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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

��i m�i n�i dung và ph��ng pháp giáo d�c theo h��ng “L�y tr� em làm 

trung tâm”, m"i ho#t $�ng giáo d�c h��ng vào tr� em, vì s' phát tri(n 

c)a tr� em là xu h��ng $�i m�i giáo d�c c)a ngành h"c M-m non n��c 

ta hi.n nay. �( t� ch0c các ho#t $�ng ch1m sóc — giáo d�c tr� em l0a 

tu�i m-m non theo xu h��ng này, nhà giáo d�c c-n ph4i hi(u rõ $6c 

$i(m phát tri(n tâm sinh lí c)a tr� em l0a tu�i m-m non nói chung và 

c)a tr� em l0a tu�i m-m non trong $8a ph��ng mình. Do v:y vi.c nghiên 

c0u s' phát tri(n c)a tr� em tr< thành m�t nhu c-u thi=t y=u làm c� s< 

cho vi.c xây d'ng n�i dung và l'a ch"n các ph��ng pháp, ph��ng ti.n, 

hình th0c t� ch0c các ho#t $�ng ch1m sóc — giáo d�c tr� em phù h?p v�i 

$@i t�?ng giáo d�c (tr� em) c)a $8a ph��ng mình.   

Nghiên c0u tr� em là m�t v�n $D khó kh1n và ph0c t#p. K=t qu4 nghiên 

c0u ph� thu�c khá l�n vào vi.c l'a ch"n và sH d�ng các ph��ng pháp 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. Trong tài li.u này gi�i thi.u 

nhJng v�n $D c� b4n, hi.n $#i vD vi.c nghiên c0u tr� em, tL các quan 

$i(m ti=p c:n mang tính $8nh h��ng c)a ph��ng pháp lu:n (các quan 

$i(m ti=p c:n: ti=p c:n l8ch sH, ti=p c:n ho#t $�ng, ti=p c:n tích h?p,…) 

$=n các ph��ng pháp nghiên c0u c� th( (nhóm ph��ng pháp nghiên 

c0u lí lu:n, nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn, ph��ng pháp xH lí 

s@ li.u bPng toán h"c th@ng kê); gi�i thi.u cách ti=n hành m�t nghiên 

c0u tr� em, tL vi.c phát hi.n v�n $D $=n vi.c xây d'ng $D c��ng nghiên 

c0u, tri(n khai nghiên c0u, vi=t báo cáo và áp d�ng k=t qu4 nghiên c0u 

vào th'c tiOn nhPm nâng cao ch�t l�?ng ch1m sóc — giáo d�c tr� em. 

B. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Module này giúp cho ng�Si h"c th�y $�?c vai trò/s' c-n thi=t ph4i 

nghiên c0u tr� em trong công tác ch1m sóc — giáo d�c tr� em; trang b8 

cho ng�Si h"c các quan $i(m ti=p c:n trong nghiên c0u tr� em; cung c�p 

cho ng�Si h"c nhJng ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non, cách phát hi.n và tri(n khai nghiên c0u $D tài, vi=t báo cáo k=t qu4 

nghiên c0u; kW n1ng h?p tác v�i $Xng nghi.p trong nghiên c0u khoa h"c 

giáo d�c m-m non,… 
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2. Mục tiêu cụ thể 

—  Ki�n th�c 

+  NZm $�?c s' c-n thi=t ph4i nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non 

trong vi.c nâng cao hi.u qu4 t� ch0c các ho#t $�ng giáo d�c m-m non. 

+  NZm $�?c các quan $i(m ti=p c:n mácxít trong nghiên c0u khoa h"c 

giáo d�c m-m non. 

+  NZm $�?c $6c $i(m, n�i dung, các b��c ti=n hành và nhJng yêu c-u c)a 

các ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

+  NZm $�?c ti=n trình tri(n khai m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c giáo d�c 

m-m non. 

—  K
 n�ng 

+  Bi=t quán tri.t và v:n d�ng các quan $i(m ti=p c:n mácxít trong quá 

trình nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

+  Bi=t l'a ch"n, thi=t k= và tri(n khai k= ho#ch nghiên c0u m�t $D tài 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

+  Bi=t l'a ch"n và tri(n khai các ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c phù 

h?p v�i $D tài $ã ch"n. 

+  Bi=t phân tích, bình lu:n, vi=t và trình bày báo cáo khoa h"c. 

+  Bi=t ph@i h?p v�i $Xng nghi.p $( tri(n khai m�t $D tài nghiên c0u khoa 

h"c giáo d�c m-m non. 

—  Thái �� 

+  Có ý th0c t' giác, ch) $�ng trong vi.c h"c t:p, nghiêm c0u tài li.u nhPm 

nZm vJng tri th0c, kW n1ng nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

+  Tích c'c, ch) $�ng v:n d�ng nhJng tri th0c, kW n1ng $ã có vào nghiên 

c0u th'c tiOn m�t s@ v�n $D c-n thi=t trong công tác giáo d�c m-m non. 

+  Có ý th0c c�ng tác, h"c h_i $Xng nghi.p trong vi.c nghiên c0u khoa h"c. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

QUAN �IdM TIeP CgN TRONG NGHIÊN CmU KHOA HnC GIÁO DpC 

MqM NON 

Ho�t ��ng 1. Nghiên c�u — tìm hi�u s� c�n thi�t ph�i nghiên c�u khoa 

h�c giáo d"c m�m non (1 ti�t) 

1.1. M�c tiêu hot ��ng: Giúp ng�Si h"c 

—  NZm $�?c ý nghWa, t-m quan tr"ng c)a vi.c nghiên c0u s' phát tri(n c)a 

tr� em trong công tác ch1m sóc, giáo d�c tr� em. 

—  Có nhJng hi(u bi=t c-n thi=t vD tr� em và s' phát tri(n c)a tr� em. 

—  Tích c'c, ch) $�ng nghiên c0u $6c $i(m phát tri(n c)a tr� em nhPm 

nâng cao hi.u qu4 công tác ch1m sóc, giáo d�c tr� em. 

1.2. Thông tin ngu�n 

Tr� em là $@i t�?ng nghiên c0u c)a nhiDu lWnh v'c khoa h"c, $6c bi.t là 

khoa h"c giáo d�c m-m non. 

Tr� em là gì? 

Trong xã h�i hi.n $#i, tr� em $�?c nhìn nh:n trong m@i quan h. t�ng 

hòa giJa cái t' nhiên và cái xã h�i, cái bên ngoài và cái bên trong. Theo 

$ó, tr� em $�?c nhìn nh:n nh� là m�t th'c th( t' nhiên $ang phát tri(n 

vD nhiDu m6t (sinh h"c, v1n hóa và tâm lí) $( tr< thành nhân cách — m�t 

thành viên c)a xã h�i. 

TL l"t lòng cho $=n lúc tr�<ng thành (th�Sng là vào kho4ng 17 — 18 tu�i) 

mui $0a tr� ph4i tr4i qua m�t quá trình phát tri(n (development) bao 

gXm nhiDu thSi kì, nhiDu giai $o#n, nhiDu pha. 

v mui giai $o#n phát tri(n $Du mang nhJng $6c $i(m riêng $6c tr�ng 

cho mui $0a tr�. TL giai $o#n này $=n giai $o#n sau là m�t b��c chuy(n 

bi=n mang tính nh4y v"t, có s' bi=n $�i vD ch�t và s' phát tri(n < m�t 

giai $o#n vLa là k=t qu4 c)a giai $o#n tr��c $ó, vLa là tiDn $D cho b��c 

phát tri(n ti=p theo. 
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TL nhJng v�n $D $ã $�?c phân tích trên, chúng ta c-n nhìn nh:n tr� em 

trong tính ph0c h?p, tính t�ng th( c)a nó. Do v:y, tr� em là $@i t�?ng 

nghiên c0u c)a nhiDu khoa h"c (sinh lí h"c, tâm lí h"c, giáo d�c h"c, xã 

h�i h"c). �ây chính là quan $i(m c� b4n trong ph��ng pháp lu:n nghiên 

c0u tr� em. 

�c �i�m c�a tr� em ngày nay 

Do $iDu ki.n kinh t=, v1n hóa — xã h�i ngày nay phát tri(n phong phú, $a 

d#ng, tr� em $�?c thLa h�<ng nhJng thành t'u v1n minh c)a nhân lo#i 

bPng nhiDu kênh khác nhau v�i s' �u ái $6c bi.t, nên tr� em ngày nay có 

nhJng $6c $i(m phát tri(n khác xa v�i tr� em tr��c $ây vD m"i m6t. 

—  VD ph��ng di.n sinh h"c, chiDu cao, tr"ng l�?ng c� th( tr� em ngày càng 

t1ng so v�i nhJng $0a tr� cùng tu�i m�y ch�c n1m tr��c. Tr� d:y thì (chín 

muXi vD ph��ng di.n gi�i tính) s�m h�n tr��c $ây tL 2 $=n 3 n1m. 

—  VD ph��ng di.n tâm lí — xã h�i, tr� em ngày nay khôn h�n (thông minh 

h�n) tr� em 10 — 15 n1m tr��c. Tr� em ngày nay tích c'c, ch) $�ng h�n 

trong ho#t $�ng, trong các m@i quan h. xã h�i. �Si s@ng v1n hóa tinh 

th-n c)a tr� em ngày nay c|ng phong phú h�n. 

V�n $D $6t ra là, ng�Si làm công tác giáo d�c ph4i có nhJng hi(u bi=t 

r�ng vD v1n hóa xã h�i, hi(u rõ $6c $i(m c)a tr� em trong xã h�i hi.n $#i, 

trên c� s< $ó $áp 0ng nhJng nhu c-u h?p lí c)a tr�, tránh thái quá ho6c 

gò ép tr� theo khuôn m~u tr��c $ây. 

�c �i�m phát tri�n c�a tr� em 

TL khi c�t ti=ng khóc chào $Si $=n tu�i tr�<ng thành, s' phát tri(n c)a 

tr� diOn ra c'c kì m#nh m�. Tho#t $-u ch� là nhJng ph4n x# không $iDu 

ki.n mang tính b�m sinh thi=t y=u cho s' s@ng còn c)a tr� (b4n n1ng 

sinh h"c nh� m"i sinh v:t). NhS có b� óc tinh vi v�i h. th-n kinh nh#y 

bén ($�?c thLa h�<ng c)a th= h. ông cha), trong quá trình ti=p xúc v�i 

môi tr�Sng xung quanh, h. th@ng ph4n x# có $iDu ki.n nhanh chóng 

$�?c thi=t l:p, giúp tr� ti=p thu kinh nghi.m xã h�i, làm cho $Si s@ng 

tâm lí ng�Si $�?c hình thành và phát tri(n nhanh chóng. 

S' phát tri(n c)a tr� em mang tính không $Du. Xét trên bình di.n phát 

tri(n c)a mui cá nhân, s' phát tri(n c)a tr� em không diOn ra $Xng $Du 

theo con $�Sng th�ng tZp, êm 4, mà trái l#i, s' phát tri(n c)a tr� diOn ra 

không $Du. Trong ti=n trình $ó, có giai $o#n t@c $� phát tri(n nhanh, có 

giai $o#n t@c $� phát tri(n ch:m ch#p h�n. Tr� càng nh_ t@c $� phát 

tri(n l#i càng nhanh (ta có th( cân $ong, $o $=m $�?c tLng tháng, th:m 
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chí tLng tu-n) sau $ó ch:m l#i, rõ nh�t là m6t sinh h"c (3 tháng bi=t l~y, 

6 tháng bi=t bò, 9 tháng lò dò bi=t $i). VD s' phát tri(n tâm lí, tinh th-n, 

càng l�n ch�t l�?ng phát tri(n càng cao (bi=n $�i vD ch�t). Mui m�t giai 

$o#n phát tri(n tâm lí có s' phát c4m m�t ch0c n1ng tâm lí nào $ó. Nhà 

giáo d�c ph4i ch�p thSi c� $( có nhJng tác $�ng k8p thSi, phù h?p nhPm 

t#o ra s' phát tri(n t@i �u $Si s@ng tâm lí tinh th-n c)a tr� (song không 

$�?c nóng v�i, $@t cháy giai $o#n c)a s' phát tri(n). Xét trong m@i quan 

h. v�i tr� em khác, các giai $o#n mà m"i tr� em ph4i tr4i qua là nh� 

nhau, nh�ng t@c $�, nh8p $� phát tri(n c)a mui $0a tr� (< cùng $� tu�i, 

cùng nhóm l�p) trong tLng giai $o#n có s' khác nhau. S' khác bi.t $ó ta 

có th( quan sát th�y < m"i ph��ng di.n: Th( ch�t (chiDu cao, cân n6ng, 

kh4 n1ng v:n $�ng và ho#t $�ng c)a h. th-n kinh); tâm lí tinh th-n (tính 

khí, h0ng thú, ngôn ngJ, kh4 n1ng nh:n th0c, kW n1ng,…). Nguyên nhân 

c)a s' không $Du, khác bi.t giJa nhJng $0a tr� là do có s' khác bi.t vD 

nhJng $iDu ki.n bên trong (c�u trúc gi4i ph~u sinh lí th-n kinh khác 

nhau, khí ch�t khác nhau) và nhJng khác bi.t vD $iDu ki.n bên ngoài 

($iDu ki.n giáo d�c gia $ình, hoàn c4nh gia $ình, nhJng tác $�ng xã h�i 

khác nhau…). Nh� v:y, mui tr� em là m�t khách th( riêng bi.t, không 

$0a tr� nào gi@ng tr� nào, chúng ta không th( cào bPng vi.c nuôi d��ng, 

ch1m sóc, giáo d�c tr� em. 

Các y�u t� �nh h� ng ��n s" phát tri�n c�a tr� em 

—  S' phát tri(n c)a tr� em ch8u s' chi ph@i không nh_ c)a $iDu ki.n sinh 

h"c c)a chính $0a tr�. Sinh ra lành l6n, kh_e m#nh là d�u hi.u quan tr"ng 

vD s' phát tri(n bình th�Sng c)a m�t $0a tr�. Và $0a tr� ch� có th( phát 

tri(n bình th�Sng khi nó $�?c nuôi d��ng, ch1m sóc m�t cách chu $áo. 

Các nhà tâm lí h"c kh�ng $8nh rPng, y=u t@ sinh h"c là tiDn $D v:t ch�t c)a 

s' phát tri(n, nó quy $8nh chiDu h��ng, t@c $�, nh8p $� c)a s' phát tri(n. 

Cùng m�t ho#t $�ng, trong m�t môi tr�Sng ho#t $�ng nh� nhau, $0a tr� 

có n1ng khi=u th�Sng ho#t $�ng tích c'c và hi.u qu4 h�n tr� khác. Nh�ng 

t� ch�t, n1ng khi=u ch� là  tiDm n1ng c)a s' phát tri(n. Nó ch� $�?c b�c l� 

và phát huy tác d�ng trong môi tr�Sng ho#t $�ng thích h?p, d��i s' 

h��ng d~n — d#y du c)a nhà giáo d�c và s' nu l'c ho#t $�ng c)a b4n thân 

$0a tr�. C|ng c-n ph4i nói thêm rPng, $=n m�t $� tu�i nh�t $8nh, t� ch�t, 

n1ng khi=u m�i $�?c b�c l� và phát tri(n. v $� tu�i m-m non, n1ng khi=u 

ch�a $�?c b�c l� rõ ràng. Do v:y, chúng ta không nên v�i gán cho tr� n1ng 

khi=u này n1ng khi=u n" khi th�y tr� có m�t vài thành tích vD lWnh v'c ho#t 

$�ng nào $ó và tìm cách bXi d��ng nó. 
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—  S' phát tri(n c)a tr� em ch8u s' chi ph@i c)a môi tr�Sng s@ng c)a tr�. Môi 

tr�Sng là h. th@ng ph0c t#p nhJng hoàn c4nh t' nhiên và xã h�i bao 

quanh con ng�Si có 4nh h�<ng tr'c ti=p $=n cu�c s@ng, ho#t $�ng và phát 

tri(n nhân cách con ng�Si. Ng�Si ta chia môi tr�Sng bao quanh con ng�Si 

thành hai lo#i: Môi tr�Sng t' nhiên: khí h:u, $�t, n��c, sinh thái… Môi 

tr�Sng xã h�i: th( ch= kinh t=, chính tr8, v1n hóa, khoa h"c — công ngh.,… 

Ngoài ra, ng�Si ta còn phân lo#i môi tr�Sng 4nh h�<ng $=n s' phát tri(n 

nhân cách tr� em thành môi tr�Sng l�n và môi tr�Sng nh_. Môi tr�Sng 

l�n: các th( ch= kinh t=, chính tr8 — xã h�i, các chính sách c)a chính ph),… 

Môi tr�Sng nh_: gia $ình, nhà tr�Sng, các m@i quan h. b#n bè, c�ng 

$Xng,… 4nh h�<ng tr'c ti=p $=n cu�c s@ng và ho#t $�ng c)a cá nhân. 

Môi tr�Sng tác $�ng m#nh m� $=n s' phát tri(n nhân cách tr� em. Nó là 

$iDu ki.n c-n c)a s' hình thành và phát tri(n nhân cách. �0a tr�, vì m�t lí 

do nào $ó, không $�?c s@ng trong môi tr�Sng xã h�i loài ng�Si thì không 

có nhân cách. S' phong phú vD $Si s@ng tinh th-n c)a $0a tr� ph� thu�c 

vào môi tr�Sng s@ng và ho#t $�ng c)a chúng. Thay $�i môi tr�Sng s@ng và 

ho#t $�ng là $iDu ki.n quan tr"ng $( thay $�i, phát tri(n nhân cách tr� em. 

—   Giáo d�c c)a ng�Si l�n giJ vai trò ch) $#o trong s' hình thành và phát 

tri(n nhân cách tr� em. Giáo d�c giJ vai trò ch) $#o — $8nh h��ng, t� 

ch0c, $iDu khi(n s' phát tri(n c)a tr� em. Giáo d�c t#o c� h�i thu:n l?i 

cho s' phát tri(n t@i �u m"i kh4 n1ng c)a tr� em; tr? giúp cho nhJng tr� 

em kém may mZn hòa nh:p và $�?c h�<ng c� h�i bình $�ng vD ch1m sóc, 

giáo d�c. v l0a tu�i m-m non, giáo d�c gia $ình giJ vai trò quan tr"ng. Có 

th( nói, gia $ình là tr�Sng h"c $-u tiên c)a $0a tr�; cha m�, $6c bi.t là 

ng�Si m� là th-y d#y $-u tiên c)a tr� em. 

—  Ho#t $�ng tích c'c c)a b4n thân $0a tr� quy=t $8nh tr'c ti=p s' phát tri(n 

nhân cách c)a chúng. Trong cu�c s@ng, $0a tr� không $�?c ho#t $�ng, 

không $�?c giao l�u ti=p xúc v�i ng�Si l�n, v�i nhJng tr� em khác, $Si s@ng 

tâm lí tinh th-n c)a $0a tr� s� tr< nên nghèo nàn. B<i l�, thông qua ho#t 

$�ng và giao l�u v�i ng�Si l�n và nhJng tr� em khác, $0a tr� ti=p thu, lWnh 

h�i nDn v1n hóa xã h�i, phát tri(n kh4 n1ng, t� ch�t c)a b4n thân. Có th( 

nói, thông qua ho#t $�ng và giao ti=p tr� h"c làm ng�Si. 

Nh� v:y, $( m�t $0a tr� $�?c phát tri(n bình th�Sng, ng�Si l�n — nhJng 

nhà giáo d�c c-n ph4i b4o v., nuôi d��ng, ch1m sóc cho c� th( $0a tr� 

phát tri(n bình th�Sng, $6c bi.t là b� não; t#o môi tr�Sng s@ng và ho#t 

$�ng phong phú, lành m#nh, khích l. tr� tích c'c ho#t $�ng, giao ti=p 

v�i ng�Si l�n, v�i nhJng tr� em khác. 
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S" c$n thi�t ph�i nghiên c&u khoa h)c giáo d+c m$m non 

NhJng thông tin trình bày trên $ây cho ta th�y, vi.c nghiên c0u $6c 

$i(m phát tri(n c)a tr� em và nhJng y=u t@ 4nh h�<ng $=n s' phát tri(n 

c)a tr� em là r�t c-n thi=t trong công tác ch1m sóc, giáo d�c tr� em. D'a 

trên k=t qu4 nghiên c0u khoa h"c chúng ta xây d'ng $�?c k= ho#ch và t� 

ch0c ch1m sóc, giáo d�c phù h?p v�i $6c $i(m, nhu c-u phát tri(n c)a 

tr�: TL nhu c-u dinh d��ng $=n nhu c-u ho#t $�ng, giao l�u, giao ti=p 

phù h?p v�i $6c $i(m phát tri(n c)a tLng $� tu�i và mui cá nhân tr� em. 

Th'c tiOn cho th�y, tr� em là $@i t�?ng nghiên c0u c)a nhiDu khoa h"c, 

vì nuôi d#y tr� em là công vi.c hPng ngày mà ai c|ng có th( làm $�?c, 

nh�ng ng�Si l�n th�Sng không bi=t rPng khi $ã qua thSi th� �u, mình $ã 

quên $i r�t nhiDu nhJng gì diOn ra trong cu�c s@ng c)a tr�, nên trong 

nhiDu tr�Sng h?p h" l#i suy tL ng�Si l�n ra tr� em theo ki(u “suy b�ng ta 

ra b�ng ng�Si”. Vì v:y, vi.c hi(u bi=t tr� em th�Sng theo kinh nghi.m 

s�n có c)a mui ng�Si, ch�a $#t t�i m0c khái quát c-n thi=t, ch�a ph4i là 

khoa h"c mà ch� là kinh nghi.m ch) nghWa. Vi.c xây d'ng h. th@ng lí 

lu:n khoa h"c vD tr� em bPng ph��ng pháp ch0ng minh ch6t ch� là h=t 

s0c c-n thi=t nhPm ch� $#o vi.c nuôi d#y tr� nh_, $áp 0ng $�?c nhJng 

yêu c-u do cu�c s@ng m�i $6t ra < th= k� XXI. 

Quan sát th'c tiOn cho th�y, nhiDu $0a tr� m6c dù sinh ra trong m�t gia 

$ình khá gi4 song v~n suy dinh d��ng. M�t s@ béo phì quá s�m do thLa 

dinh d��ng. Béo phì, suy dinh d��ng là do công tác ch1m sóc — nuôi 

d��ng c)a ng�Si l�n không h?p lí, thi=u hi(u bi=t vD nhu c-u dinh d��ng 

c)a tr�. �0a tr� ch� phát tri(n bình th�Sng (cân $@i, hài hòa) khi nó $�?c 

nuôi d��ng v�i m�t ch= $� dinh d��ng h?p lí. Quá thLa ho6c không cân 

$@i giJa các thành ph-n dinh d��ng (quá nhiDu th8t, cá nh�ng l#i thi=u 

rau, thi=u $:u,…) $Du không có l?i cho s' phát tri(n c)a tr�. 

1.3. Ti�n trình hot ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, quan sát s' phát 

tri(n c)a m�t ho6c hai $0a tr�, k=t h?p v�i nhJng hi(u bi=t c)a b4n thân, 

th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  S' phát tri(n c)a tr� em l0a tu�i m-m non có $6c $i(m gì n�i b:t? L�y ví 

d� th'c tiOn $( minh h"a. 

2)  So sánh $6c $i(m phát tri(n c)a tr� em ngày nay v�i tr� em tr��c $ây vD 

ph��ng di.n sinh h"c, tâm lí — xã h�i. Có ví d� c� th( $( minh h"a. 
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3)  Xác $8nh vai trò c)a mui y=u t@ 4nh h�<ng $=n s' phát tri(n c)a tr� em. 

Trên c� s< $ó $6t ra nhJng yêu c-u c-n thi=t $( phát huy vai trò c)a các 

y=u t@ này $@i v�i s' phát tri(n c)a tr� em. 

4)  Quan sát hai $0a tr�: m�t tr� béo phì, m�t tr� suy dinh d��ng < hai gia 

$ình có $iDu ki.n kinh t= khá gi4 nh� nhau. Ch� ra nguyên nhân c)a s' 

phát tri(n không bình th�Sng c)a hai $0a tr�. TL $ó $�a ra lSi khuyên 

c-n thi=t cho các gia $ình này. 

5)  TL vi.c th'c hi.n các yêu c-u trên t' rút ra s' c-n thi=t ph4i nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non. 

1.4. Thông tin ph�n h�i 

—  Tr� em là m�t th'c th( t' nhiên $ang phát tri(n. S' phát tri(n c)a tr� 

diOn ra v�i gia t@c l�n, song không $Du vD c4 ph��ng di.n th( ch�t l~n 

tâm lí. VD ph��ng di.n th( ch�t, tr� càng nh_ gia t@c phát tri(n càng 

l�n (ta có th( quan sát th�y tLng tu-n, tLng tháng). VD ph��ng di.n 

tâm lí, càng l�n ch�t l�?ng phát tri(n tâm lí càng cao. S' phát tri(n c)a 

mui tr� khác nhau là khác nhau. Do v:y, nhà giáo d�c c-n hi(u $6c 

$i(m phát tri(n c)a tr�, trên c� s< $ó có nhJng ph��ng pháp, bi.n 

pháp ch1m sóc giáo d�c phù h?p v�i tLng giai $o#n phát tri(n c)a tr�, 

v�i tLng tr� (không cào bPng vD ph��ng pháp, bi.n pháp giáo d�c $@i 

v�i m"i tr� em). 

—  S' phát tri(n c)a tr� em ch8u 4nh h�<ng c)a nhiDu y=u t@: sinh h"c, môi 

tr�Sng, công tác ch1m sóc giáo d�c c)a ng�Si l�n và tính tích c'c ho#t 

$�ng c)a b4n thân $0a tr�. Nhà giáo d�c c-n ph4i nghiên c0u nZm $�?c 

vai trò c)a các y=u t@ 4nh h�<ng $=n s' phát tri(n c)a tr� em và có 

nhJng bi.n pháp c-n thi=t $( phát huy vai trò c)a các y=u t@ này trong 

công tác giáo d�c tr� em. 

—  Tr� em ngày nay có s' khác bi.t khá l�n so v�i tr��c $ây, do v:y vi.c $�i 

m�i cách nhìn nh:n và ch1m sóc giáo d�c tr� em cho phù h?p v�i xu th= 

phát tri(n c)a thSi $#i là r�t c-n thi=t. 

—  Vi.c nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non giúp cho nhà giáo d�c 

(giáo viên m-m non và các b:c cha m�) có nhJng hi(u bi=t vD s' phát 

tri(n c)a tr�. Trên c� s< $ó xây d'ng và th'c hi.n k= ho#ch ch1m sóc, 

giáo d�c tr� $#t hi.u qu4. 
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Ho�t ��ng 2. Nghiên c�u nh&ng quan �i�m ti�p c(n trong nghiên c�u 

khoa h�c giáo d"c m�m non (1 ti�t) 

2.1. M�c tiêu hot ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c nZm $�?c các quan $i(m c-n quán tri.t khi nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non. 

—  Bi=t quán tri.t các quan $i(m ti=p c:n phù h?p trong nghiên c0u khoa 

h"c giáo d�c m-m non. 

2.2. Thông tin cho hot ��ng 

�( nghiên c0u m�t cách khách quan, khoa h"c vD khoa h"c giáo d�c 

m-m non, chúng ta c-n có nhJng quan $i(m ti=p c:n phù h?p. D��i $ây 

là m�t s@ quan $i(m c-n nZm vJng: 

—  Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c 

m-m non 

— Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc là m�t lu:n $i(m quan tr"ng trong 

ph��ng pháp lu:n nghiên c0u khoa h"c, ph��ng pháp lu:n nh:n th0c.  

—  H. th@ng là t:p h?p các thành t@ t#o thành m�t ch�nh th( tr"n v�n, �n 

$8nh và v:n $�ng theo quy lu:t chung, mang tính ch�t t�ng h?p. 

—  C�u trúc là toàn b� nhJng quan h. bên trong giJa các thành ph-n t#o 

nên m�t ch�nh th(. 

Mui s' v:t hi.n t�?ng  là m�t h. th@ng bao gXm nhiDu thành t@, có quan 

h. tác $�ng qua l#i v�i nhau trong m�t ch�nh th( th@ng nh�t, �n $8nh và 

luôn luôn v:n $�ng theo m�t quy lu:t nào $ó. 

Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc v#ch ra con $�Sng nghiên c0u các $@i 

t�?ng trên c� s< phân tích các $@i t�?ng thành các b� ph:n $( nghiên 

c0u m�t cách sâu sZc nhPm tìm ra tính h. th@ng, tính toàn v�n c)a $@i 

t�?ng, tìm ra nhJng m@i quan h. giJa các thành t@ c)a h. th@ng và giJa 

h. th@ng v�i môi tr�Sng, nói cách khác là giJa h. th@ng nh_ v�i h. th@ng 

l�n. Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc là công c� ph��ng pháp lu:n giúp 

ng�Si nghiên c0u khám phá nhJng $@i t�?ng ph0c t#p $( t#o ra m�t s4n 

ph�m khoa h"c có c�u trúc lôgic ch6t ch�. 

Nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non theo quan $i(m h. th@ng — c�u 

trúc là nhìn nh:n, $ánh giá m"i v�n $D c)a công tác giáo d�c m-m non 

trong m�t ch�nh th( th@ng nh�t gXm nhiDu thành t@ có m@i quan h. qua 

l#i nhau, tác $�ng l~n nhau, không có y=u t@ nào $�c l:p.  
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Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, quan $i(m h. th@ng — 

c�u trúc có vai trò $8nh h��ng r�t quan tr"ng, theo quan $i(m này, tr� 

em $�?c coi là m�t $@i t�?ng toàn v�n v�i nhJng $6c $i(m, nhJng m@i 

quan h. c)a chúng trong m�t h. th@ng — c�u trúc nh�t $8nh. Quan $i(m 

h. th@ng — c�u trúc giúp khZc ph�c ch) nghWa t4n m#n và ch) nghWa ch0c 

n1ng, ch� bi=t xem xét các m6t tách rSi, các khía c#nh riêng l� < tr� em, 

nh� tách b#ch các m6t th( ch�t, trí tu., $#o $0c, th�m mW mà không hi(u 

rõ m@i quan h. qua l#i giJa các m6t $ó, 4nh h�<ng t�ng th( c)a chúng 

qua quá trình phát tri(n $Xng b� < tr� em. 

Nghiên c0u $@i t�?ng theo quan $i(m h. th@ng — c�u trúc c-n ph4i chú ý 

m�y $i(m sau $ây: 

—  Khi nghiên c0u $@i t�?ng c-n phân tích chúng ra thành các thành t@ $( 

xem xét m�t cách sâu sZc. 

—  C-n nghiên c0u $-y $) các quan h. qua l#i giJa các thành t@ trong h. 

th@ng $( tìm ra c�u trúc và quy lu:t phát tri(n n�i t#i c)a h. th@ng. 

—  C-n xác $8nh $�?c thành t@ trung tâm hay h#t nhân trong h. th@ng th0 

b:c c)a m�t c�u trúc toàn v�n và tác $�ng chi ph@i c)a thành t@ h#t 

nhân $@i v�i các thành t@ khác trong h. th@ng. 

—  C-n $6t $@i t�?ng trong môi tr�Sng, trong hoàn c4nh phát tri(n c� th( c)a 

nó $( th�y $�?c tác $�ng qua l#i giJa $@i t�?ng v�i môi tr�Sng, $6c bi.t là 

xác $8nh $�?c nhJng $iDu ki.n thu:n l?i cho s' phát tri(n c)a $@i t�?ng. 

—  K=t qu4 nghiên c0u ph4i $�?c trình bày m�t cách rõ ràng, v�i m�t h. 

th@ng lí lu:n ch6t ch�, có tính logic cao. 

Quan �i�m ti�p c-n l.ch s/ trong nghiên c&u khoa h)c giáo d+c m$m non. 

M"i s' v:t $Du có nguXn g@c phát sinh và quá trình phát tri(n, nên khi 

nghiên c0u c-n ph4i xem xét $@i t�?ng m�t cách toàn di.n và trong su@t 

quá trình phát sinh và phát tri(n c)a nó, t0c là nghiên c0u theo quan 

$i(m l8ch sH (hay còn g"i là quan $i(m phát tri(n). 

S' th:t l8ch sH bao giS c|ng có nhJng nguyên nhân, $ó là nhJng $iDu 

ki.n thúc $�y hay trì hoãn ti=n trình phát tri(n c)a nó. N=u có $iDu ki.n 

thu:n l?i s� giúp cho các nhân t@ m�i, tích c'c phát tri(n $�?c nhanh 

chóng. Ng�?c l#i, trong $iDu ki.n khó kh1n, nhJng nhân t@ tiêu c'c có 

d8p n�i lên l�n át nhJng nhân t@ tích c'c làm cho ti=n trình l8ch sH b8 

ch:m l#i. Nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non theo quan $i(m l8ch 

sH vD th'c ch�t là xem xét $0a tr� trong quá trình phát tri(n c)a nó trong 
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không gian, thSi gian c� th( v�i nhJng $iDu ki.n nh�t $8nh, $6c bi.t là 

trong m@i quan h. giJa phát tri(n v�i giáo d�c; xác $8nh $�?c m@i quan 

h. k= thLa, phát tri(n c)a các thành t'u tr��c $ó, các quy lu:t phát tri(n 

c)a $@i t�?ng. D'a vào các quy lu:t phát tri(n c)a $@i t�?ng d' báo xu 

th= phát tri(n c)a nó, trên c� s< $ó thi=t k= n�i dung, ph��ng pháp giáo 

d�c phù h?p v�i ti=n rình phát tri(n c)a $@i t�?ng. 

M�t s@ l�u ý khi quán tri.t quan $i(m ti=p c:n l8ch sH trong nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non: 

—  C-n ph4i theo dõi quá trình phát tri(n c)a tr� trong không gian, thSi 

gian, hoàn c4nh c� th(. 

