái có thể trả lời theo những gì bà 
muốn làm, cần phải làm hay là những gì bà đã làm thực sự. ấy là không kể những trường hợp 
người trả lời tìm cách tránh né các câu hỏi hay che dấu những ý nghĩ thực của mình. Tất nhiên 
kết quả của phỏng vấn tùy thuộc rất nhiều vào sự bén nhạy và tài năng khéo léo của người 
được phỏng vấn. 

Nghiên cứu khảo sát đòi hỏi rất nhiều hiểu biết về phương pháp và kỹ thuật nghiên 
cứu. Người nghiên cứu phải đjợc huấn luyện kỹ về phương pháp chọn mẫu, cách soạn thảo 
những câu hỏi và lập thang đo lường, các kỹ thuật phỏng vấn, phân tích dữ kiện và nhiều khía 
cạnh kỹ thuật khác. Công việc huấn luyện này đòi hỏi khá nhiều thời gian học hỏi và luyện 
tập. Các sách giáo khoa và tạp chí chuyên môn về các vấn đề này hiện nay khá phong phú ở 
các nước phát triển, nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện với kỹ thuật ngày một tinh 
vi hơn. Chừng nào sinh viên các trường sư phạm nước ta chưa được học tập các phương pháp 
và kỹ thuật chuyên môn này theo một chương trình huấn luyện cô hệ thống và đầy đủ thì các 
công trình nghiên cứu, thường rất thinh hành vì cái vẻ ngoài đơn giản của nó, khó đạt được 
chất lượng cao và không đóng góp được gì nhiều cho nễn khoa học giáo dục của nước ta. 

  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu khảo sát là một loại.nghiên cứu mô tả không những nhằm mục đích giải 
thích tình trạng và biện pháp đương thời mà còn có thể đánh giá hiện trạng và đối chiếu nó với 
các tiêu chuẩn được ấn định. 

Ngoài những loại nghiên cứu khảo sát đã được đề cập đến trong các chương trước 
chương này giải thiệu ba loại nghiên cứu khảo sát: (l) khảo sát học đường, (2) phân tích công 
tác, (3) khảo sát mẫu.  

Khảo sát học đường là công việc thu thập các sự kiện về một hay nhiều trường học, 
liên quan đến khung cảnh.học âp, các đặc điềm về nhân viên, tính chất của học sinh, tính chất 
của quá trình giáo dục. 
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Phân tích công tác là một loại nghiên cứu nhằm thu thập thông tin về nhiệm vụ, trách 
nhiệm tổng quát của các cán bộ, công nhân viên trong trường học hay cơ quan giáo dục, các 
hoạt động cụ thể và chuyên biệt của họ, địa vị và các mối liên hệ của họ trong tổ chức, điều 
kiện làm việc, tính chất và loại tiện ích cần thiết để thi hành công tác. Cũng có khi người ta 
cần tìm hiểu trình độ học vấn, huấn luyện chuyên môn, kinh nghiệm, điều kiện sức khỏe, kỹ 
năng, kỹ xảo đòi hỏi trong công tác. 

 Khác với hai loại khảo sát nói trên, khảo sát mẫu không khảo ít toàn thể dân số mà chỉ 
nghiên cứu những mẫu rút ra từ dân số ấy mà thôi. Do kết quả của nghiên cứu ấy, người 
nghiên cứu suy ra các đặc tính của dân số đã được xác định. Mục tiêu của khảo sát mâu là xác 
định sự phân bố và các mối liên hệ của các biến số xã hội và tâm lý. Các biến số xã hội là 
những thuộc tính của cá nhân phát xuất từ thành phần của họ trong tập thể xã hội: phái, thành 
phần chính trị, xã hội, tôn giáo, trình độ học vấn... Các biến số tâm lý bao ít,ồm: ý kiến, thái 
độ và hành vi. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: phân tích và xác định vấn đề nghiên cứu, 
chọn mâu, soạn thảo và thử nghiệm dụng cụ khảo sát (bút vấn, phỏng vấn, thang thái độ... ), 
phân tích dữ kiện (mã hóa, lập bảng dữ kiện, phân tích thống kê) và báo cáo kết quả. 

Phương pháp khảo sát có thể đóng góp rất nhiều vào việc giải quyết các vấn đề giáo 
dục về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn, nhất là trong giai đoạn tiến hành cải cách giáo dục ở 
nước ta. Vấn đề quan trọng đòi hỏi trong lúc này là người nghiên cứu cần được huấn luyện 
chu đáo về các phương pháp và kỹ thuật khảo sát. Công việc này đòi hỏi phải tổ chức một 
chương trình huấn luyện có hệ thống. 

  

Chương IX 

NGHIÊN CỨU CÁC MỐI LIÊN HỆ 

  

Trong chương VIII, ta đã đề cập đến các loại nghiên cứu khảo sát mà mục đích chủ yếu 
là mô tả hiện trang. Chương này sẽ giới thiệu các loại nghiên cứu hướng đến mục tiêu là vạch 
ra các mối liên hệ giữa các sự kiện để giúp cho việc tìm hiểu sâu hơn về các hiện tượng sau 
này. Ba loại nghiên cứu được giới thiệu dưới đây là: (1) nghiên cứu trường hợp đặc thù (case 
study), (2) nghiên cứu đối chiếu – nguyên nhân, (3) nghiên cứu tương quan. 

 

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

Trong loại nghiên cứu này, người nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu một đơn vị xã 
hội - một nưi, một nhóm, một tổ chức xã hội hay một địa phương. hoạt dộng nhlên (-ứu bao 
gồm việc thu thập các dữ kiện liên quan đến hiện trmg, kinh nhiệll quá khứ và các yếu tố (.ủa 
môi trường đóng góp vào sự hình thành (.á tính và hành vi của đơn vị xã hội ấy. Sau khi phân 
tích (ác trình tự (jiên ticn và (.ác mối liên hệ ủ c.(ít yếu tố này, người nghiên cứu dựng một 
bức tranh toàn bộ của dấu vị xã hội trong hoạt động của nó. 

Tính chất của các cuộc nghiên cứu 

Dự tính của nhà giáo dục khi tiến hành nghiên cứu trường hợp đặc thù là chẩn đoán 
một tình trạng đặc biệt nào đó và đề nghị những biện pháp sửa chữa. Khác với các nhà nghiên 
cứu khác thường nghiên cứu một mẫu đại diệnn rồi từ đó suy ra những đặc tính của dân số, ở 
đây họ tập trung sự chú ý của họ vào một cá nhân, một đơn vị và cố gắng tìm hiểu thật sâu về 
đơn vị ấy. 
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Các công trình nghiên cứu trường hợp đặc thù có thể xét đến toàn bộ chu kỳ đời sống 
của một đơn vị xã hội hay chỉ tập trung vào một giai đoạn đặc biệt của nó mà thôi. Chẳng hạn, 
người nghiên cứu muốn tìm hiểu chi tiết về các mối liên hệ giữa các thanh niên với bạn hữu 
trong nhóm giữa giáo chức với ban giám hiệu. Mặt khác, nếu họ muốn tìm hiểu những yếu tố 
nào đó đã đóng góp vào các hành vi phạm pháp của một số thanh niên hay sự thành công của 
giáo viên thì họ có thể sẽ phải nghiên cứu hầu hết mọi khía cạnh của sống của các chủ thể: 
thời kỳ thơ ấu, gia đình, trường học, các kinh nghiệm xã hội và nhiều đặc tính tâm lý của 
chúng. 

