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Abstract: The situation of practicing the generalization ability for students plays a very important
role in supporting scientists to understand how research is being conducted in practice. In order to
facilitate the survey, authors have identified the survey objectives as well as the methodology,
subjects, places and time of the survey. To carry out survey, designing questionnaires for teachers
and students is required. Then, the results of the survey were processed by the SPSS software and
the authors can provide feedbacks on the status of generalization competence of students in
learning module “Body Biology” (Biology 11) in Vietnam today.
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1. Mở đầu
Chương trình Sinh học cơ thể (SHCT) (Phần Bốn Sinh học 11) hiện nay được trình bày với bốn đặc trưng cơ
bản của cấp tổ chức sống, nhưng ở mỗi đặc trưng lại được
tách thành hai phần riêng rẽ là Động vật và Thực vật. Vì
vậy, để hình thành được kiến thức cho cấp độ cơ thể học
sinh (HS) cần có năng lực khái quát hóa (NLKQH). Trong
những năm gần đây, NLKQH đã được nhiều giáo viên
(GV) trung học phổ thông (THPT) quan tâm hướng dẫn và
rèn luyện cho HS trong quá trình dạy học (DH). Tuy nhiên,
việc rèn NLKQH cho HS ở các trường THPT chưa có sự
thống nhất về nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức
DH. Nghiên cứu khảo sát thực trạng rèn NLKQH cho HS
trong dạy học phần SHCT tại các trường THPT sẽ giúp cho
các nhà giáo dục có cái nhìn đầy đủ hơn về quá trình rèn
năng lực này, từ đó làm cơ sở đề xuất quy trình rèn NLKQH
cho HS khi dạy học phần SHCT phù hợp với thực tiễn giáo
dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích khảo sát
Căn cứ vào tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn
NLKQH cho HS trong dạy học phần SHCT [3; tr 31],
khái niệm về KQH, NLKQH và cấu trúc NLKQH [4;
tr48]. Chúng tôi tiến hành tìm hiểu nhận thức của các đối
tượng giáo dục về NLKQH và rèn NLKQH cho HS
THPT Việt Nam hiện nay:
- Với GV: khảo sát nhận thức NLKQH; Rèn NLKQH
trong dạy học phần SHCT; Những khó khăn khi dạy học
phần SHCT để rèn NLKQH.
- Với HS: khảo sát nhận định của HS về phương thức
hướng dẫn học tập; Tính chất kiến thức và mức hứng thú
học tập; Hiểu biết về NLKQH.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp khảo sát: Gửi phiếu phỏng vấn điều tra
đã được thiết kế trực tiếp tới đối tượng khảo sát. Để thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu chúng tôi tiến hành thiết kế 02
mẫu phiếu phỏng vấn điều tra gồm “Phiếu phỏng vấn điều
tra GV” gồm 10 câu khảo sát với 40 câu hỏi và “Phiếu
phỏng vấn điều tra HS” gồm 3 phần khảo sát với 32 câu
hỏi. Các câu hỏi được thiết kế theo hình thức tự chọn, đánh
giá mức độ và có ý kiến của người được khảo sát. Các câu
hỏi đều được đánh giá với 4 mức độ từ thấp đến cao trong
đó mức 1 là thấp nhất và mức 4 là cao nhất.
Phiếu khảo sát được thiết kế dựa trên cấu trúc NLKQH
theo [4; tr 48] và phương pháp DH có thể rèn NLKQH,
những phương pháp này được trình bày trong tài liệu của Vũ
Hồng Tiến (2015) [5] và Dự án Việt Bỉ (2010) [2].
Đối tượng, địa điểm và thời gian khảo sát: - Đối với GV:
khảo sát 226 GV thuộc 164 trường THPT và trung tâm giáo
dục thường xuyên DH môn Sinh học có thâm niên công tác từ
5 năm trở lên thuộc các tỉnh và thành phố Hà Nội, Hải Phòng,
Hà Nam; - Đối với HS: khảo sát 428 HS lớp 12 ở các trường
tiến hành thực nghiệm thuộc 3 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Hải
Phòng và Hà Nam, cụ thể được trình bày trong bảng 1.