—  C-n ph4i nhìn nh:n s' phát tri(n c)a $0a tr� theo con mZt $�ng: Có th( 

thay $�i, $iDu ch�nh $�?c s' phát tri(n c)a tr� khi ta $iDu ch�nh n�i 

dung, thay $�i ph��ng pháp giáo d�c và c4i t#o môi tr�Sng giáo d�c. 

—  C-n ph4i nhìn nh:n s' phát tri(n c)a $0a tr� trong m@i quan h. k= thLa, 

phát tri(n nhJng thành t'u tr��c $ó trong nhJng $iDu ki.n khách quan 

và ch) quan c� th(. 

Quan �i�m ti�p c-n tích h2p trong nghiên c&u khoa h)c giáo d+c m$m non 

Quan $i(m tích h?p coi t' nhiên — xã h�i — con ng�Si là m�t th( th@ng 

nh�t tác $�ng qua l#i v�i nhau. 

Quan $i(m tích h?p trong nghiên c0u khoa h"c $òi h_i m�t s' k=t h?p, 

$an xen, lXng ghép các m4ng $D tài, các góc $� nghiên c0u chung. 

Quan $i(m tích h?p là m�t t� t�<ng ti=n b� $ang $�?c áp d�ng r�ng rãi 

trong nghiên c0u khoa h"c, $6c bi.t là trong vi.c nghiên c0u khoa h"c 

giáo d�c m-m non. Tr��c h=t vì khoa h"c giáo  d�c m-m non là m�t lWnh 

v'c  nghiên c0u mang tính ph0c h?p, $òi h_i ph4i có nhiDu khoa h"c 

tham gia (nh� sinh v:t h"c, tâm lí h"c, giáo d�c h"c, xã h�i h"c và nhiDu 

khoa h"c khác). 

Trong 6 n1m $-u tiên, s' phát tri(n c)a tr� tuy $#t t�i m�t t@c $� r�t 

nhanh, các ch0c n1ng sinh lí và tâm lí $ang hình thành nh�ng ch�a th:t 

rõ nét và ch�a tách b#ch r#ch ròi nh� < ng�Si l�n. Do $ó, $( hi(u rõ vD 

tr� em, ng�Si ta $ã sH d�ng nhiDu ph��ng pháp m�t cách t�ng h?p < 

nhiDu m4ng $D tài thu�c nhiDu khoa h"c khác nhau.  

TL quan $i(m tích h?p, trong giáo d�c tiDn h"c $�Sng, ng�Si ta $ã k=t 

h?p giJa vi.c ch1m sóc s0c kho� và d#y du tr� em. Mu@n $#t t�i hi.u qu4 

khi th'c hi.n hai nhi.m v� này c-n lXng ghép, $an xen, hoà quy.n chúng 
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v�i nhau. Có nghWa là khi ch1m sóc s0c kho� c-n chú ý tranh th) thSi c� 

$( d#y du tr�, ng�?c l#i, trong khi d#y du ph4i chú ý $=n tr#ng thái s0c 

kho� c)a tr�. 

C|ng theo quan $i(m tích h?p, thì vi.c xây d'ng ch��ng trình giáo d�c 

tr� m-m non không nên xu�t phát tL logic n�i t#i c)a mui khoa h"c $( 

phân chia ch��ng trình thành nhJng b� môn m�t cách r#ch ròi nh� < 

tr�Sng ph� thông, mà ph4i xu�t phát tL yêu c-u hình thành nhJng thu�c 

tính, nhJng n1ng l'c chung h��ng t�i s' phát tri(n chung c)a tr� $( 

hình thành nDn t4ng nhân cách ban $-u cho tr� em. 

M�t s@ l�u ý khi quán tri.t quan $i(m tích h?p trong nghiên c0u khoa 

h"c giáo d�c m-m non: 

—  Khi nghiên c0u m�t v�n $D nào $ó trong khoa h"c giáo d�c m-m non 

c-n sH d�ng nhJng ph��ng pháp và thành t'u c)a nhiDu lWnh v'c khoa 

h"c liên quan: sinh lí h"c, tâm lí h"c, xã h�i h"c,.. $( nghiên c0u và gi4i 

thích nó m�t cách th�u $áo. 

—  C-n xem xét m@i quan h. giJa ch1m sóc và giáo d�c (giJa nuôi và d#y); 

m@i quan h. c)a các m6t: sinh lí — th( ch�t v�i trí tu., tình c4m, tính cách,… 

—  Mui ho#t $�ng giáo d�c < tr�Sng m-m non có tác d�ng giáo d�c nhiDu 

m6t. Do v:y c-n tích h?p nhiDu n�i dung giáo d�c vào tLng ho#t $�ng 

giáo d�c < tr�Sng m-m non. 

Quan �i�m ti�p c-n ho3t �4ng trong nghiên c&u khoa h)c giáo d+c 

m$m non 

Quan $i(m ti=p c:n ho#t $�ng là m�t lu:n $i(m quan tr"ng trong 

ph��ng pháp lu:n nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, nó ch� ra 

rPng, tâm lí — nhân cách tr� $�?c b�c l� trong ho#t $�ng, trong s4n ph�m 

ho#t $�ng  và hình thành bPng ho#t $�ng c)a chính mình. Do $ó, ng�Si 

nghiên c0u c-n coi $0a tr� là m�t ch) th( ho#t $�ng $( phát tri(n tâm lí 

và hình thành nhân cách c)a mình. Không nên cho $0a tr� ch� là m�t $@i 

t�?ng ch8u s' tác $�ng c)a giáo d�c m�t cách th� $�ng mà là m�t ch) 

th( ho#t $�ng $( t' sinh ra mình. Tr� em ho#t $�ng $( tr< thành m�t 

nhân cách, m�t thành viên c)a xã h�i, có th( s@ng và ho#t $�ng có k=t 

qu4 trong xã h�i v1n minh. 

�iDu quan tr"ng h�n c4 là ng�Si l�n c-n t� ch0c ho#t $�ng cho tr� em 

theo yêu c-u giáo d�c c)a mình. NghWa là mu@n hình thành m�t ph�m 

ch�t hay m�t ch0c n1ng nào $�y thì tr��c h=t c-n ph4i t� ch0c cho tr� 

nhJng ho#t $�ng có $@i t�?ng bên ngoài t��ng 0ng và c-n ph4i t� ch0c 
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cho tr� th'c hi.n nhJng hành $�ng, nhJng vi.c làm có $8nh h��ng c� 

th(, theo c� ch= nh:p tâm mà thành tâm lí, nhân cách c)a chúng.  

M�t s@ l�u ý khi quán tri.t quan $i(m ti=p c:n ho#t $�ng trong nghiên 

c0u khoa h"c giáo d�c m-m non: 

—  C-n t� ch0c các ho#t $�ng $a d#ng, phong phú phù h?p v�i l0a tu�i $( 

hình thành, phát tri(n tâm lí — nhân cách cho tr�. 

—  C-n nghiên c0u s' phát tri(n c)a tr� em trong chính ho#t $�ng th'c tiOn 

c)a tr�. 

—  Mui giai $o#n phát tri(n c)a tr� có m�t ho#t $�ng ch) $#o chi ph@i cu�c 

s@ng c)a tr�, c-n $6c bi.t quan tâm $=n s' phát tri(n c)a $0a tr� trong 

ho#t $�ng này. 

Quan �i�m ti�p c-n th"c ti5n trong nghiên c&u khoa h)c giáo d+c 

m$m non 

Th'c tiOn là toàn b� nhJng ho#t $�ng v:t ch�t có tính ch�t l8ch sH xã h�i 

c)a con ng�Si làm bi=n $�i t' nhiên và xã h�i. DiOn bi=n c)a th'c tiOn 

bao giS c|ng mang tính ch�t khách quan, v�i nhJng s' ki.n $a d#ng, 

ph0c t#p và phát tri(n theo nhiDu h��ng, th:m chí còn $-y mâu thu~n. 

Th'c tiOn $@i v�i nghiên c0u khoa h"c nói chung, $@i v�i nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non nói riêng h=t s0c quan tr"ng vì: 

—  Nghiên c0u khoa h"c ph4i bZt nguXn tL th'c tiOn. Nhu c-u gi4i quy=t 

mâu thu~n c)a th'c tiOn là $�ng l'c thúc $�y m"i ho#t $�ng nghiên c0u 

khoa h"c. Các s' ki.n c)a th'c tiOn l#i là nhJng g?i ý cho nhJng ý t�<ng, 

cho nhJng $D tài nghiên c0u khoa h"c. Chính vì th= mà m"i $D tài 

nghiên c0u khoa h"c ph4i xu�t phát tL th'c tiOn, ph�c v� th'c tiOn. �ó 

c|ng là m�c $ích c)a ho#t $�ng khoa h"c nói chung. 

—  NhJng s' ki.n trong th'c tiOn luôn luôn là nhJng c0 li.u cung c�p cho 

ng�Si nghiên c0u khoa h"c $( nZm bZt nhJng $6c $i(m c)a $@i t�?ng 

nghiên c0u và phát hi.n quy lu:t c)a chúng. Do $ó ng�Si nghiên c0u 

khoa h"c c-n bám sát th'c tiOn, theo dõi diOn bi=n c)a $@i t�?ng ngay 

trong th'c tiOn sinh $�ng. Th'c tiOn luôn luôn là m4nh $�t màu m� $em 

l#i s0c s@ng cho nhJng lí lu:n khoa h"c. 

—  NhJng khái quát khoa h"c ch� tr< thành chân lí khi $�?c th'c tiOn ki(m 

nghi.m và $ánh giá. Th'c tiOn là tiêu chu�n $( $ánh giá các s4n ph�m 

khoa h"c chính xác nh�t. NhJng lí thuy=t khoa h"c $úng luôn $�?c th'c 

tiOn minh ho# m�t cách sinh $�ng, $-y thuy=t ph�c và l#i tr< thành ng"n 
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$u@c soi $�Sng cho ho#t $�ng th'c tiOn. Trái l#i, nhJng lí thuy=t khoa 

h"c sai l-m s� b8 chính th'c tiOn $ào th4i và s� không có chu $0ng trong 

cu�c s@ng c)a con ng�Si. 

Tóm l#i, th'c tiOn vLa là nguXn g@c, vLa là $�ng l'c, vLa là m�c $ích, vLa 

là tiêu chu�n $( $ánh giá $@i v�i m"i lí thuy=t khoa h"c. 

�0ng tr��c ng��ng th= k� XXI, th'c tiOn ch1m sóc và giáo d�c tr� em < 

n��c ta c|ng $6t ra nhiDu v�n $D c-n ph4i nghiên c0u nhPm t�i m�t s' 

phát tri(n t@i �u cho tr� em — nhJng công dân t��ng lai — ch) nhân c)a 

$�t n��c. Nghiên c0u tr� em c-n $0ng vJng trên quan $i(m th'c tiOn 

m�i hi v"ng $�i m�i ho#t $�ng nghiên c0u khoa h"c vD tr� em, mang l#i 

l?i ích th'c tiOn cho s' nghi.p ch1m sóc và giáo d�c tr� em c)a n��c ta. 

M�t s@ l�u ý khi quán tri.t quan $i(m th'c tiOn trong nghiên c0u khoa 

h"c giáo d�c m-m non: 

—  M"i nghiên c0u khoa h"c c-n d'a vào hoàn c4nh th'c tiOn, ph4i $�?c 

ch0ng minh bPng th'c tiOn. 

—  M"i nghiên c0u khoa h"c không $�?c xa rSi th'c tiOn ho6c mâu thu~n 

v�i th'c tiOn; ph4i h��ng vào ph�c v� th'c tiOn (c4i t#o th'c tiOn nhPm 

nâng cao ch�t l�?ng giáo d�c m-m non). 

2.3. Ti�n trình hot ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1) Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non c-n quán tri.t nhJng 

quan $i(m ti=p c:n nào? Trình bày n�i dung c)a tLng quan $i(m; gi4i 

thích t#i sao ph4i quán tri.t quan $i(m $ó. 

2) Mui quan $i(m ti=p c:n có nhJng $òi h_i nh�t $8nh. Hãy nêu nhJng yêu 

c-u c� b4n khi quán tri.t tLng quan $i(m. Cho ví d� minh h"a. 

3) V:n d�ng nhJng hi(u bi=t vD các quan $i(m ti=p c:n trong nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non vào vi.c xem xét, $ánh giá m�t m6t nào $ó 

< tr� l�p mình ph� trách (nh� s' phát tri(n th( ch�t hay s' phát tri(n trí 

tu./tình c4m/tính n=t c)a m�t s@ tr� trong nhóm/l�p). 

2.4. Thông tin ph�n h�i 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non c-n quán tri.t 6 quan 

$i(m. Mui quan $i(m có nhJng yêu c-u nh�t $8nh khi quán tri.t nó 

trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. C� th( là: 
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Quan �i�m 1. Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc. Quan $i(m này cho rPng, 

m"i nghiên c0u, $ánh giá tr� em ph4i $6t trong m�t ch�nh th( th@ng 

nh�t c)a nhiDu thành t@ có m@i quan h. tác $�ng, chi ph@i l~n nhau, ch0 

không xem xét nó m�t cách $�c l:p.  

Quan �i�m 2. Quan $i(m ti=p c:n l8ch sH. Quan $i(m này cho rPng, khi 

nghiên c0u m�t v�n $D nào $ó c)a khoa h"c giáo d�c m-m non c-n xem 

xét nó trong không gian, thSi gian, hoàn c4nh c� th(, nhJng m@i quan h. 

nh�t $8nh. S' phát tri(n c)a tr� em diOn ra theo nhiDu giai $o#n. S' phát 

tri(n c)a mui giai $o#n là s' k= thLa nhJng thành t'u phát tri(n c)a giai 

$o#n tr��c $ó. Giáo d�c ch� có hi.u qu4 khi n�i dung, ph��ng pháp giáo 

d�c phù h?p v�i $6c $i(m phát tri(n c)a tr�. 

Quan �i�m 3. Quan $i(m tích h?p. Quan $i(m này cho rPng, khoa h"c 

giáo d�c m-m non là m�t khoa h"c mang tính ph0c h?p. Do v:y khi 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non c-n sH d�ng nhiDu ph��ng 

pháp c)a các lWnh v'c khoa h"c khác nhau: sinh lí h"c, tâm lí h"c, xã h�i 

h"c,… Xem xét m�t v�n $D nào $ó trong khoa h"c giáo d�c m-m non 

c-n xem xét nó trong m@i quan h. v�i các m6t, các y=u t@ khác. 

Quan �i�m 4. Quan $i(m ti=p c:n ho#t $�ng. Quan $i(m này cho rPng, 

tâm lí — nhân cách tr� $�?c b�c l� trong ho#t $�ng, trong s4n ph�m ho#t 

$�ng  và hình thành bPng ho#t $�ng c)a chính mình. Do $ó, ng�Si 

nghiên c0u c-n coi $0a tr� là m�t ch) th( ho#t $�ng $( phát tri(n tâm lí 

và hình thành nhân cách c)a mình và c-n ph4i nghiên c0u tr� em trong 

ho#t $�ng và thông qua s4n ph�m ho#t $�ng. 

Quan �i�m 5. Quan $i(m th'c tiOn. Quan $i(m này cho rPng, th'c tiOn 

vLa là nguXn g@c, vLa là $�ng l'c, vLa là m�c $ích, vLa là tiêu chu�n $( 

$ánh giá $@i v�i m"i lí thuy=t khoa h"c. Do v:y khi nghiên c0u khoa h"c 

giáo d�c m-m non c-n bám sát th'c tiOn, l�y th'c tiOn $( ki(m nghi.m 

và h��ng vào c4i t#o th'c tiOn, nâng cao ch�t l�?ng ch1m sóc, giáo d�c 

m-m non. 

�ánh giá n�i dung 1 

1)  Quan sát s' phát tri(n th( ch�t và tâm lí tinh th-n c)a m�t nhóm tr�  

(5 — 10 tr�) < m�t $� tu�i trong m�t h"c kì, ghi l#i $6c $i(m phát tri(n c)a 

nhóm tr�. Trên c� s< $ó xác $8nh n�i dung, ph��ng pháp, bi.n pháp 

ch1m sóc, giáo d�c nhóm tr� này; t' $ánh giá s' phù h?p và hi.u qu4 

c)a các ph��ng pháp, bi.n pháp mà mình th�Sng sH d�ng tr��c $ây 

trong vi.c ch1m sóc, giáo d�c nhóm tr� này. 
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2) Th1m m�t vài gia $ình, trao $�i v�i các b:c cha m� vD công tác ch1m sóc, 

giáo d�c tr�. Trên c� s< $ó rút ra k=t lu:n vD 4nh h�<ng c)a gia $ình và 

giáo d�c gia $ình $=n s' phát tri(n c)a tr�. 

3) �"c và suy ng~m tình hu@ng th'c tiOn sau: 

Cháu An, 3 tu�i, con $-u lòng c)a m�t gia $ình khá gi4, song l#i b8 suy 

dinh d��ng, tính tình nhõng nh�o, b��ng b�nh, luôn tranh giành $X ch�i 

v�i b#n,…  

BPng hi(u bi=t c)a mình vD s' phát tri(n c)a tr� em và các quan $i(m 

ti=p c:n nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, hãy: 

a)  Gi4i thích, bình lu:n vD nhJng bi(u hi.n trên c)a cháu An. 

b)  Có th( thay $�i, $iDu ch�nh $�?c nhJng hi.n t�?ng trên c)a cháu An 

không? �iDu ki.n $( thay $�i, $iDu ch�nh nhJng hi.n t�?ng trên c)a 

cháu An là gì? 

4) S�u t-m m�t công trình khoa h"c (Bài báo $�?c $1ng trong t#p chí, k� 

y=u khoa h"c, sách báo) c)a $Xng nghi.p ho6c c)a m�t nhà khoa h"c, 

$"c và ch� ra nhJng quan $i(m ti=p c:n mà  tác gi4 bài báo $ã v:n d�ng — 

quán tri.t $( phân tích, bình lu:n k=t qu4 nghiên c0u. 

Nội dung 2 

CÁC PH��NG PHÁP NGHIÊN CmU KHOA HnC GIÁO DpC MqM NON 

Ho�t ��ng 1. Nghiên c�u khái quát chung v+ ph,-ng pháp nghiên c�u 

khoa h�c giáo d"c m�m non (1 ti�t) 

1.1. M�c tiêu hot ��ng 

—   Giúp ng�Si h"c nZm $�?c khái ni.m, $6c $i(m c)a  ph��ng pháp nghiên 

c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

—  NZm $�?c các nhóm ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non và ch0c n1ng c)a nó. 

1.2. Thông tin ngu�n 

Khái ni<m v> ph�?ng pháp nghiên c&u khoa h)c 

Ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c là cách th0c con ng�Si ti=p c:n b4n ch�t và 

quy lu:t v:n $�ng và phát tri(n c)a $@i t�?ng, trên c� s< $ó xác $8nh ph��ng 

th0c, bi.n pháp tác $�ng phù h?p nhPm mang l#i l?i ích cho con ng�Si. 
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Phân tích b4n ch�t c)a ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c, chúng ta có 

th( th�y nó có m�t s@ $6c $i(m sau: 

 Tính ch� th� và tính ��i t�2ng 

+  Tính ch) th(: Ph��ng pháp là cách làm vi.c c)a ch) th( nhPm t�i $@i 

t�?ng $( khám phá s' v:n $�ng và phát tri(n c)a nó. Tính ch) th( $�?c 

th( hi.n < chu, cùng m�t ph��ng pháp nghiên c0u trên cùng m�t $@i 

t�?ng, song k=t qu4 nghiên c0u c)a mui nhà nghiên c0u có th( khác 

nhau. �iDu $ó ph� thu�c vào trình $� và cách th0c sH d�ng ph��ng 

pháp trong quá trình nghiên c0u c)a mui ng�Si. 

+  Tính $@i t�?ng: Ph��ng pháp là cách làm vi.c c)a ch) th( nhPm vào $@i 

t�?ng cho nên ng�Si nghiên c0u tr��c h=t c-n xu�t phát tL nhJng $6c $i(m 

c)a $@i t�?ng, do v:y ph��ng pháp bao giS c|ng gZn liDn v�i $@i t�?ng. 

H�n th= nJa ng�Si nghiên c0u l#i c-n ph4i bi=t tính $=n các m@i quan h. 

giJa nó v�i nhJng $iDu ki.n khách quan, cho nên ph��ng pháp không 

ch� mang tính $@i t�?ng mà nói r�ng ra nó còn mang tính khách quan. 

Chính tính khách quan l#i quy $8nh vi.c l'a ch"n cách này hay cách kia 

trong ho#t $�ng c)a ch) th( nhPm khám phá các $@i t�?ng. 

Trong nghiên c0u khoa h"c, cái ch) quan bao giS c|ng tuân th) cái khách 

quan. Cái khách quan t' chúng ch�a ph4i là ph��ng pháp nghiên c0u. 

  Tính m+c �ích 

Nghiên c0u khoa h"c bao giS c|ng h��ng t�i m�c $ích là khám phá nhJng 

thu�c tính b4n ch�t và quy lu:t v:n $�ng c)a $@i t�?ng nhPm c4i t#o th= gi�i. 

M�c $ích c)a nhJng $D tài nghiên c0u khoa h"c là cái $8nh h��ng, ch� 

$#o vi.c tìm ki=m và l'a ch"n các ph��ng pháp m�t cách thích h?p. M6t 

khác, n=u l'a ch"n $�?c nhJng ph��ng pháp chính xác s� giúp cho 

ng�Si nghiên c0u $#t t�i m�c $ích m�t cách chZc chZn và thu:n l?i. N=u 

ch.ch m�c $ích thì ph��ng pháp dù có hay $=n m�y c|ng không mang 

l#i l?i ích gì. 

Ph�?ng pháp nghiên c&u ch.u s" quy �.nh c�a n4i dung nghiên c&u 

Ph��ng pháp nghiên c0u có m@i quan h. ch6t ch� v�i n�i dung c)a các 

v�n $D nghiên c0u. Ph��ng pháp là hình th0c v:n $�ng c)a n�i dung, 

mui n�i dung c-n nghiên c0u $òi h_i có ph��ng pháp nghiên c0u phù 

h?p. Nh� v:y, n�i dung nghiên c0u quy $8nh vi.c l'a ch"n ph��ng pháp; 

ng�?c l#i, n=u l'a ch"n $�?c ph��ng pháp phù h?p s� khám phá $�?c 
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nhJng $iDu mà n�i dung c-n làm sáng t_. Do v:y mui $D tài nghiên c0u 

khoa h"c c-n xây d'ng cho mình h. ph��ng pháp phù h?p. 

Mui ph��ng pháp có m�t c�u trúc nh�t $8nh gXm m�t h. th@ng các thao 

tác nh�t $8nh v�i các ph��ng ti.n c-n thi=t. 

Mui ph��ng pháp có m�t trình t' các b��c nghiên c0u v�i m�t h. th@ng các 

thao tác c� th( có s' hu tr? c)a m�t s@ ph��ng ti.n nghiên c0u nh�t $8nh. 

Ph��ng ti.n và ph��ng pháp tuy là hai lWnh v'c khác nhau, nh�ng l#i 

luôn luôn gZn bó ch6t ch� v�i nhau. Tu� theo ph��ng pháp nghiên c0u, 

ng�Si ta ch"n nhJng ph��ng ti.n sao cho thích h?p; còn ph��ng ti.n 

luôn luôn hu tr? cho ph��ng pháp nhPm $#t t�i k=t qu4. Ph��ng ti.n 

càng có ch�t l�?ng cao, càng t#o cho ph��ng pháp $#t t�i s' thành công 

nhanh chóng c)a $D tài. 

Các ph�?ng pháp nghiên c&u khoa h)c giáo d+c m$m non 

Nh� chúng ta $ã bi=t, tr� em là m�t $@i t�?ng nghiên c0u mang tính 

ph0c h?p, mui khía c#nh dù là m�t b� ph:n nh_ $Du là m�t $D tài nghiên 

c0u khá ph0c t#p. Do $ó, nghiên c0u tr� em c-n có h. th@ng ph��ng 

pháp phong phú. Thông th�Sng mui $D tài nghiên c0u khoa h"c giáo d�c 

m-m non $Du sH d�ng ba nhóm ph��ng pháp sau $ây: 

—  Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n. Ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng 

pháp này, tr��c h=t là $8nh h��ng cho vi.c nghiên c0u $D tài, v#ch ra 

con $�Sng ti=p c:n $@i t�?ng, ch� $#o vi.c l'a ch"n các ph��ng pháp c� 

th( $( khám phá $6c $i(m và quy lu:t phát tri(n c)a tr� em vD m�t khía 

c#nh nh�t $8nh. Ch0c n1ng th0 hai c)a nhóm ph��ng pháp này là xây 

d'ng h. th@ng khái ni.m công c� cho vi.c nghiên c0u. Ch0c n1ng th0 ba 

là khái quát tL nhJng c0 li.u khoa h"c thu th:p $�?c thành nhJng k=t 

lu:n khoa h"c, cao h�n nJa $ó là nhJng lí thuy=t khoa h"c. 

—  Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn. �ó là nhóm các ph��ng pháp 

tr'c ti=p tác $�ng vào $@i t�?ng $ang tXn t#i trong th'c tiOn $( làm b�c 

l� b4n ch�t và quy lu:t v:n $�ng c)a các $@i t�?ng �y. 

�@i v�i m�t công trình nghiên c0u tr� em, nhóm ph��ng pháp này $óng 

vai trò ch) l'c, nó có ch0c n1ng t� ch0c th'c hi.n công vi.c tìm tòi, 

khám phá, phát hi.n nhJng $iDu ch�a bi=t vD $@i t�?ng nghiên c0u; s�u 

t-m các c0 li.u khoa h"c, ch� ra nhJng $6c $i(m trong quá trình v:n 

$�ng, bi=n $�i c)a $@i t�?ng, tL $ó mà th�y $�?c quy lu:t phát tri(n c)a 

tr� em < khía c#nh $ang nghiên c0u. Nhóm ph��ng pháp này bao gXm 

nhiDu ph��ng pháp nh�: ph��ng pháp quan sát, th'c nghi.m, trò 
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chuy.n, $iDu tra, nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng, trZc nghi.m (test)... 

T�t c4 th@ng nh�t l#i thành m�t h. th@ng, b� sung cho nhau nhPm th'c 

hi.n nhJng nhi.m v� nghiên c0u c)a $D tài. Trong $ó có m�t ph��ng 

pháp công hi.u nh�t $�?c ch"n làm ch) $#o, còn các ph��ng pháp khác 

$óng vai trò hu tr?. K=t qu4 do nhóm ph��ng pháp này mang l#i th�Sng 

muôn màu muôn v� và r�t sinh $�ng. S0c s@ng c)a $D tài ch) y=u là do 

nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn t#o ra. 

—  Nhóm ph��ng pháp xH lí s@ li.u. Ngoài hai nhóm trên, ngày nay ng�Si ta 

còn b� sung thêm m�t nhóm ph��ng pháp nghiên c0u nJa $( giúp cho 

vi.c nghiên c0u $#t t�i k=t qu4 rõ ràng và chính xác. �ó là nhóm ph��ng 

pháp xH lí s@ li.u bPng các ph��ng ti.n toán h"c. Trong khoa h"c hi.n $#i, 

vi.c xâm nh:p c)a toán h"c vào m"i ngành $ã mang l#i cho khoa h"c thêm 

m�t s0c m#nh m�i — $ó là vi.c $8nh l�?ng các m0c $� và trình $� phát tri(n 

c)a $@i t�?ng nghiên c0u, b� sung cho vi.c $8nh tính v@n $ã có trong các 

công trình nghiên c0u khoa h"c do các ph��ng pháp trên mang l#i. 

Trong m�t công trình nghiên c0u khoa h"c, $8nh tính và $8nh l�?ng là 

hai công vi.c khác h�n nhau, nh�ng chúng l#i quan h. ch6t ch� v�i 

nhau, hu tr? cho nhau $( cu@i cùng là cho ra m�t s4n ph�m nghiên c0u 

khoa h"c có $� tin c:y cao. 

�6c bi.t, trong khoa h"c giáo d�c m-m non, bên c#nh nghiên c0u $8nh 

tính, vi.c nghiên c0u $8nh l�?ng $óng vai trò không kém ph-n quan 

tr"ng, b<i l� tr� em là m�t th'c th( $ang phát tri(n. BPng ph��ng pháp 

$8nh l�?ng có th( cho ta bi=t m�t cách rõ ràng vD m�t ph�m ch�t hay 

m�t ch0c n1ng nào $ó c)a tr� $ang phát tri(n nhanh hay ch:m. �iDu $ó 

nói lên rPng, $0a tr� $ang có c� h�i t@t $( phát tri(n, ng�Si l�n nên t#o 

m"i $iDu ki.n $( giúp cho s' phát tri(n $ó $#t t�i trình $� t@i �u. �iDu 

$ó c|ng có th( nói lên rPng $0a tr� $ang trong tình tr#ng ch:m phát 

tri(n ho6c $ang g6p nhiDu khó kh1n trong b��c $�Sng phát tri(n c)a 

mình, $òi h_i ng�Si l�n ph4i tìm cách giúp $�, t#o m"i $iDu ki.n c-n 

thi=t $( tr� v�?t qua tình tr#ng trì tr. này. 

1.3. Ti�n trình hot ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  Gi4i thích t#i sao ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c mang tính ch) th(, 

tính $@i t�?ng và ch8u s' quy $8nh c)a n�i dung nghiên c0u? L�y th'c 

tiOn $( ch0ng minh. 
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2)  Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si ta th�Sng sH d�ng 

nhJng ph��ng pháp nào? Hãy li.t kê các ph��ng pháp nghiên c0u $ó và 

x=p chúng thành các nhóm: nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n; nhóm 

ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn; nhóm ph��ng pháp toán h"c th@ng kê. 

1.4. Thông tin ph�n h�i 

Ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c là cách th0c con ng�Si ti=p c:n b4n ch�t và 

quy lu:t v:n $�ng và phát tri(n c)a $@i t�?ng, trên c� s< $ó xác $8nh ph��ng 

th0c, bi.n pháp tác $�ng phù h?p nhPm mang l#i l?i ích cho con ng�Si. 

Trong khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si ta th�Sng sH d�ng ba nhóm 

ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c: Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí 

lu:n, nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn, nhóm ph��ng pháp 

toán h"c th@ng kê. Mui nhóm ph��ng pháp nghiên c0u có nhJng ch0c 

n1ng nh�t $8nh trong quá trình nghiên c0u khoa h"c.  

Ho�t ��ng 2. Nghiên c�u — tìm hi�u nh&ng ph,-ng pháp nghiên c�u lí 

lu(n trong nghiên c�u khoa h�c giáo d"c m�m non (1 ti�t) 

2.1. M�c tiêu hot ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c nZm $�?c b4n ch�t, $6c $i(m c)a các ph��ng pháp 

nghiên c0u lí lu:n trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non.  

—  Giúp ng�Si h"c hi(u và v:n d�ng $�?c quy trình sH d�ng các ph��ng 

pháp nghiên c0u lí lu:n trong vi.c xây d'ng c� s< lí lu:n cho $D tài 

nghiên c0u khoa h"c. 

2.2. Thông tin ngu�n 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp nghiên 

c0u lí lu:n $�?c sH d�ng nh� là cách th0c thu th:p và xH lí thông tin 

khoa h"c trên c� s< nghiên c0u các v1n b4n tài li.u, trong $ó có c4 

nhJng công trình nghiên c0u lí lu:n thu�c các tr�Sng phái v�i nhJng 

quan $i(m khác nhau vD tr� em $ã tXn t#i lâu bDn tr��c $ó. BPng t� duy 

khoa h"c, ng�Si nghiên c0u có th( xây d'ng nên h. th@ng lí thuy=t c)a 

mình ho6c kh�ng $8nh hay ph) $8nh nhJng lu:n $i(m khoa h"c $ang 

$�?c bàn lu:n, tranh cãi, ho6c phê phán nhJng lí thuy=t sai l-m $ã 4nh 

h�<ng x�u $=n vi.c nuôi d#y tr� em trong th'c t=. 

�@i v�i b�t c0 m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c nào vD tr� em $Du c-n ti=n 

hành nghiên c0u các quan $i(m lí lu:n nhPm $8nh h��ng cho toàn b� 
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quá trình nghiên c0u, ch� $#o vi.c l'a ch"n các ph��ng pháp nghiên c0u 

th'c tiOn, khai thác và xH lí các c0 li.u khoa h"c... Nói cách khác, tr��c 

khi bZt tay vào nghiên c0u th'c tiOn, ng�Si nghiên c0u c-n hình thành 

cho mình m�t t� t�<ng khoa h"c rõ ràng. 

Có nhiDu ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n, sau $ây là m�t s@ ph��ng 

pháp ch) y=u th�Sng $�?c dùng trong các công trình nghiên c0u khoa 

h"c giáo d�c m-m non. 

Ph�?ng pháp phân tích — tDng h2p lí thuy�t 

Phân tích là vi.c tách $@i t�?ng ra thành nhiDu b� ph:n, nhiDu chi ti=t $( 

xem xét $@i t�?ng m�t cách kW l��ng < nhiDu m6t, nhiDu góc $� khác 

nhau. Còn thao tác t�ng h?p l#i nhPm g�p các b� ph:n, các chi ti=t $ã 

$�?c phân tích theo m�t h��ng nh�t $8nh $( t#o thành m�t ch�nh th(, 

nhS $ó $@i t�?ng $�?c nhìn nh:n m�t cách toàn di.n và sâu sZc. Tuy hai 

thao tác này $@i l:p nhau, nh�ng chúng l#i th@ng nh�t bi.n ch0ng v�i 

nhau, chúng luôn $i liDn v�i nhau, thi=u phân tích thì không th( có t�ng 

h?p; ng�?c l#i, không có t�ng h?p thì phân tích tr< nên vô nghWa. Trong 

khi nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, phân tích — t�ng h?p lí 

thuy=t là m�t ph��ng pháp c� b4n không th( thi=u $�?c $@i v�i vi.c xây 

d'ng nhJng lu:n c0 khoa h"c vD tr� em. Thông th�Sng ph��ng pháp 

này $�?c sH d�ng < b��c kh<i $-u c)a vi.c nghiên c0u lí lu:n ho6c cho 

m�t công trình nghiên c0u thu-n tuý lí lu:n, ho6c $6t c� s< lí lu:n cho 

m�t công trình nghiên c0u th'c tiOn.  