Một sự phân tích như vậy bao giờ cũng phải đặt trong một khung xã hội thích hợp mà 
cái khung xã hội này lại tùy thuộc vào tính chất của trường hợp đặc thù đang được nghiên 
cứu. Thí dụ, muốn tìm. hiểu những điều kiện hay động lực nào đó đã khiến thanh thiếu niên 
có hành vi phạm pháp, cuộc nghiên cứu phải bao gồm cả thời gian, không gian, tính chất và 
nguyên nhân trực tiếp của các hành động. Nếu chỉ tập trung vào một màng Tiên cỉa ồn ố là "l 
ác. cứu sẽ hời hợt và mất ý nghĩa. Nó sẽ không cung cấp cho ta những dữ kiện cần thiết để 
đào sâu các mối liên hệ nhân - quả căn bản. Vì con người bao giờ cũng hoạt động trong một 
khung cảnh xã hội tích cực nên một cuộc nghiên cứu trường hợp đặc thù phải bao gồm rất 
nhiễu thông tin về những con người, nhóm người và hoàn cảnh mà các chủ thể từng tiếp xúc 
và tính chất của các mối liên hệ giữa các chủ thể với môi trường ấy. Con người luôn luôn tác 
động qua lại với các yếu tố môi trường khác nhau cho nên ta không thể nào hiểu được hành vi 
của hộ mà không xem xét đến các mối liên hệ phức tạp ấy.  

Các dữ kiện nói trên có thể phát xuất từ rất nhiều nguồn gốc. Người nghiên cứu có thể 
hỏi về các kinh nghiệm quá khứ của chủ thể hay yêu cầu chủ thể bày tỏ những ước vọng hiện 
tại của họ qua các cuộc phỏng vấn hay bút vấn. Các tài liệu bản thân (nhật ký, thư từ, các đo 
lường tâm lý, xã hội thể chất... ) cũng cung cấp nhiều thông tin giá trị. Tạ còn có thể thu thập 
dư kiện tử những cuộc tiếp xúc với phụ huynh, bạn bè, từ các hồ sơ của toà án, trường học 
bệnh viện, hay cơ quan đoàn thể khác. 

Một công trình nghiên cứu trường hợp đặc thù cũng phải tương tự như nghiên cứu 
khảo sát, nhưng thay vì thu thập dữ kiện về một số ít yếu tố từ một số đông các đơn vị xã hội, 
ở đây người nghiên cứu dào sâu công vicc lìm hiểu với một số trường hôm để dân có giới hạn. 
Phạm vi của loại nghiên cứu này lương đối hẹp hơn nhưng về bản chất nó di sâu hơn và có 
lính chài định tính nhiều hơn. V vậy, loại nghiên cứu này thường được sử dụng để bổ túc cho 
công cuộc khảo sát trong trường hợp phương pháp kháo sát không thể cung cấp thông tin về 
mặt định lượng. Các công trình nghiên cứu trường hợp đặc thù có thể phát hiện ra những yếu 
tố có liên hệ trong một hoàn cảnh nào đó để nhà nghiên cứu khảo sát có thể đo lường bằng 
phương pháp định lượng. Mặt khác, các cuộc khảo sát bằng thống kê có thể hướng dẫn chó 
việc lựa chọn các chủ thể đại điện để tìm hiểu bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp đặc 
thù. Như vậy loại nghiên cứu này và nghiên cứu khảo sát có thể bổ túc cho nhau và dựa vào 
nhau để tìm hiểu vấn đề cả về chiều rộng tận chiều sâu. 

Những đóng góp và hạn chế của loại nghiên cứu trường hợp đặc thù 

Loại nghiên cứu trường hợp đặc thù có thể rất ích lợi nhưng nó cũng có một số hạn chế 
mà ta cần phải nắm vững. Tính chất thăm dò và triển khai của loại nghiên cứu này có thể cung 
cấp cho ta những hiểu biết để từ đó thiết lập một giả thuyết nghiên cứu có ý nghĩa và khi ta 
biết rằng một tình trạng đặc biệt nào đó hiện hữu tròng một trường hợp riêng lê, điều đó có thể 
gợi cho ta ý nghĩ tìm tòi yếu tố ấy trong những trường hợp khác. Nhưng sự khái quát hóa từ 
một trường hợp riêng lẻ hay tử một số trường hợp chọn lựa tình cờ không thể áp dụng được 
cho toàn thể mọi trường hợp trong một dân số nào đó. Bằng chứng rút ra từ một trường hợp 
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riêng lẻ được nghiên cứu không thể khái quát hóa đến toàn thể dân số, nhưng một bằng chứng 
trái lại rút ra từ một trường hợp riêng lẻ có thể báo động cho người nghiên cứu biết rằng giả 
thuyết của ông ta có thể cần phải sửa đổi. Các dữ kiện trong cuộc nghiên cứu trường hợp đặc 
thù cũng giúp cho người nghiên cứu giải thích và minh họa các kết luận thống kê vì các thí dụ 
cụ thể rút ra từ các trường hợp riêng lẻ có thể khiến cho người đọc hiểu được các lối khái quát 
hóa bằng thống kê một cách dễ dàng hơn. 

Nhưng câu hỏi đặt ra là: phải chăng loại nghiên cứu này có tính cách chủ quan nhiều 
quá nên nó kém giá trị khoa học? Có một số dữ kiện khách quan được dùng với loại nghiên 
cứu này, chẳng hạn như chiều cao, sức nặng của chủ thể, nhưng có thể có nhiều yếu tố chủ 
quan xen vào cuộc nghiên cứu, nhất là khi ta phải đưa ra những phán đoán về tính tình và các 
động cơ của chủ thể. Người nghiên cứu cần phải làm sao gạt bỏ được những thành kiến, thiên 
vị, những tiêu chuẩn của riêng bản thân có thể ảnh hưởng đến lối giải thích của mình. Muốn 
được vậy người nghiên cứu phải tường thuật sự kiện một cách chính xác khách quan và cho 
đưa ra lời phán đoán khi nào có khá đủ bằng chứng cho kết luận của mình. Khi thu thập các 
bằng chứng từ các hồ sơ, phỏng vấn, bút vấn cần phải hết sức thận trọng để phát hiện những 
dữ kiện phát xuất từ tri giác sai lầm, trí nhớ kém, những lối lẩn tránh, che đậy sự thật. Ta nên 
nhô rằng người ta thường có khuynh hướng "thổi phồng" hay bi đái hóa" những sự kiện bất 
thường để làm cho nó.thêm hấp dẫn. 

 

NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU ĐỂ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN  

Có khi người nghiên cứu cố gắng tìm hiểu không những cái gì xảy ra mà còn tại sao nó 
xảy ra và xảy ra như thế nào. Họ so sánh những sự giống nhau và khác nhau giữa các hiện 
tượng rồi từ đó tìm ra các yếu tố hay hoàn cảnh nào thường kèm theo hay đóng góp vào việc 
xây ra hiện tượng, biến cố hay biện pháp nào đó. 

Để tìm hiểu nguyên nhân của các sự việc hay hiện tượng, nhà khoa học thường áp dụng 
phương pháp thực nghiệm. Đó là một phương pháp mà cuốn sách này sẽ đành một phần lớn 
trong những chương sau này. ở đây ta chỉ cần biết ràng trong những điều kiện thí nghiệm, 
người nghiên cứu có thể khống chế tất cả các biến số ngoại trừ biến số thí nghiệm hay gọi là 
"biến số độc lập" - mà người nghiên cứu có thể vận dụng, điều khiển để xem cái gì sẽ xảy ra. 
Bằng cách khống chế các biến số ngoại trừ biến số độc lập, người nghiên cứu có thể ngăn 
ngửa tác động đồng thời của các biến số và như vậy giải thoát biến số thí nghiệm ra khôi ảnh 
hưởng của các biến số khác, đó là những gì mà người. nghiên cứu khoa học thường làm trong 
phòng thí nghiệm. 

Nhưng các hiện tượng xã hội thì vô cùng phức tạp. Người nghiên cứu giáo dục không 
thể lựa chọn, khống chế và vận dụng các yếu tố cần thiết để tìm hiểu tương quan nhân - quả. 
Chẳng hạn, người nghiên cứu không thể vận dụng, điều khiển hoàn cảnh gia đình, thành phần 
xã hội, nhân cách của thầy giáo hay trí thông minh. Trong trường hợp như vậy việc phân tích 
những gì xảy ra trong hoàn cảnh tự nhiên thay vì trong điều kiện thí nghiệm có thể là phương 
pháp thích hợp để tìm hiểu nguyên nhân. 

