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Tóm tắt. Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nghiên cứu khoa học giáo
dục trên quan điểm hệ thống, dựa trên minh chứng là sự tổng hợp một số bất cập trong việc
chọn tên đề tài nghiên cứu, cũng như vấn đề còn tồn tại khi công bố công trình khoa học.
Trên cơ sở những luận điểm về nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hướng nghiên
cứu, bài viết phân tích làm rõ mối quan hệ giữa các đặc trưng, từ đó đề xuất các biện pháp
nâng cao chất lượng của nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên
cứu.
Từ khóa: Dạy học, khoa học giáo dục, phương pháp luận, dạy học hướng nghiên cứu.

1. Mở đầu
Các trường đại học là nơi cung cấp nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nước

nhà và xã hội trong bối cảnh hội nhập và một nền kinh tế tri thức. Để thực hiện được nhiệm vụ
đó, nhà trường phải cơ quan nghiên cứu khoa học mạnh mẽ và ứng dụng những nghiên cứu đó để
nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc
sống nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo hướng tích cực.

Theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới, một trong những
tiêu chí quan trọng là chất lượng giảng viên và kết quả nghiên cứu. Mặc dù còn có những tranh
luận về tác động tiêu cực của việc xếp hạng song những kết quả đánh giá góp phần không nhỏ
tới việc xây dựng thương hiệu, uy tín của trường đại học trong cộng đồng khoa học trên thế giới,
cũng như sự lựa chọn ngành nghề của thí sinh trước khi bước vào cổng trường đại học [8]. Kết quả
nghiên cứu được thể hiện dựa trên 2 tiêu chí là số lượng và chất lượng. Trong đó chất lượng được
biểu hiện qua sự thẩm định của các hội đồng/phản biện có uy tín, và phần nào đó qua chỉ số ảnh
hưởng và số lượng trích dẫn của công trình sau công bố.

Nâng cao chất lượng của nghiên cứu khoa học, từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều cơ sở
đào tạo đại học và cao đẳng trong nước. Với cụm từ “nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học”,
công cụ tìm kiếm như Google đã trả về hơn 16.000 kết quả. Điều đó chứng tỏ rằng, vấn đề nâng
cao chất lượng nghiên cứu khoa học luôn mang tính thời sự. Trong một nghiên cứu khác [10], tác
giả đã trình bày một số giải pháp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên của
trường ĐHSP Hà Nội. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào những vấn đề sau: (i) phân tích
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những vấn đề tồn tại của nghiên cứu khoa học giáo dục; (ii) làm rõ mối quan hệ giữa nghiên cứu
khoa học giáo dục và dạy học hướng nghiên cứu; và (iii) đề xuất một số biện pháp để nâng cao
chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên cứu.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp lí thuyết, tổng hợp các kết quả nghiên
cứu từ các công trình liên quan tới vấn đề nghiên cứu từ đó phân tích và luận giải các yếu tố ảnh
hưởng tới chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục theo quan điểm hệ thống. Dựa trên những luận
điểm về nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hướng nghiên cứu, chúng tôi phân tích mối quan
hệ giữa hai đặc trưng này, để từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa
học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên cứu.

2.2. Những vấn đề của nghiên cứu khoa học giáo dục

Theo Phạm Thị Ly và Nguyễn Văn Tuấn (trích theo Ai1), các công trình nghiên cứu khoa
học giáo dục có địa chỉ từ Việt Nam được công bố quốc tế là 39, chiếm 9% số ấn phẩm trong ngành
khoa học xã hội trong khoảng thời gian từ 1996 - 2010. Theo thống kê của nhóm đo lường thống
kê khoa học Việt Nam, con số công bố của khoa học giáo dục trên tạp chí quốc tế uy tín (tạp chí có
ISI) đã gia tăng trong giai đoạn 2011-2015, trong đó trường ĐHSP Hà Nội có 2 công trình [12].