Bảng 1. Đối tượng, địa điểm và thời gian khảo sát
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2.3. Kết quả và thảo luận
Xử lí, phân tích số liệu thu được qua khảo sát thực tế
bằng phần mềm SPSS 23.0 (Statistical Package for the
Social Sciences 23.0). Để kiểm tra độ tin cậy của các câu
hỏi trong phiếu phỏng vấn điều tra GV và HS, chúng tôi
tiến hành kiểm tra chỉ số Cronbach Alpha sau khi thu
thập và xử lí số liệu được kết quả (xem bảng 2).
Bảng 2. Thống kê mức độ đáng tin cậy của câu hỏi
khảo sát
Với phiếu hỏi GV
Với phiếu hỏi HS
Cronbach Tổng số câu Cronbach Tổng số câu
Alpha
hỏi
Alpha
hỏi
0.788
40
0.686
32
Kết quả bảng 2 cho thấy, hệ số Cronbach's Alpha với
phiếu điều tra GV là 0,788 và với phiếu điều tra HS là
0.686. Theo lí thuyết, kết quả này nằm trong khoảng từ

2.3.1.1. Nhận thức của giáo viên về năng lực khái quát hóa
Qua xử lí số liệu chúng tôi thu được kết quả 52.7%
số GV được khảo sát đã hiểu đúng về NLKQH, đều này
có thể nói đa số GV đã biết về NLKQH. Đây là cơ sở
quan trọng để tiến hành thực nghiệm theo hướng nghiên
cứu của đề tài.
2.3.1.2. Rèn năng lực khái quát hóa trong dạy học phần
Sinh học
Vấn đề này được phỏng vấn trên nhiều khía cạnh
khác nhau:
- Đánh giá về việc rèn NLKQH trong dạy học, Sau khi
xử lí số liệu chúng tôi biểu diễn kết quả (xem biểu đồ 1).
Biểu đồ 1 cho thấy, đa số GV đã thường xuyên tổ
chức rèn NLKQH cho HS (74.3% tương ứng 168 GV),
nhưng hầu hết lại cho rằng việc rèn NLKQH cho HS
trong dạy phần SHCT là không khả thi, DH theo chủ

Biểu đồ 1. Đánh giá về việc rèn NLKQH cho HS của GV được khảo sát

0,6-0,9 chứng tỏ các câu hỏi được sử dụng là tương đối
tốt. Các câu hỏi có liên quan đến nhau và người trả lời
cũng rất nghiêm túc khi trả lời. Trong phiếu phỏng vấn
GV có phần hỏi thêm “Ý kiến khác” nhưng 100% GV
đều không cho ý kiến khác, qua kết quả kiểm tra độ tin
cậy trên phần mềm SPSS cho thấy GV không có ý kiến
khác là do bộ câu hỏi là tương đối đầy đủ, rõ ràng phù
hợp với mục đích thăm dò. Cũng tương tự như vậy, trong
phiếu hỏi HS có phần đề nghị HS “Đề xuất thêm một vài
ý kiến về cách học kiến thức phần SHCT”, 100% HS
không có ý kiến. Vì vậy, theo chúng tôi bảng hỏi là đáng
tin cậy để làm cơ sở cho nghiên cứu.
2.3.1. Kết quả khảo sát theo các vấn đề cần tìm hiểu với
giáo viên

đề, DH ôn tập chương là không dễ để rèn NLKQH và
có 49,5% cho rằng dễ thực hiện trong DH bài mới. Điều
này chứng tỏ đa số GV vẫn chưa lựa chọn đa dạng nội
dung chương trình, bài dạy để tổ chức rèn NLKQH cho
HS mà vẫn chỉ dựa vào việc dạy bài mới theo cách
truyền thống để rèn các kĩ năng (KN) khác nhau của
HS. Đây là vấn đề cần phải được khắc phục trong quá
trình DH ngày nay, điều này phải được chú ý khi lựa
chọn nội dung chương trình để rèn NLKQH theo hướng
nghiên cứu.
- Khi tìm hiểu về những KN của NLKQH đã rèn cho
HS, sau khi xử lí số liệu trên 168 GV thường xuyên tổ
chức rèn NLKQH chúng tôi biểu diễn kết quả (xem biểu
đồ 2).