Ngoài những lý do nêu trên, còn có một lý do quan trọng nữa khiến cho người ta e ngại 
không sử dụng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân trong một số trường hợp là 
vì chủ thể nghiên cứu là con người. Những quan niệm về đạo đức không cho phép người 
nghiên cứu, chẳng hạn, đặt những đứa trẻ bình thường về hương diện cảm xúc vào trong 
những môi trường được điều khiển theo ý muốn của người nghiên cứu để xem những hiện 
tượng tâm lý bất thường nào xảy ra. Sự tôn trọng giá trị của con người không cho phép người 
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nghiên cứu gây sự đau đớn khổ sở, hay nguy hại không cần thiết cho người khác, dù dưới 
danh nghĩa khoa học hoặc là cản trở sự phát triển bình thường của con người. 

Đó là lý do khiến cho phương pháp nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân thường được 
sử dụng thay cho phương pháp thực nghiệm để bước đầu tìm hiểu nguyên nhân trong nhiều 
trường hợp, mặc dầu phương pháp này cũng có nhiều hạn chế như ta sẽ thấy dưới đây.  

Bản chất của loại nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân  

Trong cuộc thí nghiệm, người nghiên cứu cớ thể giả thuyết như sau: nếu các học sinh 
chịu tác dụng của A thì ta có thể quan sát được kết quả B. Sau đó, người nghiên cứu vận dụng, 
điều khiển biến. số độc lập A: cho nhóm thí nghiêm chịu tác dụng của A trong khi nhóm kiểm 
chứng không chịu tác dụng ấy, rồi quan sát kết quả. Với loại nghiên cứu đối chiếu - nguyên 
nhân thì ngược lại, người nghiên cứu quan 5áthiện tượng B đã có sẵn rồi quay trở lại tìm hiểu, 
trong số rất nhiều nguyên nhân cố thể có của hiện tượng ấy, những yếu tố nào - tức là, biến số 
độc lập - có liên hệ hay đóng góp vào việc xảy ra hiện tượng B ấy. 

Trong một công trình nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân, người nghiên cứu tìm hiểu 
một hoàn cảnh trong hiện thực sống động, trong đó các chủ thể đã chịu tác động của những 
điều mà người ấy đang muốn. nghiên.cứu. Thí dụ, người nghiên cứu muốn tìm hiểu nguyên 
nhân thành công (hay thất bại) của một kinh nghiệm giáo dục nào đó, chẳng hạn, sự thành 
công của hội cha mẹ học sinh (HCMHS) tại một số trường học. Cố nhiên ta không thể nào 
dựng một cuộc thí nghiệm có kiểm soát để kiểm nghiệm yếu tố nào đã tạo nên sự thành công 
của một số HCMHS mà chỉ có thể so sánh một số HCMHS đã hoạt động có kết quả tốt với 
HCMHS chưa có kết quả tốt. Sau khi xem xét sự khác biệt và giống nhau giữa hai trường hợp 
hay hoàn cảnh, ta mô tả những yếu tố dường như có thể giải thích cho sự thành công trong 
trường hợp nàyvà không thành công trong trường hợp kia. Cũng vậyt nếu người nghiên cứu 
muốn tìm hiểu về tình trạng bất ổn cảm xúc của trẻ em, họ. không thể đặt các trẻ em trong 
một hoàn cảnh mà tất cả các yếu tố đều được giữ cố định ngoại trừ một yếu tố, và chỉ có yếu 
tố này được vận dụng để xác định nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn định về cảm.xúc. 
Thay vì làm như vậy người nghiên cứu lựa chọn những trẻ em hất ổn định về cảm xúc" theo 
một tiêu chuẩn nào đó rồi so sánh.chúng với những trẻ. em khác ổn định về cảm xúc. Sau khi 
tìm hiểu các yếu tố hay điều.kiện có liên hệ đến một nhóm mà không liên hệ với nhóm kia, họ 
đưa ra một lối giải thích có thể đúng về các nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn định về 
cảm xúc. 

Loại nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân trên đây dựa vào qui tắc cho rằng: nếu hai 
hay nhiều trường hợp của hiện tượng đang được khảo sát chỉ có một hoàn cảnh chung và chỉ 
có hoàn cảnh chung ấy là đúng với tất cả các trường hợp, thì hoàn cảnh chung ấy có thể là 
nguyên nhân (hay hậu quả) của hiện tượng được khảo sát. Sau đây là một thí dụ để minh họa 
cho qui tắc ấy. 

Trong một buổi tiệc có A, B, C, D, E, F tham dự. ăn xong thì A, B và C có triệu chứng 
bị ngộ độc nôn mửa dữ dội và phải chở đi bệnh viện, trong khi D, E, F không hề gì: Bác sĩ hỏi 
A, B và C đã ăn món gì trong bữa tiệc ấy thì biết rằng tất cả các món ăn A, B và C lựa chọn 
đều khác nhau, duy chỉ có món bún ốc là cả ba cùng ăn, mà ăn rất nhiều. Theo qui tắc trên bác 
sĩ kết luận rằng nguyên nhân của sự ngộ độc chính là món bún ốc vì chỉ có món này là món ăn 
chung của ba trường hợp ngộ độc nói trên mà thôi. 

Muốn chắc chắn hơn nữa, bác sĩ áp dụng một qui tắc thứ hai: nếu hai hay nhiều trường 
hợp trong đó hiện tưởng xảy ra chỉ có một hoàn cảnh chung trong khi hai hay nhiều trường 
hợp trong đó hiện tượng ấy không xảy ra không có cái gì chung cả ngoại trừ sự vắng mật của 
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hoàn cảnh ấy thì hoàn cảnh duy nhất khiến cho hai loại trường hợp nói trên khác nhau chính là 
nguyên. nhân (hay hậu quả, hay một phần cất yếu của nguyên nhân) của hiện tượng xảy ra. áp 
dụng qui tắc ấy, bác sĩ hơn phải xác định rằng món bún ốc là món ăn duy nhất mà cả ba người 
có triệu chứng ngộ độc đều có ăn, đồng thời ông cũng phải hỏi những người không có.triệu 
chứng ngộ độc xem họ ăn những thứ gì. Nếu cả ba người D, E và F đều có một điểm giống 
nhau mà thôi, đó là họ đều không ăn bún ốc, như vậy ông bác sĩ lại càng thêm tin tưởng vào 
kết luận của ông cho rằng món bún ốc có liên hệ về nguyên nhân với sự ngộ độc. Phương 
pháp này tạo cho người nghiên cứu một cơ hội kiểm soát lại một lần thứ hai các kết luận của 
mình về nguyên nhân. Tất nhiên, thí dụ trên đây chỉ là một cách minh họa đơn giản lối nghiên 
cứu đối chiếu - nguyên nhân. Nhưng hoàn cảnh thực tế thường diễn ra phức tạp hơn thế nhiều. 

Các loại vấn đề nghiên cứu 

Phương pháp đối chiếu - nguyên nhân có thể áp dụng để nghiên cứu nhiều loại vấn đề 
trong giáo dục: các biện pháp, chương trình, các quá trình giảng dạy, các kinh nghiệm thành 
công hay thất bại. Các vấn đề này có thể tượng đối đơn giản, không đòi hỏi phải sử dụng toán 
học, nhưng cũng có những nghiên cứu khá phức tạp trong đó cần sử dụng các nhóm kiểm 
chứng gần giống như với phương pháp thực nghiệm. Một số vấn đề có thể nghiên cứu theo 
phương pháp này, chẳng hạn: so sánh các kinh nghiệm của những lớp học "tiên tiến" và 
những lớp "bình thường", những sự khác biệt về thành quả học tập môn toán của nam sinh cấp 
III, so sánh hoạt động của các HCMHS thành công và kém thành công, những sự khác biệt về 
nhân cách của.các trẻ em "đặc biệt" và trẻ em lbình thường". Trong các cuộc nghiên cứu loại 
này, người nghiên cứu tìm tòi những sự giống nhau và khác nhau giữa các chủ thể để tử đó 
phát hiện ra những yếu tố có thể là nguyên nhân hay đã đóng góp vào việc xảy ra một hiện 
tượng đặc biệt nào đó. 