Ph�?ng pháp phân lo3i và h< th�ng hoá lí thuy�t 

Phân lo#i là ph��ng pháp sZp x=p các tài li.u khoa h"c thành m�t h. 

th@ng logic ch6t ch� theo tLng $�n v8 ki=n th0c, tLng v�n $D khoa h"c có 

cùng d�u hi.u b4n ch�t, cùng m�t h��ng phát tri(n. 

H. th@ng hoá lí thuy=t là sZp x=p tri th0c khoa h"c thành h. th@ng trên 

c� s< m�t mô hình lí thuy=t làm cho hi(u bi=t c)a ta vD $@i t�?ng nghiên 

c0u $-y $), sâu sZc h�n. TL $ó ta xây d'ng m�t lí thuy=t m�i hoàn ch�nh. 

Phân lo#i và h. th@ng hoá là hai thao tác luôn luôn $i liDn v�i nhau, hu 

tr? và b� sung cho nhau. NhS $ó, các tài li.u khoa h"c v@n có k=t c�u 

ph0c t#p vD n�i dung tr< nên dO nh:n th�y, dO sH d�ng theo m�c $ích 

nghiên c0u c)a $D tài. Ph��ng pháp phân lo#i và h. th@ng hoá bao giS 

c|ng d'a vào kh4 n1ng khái quát hoá. Trình $� khái quát cao, $ó là $iDu 

ki.n $( ng�Si nghiên c0u $#t t�i $�nh cao c)a lí lu:n. 
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Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp phân lo#i 

và h. th@ng hoá lí thuy=t $óng vai trò r�t quan tr"ng, nhS $ó mà các lí 

thuy=t khoa h"c vD tr� em mang tính khái quát hoá cao, $8nh h��ng cho 

công vi.c nghiên c0u th'c tiOn và có tác d�ng ch� $#o m#nh m� s' 

nghi.p ch1m sóc và giáo d�c tr� em. 

Ph�?ng pháp c+ th� hoá lí thuy�t 

M"i lí thuy=t khoa h"c bao giS c|ng tXn t#i < d#ng trLu t�?ng, $�?c xây 

d'ng nên b<i nhJng khái ni.m khoa h"c. Do v:y, mu@n $�?c dO hi(u, dO 

sH d�ng vào th'c tiOn, ng�Si nghiên c0u c-n c+ th� hoá nhJng v�n $D $ã 

$�?c khái quát hoá trong lí thuy=t c)a mình bPng ph�?ng pháp minh 

ho3 và ph�?ng pháp mô hình hoá. 

Ph�?ng pháp minh ho3 là cách th0c sH d�ng nhJng s' ki.n sinh $�ng có 

th'c trong th'c tiOn $( làm sáng t_ lí thuy=t, làm cho cái trLu t�?ng 

trong khoa h"c tr< thành s' v:t và hi.n t�?ng dO nhìn th�y, dO nZm bZt. 

Chính nhJng s' ki.n $i(n hình trong th'c tiOn không nhJng là cái minh 

ho# m�t cách có hi.u qu4 nh�t cho lí thuy=t, mà còn b� sung cái m�i cho 

lí thuy=t; nhS $ó, lí thuy=t luôn gZn v�i th'c tiOn và có $�?c c� h�i $( 

phát tri(n mãi lên. �úng nh� nh:n $8nh c)a G�t, nhà th� vW $#i �0c: “Lí 

thuy=t bao giS c|ng là màu xám, ch� có cây $Si m�i mãi mãi xanh t��i”. 

Ph�?ng pháp mô hình hoá là ph��ng pháp dùng nhJng mô hình gi4 $8nh 

$( th( hi.n $�?c ý $X ch0a $'ng trong lí thuy=t, trên c� s< $ó làm sáng t_ 

lí thuy=t. H. th@ng mô hình c-n $�?c xây d'ng sao cho ph4n ánh trung 

th'c nhJng m@i liên h. c� c�u — ch0c n1ng hay nhJng m@i liên h. nhân 

qu4 giJa các thành t@ trong $@i t�?ng nghiên c0u. Có th( coi mô hình là 

s' tái hi.n $@i t�?ng nghiên c0u d��i d#ng tr'c quan t��ng 0ng v�i 

nguyên b4n c)a lí thuy=t. Mô hình là cái thay th= cho $@i t�?ng nghiên 

c0u, nh�ng $=n l�?t nó l#i bi=n thành m�t ph��ng ti.n c� th( $( nghiên 

c0u, giúp ng�Si nghiên c0u có th( $ào sâu và m< r�ng lí thuy=t c)a mình. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp c� th( hoá 

$�?c sH d�ng khá r�ng rãi, nhS $ó nhJng lí lu:n khoa h"c vD tr� em $�?c 

gZn liDn v�i th'c tiOn ch1m sóc và giáo d�c tr� em. Ph��ng pháp này 

không ch� giúp cho ng�Si nghiên c0u $#t $�?c k=t qu4 m�i vD lí lu:n mà 

còn giúp cho th'c tiOn nuôi d#y tr� có nhJng b��c ti=n m�i. 

Ph�?ng pháp gi� thuy�t 

�ây là ph��ng pháp nghiên c0u bPng cách d' $oán nhJng thu�c tính và 

quy lu:t phát tri(n c)a $@i t�?ng, $( ch� $�Sng cho vi.c ch0ng minh nhJng 
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$iDu d' $oán $ó là $úng. Trên c� s< $ó mà tìm ki=m, khám phá b4n ch�t 

c)a $@i t�?ng nghiên c0u. Trong nghiên c0u khoa h"c, ph��ng pháp này 

th'c hi.n hai ch0c n1ng: ch&c nFng d" báo và ch&c nFng �.nh h�Hng. 

Trong l8ch sH nghiên c0u khoa h"c c)a nhân lo#i, các gi4 thuy=t khoa 

h"c có th( r�i vào nhJng tr�Sng h?p sau $ây: 

—  Gi4 thuy=t chính là chân lí (là $úng) khi nó $�?c ch0ng minh m�t cách 

h?p lí, $�?c th'c tiOn ch�p nh:n.  

—  Gi4 thuy=t không ph4i là chân lí (là sai) khi ta có nhJng c0 li.u th'c tiOn 

lo#i b_. �ó là nhJng h"c thuy=t ph4n khoa h"c $ã gây nhiDu tác h#i cho 

ho#t $�ng th'c tiOn c)a loài ng�Si, $ó c|ng là nhJng d' $oán sai l-m mà 

ng�Si nghiên c0u các $D tài khoa h"c không th( ch0ng minh $�?c. 

—  Gi4 thuy=t, có th( lúc $-u ch�a $�?c coi là m�t chân lí, th:m chí lúc $-u 

còn b8 coi là ph4n khoa h"c, sau $ó nhS khoa h"c phát tri(n ng�Si ta có 

c0 li.u kh�ng $8nh nó là chân lí. Ng�?c l#i, có gi4 thuy=t ngay tL khi m�i 

ra $Si liDn $�?c nhiDu ng�Si $ón nh:n nh� m�t chân lí tuy.t $@i, nh�ng 

sau m�t thSi gian gi4 thuy=t $ó d-n d-n b�c l� nhJng sai l-m, khi=n cho 

không th( ch�p nh:n $�?c c4 vD lí lu:n l~n th'c tiOn. 

TL gi4 thuy=t $=n chân lí là m�t quãng $�Sng dài, nhiDu khi r�t khó $#t 

t�i, nh�ng < b�t c0 công trình khoa h"c nào c|ng c-n $=n, vì gi4 thuy=t 

vLa làm ch0c n1ng d' báo, vLa làm ch0c n1ng $8nh h��ng cho ng�Si 

nghiên c0u. K( c4 trong tr�Sng h?p gi4 thuy=t b8 bác b_, nó c|ng giúp 

cho chúng ta tL b_ h��ng nghiên c0u c| $( tìm $=n h��ng nghiên c0u 

m�i $úng $Zn h�n. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp gi4 thuy=t 

không nhJng c-n thi=t cho vi.c nghiên c0u lí lu:n, mà còn r�t c-n thi=t 

cho th'c tiOn ch1m sóc và giáo d�c tr�, $6c bi.t c-n thi=t cho vi.c d' báo 

s' phát tri(n c)a tr� em < th= k� XXI, $8nh h��ng cho vi.c tìm ki=m 

nhJng ph��ng pháp m�i có hi.u qu4 h�n trong vi.c nuôi d#y tr� em. 

Ph�?ng pháp ch&ng minh 

Ch0ng minh là cách sH d�ng lí lu:n hay s' ki.n th'c tiOn $( làm sáng t_ 

m�t nh:n $8nh, m�t quan $i(m là chân lí hay không. 

Ph��ng pháp ch0ng minh có th( ti=n hành theo nhiDu cách: 

—  Ph��ng pháp ch0ng minh tr"c ti�p, là phép ch0ng minh d'a vào các 

lu:n ch0ng chân th'c và bPng các quy tZc suy lu:n $( rút ra nhJng lu:n 

$D c-n thi=t. 
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—  Ph��ng pháp ch0ng minh gián ti�p, là ph��ng pháp ch0ng minh ch�a 

nhPm th�ng vào lu:n $D chính c-n kh�ng $8nh mà tr��c tiên là bPng 

nhJng lu:n ch0ng chân th'c, ng�Si nghiên c0u bác b_ các lu:n $D trái 

v�i lu:n $D chính ($�?c g"i là ph�n �>), v#ch rõ nhJng sai l-m, nhJng cái 

không h?p lí c)a các ph4n lu:n $D �y, tL $ó mà kh�ng $8nh tính chân 

th'c, tính chính xác và tính logic c)a lu:n $D chính. 

—  Ph��ng pháp quy n3p, là ph��ng pháp ch0ng minh bPng suy lu:n, $i tL 

nhJng v�n $D riêng l� $=n nhJng k=t lu:n chung. Ph��ng pháp này 

th�Sng $�?c dùng trong nhiDu công trình nghiên c0u lí lu:n khoa h"c. 

—  Ph��ng pháp di5n d.ch, là ph��ng pháp ch0ng minh bPng l@i suy lu:n, $i tL 

nhJng nguyên lí chung nh�t $=n nhJng k=t lu:n cho tLng tr�Sng h?p riêng. 

NhJng ph��ng pháp nghiên c0u lí thuy=t $�?c trình bày trên $ây $�?c 

v:n d�ng m�t cách linh ho#t không ch� trong các công trình nghiên c0u 

lí lu:n thu-n tuý mà còn $�?c dùng nhiDu trong các công trình mang 

tính 0ng d�ng. �iDu này c|ng th:t h?p lí và c-n thi=t, b<i vì trong nghiên 

c0u khoa h"c, b�t c0 công trình nào c|ng bZt $-u tL m�t lu:n $i(m làm 

ch0c n1ng $8nh h��ng và k=t c�c c)a quá trình nghiên c0u là rút ra 

nhJng k=t lu:n khoa h"c, nhJng k=t lu:n này l#i là nhJng $óng góp quý 

báu vào kho tàng lí lu:n chung. 

2.3. Ti�n trình hot ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, hãy l:p b4ng t�ng h?p vD các ph��ng pháp nghiên 

c0u lí lu:n trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non theo g?i ý sau: 

TT Tên ph��ng pháp Khái ni.m ph��ng pháp Ch0c n1ng c)a ph��ng pháp 

1    

2    

3    

4    

5    

2.4. Thông tin ph�n h�i 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp nghiên 

c0u lí lu:n $�?c sH d�ng nh� là cách th0c thu th:p và xH lí thông tin 

khoa h"c trên c� s< nghiên c0u các v1n b4n tài li.u $( xây d'ng h. th@ng 

lí thuy=t cho $D tài nghiên c0u. 
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Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ng�Si ta th�Sng sH d�ng 

nhJng ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n sau $ây: Ph��ng pháp phân tích — 

t�ng h?p lí thuy=t, ph��ng pháp phân lo#i và h. th@ng hóa lí thuy=t, 

ph��ng pháp c� th( hóa lí thuy=t, ph��ng pháp gi4 thuy=t, ph��ng pháp 

ch0ng minh. 

Ho�t ��ng 3. Nghiên c�u — tìm hi�u nh&ng ph,-ng pháp nghiên c�u 

th�c ti1n trong nghiên c�u khoa h�c giáo d"c m�m non (4 ti�t) 

3.1. M�c tiêu hot ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c nZm $�?c khái ni.m, $6c $i(m và các b��c ti=n hành 

c)a các ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn trong nghiên c0u khoa h"c 

giáo d�c m-m non.  

—  Giúp ng�Si h"c hi(u và sH d�ng $�?c các ph��ng pháp nghiên c0u th'c 

tiOn trong vi.c thu th:p s@ li.u th'c tiOn c)a $D tài nghiên c0u khoa h"c. 

3.2. Thông tin ngu�n 

PH��NG PHÁP QUAN SÁT 

Ph��ng pháp quan sát khoa h"c là m�t ho#t $�ng $�?c t� ch0c $6c bi.t, 

có m�c $ích, có k= ho#ch, có ph��ng ti.n, $( tri giác các $@i t�?ng $�?c 

l'a ch"n $i(n hình, nhPm phát hi.n các d�u hi.u $6c tr�ng và nhJng 

quy lu:t phát tri(n c)a $@i t�?ng. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ng�Si nghiên c0u quan 

sát, theo dõi m�t cách có ch) $ích hành vi, tr#ng thái c)a tr� em trong 

$iDu ki.n t' nhiên và ghi l#i m�t cách nghiêm túc nhJng $iDu tai nghe 

mZt th�y hay qua các ph��ng ti.n kW thu:t hu tr?. 

K=t qu4 quan sát ph� thu�c vào nhiDu y=u t@, nh� m�c $ích quan sát, 

ph��ng ti.n quan sát, quan h. giJa ng�Si nghiên c0u v�i tr� em — $@i 

t�?ng $�?c quan sát. 

Có nhiDu cách phân lo#i ph��ng pháp quan sát khoa h"c, có th( k( ra 

các ki(u phân lo#i sau $ây: 

—  Quan sát tr"c ti�p và quan sát gián ti�p 

+  Quan sát tr"c ti�p là sH d�ng các giác quan c)a ng�Si nghiên c0u hay các 

ph��ng ti.n kW thu:t nh� kính hi(n vi, máy thu thanh, thu hình v.v... $( 

thu th:p nhJng thông tin vD $@i t�?ng nghiên c0u m�t cách tr'c ti=p. 
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+  Quan sát gián ti�p là quan sát thông qua các $@i t�?ng khác, nói cách 

khác $ó là vi.c quan sát diOn bi=n và hi.u qu4 c)a các tác $�ng t��ng tác 

giJa $@i t�?ng khác v�i $@i t�?ng c-n quan sát mà ng�Si nghiên c0u 

không th( quan sát tr'c ti=p b4n thân $@i t�?ng c-n nghiên c0u. 

 —  Quan sát toàn di<n và quan sát b4 ph-n 

+  Quan sát toàn di<n là quan sát bao quát cùng m�t lúc nhiDu m6t c)a 

hành vi $0a tr� và $�?c ti=n hành trong cùng m�t thSi gian dài. Ki(u 

quan sát này $�?c ti=n hành v�i m�t em bé hay nhiDu em bé. DW nhiên 

không th( và c|ng không c-n thi=t ghi l#i tLng bi(u hi.n m�t cách quá 

chi ti=t c)a mui $0a tr�. Quan sát toàn di.n bao giS c|ng có tính ch"n l"c 

ít hay nhiDu; ng�Si quan sát ch� ghi l#i nhJng $i(m mình cho là quan 

tr"ng, là có ý nghWa $@i v�i $D tài nghiên c0u c)a mình, $6c bi.t là nhJng 

gì mình th�y, $ó là nhJng bi(u hi.n c)a nhJng cái m�i trong quá trình 

phát tri(n c)a $0a tr�. 

K=t qu4 quan sát toàn di.n th�Sng $�?c ghi chép d��i hình th0c nh:t kí. 

NhJng cu@n nh:t kí này là nguXn quan tr"ng cung c�p các s' ki.n dùng 

$( phát hi.n các quy lu:t phát tri(n c)a tr� em. 

+  Quan sát b4 ph-n khác v�i quan sát toàn di.n < chu, ng�Si nghiên c0u 

theo dõi và ghi l#i m�t m6t nào $ó c)a hành vi tr� em trong m�t thSi gian 

nh�t $8nh (ch�ng h#n ch� trong thSi gian vui ch�i hay trong bJa 1n).  

Các b�Hc c$n th"c hi<n trong ti�n trình quan sát 

—   Xác �.nh m+c �ích nghiên c&u, $( $8nh h��ng cho vi.c quan sát tr��c 

h=t là xác $8nh $úng m�c dích quan sát, $@i t�?ng quan sát (nhJng $iDu 

c-n quan sát $�?c bi(u hi.n < các thông s@ hay tiêu chí nào), $Xng thSi 

xác $8nh c4 ki(u lo#i quan sát (quan sát toàn di.n hay quan sát b� ph:n) 

cho phù h?p v�i m�c $ích nghiên c0u. 

—  L-p k� ho3ch quan sát: xác $8nh thSi gian (dài hay ngZn, bao nhiêu l-n, 

liên t�c hay gián $o#n), $8a $i(m (trong gia $ình hay trong nhóm tr�, 

ngoài trSi hay trong nhà), s@ l�?ng tr� c-n $�?c quan sát ($ông hay tLng 

cháu m�t), ng�Si quan sát (nhà nghiên c0u, cô giáo d#y tr� hay các b:c 

cha m�), ph��ng ti.n quan sát (tr'c ti=p bPng các giác quan hay sH d�ng 

các ph��ng ti.n kW thu:t). 

—  Ti�n hành quan sát: th:n tr"ng theo dõi $( k8p thSi phát hi.n các thu�c 

tính c)a $@i t�?ng, theo dõi nhJng diOn bi=n dù r�t nh_, r�t tinh vi trong 
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quá trình v:n $�ng c)a $@i t�?ng, $6c bi.t là nhJng 4nh h�<ng c)a 

nhJng tác $�ng tL bên ngoài t�i $@i t�?ng. 

—  Ghi l3i các c& li<u: nhJng bi(u hi.n, nhJng diOn bi=n c)a $@i t�?ng $Du $�?c 

ghi l#i m�t cách th:n tr"ng. Có nhiDu cách ghi l#i nhJng $iDu $ã quan sát 

$�?c (ghi theo m~u in s�n, ghi d��i d#ng biên b4n toàn b� n�i dung quan sát, 

ghi nh:t kí, $ánh d�u bPng kí hi.u, ghi âm, ch�p 4nh, quay phim...). 

—  X/ lí tài li<u: các tài li.u quan sát $�?c th�Sng r�t phong phú, muôn 

màu muôn v� và mang n6ng tính ch�t c4m tính nên c-n ph4i xH lí th:n 

tr"ng bPng cách phân tích, t�ng h?p, phân lo#i, h. th@ng hoá, bPng 

th@ng kê toán h"c v.v... m�i cho ta nhJng thông tin cô $"ng, khái quát và 

$áng tin c:y c)a tài li.u thu th:p $�?c. Do $ó, khi t� ch0c quá trình 

nghiên c0u c-n l�u ý m�y $i(m sau $ây: 

+  V> phía ch� th� quan sát, dù là nhà khoa h"c hay ng�Si bình th�Sng (các 

c�ng tác viên hay các b:c cha m�) $Du b8 chi ph@i b<i nhJng quy lu:t 

tâm lí. Nh�t là khi quan sát, ng�Si nghiên c0u l#i b8 chính các quy lu:t 

c)a quá trình tri giác chi ph@i (nh� quy lu:t vD tính l'a ch"n, quy lu:t 

thích 0ng, quy lu:t 4o giác...), khi=n cho cái nhìn b8 méo mó. Ngay c4 

trong tr�Sng h?p $ã sH d�ng $=n nhJng máy móc hi.n $#i thì s4n ph�m 

thu th:p $�?c v~n mang tính ch) quan c)a ng�Si c-m máy. Chính cái 

ch) quan có th( là nguyên nhân c)a m"i s' sai l.ch, th:m chí $ôi khi nó 

là “t�i ph#m” xuyên t#c s' th:t m�t cách có ý th0c ho6c không có ý th0c. 

Do $ó khi ti=n hành quan sát, ng�Si nghiên c0u nên $@i chi=u cái mình 

quan sát $�?c v�i nhJng $iDu ng�Si khác quan sát trong th'c t= tr��c $ó 

hay $Xng thSi $( tài li.u thu th:p $�?c mang tính khách quan h�n. 

+  V> phía khách quan, $@i t�?ng quan sát th�Sng nPm trong nhJng m@i 

quan h. ph0c t#p v�i nhJng s' v:t và hi.n t�?ng khác, l#i luôn luôn v:n 

$�ng và bi=n $�i. Do $ó tài li.u thu th:p $�?c th�Sng b8 “nhiOu” b<i 

nhJng tác $�ng ngo#i lai mà b8 bi=n d#ng $i. Chính vì v:y khi quan sát, 

ng�Si nghiên c0u ph4i h=t s0c th:n tr"ng, tìm cách g#t b_ nhJng gì r@i 

rZm xung quanh $( t:p trung chú ý vào $@i t�?ng. Có nh� v:y, tài li.u 

quan sát $�?c m�i chính xác và tin c:y. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ph��ng pháp quan sát là 

m�t ph��ng pháp ch) y=u, khó có ph��ng pháp nào có th( thay th= $�?c 

$( thu th:p nhJng bi(u hi.n vD s' phát tri(n c)a tr�. Tuy v:y, nó $òi h_i 

ph4i t@n nhiDu thSi gian và công s0c. H�n nJa trong quá trình quan sát, 

ng�Si nghiên c0u bu�c ph4i $?i $=n khi nào các s' ki.n c)a $Si s@ng tr� 

em t' chúng xu�t hi.n. V4 l#i, nhJng $iDu ki.n ph0c t#p c)a $Si s@ng và 
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nhJng tác $�ng giáo d�c $=n tr� em không cho phép ch� bPng quan sát 

mà v#ch rõ $�?c nhJng nguyên nhân c)a nhJng bi(u hi.n muôn màu 

muôn v� $ó. Do $ó, cùng v�i ph��ng pháp quan sát, $( nghiên c0u tr� 

em, nh�t thi=t c-n ph4i ti=n hành nhiDu ph��ng pháp khác. 

PH��NG PHÁP TH�C NGHI�M 

Th'c nghi.m là m�t ph��ng pháp nghiên c0u trong $ó ng�Si nghiên 

c0u ch) $�ng tác $�ng vào $@i t�?ng nhPm t#o ra m�t s' bi=n $�i vD 

m�t m6t hay làm xu�t hi.n m�t nhân t@ m�i nào $ó < $@i t�?ng nghiên 

c0u theo gi4 thuy=t $6t ra. K=t qu4 th'c nghi.m s� cho ta bi=t $�?c gi4 

thuy=t $ó là $úng hay sai. N=u k=t qu4 th'c nghi.m phù h?p v�i gi4 

thuy=t, chúng ta có th( coi th'c nghi.m $ó thành công. Ng�?c l#i, n=u 

k=t qu4 th'c nghi.m trái v�i gi4 thuy=t thì c-n ph4i làm l#i th'c nghi.m. 

N=u k=t qu4 th'c nghi.m v~n không phù h?p v�i gi4 thuy=t thì có th( 

ph) $8nh gi4 thuy=t và l:p l#i m�t gi4 thuy=t m�i. 

Ph��ng pháp th'c nghi.m th�Sng ph4i ti=n hành trong m�t thSi gian 

nh�t $8nh, có khi lâu dài và ph4i l6p $i l6p l#i nhiDu l-n m�i xác $8nh $�?c 

k=t qu4. �ây là con $�Sng khám phá khoa h"c $�?c th'c hi.n m�t cách 

ch) $�ng và k=t qu4 thu $�?c $áng tin c:y, vì nó mang tính khách quan. 

Th'c nghi.m là m�t ph��ng pháp nghiên c0u quan tr"ng nh�t, $�?c coi 

là ph��ng pháp ch) công trong các công trình nghiên c0u khoa h"c hi.n 

$#i, nó $em l#i cho khoa h"c m�t s0c s@ng m�i.  

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, th'c nghi.m $�?c coi là 

ph��ng pháp nghiên c0u tích c'c, cho phép ng�Si nghiên c0u khêu g?i 

< tr� em nhJng bi(u hi.n, nhJng $6c $i(m mà mình $ang quan tâm 

nghiên c0u. Trong th'c nghi.m, nhà nghiên c0u t#o ra và làm thay $�i 

m�t cách có ch) $8nh các $iDu ki.n trong $ó diOn ra nhJng ho#t $�ng 

c)a tr�. Ng�Si th'c nghi.m $6t ra cho $0a tr� nhJng nhi.m v� nh�t $8nh 

mà tr� c-n gi4i quy=t rXi c1n c0 vào cách gi4i quy=t c)a $0a tr� $( tìm ra 

nhJng $6c $i(m vD m�t m6t nào $ó < tr� em $ang c-n xác $8nh. 

Trong nghiên c0u khoa h"c, ng�Si ta $ã chia ph��ng pháp th'c nghi.m 

ra làm các lo#i sau $ây: 

—  Ph��ng pháp thí nghi.m. Là ph��ng pháp th'c nghi.m $�?c ti=n hành 

trong các phòng thí nghi.m v�i nhJng ph��ng ti.n kW thu:t. Trong 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ng�Si ta c|ng sH d�ng ph��ng 

pháp này $( xác $8nh m�t ch� s@ sinh lí và tâm lí c-n thi=t. Ví d� nh� khi 

nghiên c0u s' phát tri(n tri giác nhìn c)a tr�, ng�Si ta th�Sng sH d�ng 
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m�t s@ d�ng c� kW thu:t $6c bi.t $( ghi l#i nhJng v:n $�ng c)a mZt. Khi 

nghiên c0u c4m xúc c)a tr�, ng�Si ta dùng m�t s@ máy móc $( ghi l#i s' 

thay $�i nh8p th<, nh8p tim và m�t s@ thay $�i khác c)a c� th(. 

NhJng $iDu ki.n không quen thu�c trong phòng thí nghi.m $ó, nh�t là 

tr�Sng h?p có sH d�ng các thi=t b8 máy móc t@i tân có th( làm cho $0a 

tr� b@i r@i ho4ng s?, làm cho hành vi c)a tr� không bình th�Sng, nhiDu 

khi em bé tL ch@i, không ch8u tham gia vào thí nghi.m. Do $ó, ng�Si 

nghiên c0u c-n t#o b-u không khí thân m:t, vui v� giúp tr� m�t $i c4m 

giác s? s.t, thi=u t' nhiên. 

—  Ph��ng pháp th'c nghi.m t' nhiên. Là ph��ng pháp th'c nghi.m $�?c 

ti=n hành trong hoàn c4nh t' nhiên nh� trong cu�c s@ng th'c, giúp cho $@i 

t�?ng nghiên c0u $�?c bi(u hi.n $6c tính c)a mình m�t cách t' nhiên. 

Ph��ng pháp th'c nghi.m t' nhiên $�?c sH d�ng khá r�ng rãi trong các 

công trình nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. Các th'c nghi.m 

$�?c diOn ra trong sinh ho#t hPng ngày, $6c bi.t là trong các trò ch�i và 

trong các ho#t $�ng mà tr� �a thích nh� v�, n6n, hát, múa, k( chuy.n... 

Th'c nghi.m t' nhiên cho phép ng�Si nghiên c0u ch) $�ng khêu g?i 

nhJng bi(u hi.n vD m�t m6t nào $ó c)a tr� mà mình $ang quan tâm 

nghiên c0u. Trong th'c nghi.m, ng�Si ta nghiên c0u t#o ra và làm bi=n 

$�i m�t cách có ch) $8nh các $iDu ki.n trong $ó diOn ra các ho#t $�ng 

c)a tr�. Ng�Si th'c nghi.m $6t ra cho $0a tr� nhJng nhi.m v� nh�t $8nh 

c-n ph4i gi4i quy=t, rXi c1n c0 vào cách gi4i quy=t nhi.m v� c)a tr� mà 

tìm hi(u $6c $i(m vD m�t m6t nào $ó c)a tr�. 

Khi ti=n hành th'c nghi.m t' nhiên $@i v�i tr� nh_, ng�Si ta th�Sng 

dùng các trò ch�i. Nhà nghiên c0u khi t� ch0c trò ch�i cho tr�, c|ng có 

th( $óng m�t vai nào $ó (n=u c-n) $( cùng ch�i và h��ng d~n tr� em, 

còn tr� em thì ch�i say s�a, ch�i h=t mình mà không ngS rPng nhJng trò 

ch�i $ó chính là nhJng th'c nghi.m $�?c dùng $( nghiên c0u vD mình. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, $#i b� ph:n th'c nghi.m 

$�?c t� ch0c trong hoàn c4nh bình th�Sng, trong cu�c s@ng th'c c)a tr� 

em. Nh�ng tu� theo ch0c n1ng nghiên c0u, ng�Si ta chia th'c nghi.m t' 

nhiên ra thành các lo#i sau $ây: 

+  Th"c nghi<m ki�m �.nh. Th'c nghi.m này $�?c th'c hi.n trong $iDu 

ki.n s@ng và giáo d�c bình th�Sng v�i ch0c n1ng là th1m dò m�t ph�m 

ch�t hay m�t thu�c tính nào $ó (vD th( ch�t hay vD tinh th-n) c)a tr� $ã 

xu�t hi.n ch�a và $#t t�i m0c $� phát tri(n nào. Trong các công trình 
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nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, th'c nghi.m ki(m $8nh th�Sng 

làm ch0c n1ng th1m dò nên $�?c g"i là th"c nghi<m thFm dò. 

+  Th"c nghi<m hình thành, $�?c các nhà nghiên c0u dùng $( hình thành 

nhJng ph�m ch�t hay nhJng thu�c tính nào $ó < tr� em trong nhJng 

$iDu ki.n nh�t $8nh. Th'c nghi.m hình thành c-n ph4i $�?c ti=n hành 

trong m�t thSi gian c-n thi=t $) cho m�t ph�m ch�t hay m�t thu�c tính 

nào $ó $�?c hình thành. �@i v�i tr� nh_ nhJng ph�m ch�t hay thu�c 

tính nào $ó th�Sng $�?c hình thành khá nhanh; nh�ng c|ng ph4i tính 

$=n hàng tháng, hàng n1m, r�t công phu trong nhJng $iDu ki.n mà nhà 

nghiên c0u $8nh ra $( giúp tr� phát tri(n $�?c thu:n l?i. 

+  Th"c nghi<m ki�m tra, là lo#i th'c nghi.m dùng $( xác $8nh xem tr� em 

$ã $#t $�?c ti=n b� gì sau khi $ã ch8u 4nh h�<ng do tác $�ng c)a th'c 

nghi.m hình thành trên m�t m~u khác, có th( r�ng h�n m~u tr��c. Th'c 

nghi.m ki(m tra còn $�?c g"i là th'c nghi.m ki(m ch0ng. �( cho chZc 

chZn, ng�Si ta ti=n hành l#i th'c nghi.m trên nghi.m th( khác. 

Trong quá trình nghiên c0u, nói chung các d#ng th'c nghi.m $ã $�?c 

trình bày trên $ây th�Sng $�?c sH d�ng k=t h?p v�i nhau, hu tr? cho nhau. 

Các b�Hc ti�n hành th"c nghi<m 

Khi ti=n hành m�t th'c nghi.m trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c 

m-m non, ng�Si ta th�Sng ti=n hành các b��c sau $ây: 

1.  Xác �.nh m+c �ích th"c nghi<m. C1n c0 vào h. th@ng lí lu:n $ã xây d'ng; 

c1n c0 vào th'c tr#ng s' phát tri(n c)a tr� em; c1n c0 vào gi4 thuy=t 

khoa h"c $ã $6t ra;… ng�Si nghiên c0u xác $8nh m�c $ích th'c nghi.m. 

M�c $ích $ó có th( là hình thành hay phát tri(n m�t ph�m ch�t hay m�t 

thu�c tính vD th( ch�t hay vD tâm lí c)a tr�, c|ng có th( là nhPm kh�ng 

$8nh tính $úng $Zn c)a m�t ch��ng trình m�i hay m�t ph��ng pháp 

m�i nào $ó trong vi.c ch1m sóc và giáo d�c tr� em. 

2.  Xây d"ng mô hình th"c nghi<m. D'a vào c� s< lí lu:n $ã xây d'ng, d'a 

vào m�c $ích th'c nghi.m, ng�Si nghiên c0u xây d'ng các bi.n pháp tác 

$�ng $=n $@i t�?ng nghiên c0u, quy trình tác $�ng và kh@ng ch= nhJng 

tác $�ng ng~u nhiên không nPm trong quy trình tác $�ng 4nh h�<ng $=n 

k=t qu4 th'c nghi.m. 

3.  Ch)n mQu th"c nghi<m. D'a vào khách th( nghiên c0u, $@i t�?ng 

nghiên c0u và m�c $ích nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u l'a ch"n s@ l�?ng 

tr� c-n thi=t $( làm th'c nghi.m. Kh4o sát — $ánh giá th'c tr#ng s' phát 
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tri(n c)a nhJng tr� này (Trong th'c nghi.m ng�Si ta g"i là $o $-u vào), 

sau $ó chia tr� thành 2 nhóm: Nhóm th'c nghi.m (s� $�?c tác $�ng b<i 

nhJng tác $�ng c)a ng�Si nghiên c0u), nhóm $@i ch0ng (m"i ho#t $�ng 

v~n diOn ra bình th�Sng v�i nhJng tác $�ng mà giáo viên th�Sng dùng). 