Biểu đồ 2. KN của NLKQH đã rèn cho HS của GV được khảo sát
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Biểu đồ 2 cho thấy, trong quá trình DH, GV đã
thường xuyên rèn NL xác định mục đích (86,9%), lựa
chọn đối tượng (76,8%), phân tích đối tượng đã chọn
(66,6%) và so sánh để tìm các dấu hiệu chung của các
đối tượng (66,7%), tuy nhiên KN diễn đạt được nội dung
cần KQH thành khái niệm là rất thấp (18,4%). Điều này
chứng tỏ GV hiện nay đã quan tâm và đã rèn những KN
của NLKQH nhưng chỉ ở những KN đơn giản là chủ yếu,
vì vậy chưa thể hình thành NLKQH cho HS trong quá
trình DH, đây là vấn đề cần được quan tâm khi rèn
NLKQH cho HS.
- Khi tìm hiểu dạy bài ôn tập những KN nào sau dễ
được hình thành cho HS. (Mức 4: GV chọn đủ 4 KN là:
Tổng hợp; So sánh; Khái quát hóa và Hệ thống hóa;
Mức 3 thiếu 1 KN; Mức 2 thiếu 2 KN; Mức 1 thiếu 3 KN)
Qua xử lí số liệu trên 168 phiếu, chúng tôi thu được
kết quả: Số GV chọn mức 4 là 45,2%, số GV chọn mức
3 là 31,5%, số GV chọn mức 2 là 16,7% và số GV chọn
mức 1 là 6,6% . Từ kết quả cho thấy đa số GV đã xác
định được các KN hình thành cho HS trong quá trình
DH, vì vậy họ sẽ xác định được các công cụ cũng như
nội dung chương trình DH tương ứng với mục tiêu DH
đề ra. Điều này giúp định hướng cho việc lựa chọn công
cụ, nội dung chương trình để rèn NLKQH theo hướng
nghiên cứu.
- Khi tìm hiểu về những công cụ rèn NLKQH, sau
khi thu thập và xử lí số liệu trên 168 phiếu chúng tôi thu
được kết quả sau (xem bảng 3).
Bảng 3. Kĩ năng hình thành cho HS khi sử dụng
phương pháp, kĩ thuật DH tương ứng
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Bảng 3 cho thấy, mỗi phương pháp, kĩ thuật DH
khác nhau đều giúp HS hình thành và phát triển nhiều
KN khác nhau, điều này hoàn toàn phù hợp với thực
tiễn DH trên thế giới và phù hợp với lí thuyết. Trong
các phương pháp, kĩ thuật DH được lựa chọn để điều
tra cho thấy, phương pháp DH hợp đồng hình thành KN
KQH là cao nhất 73,2%, Bản đồ tư duy thì hình thành
KN ghi nhớ là cao nhất 90,5% hệ thống hóa kiến thức
là 86,3% và KN KQH là 82,1%, kĩ thuật đọc tích cực
hình thành KN phân tích là 82,1% và KN KQH là
70,2%, Câu hỏi và bài tập thì hình thành KN vận dụng
kiến thức là cao nhất 78,6% và KN KQH là 75,0%. Như
vậy, với những phương pháp và kĩ thuật DH được lựa
chọn điều tra đều hình thành KN KQH là tương đối tốt.
Đây là cơ sở để lựa chọn công cụ cho việc rèn NLKQH
theo hướng nghiên cứu của đề tài.
- Khi tìm hiểu về những phương pháp, kĩ thuật DH
được sử dụng.
(Mức 4: GV chọn đủ 5 PPDH và KTDH: Giải quyết
vấn đề; Sử dụng câu hỏi, bài tập; DH hợp đồng; Kĩ thuật
đọc tích cực và Sử dụng bản đồ tư duy; Mức 3 thiếu
1PPDH và KTDH; Mức 2 thiếu 2 PPDH và KTDH; Mức
1 thiếu 3 PPDH và KTDH)
Qua xử lí số liệu trên 168 phiếu, chúng tôi thấy đa số
GV lựa chọn mức 4 (66,7%), số GV chọn khác là không
cao mức 3 (21,4%), mức 2 (10,7%) và mức 1 (1,2%). Từ
kết quả cho thấy, GV đã lựa chọn nhiều công cụ khác
nhau để rèn NLKQH khi DH Sinh học, cũng như khi điều
tra những KN hình thành khi sử dụng các phương pháp,
kĩ thuật DH cho thấy GV đã chọn nhiều phương pháp, kĩ
thuật khác nhau. Từ những kết quả này có thể khẳng
định, để rèn NLKQH cho HS trong DH Sinh học có thể
sử dụng nhiều công cụ khác nhau, mỗi công cụ lại có
điểm mạnh, yếu khác nhau tùy vào nội dung kiến thức
DH. Đây là cơ sở để lựa chọn công cụ cho việc rèn
NLKQH theo hướng nghiên cứu.