Những hạn chế của phương pháp 

Khi nhà giáo dục muốn giải thích các hiện tượng, họ thường sử dụng phương pháp đối 
chiếu - nguyên nhân. Nhưng phương pháp này cũng có một số hạn chế.  

 (1) Một trong các khuyết điểm trầm trọng nhất của phương pháp này là không có sự 
kiểm soát các biến số (hay sự khống chế). Giả sử người nghiên cứu quan sát hiện tượng B rồi 
đưa ra giả thuyết rằng A tà nguyên nhân xảy ra B. Nếu cuộc nghiên cứu mô tá của ông cung 
cấp những dữ kiện cho thấy rằng A có liên hệ với B, điều đó không thể.bảo đảm bằng không 
cô một yếu tố nào khác, C,D hay E có thể là nguyên nhân thực sự Của hiện tượng B. Nếu 
người nghiên cứu thực hiện một cuộc thí nghiệm trong đó tất cả các yếu.tố đấu bị. khống chế 
ngoại trú A mà ông ta có thể vận dụng, điều khiển được, lúc bấy giờ ông ta mới có thể chắc 
chắn hơn rằng A có liên hệ với B. Thế cho nên, trong một công tình nghiên cứu mô tả, điều 
tối đa mà người nghiên cứu có thể thực hiện được để có một sự kiểm soát (hay khống chê) 
nào đó là kiểm nghiệm và loại ra càng nhiều các giả thuyết cạnh tranh càng tốt về việc xảy ra 
hiện tượng B. Một giả thuyết cạnh tranh là giả thuyết đưa ra một hay nhiễu yếu tố khác cũng 
giải thích cho một hiện tượng. 

(2) Nếu một số yếu tố thường đi kèm theo một hiện tượng hay tình trạng nào đó, một 
hay nhiều yếu tố trong số ấy có thể là nguyên nhân. Nhưng mọi sự vật thường đi kèm với 
nhau không nhất thiết là có tương quan nhân - quả. Lấy trường hợp ăn bún óc trên đây là thí 
dụ. Những người bị ốm sau buổi tiệc có thể có một số kinh nghiệm chung, ngoài việc ăn bún 
ốc - uống cùng một thứ nước trà ngồi trong cùng một căn phòng, bắt tay cùng một số người... 
những thứ này không có liên hệ gì đến tình trạng ngộ độc cả. V vây người nghiên cứu cần 
phải có sự hiểu biết khá đầy đủ và khá.rộng về hiện tượng khảo sát và phải lập kế hoạch và 
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phương pháp quan sát cẩn thận mới có thể lựa ra được những yếu tố nào có thể là nguyên 
nhân và loại ra những yếu tố chỉ có liên hệ do tình cờ. 

 (3) Trong thí dụ về việc ngộ độc do bún ốc nói trên, chỉ có một yếu tố duy nhất được 
xem là nguyên nhân xảy ra hay không xảy ra hiện tượng. Nhưng trường hợp này ít khi nhận ra 
được với những hiện tượng xã hội phức tạp. Yếu tố nào là yếu tố quyết định việc "dạy tốt", 
chẳng hạn? Do nhân cách của thầy giáo Do thái độ đối với học sinh? Hiện tượng dạy tốt 
không phát xuất từ một yếu tố duy nhất có thể xác định được mà do tác vọng qua lại của nhiều 
yếu tố. 

(4) Một hiện tượng có thể gây ra do nhiều nguyên nhân, nhưng cũng có khi do một 
nguyên nhân trong trườngrhợp này và một nguyên nhân khác trong trường hợp khác. Thí dụ, 
trong trường hợp ba người bị ốm sau buổi tiệc, tất cả đều có một yếu tố chung là ăn bún ốc, 
nhưng yếu tớ này có.thể không phải là nguyên nhân gây bệnh. ông A có thể ốm vì ăn quá 
nhiều thức ăn, ông B có thể ốm vì uống quá nhiều rượu, ông C có thể đã bi ốm sẵn. Như vậy, 
nếu ta chỉ đi tìm cái giống nhau và liên hệ đến. một hiện tượng hay trạng thái nào đó, ta có thể 
vấp phải những ngõ cụt mà không tìm ra được ngljyên nhân thực sự để gây ra tình trạng ấy. 

(5) Khi ta thấy có sự liên hệ giữa.hai biến số van đề khó khăn là làm thế nào xác định 
cái nào là nhân, cái nào là quả. Ví dụ một số công trình nghiên cứu cho thấy rằng các bà ỡ tuổi 
trung niên đẻ con thông minh hơn các bà mẹ ít tuổi. Nhưng.ta có thể nắc kết luận rằng tuổi 
trung.niên là thời kỳ tốt đẹp nhất sinh ra những đứa trẻ thông minh hay phải nói rằng có sự. 
tương quan như vậy là vì các.bà có nhiều khả năng học cao, thông minh thường có khuynh 
hướng lập gia đ nít chậm hơn các bà khác? (6) Việc phân loại các chủ thể thành ra từng nhóm 
đôi (thành công hay không thành công, giỏi và kém, tích cực và tiêu cực) để thực hiện việc 
đối chiếu cũng có thể vấp phải khó khăn vì các hiện tượng xã hội không giống nhau hoàn toàn 
mà chủ giống nhau trong các phạm vi rộng rãi. Vì vậy khi đối chiếu nhóm này với nhóm kia 
để tìm hiểu nguyên nhân vấn đề quan trọng là phải định nghĩa cho rõ các hiện tượng quan sát 
cũng như các phạm trù dân loại. 

(7) Trong các cuộc nghiên cứu đối chiếu trong những hoàn cảnh tự nhiên, người nghiên 
cứu không thể kiểm soát sự lựa chọn các chủ thể như trong các cuộc nghiên cứu thực nghiệm, 
tức là làm sao tìm ra những nhóm chủ thể giống nhau về mọi phương diện mà chỉ khác nhau 
về biến số nghiên cứu mà thôi. Đó là vấn đề vô cùng lQ khăn. Các nhóm có thể khác nhau về 
những biến số khác n không ngờ đến, điều này có thể làm sai lạc kết quả, chúng hạ i về sức 
khoẻ, trí thông minh, gia đình... Giả sử người nghiên cứu muốn kiểm nghiệm một giả thuyết 
về ảnh hưởng của một cuốn sách dạy cách giữ gìn sức khỏe. Ncu người nghiên cứu so sánh 
những thói quen của các trẻ em đã đọc cuốn sách ấy với.những trẻ em không đọc sách ấy, thì 
vẫn có khả năng xây a là các em có đọc sách về cách giữ gìn sức khỏe đã đc gia đình (cú ý 
đến việc gií vực vệ sinh nhiều hơn là các em 1ưa họ ao giờ đọc còn sách ấy cả. Trong một 
cuộc nghiên ít. J thui nhiệm, các biết số ngoại lai, như trí thông minh, gìa đình..: đều có thể 
kiểm soát được bằng cách xếp đặt các jlủ thể vào các nhóm theo lối ngẫu nhiên lllưng. trong 
nghiên cứu đối chiếu nguyên nhân thì việc ílìy khó lt hiện được cho nên có thể sự khác biệt 
giữa các chủ thể ít. một biến số nào đó, ngoài biến số nghiên cứu, giải thích chỉ vững kết quả 
của cuộc nghiên cứu. 