Tr� < nhóm th'c nghi.m và nhóm $@i ch0ng ph4i t��ng $��ng nhau vD 

m"i m6t phát tri(n, vD tính khí. 

4.  Ti�n hành th"c nghi<m. T� ch0c cho tr� nhóm th'c nghi.m ho#t $�ng 

v�i nhJng tác $�ng th'c nghi.m (M"i ho#t $�ng c)a tr� diOn ra theo mô 

hình th'c nghi.m). T� ch0c cho tr� nhóm $@i ch0ng ho#t $�ng m�t cách 

bình th�Sng theo các bi.n pháp, quy trình mà giáo viên th�Sng sH d�ng.  

5.  Thu th-p và x/ lí s� li<u. D'a vào các tiêu chí bi(u hi.n s' phát tri(n c)a 

$@i t�?ng nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u thu th:p k=t qu4 nghiên c0u < 

c4 hai nhóm (th'c nghi.m và $@i ch0ng). 

S@ li.u c-n $�?c th@ng kê theo các chiDu c#nh sau: 

—  K=t qu4 c)a nhóm th'c nghi.m tr��c và sau th'c nghi.m. 

—  K=t qu4 c)a nhóm $@i ch0ng tr��c và sau th'c nghi.m. 

—  So sánh k=t qu4 c)a nhóm th'c nghi.m và nhóm $@i ch0ng tr��c và sau 

th'c nghi.m. 

K=t qu4 c)a th'c nghi.m $�?c phân tích trên hai khía c#nh: 

—  Phân tích k=t qu4 th'c nghi.m vD mt �.nh l�2ng bPng nhJng s@ li.u thu 

th:p $�?c qua ph��ng pháp th@ng kê toán h"c $( th�y $�?c xu th= phát 

tri(n và m0c $� $#t $�?c c)a $@i t�?ng nghiên c0u. 

—  Phân tích k=t qu4 th'c nghi.m vD mt �.nh tính, ch) y=u bPng nhJng 

thông tin tr'c ti=p quan sát $�?c trong quá trình th'c nghi.m $( th�y các 

diOn bi=n và $6c $i(m bên trong s' v:n $�ng c)a $@i t�?ng nghiên c0u. 

6.  Rút ra k�t lu-n khoa h)c. Trên c� s< phân tích vD $8nh l�?ng và $8nh tính 

k=t qu4 nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u $�a ra nhJng k=t lu:n khoa h"c vD 

hi.u qu4 và tính kh4 thi c)a mô hình tác $�ng th'c nghi.m. So sánh tính 

�u vi.t c)a nó v�i mô hình hi.n t#i, trên c� s< $ó $D xu�t các gi4i pháp 

góp ph-n nâng cao ch�t l�?ng, hi.u qu4 ch1m sóc, giáo d�c tr� em. 

PH��NG PHÁP TR�C NGHI�M (TEST) 

TrZc nghi.m là m�t công c� $ã $�?c chu�n hóa dùng $( $o l�Sng m�t 

cách khách quan m�t hay m�t s@ m6t nào $ó trong s' phát tri(n c)a tr� 
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em qua nhJng m~u câu tr4 lSi bPng ngôn ngJ, phi ngôn ngJ ho6c bPng 

ph4n 0ng, hay hành vi khác c)a tr�. 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non có nhiDu lo#i trZc 

nghi.m: TrZc nghi.m trí tu. (TrZc nghi.m Stanford — Binet dành cho tr� 

tL 2 $=n 9 tu�i; trZc nghi.m Buyse — Decroly dành cho tr� tL 3 $=n 7 tu�i; 

trZc nghi.m L. A. Venger — $o t� duy tr'c quan s� $X c)a tr� m~u giáo 

l�n; trZc nghi.m trí tu. c4m xúc (EQ); trZc nghi.m trí sáng t#o (CQ),…); 

trZc nghi.m v:n $�ng (TrZc nghi.m v:n $�ng c)a Tzertzki dành cho tr� 

tL 4 $=n 9 tu�i; trZc nghi.m tâm v:n $�ng c)a Bruner — Nezint dành cho 

tr� tL 1 $=n 6 tu�i;…); trZc nghi.m nhân cách (TrZc nghi.m tranh v� tr� 

em; trZc nghi.m k( chuy.n c)a tr� em;…);… 

NhJng n1m g-n $ây, trong các khoa h"c vD tr� em < nhiDu n��c trên th= 

gi�i, ph��ng pháp trZc nghi.m $�?c sH d�ng r�ng rãi $( nghiên c0u vD 

nhiDu m6t phát tri(n c)a tr�. NhS trZc nghi.m, ng�Si ta có th( so sánh 

tr� em vD trình $� phát tri(n trí tu. chung hay trình $� phát tri(n c)a 

tLng quá trình và ph�m ch�t riêng bi.t. S' so sánh $ó ti=n hành trên c� 

s< nhJng chuUn theo l0a tu�i $ã $�?c xác l:p tr��c. NhS trZc nghi.m, 

ng�Si ta có th( xác $8nh $�?c m�t $0a tr� nào $ó phát tri(n bình th�Sng 

hay không bình th�Sng, ho6c cao h�n ho6c th�p h�n so v�i chu�n. 

CVu trúc m4t trWc nghi<m 

Mui trZc nghi.m th�Sng có hai ph-n: B4n trZc nghi.m và b4n h��ng d~n 

quy trình th'c hi.n trZc nghi.m. 

 —  B�n trWc nghi<m gXm các bài t:p (Item) $�?c sZp x=p theo m�t logic nh�t 

$8nh. Các bài t:p trZc nghi.m trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non th�Sng $�?c th( hi.n d��i m�t trong ba hình th0c: 1) Ngôn ngJ, ví 

d�: TL nào không phù h?p trong nhóm tL sau: gà, v8t, chó, ngan ngung; 

2) Hình 4nh phi ngôn ngJ, ví d�: các tranh v�, cH ch�, $i.u b�…; 3) Hành 

$�ng, ví d�: X=p hình v�i các v:t li.u khác nhau, nh� ngôi nhà, $oàn tàu 

h_a, con thuyDn,… 

Khi xây d'ng các trZc nghi.m, ng�Si ta l'a ch"n nhJng bài t:p làm sao 

cho $� ph0c t#p c)a chúng $�?c t1ng d-n và không nh�t thi=t $0a tr� nào 

c|ng hoàn thành $�?c. Mui lo#t bài dùng cho tr� em thu�c m�t l0a tu�i 

nh�t $8nh, th�Sng không d��i hai tr1m em, rXi tính k=t qu4 trung bình 

(t0c là tính $i(m trung bình). �i(m trung bình này chính là chu�n c)a l0a 

tu�i $ó. C|ng có khi m�t lo#t bài t:p cho nhiDu l0a tu�i khác nhau. Trong 

tr�Sng h?p $ó, ng�Si ta xác $8nh cho mui l0a tu�i m�t chu�n riêng. 
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—  B�n h�Hng dQn quy trình th"c hi<n trWc nghi<m th�Sng có b@n n�i dung: 

1) Xu�t x0 c)a trZc nghi.m, c� s< lí lu:n và quá trình so#n th4o, chu�n hóa 

trZc nghi.m; 2) Gi�i h#n ph#m vi $o l�Sng c)a trZc nghi.m và nhJng yêu 

c-u khi sH d�ng nó; 3) NhJng ch� d~n vD cách ti=n hành trZc nghi.m, cách 

ch�m $i(m và phân tích k=t qu4 trZc nghi.m; 4) Khóa $i(m trZc nghi.m và 

k=t qu4 $8nh chu�n nhPm giúp nhà nghiên c0u $@i chi=u, so sánh k=t qu4 

c)a nghi.m th( (K=t qu4 $o l�Sng trên tr�) so v�i $8nh chu�n. 

PH��NG PHÁP TRÒ CHUY�N 

Ph��ng pháp trò chuy.n là ph��ng pháp phân tích nhJng ph4n 0ng 

bPng lSi c)a ng�Si $�?c nghiên c0u (khách th( nghiên c0u) diOn ra trong 

các cu�c trò chuy.n v�i nhJng lSi trao $�i $ã $�?c xác $8nh c)a ng�Si 

nghiên c0u. 

Trong khoa h"c giáo d�c m-m non, ng�Si ta có th( trò chuy.n v�i ng�Si l�n 

(các b:c cha m�, các cô giáo, nhJng ng�Si làm công tác qu4n lí giáo d�c 

m-m non...), có th( trò chuy.n v�i tr� em $( nghiên c0u m�t v�n $D nào $ó. 

Trò chuy.n có hai lo#i c� b4n sau $ây: 

—  Trò chuy<n tr"c ti�p (m6t $@i m6t giJa ng�Si nghiên c0u v�i ng�Si $�?c 

nghiên c0u, ng�Si $�?c ch"n làm $@i t�?ng trò chuy.n). v $ây, ng�Si 

nghiên c0u tr'c ti=p ti=p xúc, trò chuy.n, trao $�i v�i ng�Si $�?c nghiên 

c0u $( phát hi.n nhJng v�n $D c-n nghiên c0u. 

Trong nghiên c0u khoa h"c ng�Si ta th�Sng sH d�ng ba ki(u trò chuy.n 

tr'c ti=p sau $ây: Trò chuy<n thYng: �6t th�ng v�n $D v�i ng�Si $�?c 

nghiên c0u vD nhJng v�n $D mình quan tâm nghiên c0u. Trò chuy<n 

“��Zng vòng”: Thay vì h_i th�ng v�n $D, ng�Si nghiên c0u có nhJng câu 

chuy.n “làm quà”, g?i m<, nói xa, nói g-n rXi xen l~n nhJng v�n $D c-n 

quan tâm nghiên c0u $( xét $oán ph4n 0ng tr4 lSi c)a ng�Si $�?c h_i. 

Ho6c dùng nhJng câu chuy.n khác (có liên quan $=n v�n $D c-n quan 

tâm, nghiên c0u) $( trò chuy.n v�i ng�Si $�?c nghiên c0u, qua các câu 

chuy.n $ó mà phát hi.n, $ánh giá v�n $D nghiên c0u, $ó là ki(u trò 

chuy.n “$�Sng vòng”. Trò chuy<n ki�m nghi<m: Sau khi ti=n hành 

nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u dùng nhJng câu chuy.n tâm tình $( ki(m 

tra, ki(m nghi.m xem nhJng v�n $D mà ng�Si $�?c nghiên c0u b�c l� là 

b4n ch�t, là t�t y=u, $úng $Zn hay ch� là cái ng~u nhiên, không $úng s' 

th'c. Th'c t= cho hay rPng, nhiDu khi trong nhJng tâm tr#ng, thSi $i(m 

khác nhau ph4n 0ng tr4 lSi c)a ng�Si $�?c nghiên c0u có th( khác, do 

v:y ki(m tra, ki(m nghi.m nhiDu l-n là c-n thi=t $( có nhJng k=t lu:n 
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khoa h"c $úng $Zn. Vi.c trò chuy.n ki(m nghi.m có th( ti=n hành sau 

khi trò chuy.n th�ng, có th( ti=n hành sau m�t ph��ng pháp nghiên c0u 

(quan sát, trZc nghi.m...) $( kh�ng $8nh k=t qu4 nghiên c0u c)a $D tài. 

—   Trò chuy<n gián ti�p. Là lo#i ph��ng pháp nghiên c0u m�t v�n $D nào $ó 

< m�t $@i t�?ng nào $ó thông qua vi.c trò chuy.n v�i ng�Si khác, ho6c 

thông qua th� tL, $i.n tho#i. Ph��ng pháp trò chuy.n gián ti=p giúp 

ng�Si nghiên c0u $iDu tra — ph_ng v�n trên m�t di.n r�ng không b8 l. 

thu�c nhiDu vào không gian, và tính khuy=t danh cao h�n so v�i trò 

chuy.n tr'c ti=p. Tuy nhiên trò chuy.n gián ti=p c|ng có nhJng h#n ch= 

c)a nó: ng�Si nghiên c0u không quan sát $�?c tâm tr#ng c|ng nh� 

khung c4nh xung quanh ng�Si $�?c trò chuy.n khi tr4 lSi nhJng v�n $D 

c)a ng�Si nghiên c0u. Và do $ó ng�Si nghiên c0u khó có th( ki(m tra 

$�?c tính chân th'c c)a các câu tr4 lSi. 

Nh\ng yêu c$u c? b�n khi s/ d+ng ph�?ng pháp trò chuy<n 

—  Ng�Si nghiên c0u ph4i xác $8nh rõ m�c $ích trò chuy.n. Trên c� s< $ó, 

xác $8nh n�i dung trò chuy.n và xây d'ng k= ho#ch trò chuy.n. K=t qu4 

nghiên c0u ph� thu�c khá l�n vào vi.c xây d'ng h. th@ng câu h_i, xác 

$8nh nhJng v�n $D c-n trò chuy.n, cách th0c trò chuy.n. �Xng thSi, 

c|ng c-n xác $8nh $�?c các ph��ng án trao $�i có th( x4y ra khi ta $6t 

v�n $D nào $ó và c-n ph4i trao $�i cái gì sau $ó, khi h" trao $�i theo m�t 

ph��ng án nào $ó... 

H. th@ng các v�n $D c-n trò chuy.n $�?c xây d'ng thành $D c��ng c)a 

cu�c trò chuy.n. �( cu�c trò chuy.n diOn ra m�t cách t' nhiên, ng�Si 

nghiên c0u ph4i thu�c và làm ch) $�?c nó. Ch� có nh� v:y, trò chuy.n 

m�i mang l#i hi.u qu4. 

—  NhJng yêu c-u c� b4n khi ti=n hành cu�c trò chuy.n 

+  Ph4i ti=p c:n v�i $@i t�?ng m�t cách c<i m< $( gây $�?c thi.n c4m v�i 

ng�Si $�?c nghiên c0u. Nh�t là $@i v�i tr� nh_. Tr� em ch� trò chuy.n hXn 

nhiên, tho4i mái v�i nhà nghiên c0u khi nhà nghiên c0u có m@i quan h. 

thân thi.n $@i v�i tr�. Do v:y $( cu�c trò chuy.n v�i tr� có hi.u qu4 cao, 

$òi h_i nhà nghiên c0u ph4i có thSi gian g-n g|i, làm quen v�i tr�. 

+  Nói cho ng�Si $�?c trò chuy.n hi(u rPng cu�c trao $�i ch� nhPm vào 

m�c $ích khoa h"c và $�?c giJ bí m:t (n=u c-n thi=t). Khi trò chuy.n v�i 

tr� em, ng�Si nghiên c0u c-n t#o ra < tr� s' tho4i mái, vui v� trò chuy.n 

v�i ng�Si nghiên c0u. 
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+  Nh:n di.n nhanh $6c $i(m tâm lí nói chung, tâm tr#ng c)a ng�Si $�?c 

nghiên c0u, $( linh ho#t trong khi trò chuy.n. 

+  Trong quá trình trò chuy.n ph4i bám sát m�c $ích nghiên c0u, không 

tràn lan, bi=t $iDu khi(n cu�c trò chuy.n theo m�c $ích nghiên c0u. 

+  C-n ph4i ghi chép m�t cách t� m�, có h. th@ng nhJng lSi trao $�i giJa ng�Si 

nghiên c0u và $@i t�?ng nghiên c0u m�t cách t= nh8 (có th( ghi âm). NhiDu 

tr�Sng h?p, $( cu�c trò chuy.n diOn ra m�t cách t' nhiên, c<i m<, ng�Si 

nghiên c0u c-n ph4i ghi nh� trong $-u nhJng ph4n 0ng tr4 lSi c)a ng�Si 

$�?c nghiên c0u, k=t thúc cu�c trò chuy.n m�i ghi l#i bPng gi�y bút. 

—  C-n ph4i ph@i h?p v�i các ph��ng pháp nghiên c0u khác, nh�t là ph��ng 

pháp quan sát, trZc nghi.m $( k=t qu4 nghiên c0u có tính thuy=t ph�c h�n. 

PH��NG PHÁP PHÂN TÍCH S�N PH�M HO�T ��NG 

Ho#t $�ng là con $�Sng c� b4n $( hình thành và phát tri(n tâm lí, sinh lí 

tr� em. Và s' phát tri(n tâm, sinh lí tr� em $�?c b�c l� r�t rõ trong ho#t 

$�ng, trong s4n ph�m c)a ho#t $�ng. Do v:y, s4n ph�m ho#t $�ng tr< 

thành ph��ng ti.n, v:t li.u nghiên c0u s' phát tri(n c)a tr� em. 

Ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng là ph��ng pháp phân tích 

nhJng bi(u hi.n vD s' phát tri(n c)a tr� em thông qua s4n ph�m ho#t 

$�ng c)a chúng. 

S4n ph�m ho#t $�ng c)a tr� r�t phong phú, trong $ó có nhJng s4n ph�m 

ta có th( nghiên c0u là: nhJng cH $�ng, kh4 n1ng v:n $�ng, kh4 n1ng sH 

d�ng tL trong quá trình ho#t $�ng và giao ti=p; s4n ph�m c)a ho#t $�ng 

t#o hình: v�, n6n, cZt dán, x=p hình..., s4n ph�m c)a ho#t $�ng vui ch�i: 

s4n ph�m c)a trò ch�i xây d'ng — lZp ghép, kh4 n1ng thao tác, hành 

$�ng trong trò ch�i có lu:t (trò ch�i v:n $�ng, trò ch�i h"c t:p). Trong 

$ó, s4n ph�m c)a ho#t $�ng t#o hình và s4n ph�m c)a trò ch�i xây d'ng 

là nhJng s4n ph�m bi(u hi.n khá rõ vD trình $� phát tri(n c)a tr�. 

S4n ph�m ho#t $�ng ph4n ánh trình $� phát tri(n tâm lí, sinh lí c)a tr�. 

Tu� thu�c vào $@i t�?ng, nhi.m v� nghiên c0u c)a $D tài, ng�Si nghiên 

c0u c-n xác $8nh $úng $Zn nên phân tích lo#i s4n ph�m ho#t $�ng nào 

là chính. �ành rPng ph4i phân tích s4n ph�m ho#t $�ng $ó trong m@i 

quan h. th@ng nh�t v�i các ho#t $�ng khác. 

M4t s� yêu c$u khi s/ d+ng ph�?ng pháp phân tích s�n phUm ho3t �4ng 

c�a tr� 

Nh� trên $ã trình bày, s4n ph�m ho#t $�ng ph4n ánh trình $� phát tri(n 

c)a tr�, song b4n thân s4n ph�m ho#t $�ng bao giS c|ng < tr#ng thái 
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tWnh, tXn $"ng, ch0a $'ng $6c $i(m phát tri(n tâm sinh lí c)a tr�. Do v:y, 

$( sH d�ng ph��ng pháp này m�t cách có hi.u qu4, ng�Si nghiên c0u 

c-n ph4i th'c hi.n nhJng yêu c-u sau: 

—  Ph4i k=t h?p ch6t ch� v�i ph��ng pháp quan sát và trò chuy.n $( có c� 

s< phân tích m�t cách khách quan, chính xác (không suy diOn, không áp 

$6t theo ý ch) quan c)a mình) vD nhJng bi(u hi.n c)a s' phát tri(n < tr� 

qua s4n ph�m ho#t $�ng. T0c là ng�Si nghiên c0u ph4i quan sát quá 

trình $i $=n s4n ph�m c)a tr�, trò chuy.n v�i tr� trong quá trình tr� t#o 

ra s4n ph�m. Ví d�: khi ta quan sát tr� v� m�t b0c tranh, ta $( ý xem tr� 

v� cái gì tr��c, cái gì sau, tâm tr#ng, thao tác c)a tr�, và h_i tr� $ang v� 

cái gì (th'c t=, n=u ta không h_i khi tr� v�, ho6c sau khi v� thì nhiDu khi ta 

không bi=t tr� v� cái gì, ta không $oán $�?c hình mà tr� v� là cái gì). 

—  Ph4i mô t4, “d'ng” l#i các thao tác trong quá trình ho#t $�ng $( t#o ra 

s4n ph�m c)a tr�: Logic các thao tác diOn ra nh� th= nào? Bao nhiêu l-n 

thH sai, thSi $i(m t#o ra s4n ph�m?... 

—  Ngoài ra, ng�Si nghiên c0u c-n ph4i mô t4 hoàn c4nh khách quan và ch) 

quan c)a tr� trong quá trình ho#t $�ng $( t#o ra s4n ph�m (nhJng tác 

$�ng c)a ngo#i c4nh, h0ng thú, tâm tr#ng c)a tr�...). 

PH��NG PHÁP NGHIÊN CmU “TIdU S�” TR� EM 

Ph��ng pháp nghiên c0u “ti(u sH” tr� em (hay còn g"i là ph��ng pháp 

nghiên c0u ti=n trình sinh tr�<ng và phát tri(n c)a tr� em) là ph��ng 

pháp nghiên c0u — phân tích nhJng y=u t@ khách quan và ch) quan 4nh 

h�<ng $=n quá trình sinh tr�<ng và phát tri(n c)a tr� em. Trên c� s< $ó 

tìm ki=m gi4i pháp $( tác $�ng (ho6c c4i t#o) nhPm thúc $�y s' sinh 

tr�<ng và phát tri(n c)a tr� m�t cách tích c'c. 

Trong y h"c, nhS phân tích nhJng y=u t@ khách quan và ch) quan tác 

$�ng $=n quá trình sinh tr�<ng c)a tr� < các thSi kì khác nhau mà ng�Si 

ta $ã tìm $�?c nhJng gi4i pháp $úng $Zn $( ch1m chJa cho tr� em. Các 

nhà tâm lí h"c, y h"c cho hay rPng, cùng m�t c1n b.nh, song nguyên 

nhân d~n $=n c1n b.nh có th( khác nhau: có th( do nguyên nhân sinh lí, 

có th( do nguyên nhân tâm lí. Và do v:y ph��ng pháp $iDu tr8 c|ng khác 

nhau giJa b.nh th'c th( và b.nh tâm th(. 

Trong lWnh v'c khoa h"c giáo d�c, nhS phân tích nhJng y=u t@ khách quan 

và ch) quan tác $�ng $=n quá trình phát tri(n c)a tr� em, ng�Si ta tìm ra 

$�?c nhJng gi4i pháp có hi.u qu4 nhPm c4i t#o, phát huy s' phát tri(n c)a 

tr� em, ng1n ngLa nhJng tác $�ng x�u $=n quá trình phát tri(n c)a tr� em. 
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N4i dung c? b�n khi nghiên c&u “ti�u s/” tr� em 

—  ThSi kì thai nghén c)a ng�Si m�: S0c kho� c)a ng�Si m� và v�n $D ch1m sóc 

s0c kho�, d��ng thai? Y=u t@ tâm lí — tinh th-n c)a ng�Si m� (có gì $6c bi.t)? 

—  Tình tr#ng sinh n< c)a ng�Si m�: �0a tr� là con $-u lòng hay con th0 m�y? 

�0a tr� sinh ra $) tháng hay thi=u tháng? �0a tr� sinh ra bình th�Sng hay 

ph4i m�, hút...? Tr"ng l�?ng c)a tr� m�i sinh? NhJng d�u hi.u khác? 

—  Cu�c s@ng c)a tr� trong gia $ình: �0a tr� sinh ra có theo ý mu@n c)a gia 

$ình không? V8 th= c)a $0a tr� trong gia $ình? V1n hoá gia $ình? Ph��ng 

pháp nuôi d#y tr� và quan ni.m c)a mui thành viên trong gia $ình vD 

vi.c nuôi d#y tr�? 

—  �nh h�<ng c)a môi tr�Sng xung quanh: Quan h. c)a tr� v�i nhJng 

ng�Si xung quanh? V�n $D khí h:u, v. sinh môi tr�Sng? 

— NhJng sang ch�n vD tâm lí — th( ch�t c)a tr� trong quá trình sinh tr�<ng và 

phát tri(n: NhJng sang ch�n vD tâm lí: ho4ng lo#n, m�t mát, lo âu? NhJng 

sang ch�n vD th'c th(: ngã, b_ng, gãy chân, tay, ngã v� $-u, g~y r1ng...? 

—  NhJng b.nh t:t < tr� và ph��ng pháp $iDu tr8: B.nh gì? ThSi $i(m mZc 

b.nh? B.nh lí kéo dài bao lâu? Ph��ng pháp $iDu tr8: �ông y? Tây y? 

—  Tình tr#ng s0c kho� và tâm lí c)a tr� qua tLng thSi kì: S� sinh? Trong 

n1m $-u? N1m th0 2, th0 3, m~u giáo bé, nh�, l�n,…? 

—  Cu�c s@ng c)a tr� < tr�Sng m-m non ($@i v�i nhJng tr� h"c < tr�Sng m-m 

non): Quan h. c)a tr� v�i cô giáo? C)a tr� v�i b#n bè? NhJng trò ch�i mà tr� 

yêu thích? NhJng tr< ng#i c)a tr� khi ch�i, h"c? NhJng khác bi.t trong quan 

h. 0ng xH, trong 1n u@ng, vui ch�i giJa nhà tr�Sng và gia $ình?… 

Nh\ng yêu c$u khi s/ d+ng ph�?ng pháp nghiên c&u ti�u s/ tr� em 

Có th( nói rPng $ây là ph��ng pháp nghiên c0u sâu m�t cá nhân, mang 

tính ch�t $8nh tính, do v:y r�t ph0c t#p. �( $ánh giá m�t cách chính xác 

s' phát tri(n c)a tr� em khi sH d�ng ph��ng pháp này, ng�Si nghiên c0u 

c-n $4m b4o nhJng yêu c-u sau: 

—  Ph4i mô t4 m�t cách chính xác nhJng bi(u hi.n vD s' phát tri(n tâm lí, 

sinh lí tr� em. 

—  Ph4i tìm hi(u m"i y=u t@, m"i s' ki.n diOn ra trong cu�c s@ng c)a tr�, xác 

$8nh $�?c nhJng y=u t@ tác $�ng $=n quá trình sinh tr�<ng và phát tri(n 

c)a tr�. NhiDu tr�Sng h?p s' phát tri(n không bình th�Sng vD th( ch�t: 

béo phì, suy dinh d��ng, $ái d-m, bi=ng 1n l#i do nguyên nhân tâm lí 

tinh th-n. Do v:y, $( xác $8nh $�?c $úng các y=u t@ 4nh h�<ng $=n s' 
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phát tri(n c)a tr�, ng�Si nghiên c0u ph4i theo dõi trong m�t thSi gian 

dài, tránh s' ng� nh:n. 

—  Ph4i k=t h?p v�i ph��ng pháp quan sát, trò chuy.n $( xác $8nh rõ $6c 

$i(m phát tri(n c)a tr�. 

PH��NG PHÁP �I U TRA VIeT  

Ph��ng pháp $iDu tra vi=t là ph��ng pháp dùng hàng lo#t nhJng câu h_i 

$ã in s�n vào trong các phi=u $( ng�Si $�?c nghiên c0u $"c và tr4 lSi. 

D'a vào nhJng tài li.u thu th:p $�?c, ng�Si nghiên c0u phân tích, $ánh 

giá v�n $D c-n nghiên c0u. 

Ph��ng pháp này c|ng $�?c sH d�ng khá nhiDu trong khoa h"c giáo d�c 

nói chung và khoa h"c giáo d�c m-m non. K=t qu4 $iDu tra là nhJng 

thông tin quan tr"ng cho quá trình nghiên c0u và là c1n c0 quan tr"ng 

$( $D xu�t nhJng gi4i pháp khoa h"c hay gi4i pháp th'c tiOn. �ây là m�t 

ph��ng pháp quan tr"ng $( $ánh giá hi.n tr#ng giáo d�c. Trong thSi 

gian ngZn, ta có th( ph_ng v�n $�?c nhiDu ng�Si, do v:y có nhJng nh:n 

$8nh $úng $Zn vD th'c tiOn.  

Các b�Hc ti�n hành �i>u tra 

—  Xây d"ng k� ho3ch �i>u tra. C1n c0 vào $@i t�?ng, nhi.m v� nghiên c0u 

c)a $D tài, ng�Si nghiên c0u ph4i xây d'ng $�?c k= ho#ch $iDu tra: 

�iDu tra cái gì — n�i dung ($@i t�?ng nghiên c0u)? �( làm gì — m�c $ích 

$iDu tra? �iDu tra < $âu? L'c l�?ng tham gia? Kinh phí $iDu tra? ThSi 

gian $iDu tra?... 

 —  Thi�t k� phi�u �i>u tra. Phi=u $iDu tra là công c� $( thu th:p các dJ ki.n 

c-n nghiên c0u. Nó gXm h. th@ng các câu h_i vD nhJng v�n $D c-n 

nghiên c0u $�?c sZp x=p theo ý $X c)a ng�Si nghiên c0u. 

Trong phi=u $iDu tra, th�Sng có hai lo#i câu h_i c� b4n: câu h_i $óng và 

câu h_i m<. 

Câu h`i �óng là nhJng câu h_i $ã có s�n các ph��ng án tr4 lSi, ng�Si 

$�?c h_i ch� vi.c l'a ch"n m�t hay m�t vài ph��ng án trong các ph��ng 

án $ó $( tr4 lSi, bPng cách $ánh d�u (+, x, hay khoanh tròn...). 

Ví d+ 1: Anh (ch8) th�Sng cho cháu ng) lúc m�y giS? (hãy khoanh tròn 

vào thSi $i(m mà anh (ch8) th�Sng cho cháu $i ng)). 

a. 20h; b. 21h; c. 22h; d. 23h30. 
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Ví d+ 2: Ai là ng�Si ch8u trách nhi.m chính trong vi.c nuôi d#y cháu < gia 

$ình? ($ánh d�u x vào ng�Si nào d��i $ây mà anh (ch8) cho là $úng v�i 

gia $ình mình). 

b.  Ông, bà; b. ChXng; c. V?; d. Cô, chú; e. Ng�Si giúp vi.c  

Câu h`i m  là nhJng câu h_i mà ng�Si $�?c h_i t' vi=t ra nhJng ý ki=n 

tr4 lSi c)a mình theo yêu c-u c)a câu h_i. 

Ví d+ 1: Anh (ch8) có suy nghW gì vD nguyên nhân c)a s' nhõng nh�o, 

b��ng b�nh c)a con em mình? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Ví d+ 2: Anh (ch8) th�Sng làm gì khi con cái mình b��ng b�nh? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

NhiDu tr�Sng h?p, trong m�t câu h_i có hai hình th0c tr4 lSi (câu h_i k=t 

h?p vLa $óng, vLa m<). 

Ví d+: Anh (ch8) có yêu thích nghD nuôi d#y tr� không? (khoanh tròn vào 

ý nào d��i $ây phù h?p v�i suy nghW và tình c4m c)a anh (ch8)). 

a. R�t thích;      b. T��ng $@i thích;  

c. VLa thích, vLa không thích;   d. Không thích lZm;  

e. Hoàn toàn không thích; 

Vì sao? ............................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Nh\ng yêu c$u khi thi�t k� phi�u �i>u tra: 

+  M< $-u m�t phi=u $iDu tra ph4i trình bày rõ m�c $ích c)a cu�c $iDu tra; 

ph4i giúp ng�Si $�?c h_i hi(u $�?c rPng cu�c $iDu tra này mang ý nghWa 

xã h�i, có l?i cho ng�Si $�?c h_i; ý ki=n c)a ng�Si $�?c h_i là r�t quan 

tr"ng và không ph��ng h#i gì $=n ng�Si $�?c h_i. �( ng�Si $�?c h_i 
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hoàn toàn yên tâm, tho4i mái và trung th'c h�n khi tr4 lSi câu h_i, ngay 

tL $-u b4ng h_i có th( nói rõ cho ng�Si $�?c h_i hi(u rPng, h" có th( 

không c-n ghi rõ h" tên c)a mình vào phi=u $iDu tra. T0c là b4ng h_i 

ph4i làm rõ $�?c tính bí m:t hay tính vô danh $@i v�i nhJng tr4 lSi c)a 

ng�Si $�?c h_i. 

+  Các câu h_i $�a ra ph4i ngZn g"n, rõ ràng, dO hi(u và phù h?p v�i m�c 

$ích, nhi.m v� nghiên c0u, tránh nhJng câu h_i m:p mS, $a nghWa làm 

cho ng�Si $�?c h_i không hi(u, ho6c không bi=t tr4 lSi theo h��ng nào. 

�Xng thSi c|ng không nên $�a ra nhJng câu h_i có tính ch�t áp $6t hay 

g?i ý.  

+  Các câu h_i $�a ra ph4i hình dung $�?c các ph��ng án tr4 lSi, nh�t là 

nhJng câu h_i m<. T0c là ng�Si nghiên c0u ph4i xác $8nh $�?c các kh4 

n1ng tr4 lSi khi ta tung ra m�t v�n $D nào $ó. �iDu này giúp ng�Si 

nghiên c0u thu $�?c nhJng thông tin theo mong mu@n, ch) $�ng trong 

xH lí, phân tích thông tin và tránh $�?c nhJng thông tin không c-n thi=t. 

+  Ph4i sZp x=p xen k� câu h_i $óng, câu h_i m< và nhJng câu h_i ki(m tra 

tính trung th'c c)a nhJng câu tr4 lSi < ng�Si $�?c h_i.  

+  �@i v�i nhJng câu h_i $óng, ng�Si nghiên c0u ph4i xác $8nh ph��ng án 

xH lí m�t cách c� th(. 

NhJng câu h_i có tính ch�t l'a ch"n (có ho6c không), ho6c có l'a ch"n 

m�t trong nhJng ph��ng án tr4 lSi thì các ph��ng án l'a ch"n ph4i $-y 

$) và lo#i trL các ph��ng án khác. 