Hình 1. Số liệu quan trắc các cơ sở giáo dục đại học VN
có công bố ISI với KHGD 2011-2015 [12]

Mặc dù có nhiều tiến triển, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề với nghiên cứu khoa học giáo dục.
Theo nhận định của đại diện Bộ GD&ĐT, có những vấn đề với phương pháp, kĩ thuật, quy trình
còn lạc hậu, dẫn đến sai số hệ thống làm các kết luận thiếu tính thuyết phục hoặc tầm khái quát
không cao [9]. Để làm rõ cho điều này, tác giả Trần Thanh Ái đã khảo sát thư viện luận văn chuyên
ngành tại địa chỉ thuvienluanvan.com, từ ngày 2/1/2013-12/1/2013, với 662 tài liệu liên quan tới
giáo dục học và quản lí giáo dục [1]. Dù việc khảo sát chỉ giới hạn về tên đề tài, chưa đi sâu vào
nội dung, những số liệu đã cho thấy những vấn đề cần lưu ý. Cụ thể có 5 loại đối với tên đề tài, bao
gồm: thực trạng (27,33%), xây dựng giải pháp (15,16%), mô tả thực trạng và xây dựng giải pháp
(9,79%), vận dụng lí thuyết (35,54%), nghiên cứu/tìm hiểu/khảo sát. . . (12,16%). Theo nhận định
của Trần Thanh Ái, tên đề tài phải khái quát được nội dung nghiên cứu. Do vậy, những vấn đề còn
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tồn tại là:
- Thực trạng là đề tài điều tra, cung cấp những số liệu để phân tích, đánh giá. Đây chỉ là

khâu đầu tiên của nghiên cứu, không đủ để tạo thành một vấn đề nghiên cứu hoàn chỉnh trừ khi là
dữ liệu quá lớn và phức tạp, cần nhiều thời gian khảo sát và phân tích.

- Biện pháp là đề tài đưa ra những giải pháp cần dựa trên cơ sở của những phân tích hiện
trạng. Nếu tách rời việc phân tích cơ sở dữ liệu hiện có, thì biện pháp chỉ là sản phẩm của trí tưởng
tượng, thiếu chứng cứ thuyết phục.

- Thực trạng và giải pháp là kết hợp 2 quá trình trên. Tuy nhiên, nếu người nghiên cứu không
tuân thủ quy trình nghiên cứu chặt chẽ, không phân tích tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và
chứng minh được bằng chứng cứ thuyết phục, và khái quát hóa thành quy luật để giải thích cho các
hiện tượng tương tự, thì sẽ rơi vào quy trình “nghiên cứu công vụ” (nghĩa là tuân theo quy trình:
xác định vấn đề → tham khảo danh mục giải pháp → nếu chưa có thì tìm kiếm giải pháp).

- Vận dụng là áp dụng một mô hình, quy trình, kiến thức vào thực tế. Tương tự như trên,
nếu tri thức ứng dụng không được khái quát hóa để ứng dụng cho những trường hợp tương tự, thì
tính khoa học không cao.

Những tồn tại này, theo Trần Thanh Ái, là do bất cập về phương pháp luận nghiên cứu của
các tác giả công trình (chủ yếu là luận văn và luận án), không tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiên
cứu khoa học. Sự khiếm khuyết trong phương pháp luận nghiên cứu cũng là lí do chủ yếu các công
trình khoa học nói chung bị từ chối đăng ở tạp chí quốc tế [11]. Theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn
[11], ba lí do chính để một bài báo khoa học bị từ chối là: “71% là do thiết kế nghiên cứu có vấn
đề, 14% do diễn giải kết quả nghiên cứu sai, và 14% là do đề tài nghiên cứu không quan trọng.”
(dựa trên kết quả điều tra với 83 câu hỏi của tác giả gửi đến 142 nhà khoa học nổi tiếng, là tổng
biên tập hoặc chuyên gia bình duyệt các tạp chí y - sinh, với 36 người là trả lời đầy đủ các câu hỏi).

Một bài báo thường được viết theo cấu trúc: giới thiệu, phương pháp, kết quả và bàn luận.
Kết quả cho thấy những sai lầm phổ biến nhất mà các tác giả gặp phải là: phương pháp (55%),
bàn luận (24%), kết quả (21%). Và những lí do chủ yếu bài báo bị tạp chí từ chối nhận đăng đến
từ: phương pháp (52%), kết quả (28%), bàn luận (21%). Về nội dung, bài báo bị từ chối vì các
nguyên nhân chính sau: thiếu ý tưởng, cái mới (80%), tính ứng dụng (13%), chủ đề quá hẹp (8%).
Về hình thức, bài bị từ chối vì các lỗi: quá rườm rà, thiếu ý tưởng (43%), diễn đạt (21%), câu văn
thừa (11%).

Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm cách thiết kế nghiên cứu, phương pháp phân
tích vấn đề, kể cả phương pháp đo lường hay thu thập số liệu.

Phân tích dữ liệu bằng các mô hình thống kê là rất quan trọng đối với các nghiên cứu có
xử lí số liệu – rất phổ biến với các nghiên cứu y - sinh, xã hội học, tâm lí giáo dục. Để áp dụng
đúng phương pháp thống kê, từ đó phân tích đúng, người thực hiện phải hiểu đúng giả định đối với
phương pháp áp dụng, mục đích, cách thu thập, đo lường và xử lí số liệu. Ví dụ như kiểm định T
hay phân tích phương sai chỉ có thể áp dụng với các biến số tuân theo phân phối chuẩn, và không
thể áp dụng đối biến số không tuân theo phân phối chuẩn hay không liên tục.

Mặc dù cũng như chính tác giả đã khẳng định do số liệu phỏng vấn ít nên chưa phản ánh
đúng hết thực trạng trong ngành y - sinh nói riêng, và trong các ngành khoa học khác. Tuy nhiên
đây cũng là thông tin đáng chú ý đối với các ngành nghiên cứu khác, trong đó có nghiên cứu khoa
học giáo dục. Những kết quả này có thể luận giải trong phần dưới đây.
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2.3. Nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hướng nghiên cứu

2.3.1. Tiêu chí của nghiên cứu khoa học giáo dục

Nghiên cứu khoa học giáo dục tuy có tính đặc thù nhưng là một bộ phận của nghiên cứu
khoa học nói chung, nên phải tuân thủ theo các tiêu chí sau đây:

- Là hoạt động sản sinh ra kiến thức mới;
- Là một quy trình chặt chẽ;
- Phải có công bố kết quả;
- Phải có nhận xét phê phán về nguồn gốc, phương pháp, cách thức tiến hành của nghiên cứu;
- Phải có tính hệ thống trong việc thu thập dữ liệu;
- Phải có diễn giải nghiên cứu theo các lí thuyết hiện hành khi xây dựng vấn đề nghiên cứu

cũng như khi diễn giải các dữ liệu nghiên cứu (Beillerot [3], trích theo [2]).
Ba tiêu chí đầu được Beillerot coi là các tiêu chí cơ bản của nghiên cứu khoa học. Ba tiêu

chí sau hướng tới “chuẩn” trong nghiên cứu khoa học. Như vậy, có thể thấy rằng, những vấn đề
gặp phải của các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục như đã nêu là do vi phạm vào một trong
những tiêu chí như: thực trạng (thiếu tiêu chí 6), biện pháp (thiếu tiêu chí 5), thực trạng và giải
pháp (thiếu tiêu chí 6). . .

Những sai lầm về phương pháp nghiên cứu khoa học mà tác giả Nguyễn Văn Tuấn [11] chỉ
ra có thể đến từ việc vi phạm về tiêu chí 2 (quy trình chặt chẽ), tiêu chí 5 (tính hệ thống trong thu
thập dữ liệu) và tiêu chí 6 (diễn giải nghiên cứu theo lí thuyết hiện hành). Việc thiếu tính phản biện
khách quan đối với quy trình, kết quả nghiên cứu, hoặc sự phản biện chưa đạt chuẩn (tiêu chí 4)
cũng dẫn đến kết quả công bố chưa đạt chuẩn khoa học. Đối với công bố quốc tế, sự thiếu hụt kĩ
năng viết (tiếng Anh) cũng làm kết quả khó được chấp nhận.

Câu hỏi đặt ra là: vì sao những nhà nghiên cứu vẫn gặp phải những vấn đề bất cập nêu trên,
trong khi lí thuyết về nghiên cứu khoa học giáo dục đều được giảng dạy trong chương trình ở bậc
đại học và sau đại học? Đồng thời, thông tin hướng dẫn về quy trình nghiên cứu khoa học, cách
viết một bài báo khoa học có thể tìm thấy rất nhiều qua môi trường Internet? Câu trả lời, theo
chúng tôi, có thể đến từ những nguyên nhân sau:

- Nhà nghiên cứu chưa có đầy đủ thông tin cần thiết.
- Nhà nghiên cứu chưa có những trải nghiệm cần thiết trong môi trường yêu cầu nghiên cứu

khoa học chất lượng cao để hình thành năng lực cần thiết đối với người nghiên cứu.
Với giả định thứ nhất, giải pháp là cần bổ sung, cập nhật những tài liệu, giáo trình liên quan

tới nội dung, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục những lí thuyết và những ví dụ cần thiết
và có sự phân tích, hướng dẫn cụ thể. Trong giải pháp này, người nghiên cứu cần hiểu rõ cơ sở của
phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục. Với giả định thứ hai, cần phải tạo ra môi trường
trải nghiệm cho những nhà nghiên cứu theo tiêu chuẩn cao của nghiên cứu khoa học: được hướng
dẫn bởi những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong công bố chất lượng cao, được phản biện theo
tiêu chuẩn cao của nghiên cứu khoa học.

2.3.2. Mô hình hóa và mô phỏng là cơ sở của phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo
dục và dạy học

Mô hình hóa và mô phỏng là cơ sở của phương pháp luận nghiên cứu khoa học và dạy học
là quan điểm được Nguyễn Xuân Lạc và cộng sự khẳng định [6]. Theo đó, quá trình nghiên cứu
khoa học bao gồm 3 giai đoạn: phát hiện vấn đề cần nghiên cứu trên đối tượng khách quan → mô
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hình hóa và phát biểu/xây dựng bài toán cần giải quyết theo quan điểm hay cách tiếp cận xác định
(mang tính chủ quan) → giải quyết bài toán trên mô hình bằng các phương pháp/phương tiện/kĩ
thuật hiện có và kiểm chứng (theo luật thống kê) mức độ đáp ứng của kết quả đạt được so với dữ
liệu hay thực tiễn.

Quá trình giải quyết bài toán với đối tượng trên mô hình, tương ứng với vấn đề đặt ra với
đối tượng thật gọi là mô phỏng.

Theo chúng tôi, mô hình hóa là quá trình khái quát đặc tính và mối quan hệ giữa các đối
tượng cần nghiên cứu trong một chỉnh thể các vấn đề của nó (tổng hợp). Mô phỏng là quá trình
diễn dịch/diễn giải các đặc trưng và mối quan hệ đó. Nếu mô hình hóa được xem như là quá trình
tĩnh hóa, thì ngược lại, mô phỏng chính là quá trình động hóa với các đối tượng nghiên cứu. Cả
hai mặt này thống nhất với nhau trong việc phản ánh về những đặc trưng/đặc tính của đối tượng
nghiên cứu.

Sở dĩ phải thực hiện mô hình hóa vì thế giới khách quan vô cùng đa dạng và biến động. Sự
hiểu biết của con người về thế giới thực, trải qua sự tích lũy kĩnh nghiệm và thành tựu khoa học, có
tăng lên, nhưng vẫn ở mức hữu hạn. Vì vậy để phản ánh và khái quát được những đặc trưng và mối
quan hệ giữa các đối tượng cần nghiên cứu, ta phải lược bỏ những thành phần/đặc tính được xem
là không quan trọng trong chỉnh thể bằng sự gần đúng hóa. Do đó, mô hình sẽ được điều chỉnh, bổ
sung, lược bỏ những thành tố trong quá trình kiểm chứng để phản ánh gần đúng hơn tính chất thực
của thế giới khách quan, thậm chí có thể bị thay thế bằng mô hình khác, nếu trong quá trình kiểm
chứng mô hình hiện tại không thỏa mãn.

Đối tượng của nghiên cứu khoa học giáo dục là con người với những đặc điểm nhân sinh
quan trong bối cảnh của môi trường giáo dục, môi trường dạy học, môi trường chính trị - xã hội
với những quan hệ tương tác đa dạng, đa chiều, phức tạp và biến động. Sự đa dạng và phức tạp
đó chẳng kém gì so với thế giới tự nhiên. Vì thế, để nghiên cứu khái quát hóa, lí giải quy luật vận
động và mối quan hệ, cũng như đặc trưng của các đối tượng, không thể không thực hiện mô hình
hóa và mô phỏng.

Theo [6], hoạt động dạy học cũng là quá trình mô hình hóa và mô phỏng thế giới khách
quan do sự thiết kế của người hướng dẫn (người dạy) và sự hạn chế về bối cảnh của cơ sở dạy học
(cơ sở vật chất, điều kiện xã hội. . . ). Người học tìm kiếm, tiếp thu những tri thức mới mang tính
chủ quan của kho tàng nhân loại dưới sự tổ chức, hướng dẫn của người dạy.