Trên đây ta vừa bàn về một số hạn chế của lạ.li nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân. Ta 
cũng thấy rằng so với phương pháp thực nghiệm, có thể kiểm soát chặt chẽ thì phương pháp 
đối chiếu nguyên nhân này thường ít chính xác hơn. Nhưng điều ấy không nói lên rằng 
phương pháp này không nên sử dụng trong nghiên cứu. Trái lại, lối đối chiếu - nguyên nhân 
này là một phương tiện nghiên cứu rất hữu hiệu khi ta không có những điều kiện kiểm soát 
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chặt chẽ như trong phòng thí nghiệm. Hơn thế nữa nó có thể cung cấp cho ta những hiểu biết 
có tính cách thăm dò liên quan đến bản thất của các hiện tượng. Với sự cải thiện các kỹ thuật, 
đựng cụ và phương pháp kiểm soát, phương pháp nghiên cứu ngày càng ngày trở nên phổ 
biến, và theo ý kiến riêng của tác giả cuốn sách này, đây là một trong nhiều phương pháp hữu 
hiệu để thực hiện các công trình tổng kết kinh nghiệm hiện đang rất cần cho nền giáo dục của 
chúng ta. 

 

NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN 

Các kỹ thuật tương quan (correlation techniques) được dùng để xác định múc độ liên 
quan giữa hai biến số, nghĩa là mức tương ứng giữa sự biến thiên của một yếu tố với sự biến 
thiên của một yếu tố khác. Giả sử ta ngốn biết có sự liên hệ nào không giữa các điểm số về 
môn vật lý với Các điểm Số Về môn toán Của học sinh lớp 1 2 trường X... và mức liên hệ ấy 
là bao nhiêu. Do nhận xét tổng quát về học sinh, ta có thể đã có sẵn giả thuyết rằng điểm số về 
môn toán càng cao thì điểm số về môn vật lý lại càng lớn. Để kiểm nghiện giả thuyết này, ta 
áp dụng phương pháp như dưới đây. 

Trước hết ta lấy các điểm số về toán và vật lý Của học sinh lớp 1 2 trường X, căn cứ 
vào học bạ của học sinh. Sau khi ghi các điểm số về toán (điểm toàn niên, chẳng hạn) của học 
sinh theo thứ tự tử thấp đến cao, rồi lại ghi điểm vật lý của mỗi học sinh. bên cạnh điểm toán 
của nó. Bây giờ ta để ý xem các điểm vật lý có gia tăng tương ứng với điểm toán hay không. 
Nếu có sự tương ứng hoàn toàn giữa hai thứ tự, ta nói rằng có sự tương quan thuận hoàn toàn 
giữa điểm toán và vật lý. Nếu cả hai thứ tự chỉ trùng nhau phần nào thôi, ta nói rằng có thể có 
sự tương quan nào đó giữa hai loại điểm số, nhưng mức độ tương quan giữa các biến số chỉ cổ 
thể xác định bằng phương pháp toán học. 

Các biến số có thể liên hệ với nhau chặt chế, vừa phải hay hoàn toàn. Nói chung thì độ 
lớn của sự tương quan tùy thuộc vào mức gia tăng hay giảm đi ở một biến số kèm theo với 
một sự gia tăng hay giảm đi ở một biến số khác, theo. cùng chiều hoặc nghịch lại. Thí dụ, ta 
có một tương quan thuận nếu, nổi chung, một thứ hạng cao ở một tập hợp điểm số đi kèm theo 
một thứ hạng cao ở một tậrj hợp kia (điểm cao về toán - điểm cao về vật lý) tỉ có tương quan 
nghịch cao nếu, nói chung, một thứ hmg cao ớ một tập hợp điểm số ứng với một thứ hạng 
thấp ở tâp hợp điểm số kia (điểm cao về toán - điểm thấp về vật lý) và nếu một thứ hạng thấp 
trong tập hợp thứ nhất tương ứng với thứ hạng cao trong tập.hợp thứ hai (điểm toán thấp = 
điểm vật lý cao). Không có hay có ít tương quan nếu, một điểm cao trong một tập hợp tương 
ứng với một điểm lúc thì cao, lúc thì thấp trong tập hợp kia (học sinh có. điểm cao về toán 
cũng có thể có điểm cao hay thấp về vật lýl không có gì.. nhất định cá). Nói cách khác, ta 
không thể có sự tương ứng nào rõ rệt giữa các điểm cao và thấp của các tập hợp điểm số. Vì 
vậy, mức tương quan có thể trai ra trên một thang bậc.đi từ tương quan nghịch hoàn toàn (r = 
1), qua không có tương quan (r = 0, đến tương quan thuận hoàn toàn (r = +1). 

Kỹ thuật tương quan được dùng trong nhiều trường hợp. Người nghiên cứu khoa học 
thường hay dùng kỹ thuật này, nhất là trong trường hợp các nghiên cứu tiên đoán. Nói chung, 
các nhà nghiên cứu dùng loại nghiên cứu này để tiên đoán sự thành công của học sinh về sự 
thành công tương lai trong học tập, nghề nghiệp hay về khả năng học tập một kỹ năng hay 
một môn học nào đó. Khi cần phải tiên đoán về sự thành công của học sinh trong việc học tập 
chẳng hạn, thì người nghiên cứu hay nhóm nghiên cứu có thể soạn một bài trắc nghiệm khả 
năng học tập văn hóa (thông thường là những bộ trắc nghiệm đã được soạn sẵn và được thử 
nghiệm công phu, kèm theo các điểm chuẩn) rồi cho học sinh năm thứ nhất làm bài trắc 
nghiệm ấy vào đầu niên học. Vào cuối niên học, người nghiên cứu có thể tính tương quan 
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giữa điểm số Cuối năm Của học sinh với điểm số trên bài trắc nghiệm khả năng học tập lúc 
ban đầu. Nếu có sự tương quan thuận cao giữa hai biến số và nếu các học sinh làm trắc 
nghiệm là nhóm đại diện cho các học sinh năm thứ nhất, người nghiên cứu có thể cho rằng bài 
trắc nghiệm có khả năng tiên đoán sự thành công trong việc học của những học sinh tương lai. 
Họ có thể dùng bài trắc nghiệm ấy để lựa chọn học sinh hay để thực hiện các công tác hường 
học cho học sinh. Cố nhiên là sự tương quan nhận thấy giữa các biến số cớ thể chỉ là do tình 
cờ hay do những yếu tố ngoại nhập khác. 

Trong các công trình nghiên cứu phân tích nguyên nhân và kết quả, kỹ thuật tương 
quan cũng có thể sử dụng như sau. Giả sử, qua nhiều cuộc quan sát các lớp dạy đánh máy chữ, 
ta nhận thấy rằng thời gian người đánh máy rời mắt khỏi tờ giấy đang đánh.máy để nhìn.sang 
văn bản được chép lại tỉ lệ nghịch với tốc độ đánh máy. Để kiểm nghiệm giả thuyết này ta cho 
tất cả các học sinh trong một lập tập đánh máy chép lại cùng một bản văn. Sau khì ghì tốc độ 
đánh máy của mỗi học sinh và số thời. gian của mỗi người ra mắt khỏi tờ giấy đang đánh máy, 
ta đối chiếu các điểm số về tốc độ với thời gian rời mắt khỏi tờ giấy ấy. Nếu ta thấy có tương 
quan nghịch cao - nghĩa là, tốc độ đánh máy của một học sinh càng thấp thì thời gian rời mắt 
khỏi tờ giấy đánh máy càng cao. Mức tương quan gợi cho ta suy nghĩ, chứ không chứng minh 
một cách quyết đoán, rằng thời gian rời mắt khỏi bàn máy (hay tờ giấy đang đánh) là một yếu 
tố quan trọng có liên hệ đến tốc độ đánh máy. Cuộc nghiên cứu này nói lên rằng ta có thể làm 
gia tăng tốc độ đánh máy của học sinh bằng cách làm giảm đi thời gian rời mắt khỏi bàn máy. 

Kỹ thuật tương quan là một dụng cụ nghiên cứu rất ích lợi, nhưng một hệ số tương 
quan chỉ là một cách định lượng hóa mức độ liên hệ giữa hai biến số. Nó không ngụ ý rằng 
nhất thiết phải có sự tương quan nhân quả. Việc giải thích ý nghĩa của sự tương quan chỉ có 
thể thực hiện được bằng lối suy luận, phân tích lô gích hơn là bằng cách tính toán thống kê. 
Công việc giải thích này không thoát khỏi những hạn chế mà ta đã đề cập trước đây về loại 
nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân. 