NhJng câu h_i vD m0c $�, th0 b:c có th( $�?c trình bày theo hàng 

ngang hay hàng d"c. 

Ví d+ 1: Ng�Si ta nói rPng tr� em ti=p xúc v�i nhJng $X ch�i b#o l'c (dao, 

ki=m, súng, $#n...) là không t@t, anh (ch8) có $Xng ý v�i $iDu $ó không? 

($ánh d�u + vào ý ki=n nào phù h?p v�i ý ki=n c)a anh (ch8)). 

�  Hoàn toàn $Xng ý 

�  �Xng ý 

�  Ch�a h�n 

�  Không $Xng ý 

�  Hoàn toàn không $Xng ý 
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Ví d+ 2: Anh (ch8) suy nghW th= nào vD tình hình giáo d�c m-m non < $8a 

ph��ng ta hi.n nay? ($ánh d�u x vào c�t mà anh (ch8) cho là $úng). 

Các v�n �� 

R�t 

t�t 

T�t 

Bình 

th��ng 

T�i 

R�t 

t�i 

N�i dung ch��ng trình      

Ph��ng pháp giáo d�c      

�X dùng, $X ch�i, ph��ng ti.n d#y h"c      

��i ng| giáo viên      

Trong nhJng tr�Sng h?p trên ta có th( cho thang $i(m tL 5 $=n 1  

(5 t��ng 0ng v�i hoàn toàn $Xng ý,... 1 t��ng 0ng v�i hoàn toàn không 

$Xng ý; hay 5 t��ng 0ng v�i r�t t@t,... 1 t��ng 0ng v�i r�t tXi). 

Ngoài ra, trong nhiDu tr�Sng h?p ng�Si nghiên c0u mu@n tìm hi(u 

nh:n th0c, thái $� c)a $@i t�?ng vD m�t s@ quan ni.m hay m�t s@ v�n 

$D nào $ó, khi $ó c-n có câu h_i mang tính ch�t sZp x=p các v�n $D 

theo th0 h#ng. 

Ví d+: “D��i $ây là m�t s@ nghD nghi.p trong xã h�i, anh (ch8) hãy sZp 

x=p các nghD nghi.p $ó theo th0 t' tL cao xu@ng th�p nhJng nghD 

nghi.p mà anh ch8 thích. (Thích nh�t (1), thích th0 hai (2)...). 

Bác sW, Giáo viên, Ti=p viên hàng không, Lu:t s�, Ngân hàng, H��ng d~n 

viên du l8ch. 

+  Cu@i b4ng h_i là m�t câu h_i tìm hi(u vD b4n thân ng�Si $iDu tra: gi�i 

tính, nghD nghi.p, tu�i tác, trình $� h"c v�n, n�i <... Tuy nhiên, nh� $ã 

trình bày, không nh�t thi=t yêu c-u ng�Si $�?c h_i ghi rõ h" tên. 

Ch)n mQu �i>u tra. M~u $iDu tra là t:p h?p nhJng ph-n tH (khách th() 

$�?c ch"n l'a mang tính ch�t $6c tr�ng — ph� bi=n cho m�t nhóm (l�p) 

khách th( nào $ó $�?c nhà nghiên c0u ch"n làm khách th( nghiên c0u 

c)a $D tài ($�?c ch"n m~u $( kh4o sát $iDu tra). M~u $iDu tra có hai 

d#ng: m~u có tính ch�t xác su�t (Ch"n ng~u nhiên) và m~u không có 

tính ch�t xác su�t (Ch"n $#i di.n). 

�( ch"n $�?c m�t m~u $iDu tra chính xác, c-n l�u ý m�y $i(m sau $ây: 

+  Vi.c ch"n m~u $iDu tra ph4i c1n c0 vào gi4 thuy=t khoa h"c, nhi.m v� 

nghiên c0u c)a $D tài. �D tài nghiên c0u cái gì? Theo h��ng nào?  
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�@i t�?ng nghiên c0u $�?c b�c l� rõ nét < nhóm nào, < l�p nào? ($� 

tu�i, gi�i tính, nghD nghi.p, hoàn c4nh s@ng,...) 

+  Ph4i có hi(u bi=t lí lu:n vJng chZc vD nhóm khách th( $�?c ch"n 

làm m~u. Ví d�: �6c $i(m tâm lí — tính cách c)a $� tu�i, gi�i tính, 

nghD nghi.p... 

+  C-n ph4i c1n c0 vào nhJng $iDu ki.n khách quan và ch) quan c)a mình 

$D xác $8nh $� l�n c)a m~u. �iDu tra bao nhiêu ng�Si, < $8a ph��ng nào 

(xa hay g-n?); ph� thu�c vào kinh phí nghiên c0u, ph��ng ti.n nghiên 

c0u, thSi gian nghiên c0u và kh4 n1ng c)a b4n thân ng�Si nghiên c0u. 

+  Ph4i $8nh h��ng tr��c $�?c vi.c xH lí k=t qu4 theo m~u $ã ch"n: XH lí 

theo ph��ng th0c nào? Khai thác khía c#nh nào?... 

—  Ti�n hành �i>u tra. Sau khi xây d'ng $�?c phi=u $iDu tra, ch"n $�?c 

m~u $iDu tra, ng�Si nghiên c0u t� ch0c m�t cu�c $iDu tra. �( cu�c $iDu 

tra ti=n hành m�t cách ch) $�ng, thu:n l?i và có hi.u qu4, tr��c tiên 

ng�Si nghiên c0u ph4i “tiDn tr#m”. T0c là liên h. v�i $8a ph��ng $( trao 

$�i vD m�c $ích $iDu tra, k= ho#ch $iDu tra,… Ti=p theo, ng�Si nghiên 

c0u ti=p xúc v�i các cá nhân, nhóm $( $iDu tra. Khi ti=p xúc v�i các cá 

nhân c|ng nh� các nhóm, ng�Si nghiên c0u c-n nói rõ m�c $ích nghiên 

c0u, ý nghWa c)a vi.c tr4 lSi c)a nhJng ng�Si $�?c h_i $@i v�i cu�c $iDu 

tra. �Xng thSi c|ng c-n t#o ra không khí c<i m<, thân tình giJa ng�Si 

nghiên c0u v�i ng�Si $�?c h_i, và làm cho h" hi(u rõ vi.c tr4 lSi trung 

th'c, th�ng thZn là c-n thi=t, không ph��ng h#i gì $=n cá nhân h". Sau 

khi ng�Si $�?c h_i hi(u $�?c m�c $ích, ý nghWa c)a cu�c $iDu tra, có 

tâm th= s�n sàng tham gia vào vi.c tr4 lSi các câu h_i, ng�Si nghiên c0u 

h��ng d~n m�t cách khái quát, ngZn g"n cách tr4 lSi các câu h_i. K=t 

thúc cu�c $iDu tra, ng�Si nghiên c0u l�u ý nhJng ng�Si $�?c h_i cho 

bi=t nhJng thông tin vD b4n thân (th�Sng là câu h_i cu@i cùng vD tu�i, 

gi�i tính, nghD nghi.p, trình $� v1n hoá....) và cám �n ng�Si $�?c h_i $ã 

tham gia cu�c $iDu tra. 

—  X/ lí và phân tích k�t qu� �i>u tra. Ng�Si nghiên c0u thu th:p và xH lí k=t 

qu4 theo d' ki=n $ã xác $8nh. Tuy nhiên, khi xH lí k=t qu4 $iDu tra, ng�Si 

nghiên c0u có th( $iDu ch�nh, b� sung n�i dung, ph��ng án xH lí k=t qu4 

cho phù h?p v�i th'c tiOn $iDu tra. D'a vào k=t qu4 thu th:p th'c tiOn 

trong quá trình $iDu tra, ng�Si nghiên c0u phân tích, bình lu:n và rút ra 

nhJng k=t lu:n khoa h"c. 
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PH��NG PHÁP T¢NG KeT KINH NGHI�M 

Ph��ng pháp t�ng k=t kinh nghi.m là ph��ng pháp dùng lí lu:n khoa 

h"c giáo d�c m-m non $( phân tích, $ánh giá th'c tiOn giáo d�c m-m 

non. Trên c� s< phân tích, $ánh giá th'c tiOn rút ra nhJng k=t lu:n b� ích 

cho khoa h"c và nhPm c4i t#o th'c tiOn. T0c là d'a vào h. th@ng lí lu:n 

$ã $�?c nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u phân tích, $ánh giá m6t tích c'c 

hay m6t h#n ch= vD m�t v�n $D nào $ó trong th'c tiOn giáo d�c m-m 

non. Trên c� s< $ó rút ra nhJng quy lu:t, xu h��ng phát tri(n c)a công 

tác giáo d�c m-m non. 

Trong khoa h"c giáo d�c nói chung, giáo d�c m-m non nói riêng, t�ng 

k=t kinh nghi.m th�Sng h��ng vào nghiên c0u diOn bi=n và nguyên 

nhân c)a các hi.n t�?ng giáo d�c và nghiên c0u các gi4i pháp �u vi.t 

h�n nhPm nâng cao hi.u qu4 giáo d�c. 

Ti�n trình tDng k�t kinh nghi<m 

—  Phát hi.n các s' ki.n, hi.n t�?ng $i(n hình có 4nh h�<ng l�n $=n th'c 

tiOn giáo d�c. NhJng $i(n hình này th�Sng t' b�c l� nhJng s' ki.n quan 

tr"ng, m�i m� mà m"i ng�Si $Du quan tâm. 

—  Tham quan, g6p g�, trao $�i v�i nhJng ng�Si tr'c ti=p tham gia vào s' 

ki.n, hi.n t�?ng $i(n hình. 

—  L:p l#i mô hình s' ki.n, khôi ph�c l#i s' ki.n, hi.n t�?ng $ã x4y ra, c@ 

gZng $#t t�i nguyên b4n. 

—  Phân tích tLng m6t c)a s' ki.n, hi.n t�?ng, nhJng nguyên nhân xu�t 

hi.n, quá trình diOn bi=n c)a s' ki.n, hi.n t�?ng và nhJng thành công 

hay th�t b#i c)a nhJng gi4i pháp giáo d�c. 

—  D'a vào lí lu:n khoa h"c giáo d�c m-m non $( phân tích các s' ki.n, tìm 

ra nhJng k=t lu:n khách quan vD b4n ch�t và quy lu:t phát tri(n c)a s' 

ki.n, hi.n t�?ng giáo d�c, rút ra $�?c nhJng bài h"c c-n thi=t. 

—  NhJng bài h"c rút ra $�?c phân tích và 0ng d�ng vào th'c tiOn nhPm c4i 

t#o và phát tri(n th'c tiOn. 

M4t s� �i�m l�u ý khi s/ d+ng ph�?ng pháp tDng k�t kinh nghi<m trong 

nghiên c&u khoa h)c và &ng d+ng k�t qu� nghiên c&u vào th"c ti5n 

T�ng k=t kinh nghi.m là m�t v�n $D c-n thi=t, có ý nghWa thi=t th'c trong 

công tác nghiên c0u khoa h"c c|ng nh� trong ho#t $�ng th'c tiOn, song 

$( bài h"c kinh nghi.m có giá tr8 0ng d�ng, ng�Si nghiên c0u c-n: 
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—  Nhìn th'c tiOn v�i con mZt v:n $�ng và phát tri(n, không nên l�y kinh 

nghi.m c| (lui thSi) áp d�ng vào thSi $#i m�i. NhiDu s' ki.n < giai $o#n 

l8ch sH này cho là sáng ki=n, tiên ti=n, song sang m�t giai $o#n l8ch sH 

m�i, nó ch�a h�n là tiên ti=n, có khi còn l#c h:u. 

—  Mui $8a ph��ng, mui tr�Sng có nhJng $iDu ki.n khách quan và ch) quan 

khác nhau, do v:y không th( áp d�ng m�t cách máy móc kinh nghi.m c)a 

$8a ph��ng này vào $8a ph��ng khác. Ngay trong m�t $8a ph��ng, giJa 

các tr�Sng m-m non c|ng có nhJng $iDu ki.n khách quan và ch) quan 

khác nhau, do $ó c|ng khó có th( áp d�ng máy móc kinh nghi.m c)a 

nhau. V�n $D $6t ra là, c-n ph4i linh ho#t, sáng t#o khi áp d�ng nhJng 

kinh nghi.m giáo d�c vào th'c tiOn c)a $8a ph��ng, c)a tr�Sng mình. 

—  Th'c tiOn cho hay rPng, kinh nghi.m giáo d�c nh� con dao hai l��i. N=u 

ta bi=t áp d�ng nó m�t cách linh ho#t, sáng t#o phù h?p v�i hoàn c4nh 

khách quan và ch) quan c)a $8a ph��ng, c)a tr�Sng thì hi.u qu4 giáo 

d�c s� $�?c nâng cao. Ng�?c l#i, n=u ta áp d�ng kinh nghi.m c)a $8a 

ph��ng khác m�t cách máy móc, không phù h?p v�i $iDu ki.n th'c tiOn 

c)a $8a ph��ng mình, tr�Sng mình thì hi.u qu4 giáo d�c có th( b8 gi4m 

sút, th�t b#i. 

3.3. Ti�n trình hot ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau:  

1)  L:p b4ng t�ng h?p vD các ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn trong 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non theo g?i ý sau: 

TT 

Tên  

ph�"ng pháp 

Khái ni#m 

ph�"ng pháp 

Các b�&c  

ti�n hành 

Nh)ng yêu c+u 

khi s. d/ng 

1     

2     

3     

4     

5     

…     
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2)  Quan sát giS ch�i c)a tr� l�p m~u giáo (bé/nh�/l�n) < các góc, ghi l#i 

m�t cách chi ti=t nhJng bi(u hi.n c)a tr� trong quá trình ch�i: 

a)  Th_a thu:n c)a tr� tr��c khi ch�i. 

b)  Ti=n trình tham gia ch�i c)a tr�: H0ng thú ch�i c)a tr�; KW n1ng ch�i; 

S' h?p tác c)a tr� trong nhóm ch�i và giJa các nhóm ch�i trong m�t 

giS ch�i;… 

c)  K=t thúc ch�i? 

Trên c� s< thông tin thu th:p $�?c, hãy $�a ra nh:n xét vD ho#t $�ng vui 

ch�i c)a l�p. 

3)  D'a vào hX s� c)a tr� và nhJng thông tin thu th:p $�?c tL nhJng cu�c 

ti=p xúc v�i ph� huynh, hãy xây d'ng chân dung m�t $0a tr� mà anh/ch8 

cho là phát tri(n không bình th�Sng. 

4)  Xây d'ng m�t phi=u $iDu tra các b:c ph� huynh vD vi.c nuôi con kh_e, 

d#y con ngoan. N�i dung $iDu tra nên t:p trung vào m�t s@ v�n $D sau $ây: 

—  NhJng hi(u bi=t c)a ph� huynh vD ch= $� dinh d��ng $@i v�i tr�; vD giS 

gi�c sinh ho#t, v. sinh cho tr�; … 

—  NhJng hi(u bi=t c)a ph� huynh vD giáo d�c tr� em; Vai trò c)a cha m� 

$@i v�i s' hình thành, phát tri(n nhân cách c)a tr�; Ph��ng pháp, bi.n 

pháp giáo d�c c)a gia $ình. 

—  NhJng thu:n l?i và khó kh1n c)a gia $ình trong vi.c ch1m sóc, giáo d�c 

tr� em;… 

D'a trên thông tin tr4 lSi c)a các b:c cha m� và nhJng bi(u hi.n c)a tr� 

< tr�Sng l�p, hãy $�a ra nhJng lSi khuyên phù h?p giúp các b:c cha m� 

nuôi d#y con t@t h�n. 

3.4. Thông tin ph�n h�i 

Nhóm ph��ng pháp th'c tiOn bao gXm: ph��ng pháp quan sát, ph��ng 

pháp th'c nghi.m, ph��ng pháp trZc nghi.m, ph��ng pháp trò chuy.n, 

ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng, ph��ng pháp nghiên c0u 

“ti(u sH” tr� em, ph��ng pháp $iDu tra vi=t, ph��ng pháp t�ng k=t kinh 

nghi.m. Mui ph��ng pháp nghiên c0u này có ch0c n1ng, th= m#nh nh�t 

$8nh. Do v:y, trong nghiên c0u th'c tiOn c-n ph@i h?p nhiDu ph��ng 

pháp nghiên c0u, có nh� v:y k=t qu4 nghiên c0u m�i $-y $), toàn di.n. 

Tuy nhiên, tùy thu�c vào n�i dung, nhi.m v� c)a $D tài mà ta ch"n ph@i 

h?p m�t s@ ph��ng pháp c-n thi=t (ch0 không ph4i là sH d�ng t�t c4 m"i 
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ph��ng pháp trên $ây) và c|ng c-n xác $8nh rõ ph��ng pháp nào là 

ph��ng pháp nghiên c0u chính c)a $D tài, nhJng ph��ng pháp nào là 

hu tr?. 

Ho�t ��ng 4. Nghiên c�u và v(n d"ng ph,-ng pháp x5 lí s6 li7u b9ng toán 

h�c th6ng kê trong nghiên c�u khoa h�c giáo d"c m�m non (2 ti�t) 

4.1. M�c tiêu hot ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c nZm $�?c m�t s@ công th0c toán h"c th@ng kê th�Sng sH 

d�ng trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non và ý nghWa c)a nó 

trong vi.c $8nh l�?ng các k=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn. 

—  Bi=t v:n d�ng m�t s@ công th0c toán h"c th@ng kê $( xH lí s@ li.u th'c 

tiOn trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

4.2. Thông tin ngu�n 

Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c nói chung, khoa h"c giáo d�c m-m 

non, ng�Si ta th�Sng sH d�ng m�t s@ công th0c toán h"c th@ng kê mô t4 

(Công th0c tính t� l. %; tính $i(m trung bình c�ng; tính $� l.ch chu�n; 

h. s@ t��ng quan giJa các $#i l�?ng;…) và th@ng kê suy lu:n (Ki(m $8nh 

ý nghWa giá tr8 c)a b4ng th@ng kê qua t-tets ho6c qua $i(m Z). T�t c4 các 

công th0c này $Du có th( dùng ph-n mDm Microsoft EXCEL $( tính toán. 

T� l. % $�?c sH d�ng khá ph� bi=n trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c. 

Tính t� l. % theo công th0c sau:  

 =

m

p

n

 x 100 

Trong $ó: p là t� l. % 

 m là s@ l�?ng ph-n tH cùng lo#i $�?c quy $�i  

 n là s@ l�?ng toàn nhóm nghiên c0u. 

�i�m trung bình c4ng: là $i(m trung bình c�ng c)a t�t c4 các $i(m trong 

phân b@. Công th0c tính $i(m trung bình c�ng nh� sau: 

 =

∑
i

X

X

n

 

Trong $ó Σ là t�ng s@, X là m�t $i(m s@ thô b�t kì, n là s@ khách th( 

nghiên c0u. 
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Ví d�, trong m�t nghiên c0u vD kh4 n1ng ghi nh� c)a tr� m~u giáo l�n, 

ng�Si ta thu $�?c k=t qu4 nh� sau: 14, 17, 19, 18, 21, 24, 27, 25, 22, 28. 

Tính $i(m trung bình c�ng vD kh4 n1ng ghi nh� c)a nhóm tr� này. 

�i(m trung bình c�ng c)a nhóm tr� này là: 

 =

∑
i

X

X

n

 = 

+ + + + + + + + +

= =

�

14 17 19 18 21 24 27 25 22 28

X 21,5

10

 

�4 l<ch chuUn (σ) ph4n ánh phân b@ các giá tr8. Công th0c tính nh� sau: 

 

−

σ=

∑

n

2

i

1

(X X)

n

 

Trong $ó δ  là $� l.ch chu�n, Σ  là t�ng s@, X

i

 là $i(m thô (i = 1 — n), X  là 

trung bình c�ng, n là s@ các $i(m trong phân b@.  

Sau $ây là các b��c tính $� l.ch chu�n: 

1.  Tính trung bình c�ng c)a phân b@. 

2.  L�y tLng $i(m s@ trL trung bình c�ng. TLng k=t qu4 kí hi.u nh� sau:  

3.  X

i

 — X . 

4.  Bình ph��ng tLng hi.u. 

5.  L�y t�ng các hi.u bình ph��ng Σ  (X

i

 — X )

2

. 

6.  Chia t�ng này cho s@ l�?ng các $i(m s@, g"i giá tr8 này là $� bi=n thiên. 

7.  L�y c1n b:c hai c)a $� bi=n thiên. �ó chính là $� l.ch chu�n (δ). δ  càng 

nh_ thì k=t qu4 càng ch�m ($� phân tán c)a các $i(m s@ th�p), ng�?c l#i 

δ  càng l�n thì $� phân tán c)a các $i(m s@ càng cao (Ví d� có s' khác 

bi.t l�n giJa các tr� trong m�t nghiên c0u nào $ó). 

N=u tính th) công ta c-n l:p b4ng th@ng kê nh� sau: 

�i0m thô Trung bình c�ng X

i

 — X  (X

i

 — X )

2 
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H< s� t�?ng quan. H. s@ t��ng quan là tr8 s@ $�?c dùng $( bi(u th8 s' 

t��ng quan giJa hai t:p h?p dJ ki.n thu $�?c < cùng m�t cá th( hay m�t 

nhóm cá th( khác nhau, có th( $em ra so sánh bPng cách này hay các 

khác. Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c nói chung, khoa h"c giáo d�c 

m-m non, ng�Si ta th�Sng xét t��ng quan tuy=n tính (Pearson) ho6c 

t��ng quan th0 h#ng (Spearman). 

—  T��ng quan tuy=n tính (T��ng quan Pearson). T��ng quan tuy=n tính 

là t��ng quan ph� bi=n nh�t, $o m0c $� và h��ng c)a t��ng quan 

$�Sng th�ng giJa hai bi=n s@. Tính h. s@ t��ng quan tuy=n tính theo 

công th0c sau: 

 =

∑

∑ ∑

2 2

x.y

r

x . y

 

N=u: r có giá tr8 + (d��ng) thì t��ng quan thu:n, có giá tr8 — (âm) thì 

t��ng quan ngh8ch; r càng g-n 1 thì t��ng quan giJa hai bi=n càng ch6t 

ch�, càng xa 1 thì t��ng quan giJa hai bi=n càng l_ng l�o. 

Ví d�: Trong m�t nghiên c0u tr� em, ng�Si ta thu $�?c k=t qu4 nh� sau: 

S' phát tri(n th( ch�t c)a tr� (X): 8, 6, 7, 5, 4 

S' phát tri(n trí tu. c)a tr� (Y): 6, 5, 7, 4, 3. Tính h. s@ t��ng quan tuy=n 

tính giJa X và Y. 

Tr��c tiên ta tính $i(m trung bình c�ng c)a X và Y (áp d�ng công th0c 

tính $i(m trung bình c�ng ta có: X = 6; Y = 5) 

X Y x y x

2

 y

2 

x.y 

8 6 2 1 4 1 2 

6 5 0 0 0 0 0 

7 7 1 2 1 4 2 

5 4 —1 —1 1 1 1 

4 3 —2 —2 4 4 4 

   
 Σ = 11 Σ = 10 Σ = 9 

 = ≈

9

r 0,86

11.10
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K=t qu4 này cho hay, giJa s' phát tri(n th( ch�t và và s' phát tri(n trí tu. 

c)a tr� (trong nhóm tr� $�?c nghiên c0u) có m@i t��ng quan khá ch6t 

ch� v�i nhau. 

—  T�?ng quan th& h3ng (t�?ng quan Spearman). T��ng quan th0 h#ng 

dùng $( $o m0c $� và h��ng c)a m@i t��ng quan c)a hai bi=n s@ $�?c 

$o theo thang $o th0 t': có nghWa là c4 X và Y là các th0 h#ng. Tính h. s@ 

t��ng quan th0 h#ng theo công th0c sau: 

 = −

−

∑

2

2

6. D

r 1

n.(n 1)

 

Trong $ó: r là h. s@ t��ng quan. 

 D là h. s@ th0 b:c c)a hai $#i l�?ng c-n so sánh (D = x

i

 — y

i

). 

 n là s@ khách th( nghiên c0u. 

N=u r có giá tr8 + (d��ng) thì t��ng quan thu:n, có giá tr8 — (âm) thì t��ng 

quan ngh8ch; r càng g-n 1 thì t��ng quan giJa hai bi=n càng ch6t ch�, 

càng xa 1 thì t��ng quan giJa hai bi=n càng l_ng l�o. 

Ví d�: Giáo viên X $ánh giá s' phát tri(n th( ch�t c)a 5 tr� trong nhóm 

nghiên c0u kh4o sát bPng $i(m s@ nh� sau: A: 7; B: 6; C: 8; D: 5; E: 9.  

Giáo viên Y $ánh giá nh� sau: A: 8; B: 5; C: 9; D: 6; E: 7. 

Tính h. s@ t��ng quan th0 h#ng vD k=t qu4 $ánh giá c)a hai giáo viên này. 

�i0m t= l# �i0m th� t? 

H" và tên tr� X Y x y D D

2 

A 7 8 2 2 1 1 

B 6 5 4 5 —1 1 

C 8 9 2 1 —1 1 

D 5 6 5 4 —1 1 

E 9 7 1 3 —2 4 

      Σ  = 8 

= − ≈

−

6.8

r 1 0,4

5.(25 1)
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K=t qu4 này cho hay, k=t qu4 $ánh giá c)a hai giáo viên này là không 

th@ng nh�t (r ≈0,4  xa 1).  

Th�ng kê suy lu-n là quy trình cho phép ng�Si nghiên c0u $�a ra các k=t lu:n 

có tính ch�t khái quát d'a trên các k=t qu4 nghiên c0u nhóm m~u. M�t 

nhóm m~u l'a ch"n m�t cách ng~u nhiên s� là $#i di.n cho toàn th( các $@i 

t�?ng r�ng l�n. Khi nhóm m~u là $#i di.n nó s� có t�t c4 các $6c $i(m t��ng 

t' nh� c)a toàn th(. Vì v:y d'a trên các s@ li.u vD nhóm m~u, có th( rút ra các 

k=t lu:n vD cái toàn th(. �ó chính là ph��ng pháp th@ng kê suy lu:n.  

�( tL k=t qu4 nghiên c0u m�t nhóm m~u khái quát (suy ra) toàn th(, 

ng�Si ta sH d�ng ki(m $8nh giá tr8 th@ng kê qua $i(m Z ho6c t — tets. 

—  Ki(m $8nh giá tr8 th@ng kê qua $i(m Z. Ki(m $8nh giá tr8 th@ng kê qua $i(m Z 

ch� sH d�ng khi bi=t $i(m trung bình c�ng toàn th( (µ); $� l.ch chu�n toàn 

th( (σ); $i(m trung bình c�ng m~u (X ). Công th0c tính giá tr8 Z nh� sau: 

µ

δ

−

x

X

Z=  

Trong $ó: 

δ

δ

x

=

n

 ch� $� l.ch chu�n giJa $i(m trung bình c�ng nhóm 

m~u ( X ) và $i(m trung bình c�ng toàn th( (µ). 

Ki(m $8nh giá tr8 th@ng kê qua $i(m Z diOn ra theo các b��c nh� sau: 

B�Hc 1: Xác $8nh m0c ý nghWa α  = 0,05. V�i m0c ý nghWa này Zα ≥ +1,97 và 

Zα  ≤ —1,97.

 

B�Hc 2: Tìm giá tr8 Z. 

B�Hc 3: So sánh Z và Zα  

N=u Z ≤ —1,97 và Z ≥ +1,97 thì k=t qu4 nghiên c0u có ý nghWa th@ng kê. 

N=u Z ≤ +1,97 và Z ≥ —1,97 thì k=t qu4 nghiên c0u không có ý nghWa 

th@ng kê. 

Ví d�: Trong m�t nghiên c0u vD s' phát tri(n trí tu. c)a tr� m~u giáo l�n, 

ng�Si ta thu $�?c X c)a 25 $0a tr� là 70 $i(m, bi=t rPng $i(m trung bình 

c�ng c)a toàn th( tr� m~u giáo l�n là µ = 65, v�i $� l.ch chu�n σ = 15. 

Xác $8nh ý nghWa th@ng kê c)a nghiên c0u trên. 

�( xác $8nh ý nghWa th@ng kê c)a k=t qu4 này, ta th'c hi.n các b��c ki(m 

$8nh giá tr8 qua $i(m Z nh� sau: 
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B�Hc 1: Xác $8nh m0c ý nghWa α  = 0,05. V�i m0c ý nghWa này Zα ≥ +1,97 và 

Zα  ≤ —1,97.

 

B�Hc 2: Tìm giá tr8 Z 

—  Áp d�ng công th0c tính 

δ

δ

x

=

n

  

Ta có δ

x

15

=

25

= 3 

—  Áp d�ng công th0c tính giá tr8 

µ

δ

−

x

X

Z=   

Ta có 

70− 65 5

Ζ = = = +1,67

3 3

 

B�Hc 3: So sánh Z và Zα, ta th�y Z = 1,67 nh_ h�n Zα  (Zα  ≥ +1,97). Nh� 

v:y, k=t qu4 nhiên c0u này không có ý nghWa th@ng kê. 

—  Ki(m $8nh giá tr8 thông kê qua giá tr8 t 

Trong r�t nhiDu nghiên c0u giáo d�c, chúng ta không có $-y $) các s@ 

li.u vD các toàn th(. Không bi=t trung bình c�ng c)a hai toàn th(, c|ng 

không bi=t $� l.ch chu�n c)a chúng. Chúng ta l�y hai nhóm m~u tL toàn 

th(. Nhóm m~u th0 nh�t s� cho bi=t thông tin vD toàn th( các $@i t�?ng 

th0 nh�t. Nhóm m~u th0 hai s� cung c�p thông tin vD toàn th( th0 hai. 

�ó là nhóm $�?c th'c nghi.m và nhóm $@i ch0ng. Khi $ó ta ki(m $8nh 

giá tr8 th@ng kê qua giá tr8 t. Công th0c tính giá tr8 t nh� sau:  

−

=

∂ ∂

+

�
�

1 2

2 2

1 2

1 2

X X

t

n n

 

Trong $ó: 
1

X  và 
2

X  là $i(m trung bình c�ng c)a hai nhóm m~u. 

 σ

1

2

 và σ

2

2

 là bình ph��ng $� l.ch chu�n c)a hai nhóm m~u. 

 n

1

 và n

2

 là s@ khách th( c)a hai nhóm m~u. 

Các b��c ki(m $8nh giá tr8 th@ng kê qua giá tr8 t:  

B�Hc 1: Xác $8nh m0c ý nghWa c)a th@ng kê v�i α  = 0,05 hai $uôi (hai 

phía). V�i m0c ý nghWa này, giá tr8 suy lu:n tL k=t qu4 th@ng kê chính xác 

$=n 95%. 

B�Hc 2: Tính giá tr8 t. 
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B�Hc 3: Tính tα 

Tìm $� t' do c)a hai nhóm m~u theo công th0c: f = n

1

 + n

2 

— 2  

Tra b4ng phân ph@i giá tr8 t (d��i $ây) v�i m0c ý nghWa α  và $� t' do f ta 

$�?c tα. 

B�Hc 4: So sánh t và tα. N=u t  < tα ta k=t lu:n s' khác bi.t giJa 
1

X và 
2

X  

là không có ý ngh
a th@ng kê. N=u t  ≥ tα ta k=t lu:n s' khác bi.t giJa 

1
X và 

2
X  là có ý ngh
a th@ng kê. 

Ví d�, trong m�t nghiên c0u tr� em, ng�Si ta thu $�?c k=t qu4 sau: 

Nhóm A: 24, 23, 16, 17, 19, 13, 17, 20, 15, 26 (X

1

) 

Nhóm B: 18, 19, 23, 29, 30, 31, 29, 26, 21, 24 (X

2

) 

Tính 
1

X  và 
2

X ; so sánh 
1

X  và 
2

X ; xác $8nh ý nghWa th@ng kê c)a s' khác 

bi.t giJa 
1

X  và 
2

X . 

Áp d�ng công th0c tính $i(m trung bình c�ng ta có: 
1

X  = 19; 
2

X  = 26. 

Nh� v:y s' khác bi.t giJa 
1

X  và 
2

X  là khá l�n (7 $i(m). �( xác $8nh ý 

nghWa th@ng kê c)a s' khác bi.t này, ta th'c hi.n các b��c ki(m $8nh giá 

th@ng kê qua giá tr8 t: 

B�Hc 1: Xác $8nh m0c có ý nghWa th@ng kê v�i α  = 0,05. 

B�Hc 2: Tính giá tr8 t 

Tính σ

1

 và σ

2

 theo công th0c: 

−

∂ =

∑

�

n

i 1

1

1

1

(X X )

n

 = 16  ; 

−

∂ = =

∑

�

n

i 2

1

2

2

(X X

21

n

  

Áp d�ng công th0c tính giá tr8 t, ta có: 

−

= ≈−

+

19 21

t 3,64

16 21

10 10

  

B�Hc 3: Tính tα. V�i $� t' do f = n

1

 + n

2 

— 2 = 10 + 10 — 2 = 18, tra b4ng phân 

ph@i giá tr8 t (hai $uôi) v�i m0c ý nghWa α  = 0,05, ta có tα = 2,101 

B�Hc 4: So sánh t và tα ta th�y t  = −3,64 = 3,64 > tα = 2,101. Nh� v:y, s' 

khác bi.t giJa 
1

X  và 
2

X là có ý nghWa th@ng kê. 