Theo chúng tôi, mô hình hóa và mô phỏng trong hoạt động dạy - học được biểu hiện ở 2
khía cạnh. Ở khía cạnh tĩnh, mô hình hóa và mô phỏng được tiếp cận dưới dạng là sản phẩm của
tri thức, là đối tượng cần tìm hiểu và tiếp thu, chẳng hạn mô hình cắt bổ động cơ, mô hình dạy học
TPACK, đoạn phim mô phỏng sự cuốn DNA... Ở khía cạnh động, mô hình hóa và mô phỏng được
tiếp cận dưới dạng của hoạt động tư duy, tìm kiếm, xây dựng tri thức, ví dụ thực hiện/xây dựng
mô hình (hóa) cắt bổ của động cơ, mô hình hóa hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh, mô
phỏng hoạt động của hệ thống phanh ABS. . .

Đối với người học trong cơ sở giáo dục, hoạt động tư duy, thực hành. . . để hình thành năng
lực được thực hiện theo kịch bản dạy học của người dạy, nghĩa là dưới sự tổ chức và hướng dẫn của
người dạy.

Đối với người học tự chủ động tìm kiếm tri thức (tự học), những hoạt động trên được thực
hiện theo chiến lược học tập của người học.
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2.3.3. Mối quan hệ giữa nghiên cứu khoa học và dạy học

Xét đến vai trò của người dạy, người học, trong sự nhấn mạnh về kết quả hay vấn đề/quy
trình nghiên cứu, Healey [5] mô hình hóa giữa nghiên cứu khoa học và dạy học được mô tả ở
Hình 2.

Trong mô hình ở Hình 2, khi vai trò chủ thể là người dạy, người học đóng vai trò quan sát,
học hỏi. Khi tập trung vào nội dung nghiên cứu, người dạy hướng dẫn người học tìm hiểu về nội
dung, thông qua giảng dạy. Khi tập trung vào khía cạnh phát hiện vấn đề và quá trình nghiên cứu,
người dạy giới thiệu với người học quy trình, cách thức sáng tạo tri thức. Tương tự khi xét đến vai
trò chủ thể là người học: Người học được hướng dẫn để tham gia vào quá trình nghiên cứu nhưng
ở mức độ làm quen, chủ yếu để hình thành kĩ năng viết và thảo luận. Ở mức độ cao hơn, người học
tham gia trải nghiệm thực thụ như một nhà nghiên cứu trong quá trình học tập.

Hình 2. Mô hình dạy học nghiên cứu xét trên vai trò và đặc tính nghiên cứu [5]

Nguyễn Xuân Lạc và cộng sự [6] cho rằng dạy học hướng nghiên cứu (research-oriented
teaching) bao gồm 3 loại, với hàm lượng nghiên cứu từ thấp đến cao là: tập dượt nghiên cứu
(research-drilling teaching), thể nghiệm nghiên cứu (research-practising teaching), song hành
nghiên cứu/dựa trên nghiên cứu (research-based teaching). Hình thức tập dượt nghiên cứu là để
người học làm quen với quy trình nghiên cứu, phương án tổ chức thường là làm bài tập, dự án. . .
có giá trị thực tiễn nhất định; Thể nghiệm nghiên cứu: hoạt động nghiên cứu có tính thể nghiệm,
so với hình thức tập dượt, vai trò người học tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu; Song hành
nghiên cứu: người học tham gia với tư cách là nhà nghiên cứu thực thụ. Tương tự, Griffiths [4]
cũng chia dạy học nghiên cứu thành 3 mức: dạy học hướng dẫn nghiên cứu, dạy học hướng nghiên
cứu và dạy học dựa trên nghiên cứu.

Tóm lại, dù có phân loại theo các khía cạnh khác nhau, vẫn có xu hướng chung cho thấy
mối quan hệ tương tác giữa dạy học và nghiên cứu, với sự phân loại dựa trên mức độ tham gia của
người học vào quá trình nghiên cứu và hình thức tổ chức dạy học theo xu hướng nghiên cứu.