 

TÓM TẮT 

Trong chương này, ta đã thảo luận về ba loại nghiên cứu mô tả nhằm mục đích tìm hiểu 
mối liên hệ giữa các biến số (hay yếu tô). 

Nghiên cứu trường hợp đặc thù (case study) là loại nghiên cứu tập trung vào việc tìm 
hiểu một đơn vị xã hội (một người, một nhóm người, một tổ chức hay một địa phương), thu 
thập các dữ kiện liên quan đến hiện trạng, kinh nghiệm quá khứ, các yếu tố của môi trường 
đóng góp vào sự hình thành cá tính, hành vi của đơn vị xã hội ấy. Tuy nhiên, loại nghiên cứu 
này cũng có một số hạn chế: bằng chứng rút ra từ một trường hợp riêng lẻ không thể khái quát 
hóa đến toàn thể dân số và các yếu tố chủ quan có thể xen vào cuộc nghiên cứu, nhất là khi 
người nghiên cứu phải đưa ra những phán đoán về tính tình và động cơ của các chủ thể. Mặc 
dù vậy, loại nghiên cứu này có thể được sử dụng trong những trường hợp phương pháp khảo 
sát không thể cung cấp thông tin về mặt định lượng. Nó có thể phát hiện ra những yếu tố có 
liên hệ trong một hoàn cảnh nào đó để hướng dẫn cho những cuộc nghiên cứu về sau bằng 
phương pháp khảo sát hay những phương pháp khác. Tóm lại, loại nghiên cứu này và nghiên 
cứu khảo sát đã bàn đến trong chương trước có thể bổ túc cho nhau và dựa vào nha.u để tìm 
hiểu vấn đề cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. 

- Nghiên cứu đối chiếu - nguyên nhân cũng là loại nghiên cứu mô ta nhằm mục đích 
tìm hiểu không những cái gì xảy ra mà còn tại sao nó xảy ra và xảy ra như thế nào. Loại 
nghiên cứu này so sánh những sự giống nhau và khác nhau giữa các hiện tượng rồi từ đó tìm 
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ra những yếu tố nào thường đi kèm theo hay đóng góp. vào việc xảy ra hiện tượng hay biến cố 
ấy. Phương pháp đối chiếu - nguyên nhân thường được dùng để nghiên cứu những hiện tượng 
xã hội phức tạp, khi mà người nghiên cứu không thể lựa chọn các chủ thể, khống chế và vận 
dụng các yếu tố để tìm hiểu tương quan nhân quả. Mặc dầu phương pháp này có nhiều hạn 
chế, nhất là vì người nghiên cứu không thể kiểm soát chặt chẽ các biến số như với loại nghiên 
cứu thực nghiệm, nhưng nó có thể cung cấp cho ta những hiểu biết có tính cách thăm dò liên 
quan đến bản chất và nguyên nhân của các hiện tượng. Với sự cải tiến của các kỹ thuật, dụng 
cụ và phương pháp kiểm soát ngày nay, phương pháp này có thể giúp ích nhiều trong tục công 
trình tổng kết kinh nghiệm hiện đang phổ biến ở nước la. 

- Nghiên cứu tương quan là loại nghiên cứu nhằm tìm hiểu múc đọ liên hệ giữa hai 
biến số, nghĩa là, mức tương ứng giữa sự biến thiên của một yếu tố với sự biến thiên của một 
yếu tố khác, chẳng hạn, mức độ tương quan giữa điểm số về toán với điểm số về vật lý hay 
giữa thương số trí tuệ với thành tích học.tập môn đại số. Kỹ thuật tương quan là dụng cụ 
nghiên cứu rất ích lợi. Nhưng một hệ số tương quan chỉ là một cách định lượng hóa mức độ 
liên hệ giữa hai biến số. Nó không ngụ ý rằng nhất thiết phải có sự tương quan nhân - quả. ý 
nghĩa của sự tương quan chỉ có thể giải thích được bằng lối phân tích lô gích hơn là bằng lối 
phân tích thống kê. 
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Chương X 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

  

Ta đã đề cập đến hai loại nghiên cứu mô tả chính yếu, nghiên cứu khảo sát và nghiên 
cứu các mối liên hệ. Cả hai loại nghiên cứu này đều nhằm tìm hiểu hiện trạng và những mối 
liên hệ của các hiện tượng. Trong chương này, ta sẽ bàn về một loại nghiên cứu mô tả thứ ba: 
nghiên cứu phát triển. 

Người nghiên cứu không những quan tâm đến hiện trạng và các mối liên hệ giữa các 
yếu tố mà còn muốn tìm hiểu cả những sự thay đồi theo với thời gian. Trong các nghiên cứu 
này, người nghiên cứu mô tả các biến số trong quá trình phát triển của.chúng kéo dài có khi 
hàng-tháng hoặc hàng năm. Dưới đây ta sẽ bàn đến hai loại nghiên cứu phát triển: (1) nghiên 
cứu sự tăng trưởng và (2) nghiên cứu khuynh hướng. 

 

NGHIÊN CỨU SỰ TĂNG TRƯỞNG 

Để có thể giảng dạy tốt, ta phải hiểu biết về bản chất và nhịp độ thay đai xảy ra ở cơ 
thể con người. Ta cần phải biết những yếu tố nào tác động lẫn nhau có ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng ở các giai đoạn phát triển, khi nào các khía cạnh của sự tăng trưởng bắt đầu xuất hiện, 
tăng vọt lên, ngưng lại, lên đến mức tối đa và giảm xuống. 

Các kỹ thuật nghiên cứu 

Ta cÓ thể nghiên cứu sự phát triển của con người bằng hai phương pháp: phương pháp 
chiều dọc và phương pháp chiều ngang. Với cả hai phương pháp này, ta đều phải thực hiện 
những cuộc quan sát có kế hoạch và có hệ thống. Với phương pháp chiều dọc, la đo lường 
những trạng thái tăng trưởng ở cùng một nhóm trẻ em ở các tuổi khác nhau trong khi chúng 
lớn lên. Chẳng hạn, ta trắc nghiệm và đo lường cùng một nhóm học sinh về một số các giàn số 
nào đó khi chúng lên 12, 13, 14, 15 tuổi và tìm ra các mô thíc phát triển cá nhân của chúng về 
các ycu tố ấy trong khoảng thời gian nói trên. Nhưng khi ta áp dụng phương pháp chiều ngang 
thì thay vì do lường liên ticp cùng một nhóm trẻ.em, ta thực hiện một loại các do tường ở 
nhiều trẻ em thuộc mỗi lớp tuổi. Sau đó ta tính các trung bình của các biến số riêng cho mỗi 
nhóm, rồi từ đó ta mô tả các mô thức phát triển của mỗi biến số cho các trẻ em từ 12 đến 16 
tuổi. 

Các nghiên cứu chiều ngang thường bao gồm (jược nhiều chủ thể, nhưng mô tả được ít 
ycu lố tăng trưởng hơn so với các nghiên cứu chiều dọc. Trong một nghiên cứu chiều ngang, 
ta có thể ghi chép sức nặng chiều cao, vòng ngực... (.ủa trẻ em từ 1 2 dân 1 6 tuổi. Để có các 
ldịnh chuẩn" (norms) tăng trưởng cho các hiện tượng này, ta tính khuynh hướng tập trung 
(trung L)ình trung vị, ycu vị) của các yếm lú đã được do lượng ở mỗi lớp tuổi. Như vậy, ta có 
thể tuyên bố về sức nặng trung bình của các trẻ em ở mỗi lớp tuổi và về số trung bình (.ủa các 
đo lường khác.  

Trong các nghiên cứu chiều dọc, có khi người ta quan sát rất ít Chủ thể nhưng đo 
lường nhiệm biln số hơn. chẳng hạn, ta có thể nghiên có một trẻ em mà thôi, nhưng về nhiều 
khía cạnh, ví dụ: (1) gia đình và hàng xóm, (2) thời kỳ bước vào tuổi thanh niên, (3) các phản 
ứng của thầy và bạn, (41 sự gia nhập vào các tập thể xã hội, (5) sự phát triển thể chất (sức 
khỏe, tăng trưởng cơ thể, những thay (Jổi sinh lý), (6) các năng khiếu trí tuệ và cơ động (trí 
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thông minh, khả năng học tập, lao động... ), (7) các thái độ và hứng thú, (8) các khuynh hướng 
cơ bản (động cơ, cảm xúc), (9) các suy nghĩ, phán xét về bản thân và về người khác.  