60  |  MODULE MN 35  

Bng phân b� giá tr� t 

T� l. < 1 $uôi 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

T� l. < 2 $uôi 

df 

0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1.000 

0.816 

0.765 

0.741 

0.727 

0.718 

0.711 

0.706 

0.703 

0.700 

0.697 

0.695 

0.694 

0.692 

0.691 

0.690 

0.689 

0.688 

0.688 

0.687 

0.686 

0.686 

0.685 

3.078 

1.886 

1.638 

1.533 

1.476 

1.440 

1.415 

1.397 

1.383 

1.372 

1.363 

1.356 

1.350 

1.345 

1.341 

1.337 

1.333 

1.330 

1.328 

1.325 

1.323 

1.321 

1.319 

6.314 

2.920 

2.353 

2.132 

2.015 

1.943 

1.895 

1.860 

1.833 

1.812 

1.796 

1.782 

1.771 

1.761 

1.753 

1.746 

1.740 

1.734 

1.729 

1.725 

1.721 

1.717 

1.714 

12.706 

4.303 

3.182 

2.776 

2.571 

2.447 

2.365 

2.306 

2.262 

2.228 

2.201 

2.179 

2.160 

2.145 

2.131 

2.120 

2.110 

2.101 

2.093 

2.086 

2.080 

2.074 

2.069 

31.821 

6.965 

4.541 

4.747 

3.365 

3.143 

2.998 

2.896 

2.821 

2.764 

2.718 

2.681 

2.650 

2.624 

2.602 

2.583 

2.567 

2.552 

2.539 

2.528 

2.518 

2.508 

2.500 

63.657 

9.925 

5.841 

4.604 

4.032 

3.707 

3.499 

3.355 

3.250 

3.169 

3.106 

3.055 

3.012 

2.977 

2.947 

2.921 

2.898 

2.878 

2.861 

2.845 

2.831 

2.819 

2.807 

24 

25 

0.685 

0.684 

1.318 

1.316 

1.711 

1.708 

2.064 

2.060 

2.492 

2.485 

2.797 

2.787 
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26 

27 

28 

29 

30 

40 

60 

120 

∞ 

0.684 

0.684 

0.683 

0.683 

0.683 

0.681 

0.679 

0.677 

0.674 

1.315 

1.314 

1.313 

1.311 

1.310 

1.303 

1.296 

1.289 

1.282 

1.706 

1.703 

1.701 

1.699 

1.697 

1.684 

1.671 

1.658 

1.645 

2.056 

2.052 

2.048 

2.045 

2.042 

2.021 

2.000 

1.980 

1.960 

2.479 

2.273 

2.467 

2.462 

2.457 

2.423 

2.390 

2.358 

2.326 

2.779 

2.771 

2.763 

2.756 

2.750 

2.704 

2.660 

2.617 

2.576 

4.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

V:n d�ng công th0c toán h"c th@ng kê thích h?p $ã gi�i thi.u trên $ây 

hãy th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  Trong m�t $?t kh4o sát s' phát tri(n th( ch�t trên 200 tr� m~u giáo 

tr�Sng m-m non Búp Sen Xanh, ng�Si ta thu $�?c k=t qu4 nh� sau:  

—  S@ tr� $#t kênh A là: 132 

—  S@ tr� < kênh B là: 32 

—  S@ tr� < kênh C là: 36 

Tính t� l. % tr� $#t kênh A, < kênh B, C. Hãy nh:n xét, $ánh giá vD th'c 

tr#ng này. 

2)  Trong m�t nghiên c0u vD s' phát tri(n ngôn ngJ c)a 15 tr� m~u giáo l�n, 

ng�Si ta thu $�?c k=t qu4 nh� sau: 18, 19, 23, 29, 30, 31, 29, 26, 21, 24, 22, 

27, 19, 28, 30. 

a)  Tính $i(m trung bình c�ng (X ) vD s' phát tri(n ngôn ngJ c)a nhóm 

nghiên c0u này. 

b)  Vi=t công th0c, nêu các b��c tính $� l.ch chu�n và v:n d�ng $( tính $� 

l.ch chu�n c)a nhóm nghiên c0u này. 

3)  Trong m�t nghiên c0u vD s' phát chiDu cao c)a tr� m~u giáo l�n, ng�Si 

ta thu $�?c X c)a 36 $0a tr� là 116cm, bi=t rPng chiDu cao trung bình 

c)a toàn th( tr� m~u giáo l�n là µ = 120cm, v�i $� l.ch chu�n σ = 12.  

a)  Trong tr�Sng h?p này ta ki(m $8nh qua giá tr8 t hay qua $i(m Z? T#i sao? 

b)  Vi=t công th0c, các b��c ki(m $8nh $ó và v:n d�ng $( ki(m $8nh k=t qu4 

nghiên c0u này. 
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4.4. Thông tin ph�n h�i 

Ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng pháp nghiên c0u này là $8nh l�?ng các 

m0c $� và trình $� phát tri(n c)a $@i t�?ng nghiên c0u. �( $8nh l�?ng 

m0c $� và trình $� phát tri(n c)a $@i t�?ng, ng�Si nghiên c0u sH d�ng 

m�t s@ công th0c toán h"c th@ng kê có liên quan: công th0c tính t� l. %, 

công th0c tính $i(m trung bình c�ng, công th0c tính $� l.ch chu�n, tính 

h. s@ t��ng quan, ki(m $8nh ý nghWa (giá tr8) th@ng kê (qua $i(m Z ho6c 

qua giá tr8 phân ph@i t). T�t c4 nhJng tính toán này có th( sH d�ng ph-n 

mDm Exell. 

�ánh giá n4i dung 2 

1)  Phân tích ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n; nhóm 

ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn và nhóm ph��ng pháp toán h"c 

th@ng kê trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. T#i sao trong 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si ta ph4i sH d�ng ph@i h?p 

c4 ba nhóm ph��ng pháp nghiên c0u $ó? 

2)  Trình bày các b��c quan sát trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non. NhJng yêu c-u khi sH d�ng ph��ng pháp quan sát trong nghiên 

c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

3)  Th'c nghi.m s� ph#m là gì? Nêu các b��c ti=n hành th'c nghi.m s� 

ph#m trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

4)  TrZc nghi.m là gì? Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si 

ta th�Sng sH d�ng nhJng lo#i trZc nghi.m nào? K( tên nhJng trZc 

nghi.m mà anh (ch8) bi=t ho6c $ã sH d�ng khi nghiên c0u khoa h"c giáo 

d�c m-m non. 

5)  Nêu nhJng s4n ph�m ho#t $�ng th�Sng $�?c sH d�ng $( nghiên c0u s' 

phát tri(n c)a tr� em. T#i sao khi sH d�ng ph��ng pháp nghiên c0u s4n 

ph�m ho#t $�ng c)a tr� c-n ph4i h?p v�i các ph��ng pháp nghiên c0u 

khác (quan sát, trò chuy.n,…)? 

6)  Khi nghiên c0u “ti(u sH” s' phát tri(n c)a tr� em ng�Si ta th�Sng quan 

tâm $=n nhJng v�n $D gì? T#i sao? 

7)  Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si ta th�Sng sH d�ng 

nhJng công th0c toán h"c th@ng kê nào $( xH lí s@ li.u? Hãy vi=t các 

công th0c $ó và nêu ý nghWa c)a mui công th0c $ó trong vi.c xH lí s@ li.u. 
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Nội dung 3 

TIeN TRÌNH VÀ K« N¬NG NGHIÊN CmU M�T �  TÀI 

Ho�t ��ng 1. Phát hi�n v�n �� trong nghiên c�u khoa h�c giáo d�c 

m�m non (1 ti!t) 

1.1. M�c tiêu ho�t ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c quan sát th'c tiOn, bi=t $6t ra nhJng câu h_i và xây d'ng 

ý t�<ng $( làm sáng t_ v�n $D mà mình $6t ra. 

—  Giúp ng�Si h"c bi=t phân lo#i $D tài (v�n $D) nghiên c0u, trên c� s< $ó 

xác $8nh các ph��ng pháp nghiên c0u phù h?p; xây d'ng quy trình 

nghiên c0u t@i �u. 

1.2. Thông tin ngu�n 

Mui m�t nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non $Du bZt $-u tL vi.c 

phát hi.n v�n $D c-n nghiên c0u. Qua quan sát th'c tiOn, qua các nguXn 

thông tin khác nhau, ng�Si nghiên c0u suy ng~m, $6t ra nhJng câu h_i: 

T#i sao? Có th( c4i t#o $�?c tình hình t@t h�n không? Kinh nghi.m n�i 

này n�i khác th= nào?,… Trên c� s< $ó ng�Si nghiên c0u xác $8nh v�n $D 

nghiên c0u. Nh� v:y, v�n $D nghiên c0u là nhJng câu h_i $6t ra trong 

công tác giáo d�c m-m non mà ng�Si nghiên c0u c-n gi4i quy=t $( nâng 

cao hi.u qu4 giáo d�c m-m non. V�n $D $6t ra trong công tác giáo d�c 

m-m non vô cùng phong phú, $a d#ng. Song v�n $D $ó ch� tr< thành v�n 

$D nghiên c0u khi nó là nhJng $iDu n�i c�m, $6c tr�ng trong th'c tiOn 

công tác giáo d�c m-m non. �ó là nhJng v�n $D $ang $�?c xã h�i hoan 

nghênh c-n nghiên c0u $( nhân r�ng ho6c nhJng v�n $D có nhiDu b�t 

c:p c-n nghiên c0u $( u@n nZn, $iDu ch�nh k8p thSi.  

Trên c� s< xác $8nh v�n $D nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u xác $8nh và 

$6t tên cho $D tài nghiên c0u và $�a ra ý t�<ng nghiên c0u, t0c là $�a 

ra gi4i pháp c4i t#o th'c tiOn nhPm nâng cao hi.u qu4 công tác giáo d�c 

m-m non. 

Ta có th( s� $X hoá quá trình xác $8nh $D tài nghiên c0u khoa h"c nh� sau: 

  

 

 

Suy ngh�  

v
 hi�n tr�ng 

Xác ��nh v�n �
 

nghiên c�u 

��t tên cho �
 tài 

nghiên c�u 
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V�n $D khoa h"c vD b4n ch�t là m�t s' ki.n, hi.n t�?ng m�i phát hi.n mà 

khoa h"c ch�a bi=t, là m�t s' thi=u h�t c)a lí thuy=t hay m�t mâu thu~n 

c)a th'c tiOn $ang $6t ra tr��c nhà nghiên c0u, v�i ki=n th0c c| không 

gi4i thích $�?c, $òi h_i nhà nghiên c0u ph4i làm sáng t_. �iDu $ó có nghWa 

là, m�t v�n $D tr< thành $D tài khoa h"c ph4i có các $iDu ki.n sau: 

—  M�t là, v�n $D $ó là m�t s' ki.n hay hi.n t�?ng ch�a ai gi4i quy=t, m�t 

mâu thu~n, v��ng mZc trong quá trình phát tri(n c)a khoa h"c, và nó tr< 

thành nhu c-u thôi thúc ng�Si nghiên c0u tìm tòi, khám phá. 

—  Hai là, bPng ki=n th0c c| không gi4i quy=t $�?c, $òi h_i ng�Si nghiên 

c0u ph4i nghiên c0u gi4i quy=t. 

—  Ba là, v�n $D $ó n=u $�?c gi4i quy=t s� mang l#i m�t thông tin m�i có giá tr8 

khoa h"c hay làm khai thông các ho#t $�ng th'c tiOn. Nói cách khác, $D tài 

khoa h"c ph4i là v�n $D có tính c�p thi=t $@i v�i lí lu:n hay $@i v�i th'c tiOn. 

Khi l'a ch"n $D tài nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u ph4i tính $=n nhJng 

$iDu ki.n khách quan và ch) quan c)a mình. NghWa là, khi ch"n m�t v�n 

$D nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u c-n ph4i xác $8nh xem nhJng $iDu ki.n 

khách quan có thu:n l?i cho vi.c nghiên c0u c)a mình không? Ví d�: $8a 

bàn nghiên c0u, thSi gian nghiên c0u, ph��ng ti.n nghiên c0u, kinh phí 

nghiên c0u... có $áp 0ng $�?c công vi.c nghiên c0u $D tài không? Cùng 

v�i nhJng $iDu ki.n khách quan, ng�Si nghiên c0u c|ng ph4i tính $=n 

nhJng $iDu ki.n ch) quan: v@n hi(u bi=t vD v�n $D khoa h"c $ó, kinh 

nghi.m nghiên c0u, h0ng thú c)a mình vD v�n $D khoa h"c $ó. 

�D tài khoa h"c $�?c diOn $#t bPng tên $D tài. Tên $D tài là tên g"i c)a 

v�n $D khoa h"c mà ta c-n nghiên c0u. Tên $D tài ch0a $'ng n�i dung 

nghiên c0u, và ph-n nào nói lên ph#m vi, ph��ng pháp nghiên c0u. �"c 

tên $D tài, ta có th( hình dung $�?c n�i dung, $@i t�?ng nghiên c0u c)a 

$D tài, ph#m vi, m0c $� nghiên c0u... c)a $D tài. Do v:y, khi $6t tên cho 

$D tài, ta ph4i xác $8nh n�i dung, ph#m vi, m0c $�... nghiên c0u, trên c� 

s< $ó mà cân nhZc tLng câu, tLng tL. NhiDu khi ta ch� thêm ho6c b�t m�t 

tL < tên $D tài thì n�i dung, ph#m vi, m0c $�... nghiên c0u thay $�i r�t 

l�n. Ví d�: “KW n1ng t� ch0c — h��ng d~n trò ch�i c)a giáo viên m-m 

non”... có th( hi(u là nghiên c0u th'c tr#ng kW n1ng t� ch0c — h��ng d~n 

trò ch�i c)a giáo viên m-m non. N=u ta ch� thêm tL “Hình thành” vào 

$-u tên $D tài, khi $ó $D tài không ch� dLng l#i < vi.c nghiên c0u th'c 

tr#ng, mà nó tr< thành $D tài nghiên c0u th'c nghi.m hình thành. T��ng 

t' nh� v:y, khi ta b�t m�t tL ho6c m�t vài tL < tên $D tài thì n�i dung, 

ph#m vi, m0c $�... nghiên c0u c|ng thay $�i. 
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Các �> tài nghiên c&u khoa h)c 

Khoa h"c giáo d�c m-m non là m�t lWnh v'c khoa h"c mang tính t�ng 

h?p, do v:y c|ng nh� nhiDu lWnh v'c khoa h"c khác, khoa h"c giáo d�c 

m-m non nghiên c0u r�t nhiDu v�n $D. Vi.c phân lo#i $D tài nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non cho $=n nay v~n ch�a có ý ki=n th@ng nh�t. 

Dù vi.c phân lo#i c)a các tác gi4 có khác nhau, song ta có th( phân chia 

các v�n $D khoa h"c giáo d�c m-m non thành hai nhóm chính: các $D tài 

nghiên c0u lí lu:n và các $D tài nghiên c0u th'c tiOn. Hai lo#i $D tài này 

b� sung cho nhau khi nghiên c0u m�t v�n $D c� th(. 

Trong khoa h"c giáo d�c m-m non, $D tài nghiên c0u khoa h"c th�Sng 

thu�c hai lWnh v'c sau: 

—  �D tài thu�c lWnh v'c Tâm lí h"c. 

—  �D tài thu�c lWnh v'c Giáo d�c h"c. 

Tuy nhiên, cùng m�t v�n $D nh�ng có th( thu�c lWnh v'c này hay lWnh 

v'c khác, tu� theo góc $� nghiên c0u. Ví d�, $D tài: “Hình thành bi(u 

t�?ng toán h"c s� $�ng cho tr� m~u giáo qua trò ch�i h"c t:p”, n=u ta 

nghiên c0u nhJng y=u t@ tâm lí c)a vi.c lWnh h�i tri th0c (tri giác, trí nh�, 

t� duy, $�ng c�...) trên c� s< $ó v:n d�ng nhJng quy lu:t tâm lí vào vi.c 

hình thành nhJng bi(u t�?ng toán h"c s� $�ng cho tr� m~u giáo qua trò 

ch�i h"c t:p thì $D tài này thu�c lWnh v'c Tâm lí h"c. N=u ta nghiên c0u 

vi.c v:n d�ng các nguyên tZc, ph��ng pháp và hình th0c t� ch0c ti=t h"c 

trò ch�i trong vi.c hình thành bi(u t�?ng toán h"c cho tr� m~u giáo thì 

$D tài thu�c lWnh v'c Giáo d�c h"c. 

Trong khoa h"c giáo d�c nói chung, khoa h"c giáo d�c m-m non nói 

riêng, ta th�Sng g6p b@n lo#i $D tài sau: 

—  �> tài �i>u tra —  phát hi<n th"c tr3ng. Lo#i $D tài này th�Sng dO th'c 

hi.n. K=t qu4 nghiên c0u c)a nó là c� s< quan tr"ng cho vi.c $D xu�t 

ph��ng h��ng, bi.n pháp, hình th0c c4i t#o th'c tiOn. Ví d�: tL th'c 

tr#ng s' phát tri(n th( ch�t, trí tu., tình c4m... c)a tr� m~u giáo, ng�Si 

nghiên c0u $D xu�t nhJng gi4i pháp khoa h"c (ph��ng pháp, hình th0c, 

n�i dung... d#y h"c và giáo d�c) nhPm nâng cao hi.u qu4 công tác ch1m 

sóc, giáo d�c tr� m~u giáo. 

—  �> tài gi�i thích nguyên nhân, xác �.nh quy lu-t, v3ch rõ c? ch� c�a các 

hi<n t�2ng giáo d+c. Th'c ra $ây là m�t d#ng m< r�ng c)a lo#i $D tài 

vLa nói < trên. C� th( là, trên c� s< xác $8nh th'c tr#ng, ng�Si nghiên 

c0u tìm hi(u nguyên nhân, phân tích c� ch= c)a s' hình thành th'c 
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tr#ng, rXi tL $ó tìm ra quy lu:t c)a v�n $D và gi4i pháp nhPm nâng cao 

hi.u qu4 giáo d�c. 

Ví d�: TL th'c tr#ng suy dinh d��ng c)a tr� em < $8a bàn c� th(, ng�Si 

nghiên c0u tìm hi(u nguyên nhân d~n $=n s' suy dinh d��ng c)a tr� em 

(m0c 1n, các lo#i th0c 1n, v�n $D ch= bi=n, ch= $� 1n...), phân tích 

nguyên nhân tìm ra quy lu:t t�t y=u d~n $=n tình tr#ng suy dinh d��ng, 

rXi tL $ó $D xu�t nhJng gi4i pháp khZc ph�c tình tr#ng suy dinh d��ng < 

tr� em... 

—  �> tài phân tích kinh nghi<m tiên ti�n. �ó là lo#i $D tài mà nhà nghiên 

c0u v:n d�ng nhJng nguyên lí, nhJng khái ni.m, nhJng quy lu:t c)a 

khoa h"c giáo d�c vào vi.c phân tích các kinh nghi.m tiên ti=n $( tìm ra 

nhJng bài h"c kinh nghi.m b� ích vD thi=t k= n�i dung, ph��ng pháp, 

hình th0c giáo d�c, $iDu ki.n, ph��ng ti.n giáo d�c... Trên c� s< $ó, xác 

$8nh vi.c 0ng d�ng nhJng kinh nghi.m $ó vào th'c tiOn nh� th= nào cho 

có hi.u qu4. 

—  �> tài th"c nghi<m nhgm sáng t3o cái mHi trong khoa h)c giáo d+c. �ó là 

nhJng $D tài mà trên c� s< nghiên c0u lí lu:n và th'c tiOn, ng�Si nghiên 

c0u phát hi.n ra cái m�i, phác th4o mô hình th'c nghi.m nhPm kh�ng 

$8nh cái m�i $ó là chân lí khách quan. K=t qu4 c)a $D tài này góp ph-n 

tích c'c vào vi.c hoàn thi.n và phát tri(n khoa h"c. 

Ng�Si ta cho rPng, trong nghiên c0u khoa h"c, vi.c xác $8nh $úng $@i 

t�?ng nghiên c0u, ph#m vi nghiên c0u và ý nghWa th'c tiOn c)a $D tài 

nghiên c0u, $6t tên $�?c cho nó là $ã thành công m�t nHa. Do v:y, khi 

xác $8nh $D tài nghiên c0u (nh�t là nhJng ng�Si $ang t:p d�?t nghiên 

c0u) c-n ph4i xác $8nh kh4 n1ng c)a mình, l�Sng tr��c $�?c nhJng 

thu:n l?i, khó kh1n khi bZt tay vào nghiên c0u $( ch"n m�t $D tài nghiên 

c0u thích h?p. 

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên c0u, n=u ta c4m th�y khó hoàn thành 

công trình nghiên c0u vì nhJng lí do ch) quan và khách quan nào $ó, ta 

có th( $iDu ch�nh $D tài cho phù h?p. Ví d�: thu h�p ph#m vi nghiên c0u, 

thay $�i m0c $� nghiên c0u... B<i vì chính vi.c chính xác hoá $D tài c|ng 

là k=t qu4 c)a m�t quá trình nghiên c0u. 

��a ra ý t� ng nghiên c&u 

Ý t�<ng khoa h"c th�Sng bZt $-u tL vi.c ng�Si nghiên c0u tìm cách gi4i 

thích hi.n t�?ng x4y ra nh� th= nào và tìm ki=m gi4i pháp làm thay $�i 

hi.n th'c. K=t qu4 là ng�Si ta $�a ra nhJng ý t�<ng gi4i thích hi.n t�?ng 
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và $D xu�t gi4i pháp tác $�ng làm thay $�i hi.n th'c. NhJng ý t�<ng này 

th�Sng $�?c g"i là nhJng gi4 thuy=t/phán $oán vD hi.n th'c, nguyên 

nhân d~n $=n hi.n th'c và nhJng gi4i pháp có th( làm thay $�i hi.n 

th'c. Gi4 thuy=t là câu tr4 lSi gi4 $8nh cho v�n $D nghiên c0u và s� $�?c 

ch0ng minh bPng dJ li.u. Trên c� s< $ó ng�Si nghiên c0u xác $8nh 

h��ng nghiên c0u nhPm thu th:p dJ li.u có liên quan m�t cách chính 

xác $( ch0ng minh cho gi4 thuy=t nghiên c0u. C� th( là: Nghiên c0u trên 

khách th( nào? S@ l�?ng bao nhiêu là thích h?p? Thu th:p thông tin th'c 

tiOn bPng cách nào? Các gi4i pháp có th( $�a ra nhPm thay $�i hi.n th'c 

là gì? Quy trình tác $�ng diOn ra nh� th= nào?... 

1.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  V�n $D nghiên c0u là gì? Cách phát hi.n v�n $D nghiên c0u và nhJng 

$iDu ki.n $( m�t v�n $D tr< thành m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c? 

2)  Trong khoa h"c giáo d�c m-m non th�Sng có nhJng lo#i $D tài nghiên 

c0u nào? Nêu $6c $i(m c)a tLng lo#i $D tài và cho ví d� minh h"a. 

3)  M�t ý t�<ng nghiên c0u khoa h"c th�Sng n4y sinh trong $iDu ki.n nào? 

Hãy nêu m�t ý t�<ng nghiên c0u khoa h"c c)a anh/ch8 và nêu h��ng 

nghiên c0u c)a mình theo ý t�<ng $ó. 

1.4. Thông tin ph�n h�i 

V�n $D khoa h"c vD b4n ch�t là m�t s' ki.n, hi.n t�?ng m�i phát hi.n mà 

khoa h"c ch�a bi=t, là m�t s' thi=u h�t c)a lí thuy=t hay m�t mâu thu~n 

c)a th'c tiOn $ang $6t ra tr��c ng�Si nghiên c0u, v�i ki=n th0c c| không 

gi4i thích $�?c, $òi h_i ng�Si nghiên c0u ph4i làm sáng t_. �iDu $ó có 

nghWa là, m�t v�n $D tr< thành $D tài khoa h"c ph4i có các $iDu ki.n sau: 

—  M�t là, v�n $D $ó là m�t s' ki.n hay hi.n t�?ng ch�a ai gi4i quy=t, m�t 

mâu thu~n, v��ng mZc trong quá trình phát tri(n c)a khoa h"c, và nó tr< 

thành nhu c-u thôi thúc ng�Si nghiên c0u tìm tòi, khám phá. 

—  Hai là, bPng ki=n th0c c| không gi4i quy=t $�?c, $òi h_i ng�Si ph4i 

nghiên c0u gi4i quy=t. 

—  Ba là, v�n $D $ó n=u $�?c gi4i quy=t s� mang l#i m�t thông tin m�i có giá 

tr8 khoa h"c hay làm khai thông các ho#t $�ng th'c tiOn. Nói cách khác, 

$D tài khoa h"c ph4i là v�n $D có tính c�p thi=t $@i v�i lí lu:n hay $@i v�i 

th'c tiOn. 
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Ho�t ��ng 2. Xây d'ng �� c()ng nghiên c�u (1 ti!t) 

2.1. M�c tiêu ho�t ��ng 

Hình thành < ng�Si h"c kW n1ng xây d'ng $D c��ng nghiên c0u khoa h"c 

phù h?p v�i v�n $D nghiên c0u $ã xác $8nh. 

2.2. Thông tin ngu�n 

Sau khi xác $8nh $�?c $D tài nghiên c0u, công vi.c quan tr"ng ti=p theo 

là ta ph4i xây d'ng $�?c $D c��ng nghiên c0u. �D c��ng nghiên c0u là 

v1n b4n d' ki=n các b��c $i và n�i dung c)a công trình nghiên c0u khoa 

h"c. �D c��ng nghiên c0u khoa h"c th�Sng $�?c c�u trúc nh� sau: 

Tên �� tài:........................................... 

MỞ ĐẦU 

Ph-n m< $-u trình bày nhJng v�n $D chung nh�t c)a m�t nghiên c0u. 

C� th( là: 

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ph-n này yêu c-u ng�Si nghiên c0u trình bày rõ ràng, t�Sng minh nhJng 

lí do (khách quan và ch) quan) nào khi=n tác gi4 ch"n $D tài nghiên c0u. 

Chúng ta ph4i lu:n ch0ng $�?c m�t cách $-y $) ý nghWa lí lu:n, th'c 

tiOn c)a $D tài: Vi.c nghiên c0u này s� $em l#i l?i ích gì cho hi.n t#i và 

t��ng lai c)a khoa h"c, th'c tiOn. 

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Mui $D tài, tu� theo ph#m vi nghiên c0u, ph4i xác $8nh rõ m�c $ích 

nghiên c0u. M�c $ích nghiên c0u c)a $D tài s� $8nh h��ng các b��c $i 

c)a m�t công trình nghiên c0u. Ph-n này ng�Si nghiên c0u ph4i trình 

bày m�t cách ngZn g"n, rõ ràng: Nghiên c0u $D tài này nhPm m�c $ích 

gì? Làm rõ b4n ch�t c)a m�t hi.n t�?ng m�i hay m�t gi4i pháp nhPm 

nâng cao ch�t l�?ng công tác giáo d�c m-m non? 

III. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

1. Khách th+ nghiên c�u 

Khách th( nghiên c0u khoa h"c là m�t ph-n c)a th= gi�i khách quan 

$�?c ng�Si nghiên c0u tác $�ng nhPm tìm ki=m, phát hi.n quy lu:t v:n 

$�ng và phát tri(n nó. 
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Ví d�: Nhà thiên v1n h"c quan sát b-u trSi $( tìm ra quy lu:t v:n $�ng và 

phát tri(n c)a m�t s@ hi.n t�?ng thiên nhiên: m�a, gió, ngày, $êm, khí 

h:u, thSi ti=t... Nhà th� nh��ng h"c không quan sát b-u trSi mà nghiên 

c0u, phân tích các lo#i $�t, $á... Nhà giáo d�c h"c nghiên c0u ho#t $�ng 

giáo d�c nhPm xác $8nh n�i dung, ph��ng pháp, hình th0c giáo d�c 

thích h?p nhPm nâng cao hi.u qu4 giáo d�c h"c sinh... 

Tóm l#i, th= gi�i khách quan là khách th( nghiên c0u c)a nhiDu lWnh v'c 

khoa h"c. Mui lWnh v'c khoa h"c ch"n m�t ph-n c)a th= gi�i khách quan 

làm khách th( nghiên c0u c)a mình. Th= gi�i khách quan ch� tr< thành 

khách th( nghiên c0u khoa h"c khi nó $�?c ng�Si nghiên c0u tác $�ng 

$=n $( tìm ki=m, phát hi.n $@i t�?ng c-n nghiên c0u. 

Khách th( nghiên c0u c)a khoa h"c giáo d�c m-m non bao gXm tr� em 

d��i 6 tu�i, nhJng ng�Si làm công tác nuôi d#y tr�, các $iDu ki.n v:t 

ch�t, tinh th-n c)a công tác nuôi d��ng, ch1m sóc và giáo d�c tr� em 

d��i 6 tu�i. Tu� tLng $D tài, tLng lWnh v'c nghiên c0u mà ph#m vi c)a 

khách th( nghiên c0u $�?c khu $8nh m�t cách c� th(. Ví d�, nghiên c0u 

s' phát tri(n th( ch�t c)a tr� em d��i 3 tu�i thì khách th( nghiên c0u 

c)a $D tài là tr� em d��i 3 tu�i; nghiên c0u s' phát tri(n t� duy c)a tr� 

em m~u giáo bé thì khách th( nghiên c0u c)a $D tài là tr� em 3 — 4 tu�i; 

nghiên c0u các bi.n pháp t� ch0c ho#t $�ng vui ch�i/h"c t:p... thì khách 

th( nghiên c0u là quá trình t� ch0c ho#t $�ng vui ch�i/h"c t:p… 

2. ,-i t(.ng nghiên c�u 

Khách th( nghiên c0u ch0a $'ng nhiDu m6t, nhiDu b� ph:n, nhiDu 

thu�c tính, nhiDu m@i quan h.. Mui $D tài ch"n m�t m6t, m�t b� ph:n, 

m�t thu�c tính hay m�t m@i quan h. c)a khách th( làm $@i t�?ng 

nghiên c0u. Nh� v:y, $@i t�?ng nghiên c0u nPm trong khách th( 

nghiên c0u. Và cùng m�t khách th( có th( ch0a $'ng nhiDu $@i t�?ng 

nghiên c0u khoa h"c thu�c cùng m�t lWnh v'c khoa h"c hay nhiDu lWnh 

v'c khoa h"c khác nhau. 

Ví d�: �D tài nghiên c0u c)a m�t sinh viên là “B��c $-u nghiên c0u s' 

phát tri(n ngôn ngJ c)a tr� m~u giáo bé Tr�Sng m-m non Hoa HXng — 

�@ng �a — Hà N�i”, thì $@i t�?ng nghiên c0u c)a $D tài này là s' phát 

tri(n ngôn ngJ c)a tr� và khách th( nghiên c0u c)a $D tài này là tr� m~u 

giáo bé (3—4 tu�i) c)a Tr�Sng m-m non Hoa HXng — �@ng �a — Hà N�i. 

Tuy nhiên, cùng m�t khách th( trên (m~u giáo bé) song sinh viên khác 

có th( nghiên c0u vD kh4 n1ng ghi nh�/ t� duy/ tình c4m ho6c s' phát 
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tri(n th( ch�t c)a tr�. Vi.c xác $8nh $úng $Zn $@i t�?ng nghiên c0u s� 

giúp ng�Si nghiên c0u xác $8nh $�?c nhi.m v�, n�i dung nghiên c0u 

c)a $D tài. 

IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

Gi4 thuy=t khoa h"c là mô hình gi4 $8nh, là nhJng phán $oán vD b4n 

ch�t v�n $D $8nh nghiên c0u. Gi4 thi=t khoa h"c $�?c xây d'ng trên c� 

s< phân tích m�t cách khái quát lí lu:n c|ng nh� th'c tiOn. M�t công 

trình nghiên c0u khoa h"c th'c ch�t là $i ch0ng minh m�t gi4 thuy=t 

khoa h"c. Do v:y, xây d'ng gi4 thuy=t là m�t vi.c r�t quan tr"ng khi 

nghiên c0u khoa h"c. Gi4 thuy=t khoa h"c vLa có ch0c n1ng tiên $oán 

b4n ch�t $@i t�?ng vLa có ch0c n1ng $8nh h��ng cách th0c, con $�Sng 

khám phá $@i t�?ng. Xây d'ng gi4 thuy=t khoa h"c cho m�t $D tài 

nghiên c0u khoa h"c c-n tuân th) các yêu c-u sau $ây: 

—  Gi4 thuy=t ph4i có tính thông tin vD s' ki.n, nghWa là có kh4 n1ng gi4i 

thích $�?c s' ki.n c-n nghiên c0u. 

—  Gi4 thuy=t $�a ra ph4i phù h?p v�i $@i t�?ng nghiên c0u, ph4i $8nh 

h��ng $�?c n�i dung, nhi.m v� nghiên c0u. 

—  Gi4 thuy=t có th( ki(m nghi.m, ki(m ch0ng $�?c qua th'c nghi.m, 

th'c tiOn. 

Gi4 thuy=t khoa h"c có nhiDu lo#i, nhiDu m0c $� khác nhau, tu� thu�c vào 

m0c $�, ph#m vi nghiên c0u c)a $D tài, trình $� c)a ng�Si nghiên c0u. 

Trong khoa h"c giáo d�c nói chung và khoa h"c giáo d�c m-m non 

th�Sng có m�y d#ng gi4 thuy=t c� b4n sau: 

—  Phán $oán vD th'c tr#ng $@i t�?ng nghiên c0u. Ví d�: s@ tr� em suy dinh 

d��ng c)a tr�Sng m-m non X ngày càng gia t1ng. 

—  Phán $oán vD nguyên nhân, quy lu:t phát tri(n, diOn bi=n hay c� ch= 

hình thành th'c tr#ng c)a v�n $D nghiên c0u. 

Ví d�: Ch�t l�?ng giáo d�c toàn di.n c)a tr�Sng m-m non X có chiDu 

h��ng gi4m sút. S' gi4m sút này có th( là do n�i dung, ph��ng pháp 

giáo d�c c)a tr�Sng m-m non X là không phù h?p, có th( là do $iDu ki.n 

kinh t= — v1n hoá c)a $8a ph��ng có s' gi4m sút... 