- Khi tìm hiểu về đánh giá việc rèn NLKQH trong
dạy học phần SHCT, sau khi thu thập, xử lí số liệu trên
168 phiếu chúng tôi thu được kết quả (xem biểu đồ 3).
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Biểu đồ 3. Công cụ có thể đánh giá rèn NLKQH cho HS
Biểu đồ 3 cho thấy, đa số GV lựa chọn công cụ đánh cho thấy hướng nghiên cứu của đề tài là phù hợp với thực
giá việc rèn NLKQH là: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự tiễn hiện nay.
luận, sơ đồ tư duy và bài tập tình huống, đặc biệt sử dụng 2.3.2. Kết quả khảo sát theo các vấn đề cần tìm hiểu với
chính KN của NLKQH để đánh giá có tới 84,5% GV học sinh
chưa bao giờ tiến hành, trong khi về mặt lí thuyết muốn 2.3.2.1. Nhận định của học sinh về sự hướng dẫn học tập
đánh giá bất cứ NL nào thì phải dựa vào chính những của giáo viên ở trường trung học phổ thông
biểu hiện của những KN của NL đó. Đây là vấn đề cần
Khi tìm hiểu về phương thức hướng dẫn học tập nội
được quan tâm khi tiến hành lựa chọn công cụ để đánh dung SHCT, sau khi thu thập và xử lí số liệu cho thấy
giá NLKQH trong hướng nghiên cứu của đề tài.
(xem biểu đồ 5).
2.3.1.3. Khó khăn khi rèn năng lực khái quát hóa trong Biểu đồ 5 cho thấy, việc hướng dẫn học tập của GV theo
dạy học phần Sinh học
nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp HS lĩnh hội kiến
Sau khi xử lí số liệu trên 168 phiếu chúng tôi kết quả thức đây là xu hướng chung của giáo dục hiện nay. Tuy
(xem biểu đồ 4).
nhiên trong đó phương thức giao nhiệm vụ cho HS dạng

Biểu đồ 4. Những khó khăn khi rèn NLKQH cho HS
Biểu đồ 4 cho thấy, đa số GV cho rằng có ít thời gian hợp đồng lại chỉ có 35,0% HS cho rằng GV thường
(72,6%), chưa có kiến thức về chuẩn bị và tổ chức rèn xuyên sử dụng và có 49,8% HS cho rằng GV thỉnh
NLKQH (78%), khung chương trình thì phù hợp với việc thoảng sử dụng, phương pháp sử dụng câu hỏi bài tập thì
rèn NLKQH (41,1%), HS chưa thực sự quan tâm đa số HS (95,5%) cho rằng GV thường xuyên tổ chức
(57,7%) mặc dù GV khác quan tâm (63,1%) đến việc rèn thực hiện, sử dụng sơ đồ TD đa số HS (94,4%) cho rằng
NLKQH, đặc biệt là chưa có quy trình rèn luyện (35,7%) GV thường xuyên tổ chức, phương pháp đọc tích cực đa
và công cụ đánh giá việc rèn NLKQH cho HS (54,1%). số HS (89,8%) cho rằng GV thường xuyên tổ chức thực
Điều này cho thấy việc đề xuất nội dung, xây dựng quy hiện. Điều này chứng tỏ việc sử dụng các công cụ để rèn
trình rèn NLKQH và công cụ đánh giá việc rèn NLKQH NLKQH của GV là rất phổ biến.
cho HS trong quá trình DH là cần thiết, đây là cơ sở để
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Biểu đồ 5. Nhận định về phương thức hướng dẫn học tập
2.3.2.2. Nhận định của học sinh về các kĩ năng của năng niệm có rất ít (10,3%) HS cho rằng GV thực hiện. Điều
này cũng phù hợp với kết quả điều tra với GV, như vậy
lực khái quát hóa được rèn luyện
Qua xử lí số liệu, chúng tôi thu được kết quả (xem trên thực tế hiện nay việc rèn NLKQH cho HS vẫn chưa
hoàn thiện, chưa có quy trình rèn NLKQH. Đây là cơ sở
biểu đồ 6).
cho hướng nghiên cứu.