Nhận xét về các kỹ thuật nghiên cứu tăng trưởng  

Phương pháp chiều dọc là phương pháp thoả đáng nhất để nghiên cứu sự phát triển của 
con người, nhưng phương pháp chiều ngang lại được thông dụng nhiều hơn vì lý do ít tốn 
kém và chiếm ít thời gian hơn. Nếu áp dụng phương pháp chiều ngang, người nghiên cứu có 
thể thu thập và phân tích các dữ kiện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, mà không 
phải trắc nghiệm hay đo lường các chủ thể năm này qua năm khác hay chờ đợi cho đến khi 
chúng lớn lên mới hoàn tất được công trình nghiên cứu của mình. 

Với cả hai phương pháp nói trên, vẫn có vấn đề khó khăn chung là việc chọn mẫu 
nghiên cứu. Trong các nghiên cứu chiều ngang, các chủ thể được đo lường ở mỗi lớp tuổi có 
thể không so sánh với nhau được. Nếu ta đo lường sức mạnh thể chất và trí thông minh của 
phái nam từ 1 5 đến 65 tuổi chẳng hạn, thì các dữ kiện thu thập được ở nhóm ít tuổi nhất và 
nhóm nhiều tuổi nhất không thể so sánh với nhau được vì hai lý đo: những người già nhất là 
đại diện cho những ai vào lúc 15 tuổi đã có khả năng trí tuệ và thể chất tồn tại được cho đến 
65 tuổi. Nhóm 1 5 tuổi cố nhiên gồm cả một số em sẽ không sống đến 65 tuổi. Ngay cả nếu 
khoảng tuổi nghiên cứu không trải ra quá rộng trong nghiên.cứu hàng dọc thì cũng có thể vấp 
phải những sai lầm khi so sánh sự tăng trưởng trung bình của các nhóm khác nhau. Chẳng 
hạn, nếu ta muốn mô tả sức mạnh thể chất và trí thông minh trung bình của các trẻ em Việt 
Nam giữa các tuổi 1 6 và 1 8, mà chỉ khảo sát các hè em thuộc lớp tuổi ấy ở các trường tại 
một địa phương X thì ta có thể có những kết luận sai lầm về khả năng của các thanh niên lớn 
tuổi, vì lẽ có thể xảy ra trường hợp là tại địa phương này nhiều trẻ em thông ninh tiếp tục theo 
học sau lớp 9 trong khi nhiều em khác khoẻ mạnh hơn lại thôi học để giúp cha mẹ tăng gia 
sản xuất.  

Nghiên cứu chiều dọc cũng cố những khuyết điểm về mặt Chọn mẫu. Các dữ kiện 
trong nghiên cứu này thường được thu thập từ một số chủ thể có giới hạn cho nên mặc dầu 
các nghiên cứu chiều dọc có thể đo lường chính xác sự tăng trưởng của các cá nhân được 
nghiên cứu, các mô tả này không nhất thiết đại diện được cho toàn thể dân so. Một khó khăn 
khác nữa của loại nghiên cứu chiều dọc là người nghiên cứu không thể cải thiện các dụng cụ 
nghiên cứu của mình trong khi tiến hành công việc tìm hiểu mà không làm xáo trộn tính cách 
liên tục của các phương thức đã được áp dụng. Nếu sau khi tiến. hành công việc nghiên cứu 
được một hai năm, người nghiên cứu tìm ra một dụng cụ đo lường mới có hiệu quả hơn rồi 
quyết định sử dụng dụng cụ mới ấy, thì các dữ kiện thu thập được do các dụng cụ đo lường 
khác nhau ấy không thể đem ra so sánh được. 

Vì nghiên cứu chiều đọc thường chỉ bao gồm một số chủ thể tương đối ít ỏi và ở một 
số địa phương mà thôi nên nó không cho ta một cái nhìn chính xác về nhưng khác biệt cá 
nhân ở nhiều mức độ khác nhau giữa các trẻ em như với phương pháp chiều ngang. Tuy vậy, 
nghiên cứu chiều dọc cho ta thấy rõ ràng hơn sự biến thiên của từng cá nhân về tăng trưởng và 
phát triển. Về phương diện này, phương pháp chiều ngang chỉ cho ta biết tình trạng tăng 
trưởng trung bình. của một lớp tuổi cho nên sự biến thiên của từng cá nhân bị giảm thiểu hay 
che lấp đi. Như vậy trong nghiên cứu chiều ngang tạ có thể không thấy rõ được sự tăng trưởng 
nhảy vọt trong thời kỳ thanh niên vì sự hỗn hợp các chủ thể sớm phát triển và chậm phất triển 
có thể làm cho đường biểu diễn sự tăng trưởng này trở thành trơn tru đều đặn. Qua các cuộc 
nghiên cứu về các mô thức tăng trưởng của trẻ em, người ta nhận thấy các đường biểu diễn sự 
tăng trưởng của các trẻ em chậm phát triển có những sự khác biệt rõ rệt mà ta khó có thể nhận 
ra được nếu dùng các dữ kiện về các lớp tuổi thu thập được bằng phương pháp chiều ngang. 
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Trẻ em trưởng thành theo những nhịp độ khác nhau và các mô thức phát triển của chúng phân 
ánh ảnh hưởng của bệnh tật và các kinh nghiệm của môi trường sống. Do đó, phương pháp 
chiếu dọc là phương pháp tốt nhất để mô tả chính xác sự tăng trưởng của cá nhân. 

Tuy nhiên, người nghiên cứu cũng có thể vấp phải nhiều khó khăn khi sử dụng phương 
pháp chiều dọc. Vấn đề thu thập các dữ kiện đầy đủ về tất cả các chủ thể năm này qua năm 
khác nhiều khi không thể thực hiện được vì một số sẽ chết, ốm đau, thay đổi chỗ ở hay không 
muốn tham dự vào cuộc nghiên cứu nga. Điều này có thể ảnh hướng nhiều đến các mô thức 
tăng trưởng đang được nghiên cứu. Nếu phải vứt bỏ một số các chủ thể vì thiếu dữ kiện, như 
một số nhà nghiên cứu đề nghị, thì có khi mẫu nghiên cứu trở nên quá nhỏ không côn nghĩa lý 
gì nữa. Trong trường hợp như vậy, lẽ dĩ nhiên ta cần phải lấy một mẫu lớn hơn lúc ban đầu để 
đề phòng sự mất mát sau này, nhưng như thế thì lại thêm tốn phí về tiền bạc và thời gian mà 
cũng không giải quyết được vấn đề chọn mẫu xảy ra khi có một loại chủ thể đặc biệt nào đó bị 
loại ra. 

Tóm lại, nghiên cứu chiều dọc đòi hỏi nhiều thời gian và phương tiện mà giáo chức 
hay sinh viên các trường học khó có thể thực hiện nổi. Vì vậy, nhiều người ưa sử dụng 
phương pháp chiều ngang hơn vì đỡ tốn kém mà không đòi hỏi thời gian khá lâu Thực ra 
không có sự mâu thuẫn giữa hai phương pháp. Mỗi phương pháp đều có giá trị riêng của nó 
và bổ.túc thông tin về sự phát triển và tăng trưởng cho phương pháp kia. 
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NGHIÊN CỨU KHUYNH HƯỚNG 

Mục tiêu của một số công trình nghiên cứu mô tả là thu thập các dữ kiện, xã hội, chính 
trị, kinh tế, và phân tích các dữ kiện ấy để nhận ra những khuynh hướng và tiên đoán những gì 
sẽ xảy ra trong tương lai. Để thực hiện được mục tiêu ấy các nhà nghiên cứu hoặc lặp lại một 
cuộc nghiên cứu hiện trạng theo từng thời kỳ trong nhiều năm hoặc thu thập từ nhiều nguồn 
tài liệu khác nhau các thông tin liên hệ đến các sự kiện hiện tại hay xảy ra vào những thời 
điểm khác nhau trong quá khứ. Sau khi so sánh các dữ kiện, nghiên cứu nhịp độ và chiều 
hướng thay đổi, họ tiên đoán những biến cố hay tình trạng sẽ xảy ra trong tương lai. Phương 
pháp nghiên cứu này có thể phối hợp các kỹ thuật nghiên cứu lịch sài nghiên cứu tài liệu và 
khảo sát. 