—  Phán $oán vD kh4 n1ng có th( x4y ra khi có nhJng tác $�ng s� ph#m 

m�i. D#ng gi4 thuy=t này c-n ph4i $�?c ch0ng minh bPng th'c nghi.m. 

Nói $úng h�n, nó th�Sng $6t ra cho $D tài th'c nghi.m. 
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Ví d�: V�i $D tài: “Phát tri(n kh4 n1ng t� duy linh ho#t, mDm d�o cho tr� 

m~u giáo nh� tr�Sng m-m non Y qua trò ch�i $óng vai theo ch) $D”, ta 

có th( xây d'ng m�t gi4 thuy=t khoa h"c nh� sau: Kh4 n1ng t� duy linh 

ho#t, mDm d�o c)a tr� m~u giáo nh� tr�Sng m-m non Y th�p. Th'c 

tr#ng th�p kém này có th( là do n�i dung, ph��ng pháp t� ch0c giáo d�c 

cho tr� còn nghèo nàn, c0ng nhZc. Vi.c thay $�i m�t cách thích h?p n�i 

dung, ph��ng pháp t� ch0c trò ch�i $óng vai theo ch) $D cho tr� là m�t 

trong nhJng con $�Sng phát tri(n kh4 n1ng t� duy linh ho#t, mDm d�o 

cho tr� m~u giáo. 

V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Xu�t phát tL m�c $ích nghiên c0u và gi4 thuy=t khoa h"c, mui $D tài ph4i 

xác $8nh $�?c nhi.m v� c� th(. Nhi.m v� nghiên c0u là m�c tiêu c� th( 

mà $D tài ph4i th'c hi.n. M�t $D tài nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non th�Sng có m�t s@ nhi.m v� sau $ây: 

—  Xây d'ng c� s< lí lu:n vD $@i t�?ng nghiên c0u, bao gXm vi.c xây d'ng 

h. th@ng lí thuy=t $8nh h��ng cho $D tài, $6c bi.t là xây d'ng m�t h. 

th@ng khái ni.m công c�. 

—  Xác $8nh th'c tr#ng, phân tích nguyên nhân, xác $8nh c� ch= hình thành, 

quy lu:t phát tri(n c)a $@i t�?ng. 

—  Tìm tòi ph��ng h��ng t@i �u hoá quá trình ch1m sóc, giáo d�c nhPm 

nâng cao hi.u qu4 ch1m sóc giáo d�c tr� em. 

—  �D xu�t nhJng gi4i pháp 0ng d�ng k=t qu4 nghiên c0u vào th'c tiOn giáo 

d�c m-m non. 

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nh� chúng ta $ã bi=t, có r�t nhiDu ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c, 

mui ph��ng pháp có nhJng �u, nh�?c $i(m nh�t $8nh, do v:y m�t công 

trình nghiên c0u khoa h"c nên sH d�ng ph@i h?p nhiDu ph��ng pháp. 

Tuy nhiên, tu� tLng $D tài, tLng m0c $� nghiên c0u mà ta xác $8nh 

ph��ng pháp nào là c� b4n, ph��ng pháp nào là hu tr?. Song trong m�t 

$D tài không nên sH d�ng quá nhiDu ph��ng pháp nghiên c0u (m�t $D 

tài không nên sH d�ng quá n1m ph��ng pháp nghiên c0u). 

VII. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

D'a vào nhi.m v� $D tài $6t ra, d'a vào $iDu ki.n khách quan và ch) 

quan c)a mình, ng�Si nghiên c0u xác $8nh ph#m vi nghiên c0u c)a $D 
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tài vD các m6t: N�i dung nghiên c0u (T:p trung nghiên c0u cái gì?, M0c 

$� $=n $âu?,…); Khách th( nghiên c0u (Nghiên c0u trên khách th( nào, 

S@ l�?ng bao nhiêu,…); �8a bàn nghiên c0u (Thành th8/nông thôn, vùng 

miDn nào?,…). 

NỘI DUNG 

Ph-n n�i dung nghiên c0u trình bày nhJng k=t qu4 nghiên c0u (lí lu:n 

và th'c tiOn) c)a $D tài. Ph-n này th�Sng $�?c c�u trúc thành ba 

ch��ng. Tùy lWnh v'c nghiên c0u mà tên mui ch��ng và c�u trúc c)a 

ch��ng có th( khác nhau. 

Chương 1: Những cơ sở lí luận... 

�D c��ng nghiên c0u ph4i trình bày m�t cách ngZn g"n, khái quát n�i 

dung nhJng v�n $D lí lu:n c� b4n c)a $D tài: tL nhJng v�n $D chung, khái 

quát $=n v�n $D c� th( liên quan tr'c ti=p $=n $@i t�?ng nghiên c0u. Các 

m�c (tiêu $D) ph4i tuân theo m�t logic khoa h"c ch6t ch�. Tránh $�a ra 

nhJng v�n $D quá xa ho6c không liên quan $=n $@i t�?ng c-n nghiên c0u. 

M�c th0 nh�t c)a ch��ng này là L8ch sH nghiên c0u v�n $D/T�ng quan 

các công trình nghiên c0u có liên quan. NhJng m�c ti=p theo là nhJng 

v�n $D lí lu:n vD lWnh v'c khoa h"c c)a $D tài. 

Ví d�: M�t $D tài nghiên c0u “T� duy tr'c quan hình t�?ng c)a tr� m~u 

giáo nh�”, < ph-n Lí lu:n, sau khi trình bày L8ch sH nghiên c0u v�n $D ta 

có th( trình bày NhJng v�n $D chung (khái quát) vD ho#t $�ng t� duy, 

�6c $i(m phát tri(n t� duy c)a tr� m~u giáo, sau $ó là �6c $i(m phát 

tri(n t� duy tr'c quan hình t�?ng c)a tr� m~u giáo nh�... 

Chương 2: … 

*  Tên ch��ng 2, n=u là $D tài thu�c lWnh v'c Tâm lí h"c/Sinh lí h"c th�Sng 

có tên là N�i dung và ph�"ng pháp nghiên c�u. Nh� tiêu $D c)a ch��ng, 

< ch��ng này có 2 m�c c� b4n: 2.1. N�i dung nghiên c0u; 2.2. Ph��ng 

pháp nghiên c0u. 

2.1. N�i dung nghiên c�u 

N�i dung nghiên c0u $�?c xác $8nh d'a trên m�c $ích, nhi.m v� nghiên 

c0u. Nói $úng h�n, n�i dung nghiên c0u là s' c� th( hoá nhJng công 

vi.c, nhJng vi.c làm $( th'c hi.n nhi.m v� nghiên c0u. Th�Sng m�t $D 

tài nghiên c0u khoa h"c có các n�i dung sau: 
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—  Nghiên c0u c� s< lí lu:n $8nh h��ng cho $D tài. 

—  Nghiên c0u th'c tiOn. Tu� theo nhi.m v�, m0c $� nghiên c0u mà n�i 

dung nghiên c0u th'c tiOn có th( là $ánh giá th'c tr#ng, có th( là tìm ki=m 

ph��ng pháp tác $�ng s� ph#m nhPm nâng cao hi.u qu4 giáo d�c... 

2.2. Ph!"ng pháp nghiên c�u 

Ng�Si nghiên c0u không ph4i ch� li.t kê các ph��ng pháp nghiên c0u $�?c 

sH d�ng trong quá trình nghiên c0u $D tài mà c-n mô t4 $�?c m�c $ích, 

cách th0c, bi.n pháp sH d�ng tLng ph��ng pháp trong quá trình nghiên 

c0u. Trong nhJng $D tài nghiên c0u $8nh l�?ng, c-n sH d�ng ph��ng pháp 

th@ng kê toán h"c $( xH lí thông tin. Khi sH d�ng ph��ng pháp th@ng kê 

toán h"c $( xH lí thông tin, ng�Si nghiên c0u ph4i mô t4 $�?c cách làm: 

nhJng công th0c toán h"c nào $�?c sH d�ng và ti=n trình xH lí thông tin. 

*  N=u $D tài thu�c lWnh v'c giáo d�c h"c (ph��ng pháp/bi.n pháp t� ch0c 

ho#t $�ng vui ch�i/h"c t:p/t� ch0c sinh ho#t…) thì ch��ng 2 th�Sng có 

tên �� xu�t ph�"ng pháp/bi#n pháp tB ch�c… C�u trúc c)a ch��ng 

th�Sng có các m�c: 

2.1. ��nh h	
ng/Nguyên t�c xây d�ng ph	�ng pháp/bi�n pháp t� ch�c…  

v ph-n này trình bày nhJng c� s< khoa h"c c)a vi.c xây d'ng các 

ph��ng pháp/bi.n pháp t� ch0c m�t ho#t $�ng nào $ó nhPm thay $�i 

hi.n th'c. Trong $ó, m�c tiêu ch1m sóc giáo d�c m-m non; ch��ng 

trình giáo d�c m-m non; $6c $i(m phát tri(n tâm sinh lí tr� em; $iDu 

ki.n th'c tiOn;… là nhJng c� s< quan tr"ng. 

2.2. Các ph	�ng pháp/bi�n pháp t� ch�c… 

v ph-n này trình bày các ph��ng pháp/bi.n pháp t� ch0c ho#t $�ng 

nhPm thay $�i hi.n th'c. Mui ph��ng pháp/bi.n pháp th�Sng có ba 

ph-n: a) M�c $ích/m�c tiêu; b) N�i dung và cách ti=n hành; c) �iDu ki.n 

v:n d�ng. Các ph��ng pháp/bi.n pháp này th�Sng có m@i quan h. ch6t 

ch� v�i nhau và $�?c sZp x=p theo m�t logic khoa h"c. 

2.3. Tiêu chí và thang (ánh giá s� thay (�i/phát tri+n 

v ph-n này trình bày nhJng tiêu chí thay $�i/phát tri(n < $@i t�?ng 

nghiên c0u v�i các d�u hi.u ta có th( quan sát, $o $#c $�?c. D'a vào các 

d�u hi.u bi(u hi.n ta cho $i(m. D'a vào t�ng s@ $i(m $@i t�?ng $#t 

$�?c ta $ánh giá/x=p lo#i theo thang b:c m0c $� thay $�i/phát tri(n (Ví 

d�: T@t, khá, trung bình, y=u, kém). 
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Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực tiễn  

K=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn $�?c xH lí và phân tích — bình lu:n theo 

tLng nhi.m v� c)a $D tài (bao gXm c4 nghiên c0u th'c tr#ng và c4 

nghiên c0u th'c nghi.m). Do v:y, $D c��ng nghiên c0u ph4i d' ki=n 

$�?c cách xH lí k=t qu4 nghiên c0u (bi(u b4ng, $X th8, các tham s@...). 

Mui v�n $D (mui k=t qu4 nghiên c0u) c-n $�?c phân tích, lí gi4i d'a trên 

c� s< lí lu:n ($ã xây d'ng < Ch��ng 1). Và trên c� s< phân tích, lí gi4i $ó 

ng�Si nghiên c0u ph4i rút ra k=t lu:n khoa h"c cho v�n $D vLa phân tích. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

TL nhJng k=t lu:n c)a tLng v�n $D $ã nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u 

khoa h"c trình bày nhJng k=t lu:n chung và $�a ra nhJng gi4i pháp 

nhPm nâng cao ch�t l�?ng giáo d�c. Nh� v:y < ph-n này gXm hai m�c: 

1. K=t lu:n; 2. Ki=n ngh8. 

Cu@i cùng là: 

Danh m�c tài li.u tham kh4o (SZp x=p theo th0 t' A, B, C tên tác gi4). 

Ph� l�c (Trình bày m~u phi=u $iDu tra; các s@ li.u th@ng kê; t� 

li.u/4nh/… có liên quan). 

2.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1) T#i sao ph4i xây d'ng $D c��ng nghiên c0u khoa h"c? 

2)  M�t $D c��ng nghiên c0u th�Sng có m�y ph-n? Là nhJng ph-n nào? 

3)  Ch"n m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c vD lWnh v'c giáo d�c m-m non và 

xây d'ng $D c��ng chi ti=t cho $D tài nghiên c0u khoa h"c $ó. 

2.4. Thông tin ph�n h�i 

�D c��ng nghiên c0u là v1n b4n d' ki=n các b��c $i và n�i dung c)a 

công trình nghiên c0u khoa h"c. �D c��ng nghiên c0u khoa h"c th�Sng 

có ba ph-n: M  �$u: Trình bày nhJng v�n $D chung nh�t c)a $D tài: Lí do 

ch"n $D tài/tính c�p thi=t c)a $D tài; M�c $ích nghiên c0u; Khách th( và 

$@i t�?ng nghiên c0u; Gi4 thuy=t khoa h"c/Câu h_i nghiên c0u; Nhi.m 

v� nghiên c0u; Ph��ng pháp nghiên c0u; Gi�i h#n ph#m vi nghiên c0u. 

N4i dung: $�?c chia làm ba ch��ng/ ph-n: C� s< lí lu:n c)a $D tài; Xây 

d'ng m�t s@ ph��ng pháp/ bi.n pháp t� ch0c ho#t $�ng giáo d�c nhPm 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON  |  75  

thay $�i hi.n th'c (ho6c N�i dung và ph��ng pháp nghiên c0u, n=u là $D 

tài thu�c lWnh v'c Tâm lí h"c hay Sinh lí h"c…); Th'c nghi.m s� ph#m/ 

K=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn. K�t lu-n và ki�n ngh.: $�a ra nhJng k=t 

lu:n khoa h"c vD lí lu:n và th'c tiOn. Trên c� s< $ó ki=n ngh8 v�i các c� 

quan, cán b� qu4n lí và giáo viên/ các b:c cha m� và nhJng ng�Si có liên 

quan trong vi.c nâng cao ch�t l�?ng công tác ch1m sóc, giáo d�c tr� em. 

Cu@i cùng là Danh m+c tài li<u tham kh�o và Ph+ l+c. 

C�u trúc c)a $D c��ng nghiên c0u khoa h"c c)a m�t khóa lu:n/ lu:n 

v1n/ lu:n án khoa h"c th�Sng có c�u trúc nh� $ã trình bày trên $ây. 

NhJng công trình nghiên c0u khác, $D c��ng th�Sng có c�u trúc nh� 

sau: Lí do ch"n $D tài/ Tính c�p thi=t c)a $D tài; M�c $ích nghiên c0u; 

Ph��ng pháp nghiên c0u và quy trình nghiên c0u; Phân tích dJ li.u và 

bình lu:n k=t qu4; K=t lu:n và ki=n ngh8; Danh m�c tài li.u tham kh4o; 

Ph� l�c. 

Ho�t ��ng 3. Tri+n khai nghiên c�u �� tài (1 ti!t) 

3.1. M�c tiêu ho�t ��ng 

—  Hình thành < ng�Si h"c kW n1ng nghiên c0u tài li.u nhPm xây d'ng c� s< 

cho m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c. 

—  Hình thành < ng�Si h"c kW n1ng thu th:p, xH lí thông tin th'c tiOn qua vi.c 

sH d�ng các ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn và toán h"c th@ng kê. 

3.2. Thông tin ngu�n 

Xây d'ng xong $D c��ng nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u b4o v. $D c��ng 

nghiên c0u c)a mình tr��c H�i $Xng khoa h"c c� s<. Sau khi $D c��ng 

$�?c H�i $Xng khoa h"c c�p c� s< ch�p nh:n, ng�Si nghiên c0u t� ch0c 

và ti=n hành tri(n khai công vi.c nghiên c0u theo $D c��ng $ã $8nh. 

Th'c ch�t c)a giai $o#n này là ng�Si nghiên c0u áp d�ng nhJng ph��ng 

pháp nghiên c0u $@i t�?ng, thu th:p thông tin, s@ li.u tL phía $@i t�?ng. 

Công vi.c $-u tiên c)a b��c này là xây d'ng h. th@ng lí lu:n, khái ni.m 

công c� cho $@i t�?ng c-n nghiên c0u, sau $ó m�i bZt tay vào nghiên 

c0u th'c tiOn. 

NGHIÊN CmU XÂY D�NG C� Sv LÍ LUgN CHO �  TÀI 

�( xây d'ng c� s< lí lu:n cho $D tài, ng�Si nghiên c0u s�u t-m tài li.u có 

liên quan, $"c, chZt l"c nhJng thông tin c-n thi=t $( t�ng quan nhJng 

nghiên c0u g-n g|i v�i $D tài c)a mình. Ph-n T�ng quan/L8ch sH nghiên 
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c0u v�n $D, trên c� s< phân tích k=t qu4 nghiên c0u c)a các công trình 

$ã công b@, c-n ch� ra các h��ng nghiên c0u ch) y=u. Ph-n này ph4i 

$i(m ra m�t cách khái quát, có h. th@ng và $ánh giá $�?c nhJng công 

trình liên quan $=n lWnh v'c khoa h"c mà mình sZp bZt tay vào nghiên 

c0u. Ng�Si nghiên c0u ph4i bi.n lu:n $�?c rPng, $ây là m�t v�n $D quan 

tr"ng, $�?c nhiDu ng�Si quan tâm nghiên c0u, mui ng�Si quan tâm 

nghiên c0u < m�t khía c#nh, v�i nhJng m0c $� khác nhau, khía c#nh mà 

mình nghiên c0u là khía c#nh m�i, ho6c $ã có ng�Si nghiên c0u nh�ng 

ch�a gi4i quy=t tho4 $áng. Ch� khi nào bi.n minh $�?c tính m�i m� c)a 

$D tài thì $D tài m�i có ý nghWa. 

Công vi.c ti=p theo là d'a vào vi.c nghiên c0u, phân tích khái ni.m c)a 

các tác gi4 khác nhau, ch� ra nhJng $iDu h?p lí c|ng nh� nhJng h#n ch= 

c)a nó, k=t h?p v�i nhJng hi(u bi=t c)a mình, ng�Si nghiên c0u xây 

d'ng các khái ni.m làm công c� cho nghiên c0u. Trong nhiDu tr�Sng 

h?p, sau khi nghiên c0u, phân tích khái ni.m c)a các tác gi4, ng�Si 

nghiên c0u ch"n m�t trong nhJng khái ni.m $ó (mà mình cho là h?p lí 

nh�t) làm khái ni.m công c� cho $D tài c)a mình. 

Sau khi xây d'ng $�?c các khái ni.m công c�, d'a trên phân tích, t�ng 

h?p và khái quát các tài li.u, công trình $ã công b@, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, ng�Si nghiên c0u xây d'ng c� s< lí lu:n cho 

nhJng v�n $D liên quan (theo $D c��ng $ã xây d'ng). 

TRIdN KHAI NGHIÊN CmU TH�C TI®N 

Công vi.c $-u tiên khi nghiên c0u th'c tiOn là ch"n m~u nghiên c0u. 

D'a vào khách th( nghiên c0u c)a $D tài, ng�Si nghiên c0u ch"n m~u 

(Ví d�: tr� m~u giáo bé/nh�/l�n) v�i $� l�n (ví d�: 30/50/100… tr�) < $8a 

bàn c� th(. N=u $D tài nghiên c0u th'c nghi.m, sau khi có k=t qu4 

nghiên c0u th'c tr#ng, ng�Si nghiên c0u ch"n m~u th'c nghi.m. M~u 

này th�Sng $�?c l�y tL m~u nghiên c0u th'c tr#ng (�ó là nhóm m~u $#i 

di.n cho th'c tr#ng) và $�?c chia làm hai nhóm t��ng $��ng nhau vD 

m"i m6t (ví d�: t��ng $��ng nhau vD s' phát tri(n th( ch�t, trí tu., tình 

c4m,…). Trong $ó m�t nhóm làm nhóm th'c nghi.m (nh:n nhJng tác 

$�ng th'c nghi.m c)a ng�Si nghiên c0u), nhóm còn l#i làm nhóm $@i 

ch0ng (m"i ho#t $�ng diOn ra nh� th�Sng l.). 

Sau khi $ã ch"n $�?c m~u, ng�Si nghiên c0u sH d�ng các ph��ng pháp 

nghiên c0u $ã l'a ch"n ($�?c trình bày trong $D c��ng nghiên c0u) tác 

$�ng vào $@i t�?ng và thu th:p thông tin nhPm gi4i quy=t các nhi.m v� 

$D tài $ã $6t ra. 
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X� LÍ KeT QU� NGHIÊN CmU TH�C TI®N 

Thông tin, s@ li.u thu th:p $�?c xH lí theo ph��ng án (d' ki=n) $ã xác 

$8nh. �( có c� s< $ánh giá khách quan, toàn di.n $@i t�?ng nghiên c0u, 

khi xH lí s@ li.u ng�Si nghiên c0u c-n xem xét th@ng kê $@i t�?ng < nhiDu 

chiDu c#nh khác nhau: ví d� theo $8a bàn, theo gi�i, theo thành ph-n 

xu�t thân,… N=u $D tài nghiên c0u th'c nghi.m còn theo các giai $o#n 

nghiên c0u (tr��c th'c nghi.m — $o $-u vào; sau th'c nghi.m — $o $-u 

ra) c)a nhóm th'c nghi.m và nhóm $@i ch0ng. 

S@ li.u th'c tiOn có th( $�?c bi(u diOn d��i d#ng bi(u $X, $X th8... v�i s' 

hu tr? c)a các ph��ng pháp th@ng kê toán h"c thích h?p. 

3.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  Ph-n c� s< lí lu:n c)a $D tài th�Sng có nhJng n�i dung gì? Nêu ph��ng 

pháp và quy trình tri(n khai nghiên c0u nhJng n�i dung $ó? 

2)  Ph-n nghiên c0u th'c tiOn c)a $D tài th�Sng có nhJng n�i dung gì? 

Ng�Si ta th�Sng sH d�ng ph��ng pháp nào $( nghiên c0u n�i dung $ó? 

Quy trình tri(n khai các ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn $�?c diOn ra 

nh� th= nào? 

3)  Thông tin, s@ li.u th'c tiOn có th( $�?c th@ng kê theo nhJng ph��ng án 

nào? Ý nghWa c)a mui ph��ng án $ó? Công th0c toán h"c th@ng kê có th( 

sH d�ng là gì?  

3.4. Thông tin ph�n h�i 

Tri(n khai nghiên c0u $D tài là vi.c ng�Si nghiên c0u áp d�ng nhJng 

ph��ng pháp $( nghiên c0u $@i t�?ng, thu th:p thông tin, s@ li.u vD $@i 

t�?ng theo k= ho#ch nghiên c0u $ã xây d'ng. Công vi.c này gXm ba n�i 

dung $�?c diOn ra theo m�t trình t': Xây d"ng c? s  lí lu-n cho �> tài →  

Nghiên c&u thu th-p thông tin, s� li<u th"c ti5n →  X/ lí k�t qu� nghiên 

c&u th"c ti5n. 

Xây d"ng c? s  lí lu-n cho �> tài là vi.c ng�Si nghiên c0u sH d�ng các 

ph��ng pháp nghiên c0u lí lu:n (phân tích, t�ng h?p, khái quát,…) 

$( t�ng quan nhJng công trình nghiên c0u có liên quan nhPm xác 

$8nh h��ng nghiên c0u c)a mình (sao cho không trùng l6p nhJng 

nghiên c0u tr��c $ó); xây d'ng các khái ni.m công c� và c� s< lí lu:n 
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vD $@i t�?ng nghiên c0u; xây d'ng tiêu chí và thang $ánh giá m0c 

phát tri(n c)a $@i t�?ng $( $o th'c tr#ng và k=t qu4 tác $�ng th'c 

nghi.m (n=u có). 

Nghiên c&u thu th-p thông tin, s� li<u th"c ti5n là vi.c ng�Si nghiên c0u 

sH d�ng m�t s@ ph��ng pháp nghiên c0u $ã l'a ch"n (trình bày trong $D 

c��ng nghiên c0u) $( thu th:p thông tin, s@ li.u vD th'c tr#ng và nguyên 

nhân c)a th'c tr#ng; thông tin, s@ li.u vD nhJng thay $�i, phát tri(n c)a 

$@i t�?ng sau nhJng tác $�ng th'c nghi.m c)a ng�Si nghiên c0u. 

X/ lí k�t qu� nghiên c&u th"c ti5n là vi.c ng�Si nghiên c0u sH d�ng m�t 

s@ công th0c toán h"c th@ng kê thích h?p $( l�?ng hóa k=t qu4 nghiên 

c0u th'c tiOn theo các ph��ng án (chiDu c#nh) $ã xác $8nh (Ví d�, theo 

$8a bàn, theo gi�i, theo thành ph-n xu�t thân; theo giai $o#n nghiên 

c0u;…) và xác $8nh ý nghWa c)a k=t qu4 th@ng kê. 

Ho�t ��ng 4. Vi!t báo cáo �� tài (1 ti!t) 

4.1. M�c tiêu ho�t ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c nZm $�?c nhJng yêu c-u c)a m�t b4n báo cáo khoa h"c: vD 

c�u trúc, vD cách trình bày, phân tích k=t qu4 nghiên c0u, vD v1n phong,… 

—  Vi=t $�?c m�t báo cáo khoa h"c theo nhJng yêu c-u c)a m�t báo cáo 

khoa h"c. 

4.2. Thông tin ngu�n 

M+c �ích c�a báo cáo 

Báo cáo khoa h"c là m�t ph��ng ti.n $( trình bày k=t qu4 nghiên c0u khoa 

h"c. Nó là m�t v1n b4n ch0ng minh quy trình và các k=t qu4 nghiên c0u. 

B4n báo cáo là ph��ng ti.n $( ng�Si nghiên c0u trao $�i, th4o lu:n thông 

tin khoa h"c v�i $Xng nghi.p, v�i các nhà ch0c trách $( trên c� s< k=t qu4 

nghiên c0u khoa h"c này có th( xác $8nh các ho#t $�ng sau nghiên c0u. 

N4i dung báo cáo khoa h)c 

M�t báo cáo khoa h"c dù là c)a cá nhân hay t:p th(; dù là m�t lu:n v1n, 

lu:n án hay m�t $D tài c�p tr�Sng/c�p t�nh/c�p b�,… ngoài tên $D tài, 

tác gi4/t:p th( tác gi4, c� quan ch) qu4n/tài tr?,… n�i dung c)a báo cáo 

th�Sng có nhJng v�n $D c� b4n sau $ây: 

1.  Lí do ch"n $D tài/Tính c�p thi=t c)a $D tài. 

2.  Gi4 thuy=t khoa h"c/Câu h_i nghiên c0u. 
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3.  Khách th( và $@i t�?ng nghiên c0u. 

4.  Ph��ng pháp nghiên c0u nào $�?c sH d�ng? 

5.  �o $#c và $ánh giá các k=t qu4 d'a trên tiêu chí và thang $ánh giá nào? 

6. K=t qu4 nghiên c0u cho th�y $iDu gì? V�n $D nghiên c0u $ã $�?c gi4i 

quy=t ch�a? 

7.  Có nhJng k=t lu:n và ki=n ngh8 gì? 

NhJng v�n $D trên $ây th�Sng $�?c sZp x=p theo c�u trúc $�?c trình bày 

trong $D c��ng nghiên c0u $D tài. 

Ki nFng vi�t báo cáo 

Ph-n lí do ch"n $D tài/Tính c�p thi=t c)a $D tài ph4i bi.n minh $�?c, $ây 

là m�t v�n $D quan tr"ng, c-n $�?c nghiên c0u nhPm góp ph-n nâng 

cao ch�t l�?ng, hi.u qu4 công tác giáo d�c m-m non. 

Ph-n ph��ng pháp và quy trình nghiên c0u c-n trình bày m�t cách t�Sng 

minh: M�c $ích sH d�ng ph��ng pháp là gì? Quy trình th'c hi.n ra sao?,… 

Ph-n c� s< lí lu:n c)a $D tài, nh� $ã trình bày, ph-n T�ng quan/l8ch sH 

nghiên c0u v�n $D ph4i bi.n minh $�?c tính m�i m� c)a $D tài so v�i các 

công trình tr��c $ây; các khái ni.m công c� nên in nghiêng; các m�c l�n, 

nh_ $�?c phân bi.t b<i c� chJ, ki(u chJ,… 

Ph-n phân tích k=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn, c-n d'a trên tiêu chí và 

thang $ánh giá $ã xây d'ng/l'a ch"n $( phân tích — bình lu:n (theo các 

chiDu c#nh khác nhau $ã xác $8nh: theo gi�i/theo $8a bàn dân c�/theo 

thành ph-n gia $ình; theo ti=n trình: tr��c th'c nghi.m — sau th'c 

nghi.m, nhóm th'c nghi.m — nhóm $@i ch0ng,…). C-n t:p trung phân 

tích nhJng s@ li.u n�i b:t trong b4ng s@ li.u th@ng kê (cao nh�t ho6c 

th�p nh�t hay $Xng $Du…). K=t h?p phân tích, $ánh giá $8nh l�?ng 

(qua các con s@ th@ng kê) v�i phân tích $8nh tính ($�a ra nhJng ví d� 

minh ch0ng cho s@ li.u th@ng kê), tránh $�a ra nhJng con s@ th@ng kê 

tr-n tr�i.  

Là m�t v1n b4n khoa h"c, do v:y v1n phong ph4i ch6t ch�, rõ ràng, gi4m 

m0c t@i $a kh�u ngJ. M"i trích d~n c-n ph4i $�a vào trong ngo6c kép và 

có $8a ch� trích d~n. �8a ch� trích d~n $�?c $�a vào trong ngo6c vuông [ ] 

ngay sau ngo6c kép. Các thông s@ trong ngo6c vuông gXm th0 t' c)a tài 

li.u trong danh m�c tài li.u tham kh4o, trang. Ví d�: [12; 56] có nghWa là 

câu trích, $o#n trích $ó $�?c l�y < trang 56 c)a tài li.u th0 m�Si hai 

trong danh m�c tài li.u tham kh4o. 
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X�p danh m+c tài li<u tham kh�o 

M�t công trình nghiên c0u khoa h"c c-n ph4i trình bày danh m�c tài 

li.u tham kh4o. Vi.c sZp x=p danh m�c tài li.u tham kh4o có nhiDu cách. 

Cách thông d�ng nh�t hi.n nay là sZp x=p th0 t' A, B, C... theo tên tác 

gi4. Mui tài li.u tham kh4o $�?c ghi theo trình t' sau: H" và tên tác gi4; 

n1m xu�t b4n; tên tài li.u; n�i công b@. Ví d�: 

1.  �ào Thanh Âm (2009), Giáo d+c h)c m$m non, T:p I, II, NXB �#i h"c  

S� ph#m. 

2.  Lê Thanh Thu± (2008), Ph�?ng pháp h�Hng dQn ho3t �4ng t3o hình cho 

tr� mQu giáo, NXB Giáo d�c. 

3.  NguyOn Ánh Tuy=t (2003), Tâm lí h)c tr� em l&a tuDi m$m non, NXB �#i 

h"c S� ph#m. 

N=u m�t tác gi4 có nhiDu tài li.u $�?c sH d�ng làm tài li.u tham kh4o 

cho công trình nghiên c0u, thì th0 t' các tài li.u $�?c sZp x=p theo tuy=n 

tính thSi gian công b@. 

Trong m�t công trình nghiên c0u khoa h"c có sH d�ng tài li.u tham kh4o 

ti=ng n��c ngoài thì ph4i sZp x=p theo m�t m�c riêng (sZp x=p th0 t' A, 

B, C... theo tên h" tác gi4). 

Ví d�:     I. Tài li.u ti=ng Vi.t 

II. Tài li.u ti=ng Nga 

III. Tài li.u ti=ng Anh 

IV. Tài li.u ti=ng Pháp 

�( ti.n cho vi.c theo dõi tài li.u tham kh4o, nên trình bày hai ki(u chJ. 

Ví d�: tên tác gi4, n�i công b@... ta in ki(u chJ $0ng, tên tài li.u in ki(u 

chJ nghiêng. 

B�o v< �> tài 

�ây là m�t công vi.c r�t quan tr"ng. Th'c tiOn cho hay rPng, $D tài $�?c 

$ánh giá cao hay th�p tr��c h=t là do ch�t l�?ng $D tài, sau $ó là vi.c b4o 

v. k=t qu4 nghiên c0u $D tài. NhiDu khi ch�t l�?ng $D tài khá t@t, song 

ng�Si nghiên c0u trình bày m�t cách lúng túng, thi=u m#ch l#c d~n $=n 

k=t qu4 $ánh giá c)a H�i $Xng khoa h"c th�p h�n th'c ch�t và ng�?c l#i. 

�( b4o v. thành công k=t qu4 nghiên c0u $D tài, ng�Si nghiên c0u c-n 

th'c hi.n m�t s@ vi.c sau: 
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—  Vi�t tóm tWt. M�t $D tài nghiên c0u khoa h"c có th( dài 50 trang, 100 

trang, 150 trang hay 200 trang... (kh� A4) tu� theo yêu c-u c)a $D tài. Do 

v:y, $( b4o v. k=t qu4 nghiên c0u trong m�t thSi gian h#n $8nh, ta ph4i 

vi=t tóm tZt k=t qu4 nghiên c0u $D tài. B4n tóm tZt ph4i ngZn g"n, khúc 

chi=t, nêu b:t $�?c nhJng v�n $D c� b4n c)a công trình nghiên c0u. C� 

th( là: 

+  Trình bày m�t cách khái quát ph-n m< $-u. Trong ph-n này vi=t ngZn 

g"n, nêu b:t $�?c tính c�p thi=t c)a $D tài, m�c $ích, ý nghWa c)a $D tài, 

$@i t�?ng, nhi.m v� và các ph��ng pháp nghiên c0u ch) y=u. 

+  Trình bày khái quát ph-n Lí lu:n, sao cho khi trình bày tóm tZt, ng�Si 

nghe có th( hình dung $�?c khung lí thuy=t và h. th@ng khái ni.m công 

c� c)a $D tài. 