Mối quan hệ tương tác giữa nghiên cứu khoa học và dạy học được làm rõ trong bài tổng
quan gần đây của Mari Elken và cộng sự [7]. Các tác giả đã khảo sát 200 bài báo viết về nghiên
cứu khoa học và dạy học, giáo dục được đăng trên các tạp chí có phản biện từ các nước Mỹ, Úc
và châu Âu trong khoảng thời gian từ 2000 - 2015. Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa nghiên cứu
khoa học và dạy học khá phức tạp tùy thuộc vào đối tượng, trình độ và mức độ tham gia của đối
tượng đối với việc nghiên cứu. Nói chung, kết hợp, tích hợp dạy học với nghiên cứu mang tới kết
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quả khá tích cực đối với người dạy và người học. Cả người dạy và người học đều phát triển được kĩ
năng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu. Người học có hiểu biết về nghiên cứu khoa học, được chuẩn
bị cả về năng lực và tâm thế để có thể thực hiện được những nghiên cứu độc lập trong tương lai và
chủ động hơn trong học tập, cũng như đạt được hiệu quả học tập cao hơn. Người học nên được dần
làm quen, được trang bị và tập dượt với lí thuyết và kĩ năng nghiên cứu khoa học ngay từ những
năm đầu chứ không phải đợi đến những năm cuối bậc đại học, cao đẳng. Những chính sách phù
hợp của cơ sở đào tạo cũng thúc đẩy hiệu quả của việc dạy học và nghiên cứu khoa học. Việc tích
hợp nghiên cứu khoa học cũng cần phải phù hợp với khả năng của người học để tránh tác động
ngược do vấn đề nghiên cứu không vừa sức dẫn tới sự chán nản, buông xuôi.

Mặc dù trong nghiên cứu của mình, Mari Elken không đề cập tới một xu thế học tập chủ
động-tự học, song theo chúng tôi người học nếu chủ động tìm kiếm tri thức, nghĩa là có động cơ
mục đích học tập tự thân, thì người học đã có phẩm chất tiềm tàng của một nhà nghiên cứu. Trong
thực tế có thể thấy nhiều trường hợp tác giả các phát minh sáng chế là người nông dân không qua
trường lớp nào. Sự sáng chế các công cụ lao động, cải tiến năng suất lao động từ nhu cầu của thực
tế sản xuất và bản thân họ đã có sở thích ham mê, khám phá, học hỏi là những phẩm chất rất cơ
bản của một nhà khoa học thực thụ. Vì vậy, để nghiên cứu khoa học có hiệu quả, họ chỉ cần được
cung cấp phương pháp luận nghiên cứu khoa học đúng đắn, và nguồn thông tin cần thiết thì có thể
tự chủ động học tập. Do vậy, cần thiết có những kho dữ liệu được tổ chức, và thông tin về nghiên
cứu khoa học có sẵn dễ tìm kiếm, phổ biến trên môi trường Internet để có thể đáp ứng được nhu
cầu tìm hiểu, khám phá của những người nghiên cứu tiềm năng này.

2.3.4. Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học
hướng nghiên cứu

Theo như những phân tích và dẫn chứng ở trên, nghiên cứu khoa học trong dạy học có tác
dụng tích cực với cả người dạy và người học. Vấn đề là phải có một kịch bản dạy học - nghiên cứu
tốt về phía người tham gia nghiên cứu bao gồm cả người dạy và người học. Bên cạnh đó cần có
chính sách nhất quán của cơ sở giáo dục. Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục
thông qua dạy học hướng nghiên cứu, chúng tôi đề xuất những biện pháp cụ thể như sau:

* Về phía đối tượng tham gia quá trình nghiên cứu khoa học giáo dục
- Được trang bị tốt về lí thuyết nghiên cứu khoa học: được cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu

chí, phương pháp và những lí luận nghiên cứu khoa học giáo dục, đặc biệt là những công cụ hỗ trợ
như công cụ thống kê.

- Được hướng dẫn bởi các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, đặc biệt là những nhà nghiên
cứu có những công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

- Được hỗ trợ về ngoại ngữ để có thể công bố quốc tế.
- Chủ động tích cực học hỏi nâng cao trình độ ngoại ngữ, tri thức liên quan tới nghiên cứu

khoa học; tích cực tìm kiếm thông tin khoa học trên các diễn đàn nghiên cứu, các công trình đã
công bố lĩnh vực quan tâm để có thông tin giúp hình thành ý tưởng nghiên cứu, cập nhật thành tựu
nghiên cứu của nhân loại, giúp cho tổng quan về vấn đề nghiên cứu, có cơ sở hình thành kịch bản
nghiên cứu tốt; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin với các nhóm nghiên cứu để học hỏi và tránh sự
trùng lặp trong nghiên cứu.