Biểu đồ 6. Nhận định về các KN của NLKQH được rèn luyện
Biểu đồ 6 cho thấy, đa số HS cho rằng GV đã thường 2.3.2.3. Nhận định của học sinh khi học phần Sinh học
xuyên rèn KN xác định mục đích (80,1%), KN lựa chọn cơ thể
đối tượng (81,3%) và KN phân tích đối tượng (68,5%),
Sau khi thu thập và xử lí số liệu cho thấy (xem biểu
nhưng KN so sánh chỉ ra dấu hiệu chung chỉ là (40,6%) đồ 7).
và đặc biệt KN khái quát hóa từ cái chung thành khái
Biểu đồ 7 cho thấy, đa số HS được hỏi đều cho rằng

Biểu đồ 7. Nhận định của HS khi học phần SHCT
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nội dung kiến thức SHCT là rất quan trọng (72,9%), thấy
hứng thú học tập (85,7%), mong đợi sau khi học phần
SHCT học được kiến thức thực vật và động vật (69,9%).
Tuy nhiên, đa số HS cho rằng việc tự KQH kiến thức là
rất khó khăn (74,8%) và chỉ có rất ít HS tự KQH kiến
thức đã học (6,3%). Từ thực trạng này cho thấy, việc rèn
NLKQH cho HS là rất cần thiết trong quá trình DH.
3. Kết luận
Kết quả điều tra thực trạng rèn NLKQH cho HS trong
dạy học phần SHCT cho thấy, đội ngũ GV THPT đa số đã
nhận thức khá đầy đủ về KQH, NLKQH và vai trò của việc
rèn NLKQH cho HS khi dạy học phần SHCT, đã chỉ ra được
phương pháp, kĩ thuật sử dụng khi rèn NLKQH cũng như
những khó khăn gặp phải khi DH. Tuy nhiên, khi được hỏi
về quy trình và nội dung phần SHCT để rèn NLKQH thì hầu
hết GV không đưa ra ý kiến hoặc có đưa ra thì không rõ ràng,
điều này chứng tỏ GV vẫn còn rất lúng túng trong việc xác
định được nội dung cũng như quy trình rèn NLKQH.
Về phía HS, qua kết quả điều tra cũng nhận thấy rằng đa
số HS vẫn chưa hiểu rõ về KQH và NLKQH và cũng chưa
có khả năng tiến hành KQH, nhưng hầu hết HS đều nhận
thấy được vai trò của NLKQH cũng như giá trị của bài ôn
tập chương trong việc hình thành kiến thức cấp độ cơ thể.
Từ kết quả điều tra, chúng tôi cho rằng việc rèn
NLKQH cho HS của đội ngũ GV THPT hiện nay đang ở
mức độ rất khiêm tốn, chưa có cơ sở lí luận vững chắc để
tiến hành các bước rèn NLKQH một cách bài bản theo một
quy trình nhất định, từ đó cũng chưa có công cụ để đánh
giá kết quả của việc rèn NLKQH ở trường THPT. Vì vậy,
các nhà quản lí giáo dục cũng như GV chưa thể khẳng định
chính xác được sau khi hoàn thành chương trình THPT thì
HS đã phát triển được KN nào của NLKQH và KN nào
còn yếu cần phải tiếp tục rèn luyện. Trong phạm vi nghiên
cứu của bài viết, chúng tôi tìm hiểu và phân tích thực trạng
làm cơ sở cho việc đề xuất nội dung và quy trình rèn
NLKQH, xây dựng công cụ rèn NLKQH, các công cụ
đánh giá NLKQH cho HS trong DH phần SHCT cấp
THPT. Từ đó, góp phần giúp đội ngũ GV có quy trình,
phương pháp, công cụ tiến hành tổ chức DH rèn NLKQH
và đánh giá NLKQH cho HS khi dạy học phần SHCT.
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TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN…
(Tiếp theo trang 192)
Vì vậy, những đề xuất trong bài viết là tài liệu tham
khảo hữu ích cho GV các trường trên địa bàn TP. Sơn
La, giúp GV hiểu và có thể vận dụng lí thuyết kiến tạo
trong nhiều bài dạy khác ở tiểu học; từ đó giúp HS biết
cách kiến tạo tri thức cho bản thân, tiến tới một nền giáo
dục mà ở đó HS biết cách học và học tập suốt đời.
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