Trước khi thảo ra những chính sách và kế hoạch tương lai cho một ngành kỹ nghệ, một 
địa phương hay là một trường học, người quản lý thường phải thực hiện những cuộc nghiên 
cứu khuynh hướng này. Các lĩnh vực nghiên cứu có thể là chiều hướng phát triển hay thay đổi 
nghề nghiệp, sự gia tăng hay suy giảm dân số, tính trạng bỏ học, lên lớp hay ở lại lớp, sự thay 
đổi thành phần xã hội hay kinh tế của gia đình học sinh... Căn cứ vào các chiều hướng phát 
triển ấy, người ta dự thảo những chính sách và kế hoạch cho nhiêu năm sau đó. Các cuộc 
nghiên cứu về chiều hướng xây dựng nhà cửa trong địa phương và tuổi của những người mới 
đến ở, chẳng hạn, có thể giúp ta ý kiến về nơi nào và vào lúc nào cần xây trường học tương 
lai. Những cuộc nghiên cứu về chiều hướng gia tăng sỉ số tỉ lệ học sinh lên lớp và ở lại lớp tỉ 
lệ gia tăng hay suy giảm của nam sinh và nữ sinh, có thể giúp cho việc dự thảo ngân sách, 
phát triển lớp học, tuyển dụng thầy giáo.  

Các cuộc điều tra dân số và phân tích những thay đổi trong dân số đặt ra trong giáo dục 
nhiều vấn đề phố nghiên cứu chẳng hạn, việc nâng cao trình độ học vấn của dân chúng, việc 
thay đổi cấu trúc học vấn của dân chúng cho phù hợp với nhu cầu nhân lực tương lài, việc phổ 
cập hóa giáo dục cho toàn dân, việc thiết lập mạng lưới Lác trường mẫu giáo. các luộc nghiên 
cứu về sinh xuất, về sĩ số, về tỉ lệ ljó học, lên lớp giúp cho việc dự đoán.số cung và cầu giáo 
chức trong nhiều lĩnh vực. Các nghiên cứu về khuynh hướng phát triển các nghề nghiệp cũng 
cung cấp cho những nhà quản lý thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch phát triển giáo dục 
và hướng nghiệp cho học sinh. 

Việc tiên đoán căn cứ vào dự kiến về khuynh hướng phát triển xã hội nhiều khi không 
được chính xác vì các điều kiện kinh tế thay đổi, khoa học kỹ thuật tiến bộ, chiến tranh và còn 
nhiều yếu tố khác có thể đột nhiên làm thay đổi sự phát triển (Jược (jự đoán. Do các yếm tố 
không (jự đoán được có thể ảnh hướng dẫn hiện lượng xa hội, cá(. nghiên cứu phân tích 
khuynh hướng có thể đạt dền nhiều mức (jộ chính xác khác nhau, nhưng thông thường (.ác (jự 
đoán trường kỳ chỉ là những (Jiều phỏng (jịnh (.ó -tính cách hướng (jăn có loại dự đoán. ngân 
hạn thư(jng dạt mức chính xác cao hơn. 

 

TÓM TẮT 

Trong phần hai dành cho nghiên cứu mô tả, ta đã đề cập đến ba loại nghiên cứu chính 
yếu: nghiên cứu kháo sát, nghiên cứu các mối liên hệ và nghiên cứu phát triển. 

Nghiên cứu phát triển không những quan tâm đến hiện trạng và các mối liên hệ mà còn 
tìm hiểu những thay đổi xảy ra theo với thời gian. Nghiên cứu phát triển bao gồm nghiên cứu 
tăng trưởng và nghiên cứu khuynh hướng. 
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- Nghiên cứu tăng trưởng thường được thực hiện bằng hai phương pháp: phương pháp 
chiều dọc và phương.pháp chiểu ngang. Theo phương pháp chiều dọc, các trạng thái tăng 
trưởng của cùng một nhớm trẻ em được theo dõi và đo lường ỡ các tuổi khác nhau. Theo 
phương pháp chiều ngang,người ta không đo lường liên tiếp cùng một nhóm trẻ em mà thực 
hiện một loạt các đo lường ở nhiều trẻ em khác nhau thuộc từng lớp tuổi. Phương pháp thứ 
nhất quan sát được ít trẻ em nhưng đo lường được nhiều biến số. Phương pháp thứ hai thường 
bao gồm được nhiều trẻ em nhưng mô tả được ít biến số hơn. 

- Nghiên cứu khuynh hướng nhằm mục đích phát hiện các chiều hướng phát triển và 
tiên đoán những gì cổ thể xảy ra trong tương lai. Nó bao gồm công việc thu thập dữ kiện xã 
hội trong quá khứ và hiện tại, phân tích và so sánh các dữ kiện, nghiên cứu các chiều hướng 
và nhịp độ phát triển, rồi tư đổ dự. đoán những tình trạng, biến số tương lai. Phương pháp 
nghiên cứu này phối hợp các kỹ thuật nghiên cứu lịch sử, phân tích tài liệu và khảo sát. Loại 
nghiên cứu này rất cần thiết cho việc dự thảo các kế hoạch, chương trình và chính sách tương 
lai. 

  

(HẾT TẬP 1) 
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MỤC LỤC 

  

Lời Nói Đầu 

  

PHẦN I:  TỔNG QUAN VỀ NCHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ 

Chương I:  KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Giáo dục học là một khoa học 

Thế nào là nghiên cứu khoa học 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Lối tiếp cận khoa học 

Tóm tắt 

Chương II: NỀN TẢNG CỦA NGHIÊN CỨU: QUAN SÁT - LÝ LUẬN – THỰC TIỄN 

Bản chất của quan sát 

Bản chất của lý luận  

Lý luận và thực tiễn 

Tóm tắt 

Chương III:  VẤN ĐỀ VÀ GỈA THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Vấn đề nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu 

Tóm tắt 

Chương IV:  CHỌN MẪU VÀ TÍNH NGẪU NHIÊN 

Chọn mẫu 

Tính ngẫu nhiên 

Nguyên tắc ngẫu nhiên hóa 

Một thí dụ thực tế 

Tóm tắt 

Chương V:  CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ KIỆN 

Bút vấn 

Phỏng vấn 

Phân tích nội dung 

Quan sát 

Tóm tắt 

Chương VI: CÁC DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN - 
THANG THÁI ĐỘ - XÃ HỘI ĐỒ BIỂU 
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Trắc nghiệm khách quan 

Thang thái độ 

Xã hội đồ biểu 

Tóm tắt 

PHẦN II:  NGHIÊN CỨU MÔ TẢ: CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO 
DỤC VÀ TÂM LÝ 

Chương VII: NGHIÊN CỨU MÔ Tả 

Tổng quan về nghiên cứu mô tá 

Những đòi hỏi tống quát về phương pháp 

Tóm tắt 

Chương VIII: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT 

Khảo sát học dưỡng 

Phân tích công tác 

Khảo sát mẫu  

Tóm tắt 

Chương IX: NGHIÊN CứU CáC MốI LIÊN HỆ  

Nghiên cứu trường hợp đặc thu  

Nghiên cứu dối chiìu để tìm hiểu nguyên nhân  

Nghiên cứu tương quan 

Tóm tắt 

Chương X: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN  

Nghiên cứu sự tmg lrtng  

Nghiên cứu khuynh hướng  

Tóm tắt  
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