- Tích cực rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học thông qua trải nghiệm nghiên cứu. Cần
đặt mục tiêu công bố để gửi công trình cho các tạp chí có phản biện, có uy tín, nhất là tạp chí uy
tín quốc tế để được rèn luyện phẩm chất của nhà nghiên cứu.

- Đối với việc đào tạo và dạy học: cần tích hợp quy trình nghiên cứu khoa học vào trong quá
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trình dạy học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học để tạo cho người học làm quen, tập dượt,
và tiến tới có thể tham gia nghiên cứu. Cập nhật nội dung giảng dạy với những thành tựu mới nhất
của nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng.

* Về phía cơ sở đào tạo
- Có cơ chế đối với nghiên cứu khoa học; coi nghiên cứu khoa học như là nhiệm vụ bắt buộc

của giảng viên; khuyến khích giảng viên và sinh viên nghiên cứu.
- Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tài liệu cho nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức mời chuyên gia và tạo các diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu.
- Tăng cường công tác phản biện với các đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng các tạp chí

nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn quốc tế bằng cách tuân theo cách làm chuẩn của quốc tế, có
phản biện quốc tế và ban biên tập quốc tế; xây dựng thí điểm tạp chí mở để khai thác được sự hợp
tác trong khoa học trong công tác phản biện, kể cả quốc tế.

- Từng bước nâng cao chất lượng của các hội thảo, phong trào nghiên cứu khoa học bằng
cách đặt chuẩn dần tiếp cận quốc tế (đảm bảo tiêu chí trong nghiên cứu khoa học). Với sinh viên,
hoặc cán bộ nghiên cứu chưa có kinh nghiệm, độ phức tạp của vấn đề nghiên cứu có thể tăng dần
nhưng các tiêu chí về nghiên cứu khoa học vẫn phải đảm bảo. Lưu ý những vấn đề đạo đức trong
nghiên cứu khoa học để giảm tối đa hiện tượng vi phạm bản quyền nghiên cứu (trích dẫn tràn lan,
không ghi nguồn gốc; đạo ý tưởng, đạo văn. . . ).

- Tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo định kì và thường xuyên, đảm bảo các
môn học có tính cập nhật về nội dung, thay đổi chương trình linh hoạt đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục.

- Tiến tới đánh giá luận văn/luận án ở bậc đào tạo sau đại học theo thông lệ quốc tế: kết quả
luận văn/luận án là kết nối của các công trình được công bố trên các tạp chí có phản biện, theo tiêu
chuẩn của cơ sở đào tạo

3. Kết luận
Nghiên cứu khoa học giáo dục đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

Để nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học giáo dục, đòi hỏi người giảng viên phải
tích cực tham gia với tư cách là nhà nghiên cứu, đồng thời biết cách tích hợp nghiên cứu khoa học
vào trong quá trình giảng dạy để tổ chức, hướng dẫn sinh viên từng bước tham gia vào quá trình
nghiên cứu khoa học. Quá trình học tập của sinh viên được chuyển biến từ thụ động tiếp thuthành
chủ động khám phá tri thức. Bên cạnh đó, cần thiết có chính sách thỏa đáng của cơ sở đào tạo để
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho quá trình tích hợp nghiên cứu khoa học giáo dục với dạy học.
Những biện pháp được đề xuất tuy chưa có điều kiện được kiểm chứng, song với những phân tích
cụ thể và những thông tin thu được từ những nghiên cứu trong nước và quốc tế, vẫn có tính khả thi,
cần có sự quan tâm của các bên liên quan để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa
học giáo dục.
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ABSTRACT
Improving the quality of educational research based on the research

- oriented teaching approach
Nguyen Hoai Nam

Faculty of Technology Education, Hanoi National University of Education
In this paper, factors affecting the quality of educational research are analysed from

a systematic perspective. The analysis is supported by the proofs of weakness in choosing
researchable title and publication. The relationship between the educational research and the
research-oriented teaching approach is studied. A number of measures to improve the quality of
educational research are also proposed based on the research-oriented teaching approach.
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teaching.
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