+  Trình bày nhJng k=t qu4 nghiên c0u chính vD th'c tiOn, nhJng k=t lu:n 

khoa h"c c)a $D tài và ý ki=n $D xu�t. 

—  ChuUn b. ph�?ng ti<n, thi�t b. �� b�o v< �> tài. Ngoài vi.c vi=t tóm tZt k=t 

qu4 nghiên c0u $D tài, ng�Si nghiên c0u c-n chu�n b8 nhJng ph��ng 

ti.n, thi=t b8 c-n thi=t nh�: K� bi(u b4ng, $X th8, tranh 4nh, ph��ng ti.n 

nghe nhìn (n=u c-n thi=t).... N=u có $iDu ki.n, ng�Si nghiên c0u thi=t k= 

các slide trình chi=u trên máy vi tính $( b4o v. tr��c H�i $Xng khoa h"c. 

—  B�o v< �> tài tr�Hc h4i �jng khoa h)c. Sau khi Ch) t8ch h�i $Xng $"c 

quy=t $8nh c)a c�p trên vD vi.c thành l:p H�i $Xng khoa h"c, hoàn 

thành công tác t� ch0c ban $-u (gi�i thi.u thành viên h�i $Xng, th� kí 

h�i $Xng, nhJng quy $8nh chung c)a h�i $Xng...), ng�Si nghiên c0u trình 

bày tóm tZt k=t qu4 nghiên c0u $D tài và phân tích, lí gi4i nhJng k=t qu4 

nghiên c0u chính (n�i c�m). ThSi gian trình bày tóm tZt (k( c4 phân tích 

b4ng, bi(u... n=u có) th�Sng là 25 $=n 30 phút. Sau $ó các thành viên 

trong H�i $Xng khoa h"c và nhJng ng�Si tham d' nêu nhJng câu h_i, 

v�n $D, yêu c-u tác gi4 (ng�Si nghiên c0u) c-n gi4i $áp, phân tích rõ. 

Ng�Si nghiên c0u c-n ghi l#i nhJng câu h_i, ý ki=n c)a các thành viên 

trong h�i $Xng và nhJng ng�Si tham d', suy nghW và tr4 lSi câu h_i, phân 

tích rõ h�n nhJng v�n $D mà h" nêu ra. N=u các câu h_i, v�n $D $�a ra 

có s' trùng l6p ho6c g-n gi@ng nhau, ng�Si nghiên c0u có th( sZp x=p và 

tr4 lSi, gi4i $áp, phân tích tLng nhóm v�n $D. Vi.c tr4 lSi câu h_i, gi4i 

$áp, phân tích các v�n $D r�t có ý nghWa $@i v�i vi.c $ánh giá c)a H�i 

$Xng khoa h"c vD k=t qu4 nghiên c0u $D tài. 
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4.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau: 

1)  T#i sao ph4i vi=t và trình bày báo cáo k=t qu4 nghiên c0u khoa h"c? 

2)  Nêu nhJng n�i dung c� b4n c)a m�t báo cáo khoa h"c; ý nghWa, vai trò 

c)a mui v�n $D $ó trong m�t báo cáo khoa h"c. 

3)  Trình bày nhJng kW n1ng c-n có trong vi.c vi=t m�t báo cáo khoa h"c. 

4)  �( báo cáo k=t qu4 nghiên c0u khoa h"c tr��c h�i $Xng khoa h"c, ng�Si 

nghiên c0u c-n ph4i làm nhJng vi.c gì? Yêu c-u c)a nhJng vi.c làm $ó. 

4.4. Thông tin ph�n h�i 

Vi=t báo cáo khoa h"c là m�t công vi.c quan tr"ng trong công tác nghiên 

c0u khoa h"c. Báo cáo khoa h"c là v1n b4n minh ch0ng cho quy trình và 

k=t qu4 nghiên c0u khoa h"c; là c� s< khoa h"c $( xây d'ng các gi4i 

pháp c4i t#o th'c tiOn nhPm nâng cao ch�t l�?ng ch1m sóc, giáo d�c 

m-m non.  

C�u trúc c)a m�t báo cáo khoa h"c th�Sng có ba ph-n: M< $-u; N�i 

dung; K=t lu:n và ki=n ngh8. Ph-n m< $-u c-n làm rõ lí do nghiên c0u; 

gi4 thuy=t khoa h"c/câu h_i nghiên c0u; khách th( và $@i t�?ng nghiên 

c0u; ph��ng pháp nghiên c0u; tiêu chí và thang $o k=t qu4 nghiên c0u. 

Ph-n n�i dung c-n làm rõ k=t qu4 nghiên c0u (lí lu:n và th'c tiOn) cho 

th�y $iDu gì? V�n $D $ã $�?c gi4i quy=t $=n $âu?... Ph-n k=t lu:n và ki=n 

ngh8 c-n làm rõ c� s< lí lu:n và th'c tiOn c)a vi.c $D xu�t (Ki=n ngh8) các 

gi4i pháp c4i t#o th'c tiOn; ch� rõ ai là ng�Si th'c hi.n các gi4i pháp $ó. 

Mui ti(u m�c trong báo cáo ph4i trình bày m�t cách t�Sng minh v�i v1n 

phong khoa h"c. 

Nh� ta $ã bi=t, báo cáo khoa h"c là m�t ph��ng ti.n $( minh ch0ng cho 

quy trình và k=t qu4 nghiên c0u c)a ng�Si nghiên c0u. Do v:y, c-n $�?c 

sH d�ng nó $( báo cáo tr��c H�i $Xng khoa h"c $( nghi.m thu/b4o v. 

k=t qu4 công trình nghiên c0u. �( công vi.c báo cáo nghi.m thu $�?c 

thu:n l?i, ng�Si nghiên c0u ph4i vi=t tóm tZt k=t qu4 nghiên c0u, chu�n 

b8 các ph��ng ti.n, thi=t b8 c-n thi=t cho $D tài; khi trình bày báo cáo 

ng�Si nghiên c0u ph4i trình bày m�t cách rõ ràng, t�Sng minh nhJng 

k=t qu4 nghiên c0u c� b4n c)a $D tài và tr4 lSi nhJng câu h_i c)a H�i 

$Xng khoa h"c $( b4o v. k=t qu4 nghiên c0u c)a mình. 
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Ho�t ��ng 5. Th'c hành nghiên c�u m�t �� tài c� th+ v6i �7ng nghi�p 

(1 ti!t) 

5.1. M�c tiêu ho�t ��ng 

—  Giúp ng�Si h"c hi(u $�?c s' c-n thi=t ph4i h?p tác v�i $Xng nghi.p 

trong nghiên c0u khoa h"c.  

—  Hình thành < ng�Si h"c kW n1ng h?p tác, ph@i h?p trong nghiên c0u 

khoa h"c. 

5.2. Thông tin ngu�n 

T#i sao ph4i ph@i h?p v�i $Xng nghi.p trong nghiên c0u khoa h"c? 

Ca dao Vi.t Nam có câu: “M4t cây làm chYng nên non. Ba cây ch+m l3i 

nên hòn núi cao”. Ng�Si ph��ng Tây kh�ng $8nh: “Hai cái �$u sk t�t h?n 

m4t cái �$u”. Th'c t= cho hay rPng, m�t ho#t $�ng $�?c ti=n hành b<i s' 

h?p tác c)a nhiDu ng�Si th�Sng mang l#i hi.u qu4 h�n là do m�t cá 

nhân th'c hi.n, nh�t là trong công tác nghiên c0u khoa h"c. B<i l�, s' 

h?p tác trong công vi.c s� phát huy $�?c trí tu. c)a nhiDu ng�Si trong 

vi.c gi4i quy=t nhi.m v� $6t ra trong ho#t $�ng. 

Trong nghiên c0u khoa h"c nói chung, khoa h"c giáo d�c m-m non nói 

riêng, vi.c ph@i h?p v�i $Xng nghi.p giúp cho ng�Si nghiên c0u phát 

huy $�?c trí tu., kinh nghi.m và k= thLa $�?c nhJng thành t'u nghiên 

c0u c)a $Xng nghi.p trong vi.c nghiên c0u khoa h"c. M6t khác, s' ph@i 

h?p v�i $Xng nghi.p trong nghiên c0u khoa h"c s� làm cho k=t qu4 

nghiên c0u và nhJng bình lu:n vD k=t qu4 nghiên c0u, nh�t là khoa h"c 

xã h�i — nhân v1n mang tính khách quan h�n, gi4m thi(u $�?c tính ch) 

quan c)a ng�Si nghiên c0u trong xH lí và bình lu:n k=t qu4 nghiên c0u. 

Trong thSi $#i ngày nay, vi.c h?p tác, ph@i h?p trong công tác nghiên 

c0u l#i càng tr< nên c-n thi=t. Tùy theo ph#m vi, m0c $�, nhi.m v� 

nghiên c0u c)a $D tài, s' h?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p có th( < 

trong n�i b� $�n v8 (m�t vi.n nghiên c0u/m�t tr�Sng h"c/…), có th( 

giJa nhiDu $�n v8, c� quan, th:m chí giJa nhiDu qu@c gia. Ta bi=t rPng, 

khoa h"c giáo d�c m-m non mang tính t�ng hòa, m�t v�n $D nào $ó 

trong s' phát tri(n c)a tr� th�Sng là s4n ph�m tích h?p nên c-n $�?c 

xem xét trong m@i quan h. v�i nhJng v�n $D khác, trong nhiDu ho#t 

$�ng khác nhau. Do v:y, trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non 
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c-n có s' h?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p. S� h?p tác, ph@i h?p này có 

th( diOn ra trong cùng m�t lWnh v'c khoa h"c, có th( diOn ra trong nhiDu 

lWnh v'c khoa h"c $( gi4i quy=t nhJng nhi.m v� c� th( (Ví d�, $( $ánh 

m0c $� phát tri(n ngôn ngJ c)a tr� < m�t $� tu�i nào $ó, ta c-n ph4i 

xem xét s' phát tri(n b� máy phát âm — y=u t@ sinh h"c c)a tr� th= nào; 

môi tr�Sng giao ti=p c)a tr� th= nào,…). 

Quy trình h2p tác, ph�i h2p vHi �jng nghi<p trong nghiên c&u khoa h)c 

giáo d+c m$m non:  

—  H?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p phát hi.n v�n $D nghiên c0u. Cùng 

$Xng nghi.p xác $8nh v�n $D n�i c�m trong th'c tiOn giáo d�c m-m non, 

$�?c nhiDu ng�Si quan tâm và mong mu@n tìm ki=m gi4i pháp c4i t#o 

nhPm nâng cao ch�t l�?ng giáo d�c. Trên c� s< $ó xác $8nh $D tài nghiên 

c0u; m�c $ích nghiên c0u. 

—  H?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p xây d'ng ý t�<ng nghiên c0u. T0c là 

$�a ra gi4 thuy=t nghiên c0u. Trên c� s< $ó cùng $Xng nghi.p xác $8nh 

h��ng nghiên c0u nhPm thu th:p dJ li.u có liên quan m�t cách chính 

xác $( ch0ng minh cho gi4 thuy=t nghiên c0u. C� th( là: Nghiên c0u trên 

khách th( nào? S@ l�?ng bao nhiêu là thích h?p? Thu th:p thông tin th'c 

tiOn bPng cách nào? Các gi4i pháp có th( $�a ra nhPm thay $�i hi.n th'c 

là gì? Quy trình tác $�ng diOn ra nh� th= nào?... 

—  H?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p xác $8nh nhJng nhi.m v� c-n gi4i 

quy=t (C� s< lí lu:n c)a $D tài là gì?; Có c-n xác $8nh th'c tr#ng không? 

xác $8nh bPng cách nào?; �D tài có c-n th'c nghi.m không? Quy trình 

th'c nghi.m th= nào?;…). 

—  H?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p l'a ch"n các ph��ng pháp nghiên 

c0u c-n sH d�ng (D'a trên các nhi.m v� $ã cùng nhau xác $8nh, l'a 

ch"n các ph��ng pháp phù h?p $( gi4i quy=t các nhi.m v� $ã $D ra). 

—  Xây d'ng ph��ng án ph@i h?p nghiên c0u, k= ho#ch tri(n khai và phân 

công nhi.m v� cho tLng ng�Si trong nhóm nghiên c0u. 

—  Tri(n khai nghiên c0u theo k= ho#ch $ã xây d'ng. Mui ng�Si th'c hi.n 

công vi.c $�?c phân công, song c-n $�?c trao $�i v�i $Xng nghi.p $( $i 

$=n th@ng nh�t tL vi.c xây d'ng c� s< lí lu:n, thu th:p, xH lí s@ li.u th'c 

tiOn và $ánh giá, bình lu:n th'c tiOn $=n vi.c $D xu�t các gi4i pháp c4i 

t#o th'c tiOn,… 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON  |  85  

5.3. Ti�n trình ho�t ��ng 

�"c thông tin nguXn, tài li.u tham kh4o có liên quan, k=t h?p v�i nhJng 

hi(u bi=t c)a b4n thân, th'c hi.n m�t s@ yêu c-u sau:  

Cùng $Xng nghi.p xác $8nh v�n $D n�i c�m trong th'c tiOn n�i anh/ch8 

công tác c-n nghiên c0u gi4i quy=t nhPm nâng cao ch�t l�?ng giáo d�c 

m-m non; xác $8nh $D tài nghiên c0u. 

1)  Cùng $Xng nghi.p xây d'ng ý t�<ng nghiên c0u; xác $8nh nhJng nhi.m 

v� c-n gi4i quy=t; l'a ch"n các ph��ng pháp c-n sH d�ng $( nghiên c0u. 

2)  Xây d'ng ph��ng án ph@i h?p nghiên c0u, k= ho#ch tri(n khai và phân 

công nhi.m v� cho tLng ng�Si th'c hi.n k= ho#ch nghiên c0u. 

3) Cùng $Xng nghi.p tri(n khai k= ho#ch nghiên c0u $ã cùng nhau xây d'ng. 

4)  T� ch0c rút kinh nghi.m và $D xu�t ch��ng trình ph@i h?p nghiên c0u 

ti=p theo. 

5.4. Thông tin ph�n h�i  

S' h?p tác s� phát huy $�?c trí tu. c)a nhiDu ng�Si trong vi.c gi4i quy=t 

nhi.m v� $6t ra trong ho#t $�ng. �@i v�i nghiên c0u khoa h"c, vi.c ph@i 

h?p cùng $Xng nghi.p giúp cho ng�Si nghiên c0u phát huy $�?c trí tu., 

kinh nghi.m c)a $Xng nghi.p và gi4m thi(u $�?c tính ch) quan trong 

vi.c nghiên c0u khoa h"c. 

Khoa h"c giáo d�c m-m non mang tính t�ng hòa, m�t v�n $D nào $ó 

trong s' phát tri(n c)a tr� th�Sng là s4n ph�m tích h?p nên c-n $�?c 

xem xét trong m@i quan h. v�i nhJng v�n $D khác, trong nhiDu ho#t 

$�ng khác nhau. Do v:y, trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non 

c-n có s' h?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p. S� h?p tác, ph@i h?p này có 

th( diOn ra trong cùng m�t lWnh v'c khoa h"c, có th( diOn ra trong nhiDu 

lWnh v'c khoa h"c $( gi4i quy=t nhJng nhi.m v� c� th( (Ví d�, $( $ánh 

giá m0c $� phát tri(n ngôn ngJ c)a tr� < m�t $� tu�i nào $ó, ta c-n ph4i 

xem xét s' phát tri(n b� máy phát âm — y=u t@ sinh h"c c)a tr�; môi 

tr�Sng giao ti=p c)a tr� th= nào,…). 

S' h?p tác, ph@i h?p v�i $Xng nghi.p c-n $�?c diOn ra trong su@t quá 

trình nghiên c0u: tL vi.c cùng nhau xác $8nh $D tài, xây d'ng ý t�<ng 

nghiên c0u, xây d'ng ph��ng án và k= ho#ch nghiên c0u $=n vi.c phân 

công nhi.m v� cho tLng ng�Si và tri(n khai nghiên c0u, nghi.m thu $D tài. 



86  |  MODULE MN 35  

�ánh giá n4i dung 3 

1)  Nêu và trình bày quá trình phát hi.n v�n $D nghiên c0u và hình thành  

ý t�<ng nghiên c0u trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

2)  Anh (ch8) hãy xác $8nh m�c $ích, nhi.m v�, các ph��ng pháp nghiên 

c0u cho $D tài sau: 

Tên $D tài: M4t s� bi<n pháp phát tri�n tính tích c"c giao ti�p cho tr� 3 — 4 

tuDi thông qua trò ch?i �óng vai theo ch� �>. 

3)  Nêu ti=n trình tri(n khai m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c. Ch� ra nhJng 

công vi.c c-n ph4i th'c hi.n trong mui n�i dung c)a ti=n trình $ó. 

4)  Anh (ch8) hãy xây d'ng c�u trúc (d' ki=n) n�i dung báo cáo khoa h"c c)a 

$D tài nêu trên. 

5)  Anh (ch8) hãy xây d'ng ph��ng án ph@i h?p nghiên c0u, k= ho#ch tri(n 

khai và phân công nhi.m v� cho tLng ng�Si th'c hi.n k= ho#ch nghiên 

c0u $D tài nêu trên. 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

I. CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1) Nêu ý nghWa, tác d�ng c)a vi.c nghiên c0u khoa h"c trong công tác ch1m 

sóc giáo d�c m-m non. Cho ví d� minh h"a. 

2) Khi nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non c-n quán tri.t nhJng quan 

$i(m nào? Nêu nhJng yêu c-u c)a vi.c quán tri.t tLng quan $i(m $ó. 

3) Nêu và phân tích ch0c n1ng c)a các nhóm ph��ng pháp nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non. T#i sao trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c 

m-m non ng�Si ta ph4i sH d�ng ph@i h?p c4 ba nhóm ph��ng pháp 

nghiên c0u này? 

4) Trình bày các b��c quan sát trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non; NhJng yêu c-u khi sH d�ng ph��ng pháp quan sát trong nghiên 

c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

5) Th'c nghi.m s� ph#m là gì? Nêu các b��c ti=n hành th'c nghi.m trong 

nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

6) Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non ng�Si ta th�Sng sH d�ng 

nhJng lo#i trZc nghi.m nào? K( tên nhJng trZc nghi.m mà anh (ch8) bi=t 

ho6c $ã sH d�ng khi nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 
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7) Trình bày $6c $i(m c)a ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng. 

T#i sao khi sH d�ng ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng c-n 

ph4i ph@i h?p v�i các ph��ng pháp nghiên c0u khác? 

8) Trong tr�Sng h?p nào ta c-n nghiên c0u “ti(u sH” c)a tr� em? Nêu nhJng 

v�n $D c-n quan tâm khi nghiên c0u “ti(u sH” tr� em. 

9) Nêu và trình bày quá trình phát hi.n v�n $D nghiên c0u và hình thành ý 

t�<ng nghiên c0u trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non. 

10) Anh (ch8) hãy xây d'ng $D c��ng cho $D tài nghiên c0u sau: 

Tên $D tài: M�t s@ bi.n pháp kích thích h0ng thú nh:n th0c cho tr� 3 — 4 

tu�i thông qua trò ch�i h"c t:p < tr�Sng m-m non. 

11) Nêu ti=n trình tri(n khai m�t $D tài nghiên c0u khoa h"c. Ch� ra nhJng 

công vi.c c-n ph4i th'c hi.n trong mui n�i dung c)a ti=n trình $ó. 

12) Trong m�t nghiên c0u vD s' phát tri(n c)a tr� m~u giáo l�n, ng�Si ta 

thu $�?c k=t qu4 sau th'c nghi.m nh� sau: 

Nhóm th?c  nghi#m Nhóm ��i ch�ng 

Các mEt phát tri0n 

XTN  

δ  

XĐC  

δ  

S' phát tri(n th( ch�t 25,5 2,5 24,5 3,5 

S' phát tri(n nh:n th0c 27,5 3,5 25,5 3,5 

S' phát tri(n ngôn ngJ 26,5 3,0 25,0 3,5 

S' phát tri(n tình c4m — 

xã h�i 

26,0 3,5 24,5 5,5 

S' phát tri(n th�m mW 27,0 3,0 26,5 5,5 

(Bi=t rPng: M0c cao c)a mui m6t phát tri(n là: TL 28 $=n 35 $i(m; M0c  

trung bình là: TL 20 $=n 27 $i(m; M0c th�p là: d��i 20 $i(m. S' khác bi.t 

vD $i(m trung bình c�ng giJa nhóm th'c nghi.m và nhóm $@i ch0ng c)a 

t�t c4 các m6t phát tri(n trên $ây $Du có ý nghWa th@ng kê) 

D'a vào k=t qu4 th@ng kê trên hãy nh:n xét, $ánh giá s' phát tri(n c)a 

tr� em trong nghiên c0u này.   
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II. THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ CÁC BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Câu 1. Ý nghWa, tác d�ng c)a vi.c nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non: 

—  Giúp giáo viên m-m non hi(u $�?c $6c $i(m phát tri(n tâm, sinh lí c)a 

tr� trong tLng $� tu�i và nhJng nhu c-u c)a tr� c-n $�?c $áp 0ng k8p 

thSi, phù h?p $( tr� phát tri(n bình th�Sng. 

—  Giúp giáo viên m-m non nZm $�?c vai trò c)a các y=u t@ 4nh h�<ng — 

chi ph@i s' phát tri(n tâm, sinh lí c)a tr�. 

—  Giúp giáo viên m-m non hi(u $�?c $6c $i(m phát tri(n tâm, sinh lí c)a 

tr� em ngày nay (có gì khác v�i tr� em tr��c $ây?). 

—  Trên c� s< nhJng tri th0c, hi(u bi=t trên, giáo viên m-m non l'a ch"n 

n�i dung, xác $8nh ph��ng pháp, hình th0c t� ch0c các ho#t $�ng ch1m 

sóc, giáo d�c tr� phù h?p v�i $6c $i(m phát tri(n tâm, sinh lí c)a tLng $� 

tu�i, tLng $@i t�?ng (không cào bPng giJa $� tu�i này v�i $� tu�i khác, 

$@i t�?ng này v�i $@i t�?ng khác); phù h?p v�i $6c $i(m phát tri(n c)a 

tr� em trong xã h�i hi.n $#i ($�i m�i cách nhìn, cách ch1m sóc, giáo d�c 

tr� em); phát huy $�?c nhJng tác $�ng tích c'c c)a các y=u t@ ch) quan 

và khách quan 4nh h�<ng — chi ph@i s' phát triên tâm, sinh lí c)a tr�. 

Câu 2. v câu h_i này, c-n ph4i nêu $�?c n1m quan $i(m c� b4n c-n 

quán tri.t khi nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non sau:  

Quan $i(m 1. Quan $i(m h. th@ng — c�u trúc.  

Quan $i(m 2. Quan $i(m ti=p c:n l8ch sH.  

Quan $i(m 3. Quan $i(m tích h?p.  

Quan $i(m 4. Quan $i(m ti=p c:n ho#t $�ng.  

Quan $i(m 5. Quan $i(m th'c tiOn.  

Mui quan $i(m c-n trình bày rõ n�i dung c)a quan $i(m; nhJng yêu c-u 

khi quán tri.t quan $i(m $ó trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non; có ví d� minh h"a. 

Câu 3. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c hai ý c� b4n sau: 

*  Nêu và phân tích $�?c ba nhóm ph��ng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo 

d�c m-m non. C� th( là:  

+  Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí thuy=t, gXm: ph��ng pháp phân tích — 

t�ng h?p lí thuy=t; ph��ng pháp phân lo#i và h. th@ng hóa lí thuy=t; 

ph��ng pháp c� th( hóa lí thuy=t; ph��ng pháp gi4 thuy=t; ph��ng pháp 

ch0ng minh. 
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Ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng pháp nghiên c0u lí thuy=t là: �8nh h��ng 

cho vi.c nghiên c0u $D tài, v#ch ra con $�Sng ti=p c:n $@i t�?ng, ch� $#o 

vi.c l'a ch"n các ph��ng pháp c� th( $( nghiên c0u th'c tiOn; xây d'ng 

h. th@ng khái ni.m công c� cho vi.c nghiên c0u; khái quát tL nhJng c0 

li.u khoa h"c thu th:p $�?c thành nhJng k=t lu:n khoa h"c, cao h�n 

nJa $ó là nhJng lí thuy=t khoa h"c. 

+  Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn, gXm: ph��ng pháp quan sát, 

th'c nghi.m, trò chuy.n, $iDu tra, nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng, trZc 

nghi.m (test)...  

Ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn là t� ch0c th'c 

hi.n công vi.c tìm tòi, khám phá, phát hi.n nhJng $iDu ch�a bi=t vD $@i 

t�?ng nghiên c0u; s�u t-m các c0 li.u khoa h"c, ch� ra nhJng $6c $i(m 

trong quá trình v:n $�ng, bi=n $�i c)a $@i t�?ng, tL $ó mà th�y $�?c 

quy lu:t phát tri(n c)a tr� em < khía c#nh $ang nghiên c0u. 

+  Nhóm ph��ng pháp xH lí s@ li.u, sH d�ng m�t s@ công th0c toán h"c 

th@ng kê: công th0c tính t� l. ph-n tr1m; công th0c tính $i(m trung bình 

c�ng; công th0c tính $� l.ch chu�n; công th0c tính h. s@ t��ng quan; 

công th0c ki(m $8nh ý nghWa c)a k=t qu4 th@ng kê;… 

Ch0c n1ng c)a nhóm ph��ng pháp nghiên c0u này là $8nh l�?ng các 

m0c $� và trình $� phát tri(n c)a $@i t�?ng nghiên c0u, b� sung cho 

vi.c $8nh tính v@n $ã có trong các công trình nghiên c0u khoa h"c do 

nhJng ph��ng pháp trên mang l#i. 

*  Trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non, ng�Si ta ph4i ph@i h?p 

c4 ba nhóm ph��ng pháp nghiên c0u trên vì: N�i dung mui công trình 

nghiên c0u khoa h"c th�Sng có hai ph-n: lí lu:n và th'c tiOn. Mui nhóm 

ph��ng pháp trên có m�t ch0c n1ng c� th(: Nhóm ph��ng pháp nghiên 

c0u lí thuy=t giúp ng�Si nghiên c0u gi4i quy=t $�?c ph-n c� s< lí lu:n 

c)a $D tài. Nhóm ph��ng pháp nghiên c0u th'c tiOn giúp ng�Si nghiên 

c0u tìm tòi, thu th:p thông tin th'c tiOn; nhóm ph��ng pháp xH lí s@ li.u 

giúp ng�Si nghiên c0u $8nh l�?ng hóa k=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn. 

Trên c� s< s@ li.u $ã $8nh l�?ng này ng�Si nghiên c0u phân tích và bình 

lu:n m0c $� và trình $� phát tri(n c)a $@i t�?ng nghiên c0u. 

Câu 4. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c ba ý c� b4n sau: 

—  Khái ni.m ph��ng pháp quan sát. 

—  Các b��c ti=n hành quan sát (Nêu $�?c n�i dung c)a 6 b��c). 
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—  NhJng yêu c-u khi sH d�ng ph��ng pháp quan sát trong nghiên c0u 

khoa h"c giáo d�c m-m non. 

Câu 5. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c hai ý c� b4n sau: 

—  Khái ni.m ph��ng pháp th'c nghi.m (nêu $8nh nghWa, các lo#i th'c nghi.m). 

—  Các b��c ti=n hành th'c nghi.m (n�i dung, yêu c-u c)a mui b��c). 

Câu 6. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c ba ý c� b4n sau: 

—  Khái ni.m ph��ng pháp trZc nghi.m (nêu $�?c $8nh nghWa, $6c $i(m 

c)a trZc nghi.m). 

—  Các lo#i trZc nghi.m trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m non: 

+  TrZc nghi.m trí tu.. 

+  TrZc nghi.m v:n $�ng. 

+  TrZc nghi.m nhân cách. 

—  K( tên m�t s@ trZc nghi.m anh (ch8) bi=t ho6c $ã sH d�ng. 

Câu 7. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c ba ý c� b4n sau: 

—  Khái ni.m ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m ho#t $�ng. 

—  Nêu và phân tích $�?c $6c $i(m c)a ph��ng pháp ho#t $�ng. 

—  NhJng yêu c-u khi sH d�ng ph��ng pháp nghiên c0u s4n ph�m 

ho#t $�ng. 

Câu 8. v câu h_i này, c-n tr4 lSi $�?c ba ý c� b4n sau: 

—  Khái ni.m ph��ng pháp nghiên c0u “ti(u sH” tr� em. 

—  Ph��ng pháp nghiên c0u “ti(u sH” tr� em th�Sng $�?c sH d�ng trong 

nghiên c0u tr�Sng h?p khi $0a tr� có nhJng b�t bình th�Sng vD s' phát 

tri(n tâm, sinh lí (nh�: ch:m khôn; t' k�; èo u�t;…). 

—  Nêu nhJng n�i dung c-n quan tâm khi nghiên c0u “ti(u sH” tr� em: tL 

khi còn trong bào thai, c�t ti=ng khóc chào $Si $=n quá trình l�n lên 

trong gia $ình, nhà tr�Sng (c-n ch� rõ c-n quan tâm $=n cái gì trong mui 

thSi $i(m $ó). 

Câu 9. v câu h_i này, c-n trình bày $�?c hai ý c� b4n sau:  

—  Quá trình phát hi.n v�n $D trong nghiên c0u khoa h"c giáo d�c m-m 

non: Qua quan sát th'c tiOn, qua các nguXn thông tin khác nhau, ng�Si 

nghiên c0u suy ng~m, $6t ra nhJng câu h_i: T#i sao? Có th( c4i t#o $�?c 

tình hình t@t h�n không? Kinh nghi.m các n�i th= nào?,… Trên c� s< $ó 
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ng�Si nghiên c0u xác $8nh v�n $D nghiên c0u — �ó chính là quá trình 

phát hi.n v�n $D nghiên c0u. Nh� v:y, v�n $D nghiên c0u là nhJng câu 

h_i $6t ra trong công tác giáo d�c m-m non mà ng�Si nghiên c0u c-n 

gi4i quy=t $( nâng cao hi.u qu4 giáo d�c m-m non.  

Trên c� s< xác $8nh v�n $D nghiên c0u, ng�Si nghiên c0u xác $8nh và $6t 

tên cho $D tài nghiên c0u và $�a ra ý t�<ng nghiên c0u, t0c là $�a ra gi4i 

pháp c4i t#o th'c tiOn nhPm nâng cao hi.u qu4 công tác giáo d�c m-m non. 

Ta có th( s� $X hoá quá trình xác $8nh $D tài nghiên c0u khoa h"c nh� sau: 

 

 

—  Hình thành ý t�<ng nghiên c0u: 

Ý t�<ng khoa h"c th�Sng bZt $-u tL vi.c ng�Si nghiên c0u tìm cách gi4i 

thích hi.n t�?ng x4y ra nh� th= nào và tìm ki=m gi4i pháp làm thay $�i 

hi.n th'c. K=t qu4 là ng�Si ta $�a ra nhJng ý t�<ng gi4i thích hi.n t�?ng 

và $D xu�t gi4i pháp tác $�ng làm thay $�i hi.n th'c. NhJng ý t�<ng này 

th�Sng $�?c g"i là nhJng gi4 thuy=t/phán $oán vD hi.n th'c, nguyên 

nhân d~n $=n hi.n th'c và nhJng gi4i pháp có th( làm thay $�i hi.n 

th'c. Gi4 thuy=t là câu tr4 lSi gi4 $8nh cho v�n $D nghiên c0u và s� $�?c 

ch0ng minh bPng dJ li.u. Trên c� s< $ó ng�Si nghiên c0u xác $8nh 

h��ng nghiên c0u nhPm thu th:p dJ li.u có liên quan m�t cách chính 

xác $( ch0ng minh cho gi4 thuy=t nghiên c0u. C� th( là: Nghiên c0u trên 

khách th( nào? S@ l�?ng bao nhiêu là thích h?p? Thu th:p thông tin th'c 

tiOn bPng cách nào? Các gi4i pháp có th( $�a ra nhPm thay $�i hi.n th'c 

là gì? Quy trình tác $�ng diOn ra nh� th= nào?... 

Câu 10. �D c��ng nghiên c0u c)a $D tài này gXm 3 ph-n: 

A. MH �+u: c-n làm rõ: 

1. Lí do ch"n $D tài. 

2. M�c $ích nghiên c0u. 

3. Khách th( và $@i t�?ng nghiên c0u. 

4. Ph��ng pháp nghiên c0u. 

B. N�i dung: c-n nêu $�?c: 

1. C� s< lí lu:n c)a $D tài. 

2. K=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn. 

Suy ngh�  

v
 hi�n tr�ng 

Xác ��nh v�n �
 

nghiên c�u 

��t tên cho �
 tài 

nghiên c�u 
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C. K�t luJn và ki�n nghK 

1. K=t lu:n. 

2. Ki=n ngh8. 

Câu 11. v câu h_i này, c-n trình bày $�?c trình t' nhJng công vi.c c-n 

tri(n khai và nhJng yêu c-u/l�u ý khi tri(n khai nghiên c0u m�t $D tài. 

C� th( là: 

—  Xây d'ng c� s< lí lu:n c)a $D tài. 

—  Tri(n khai nghiên c0u th'c tiOn. 

—  XH lí k=t qu4 nghiên c0u th'c tiOn. 

Câu 12. Qua k=t qu4 th@ng kê < b4ng này ta th�y có s' chênh l.ch vD s' 

phát tri(n < t�t c4 các m6t: th( ch�t, nh:n th0c, ngôn ngJ, tình c4m — xã 

h�i, th�m mW nh�ng không $áng k(; và xoay quanh m0c trung bình c:n 

trên (25 — 27$ nhóm th'c nghi.m; 24 — 25$ nhóm $@i ch0ng). Nh� v:y 

nhJng tác $�ng th'c nghi.m có tác d�ng làm thay $�i hi.n th'c, song 

không nhiDu. 
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