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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ thực tiễn hướng dẫn SV ngành CTXH Trường Đại học Sư 

phạm trải qua các khóa thực tập phát triển cộng đồng (PTCĐ) tại các 

xã thuộc huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng cho thấy SV còn 

thiếu kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD để đánh giá nguồn lực 

cộng đồng, cũng như thu hút người dân tham gia vào các hoạt động 

thực tập cùng SV.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho Khoa xây dựng 

chương trình đào tạo, nội dung thực tập PTCĐ, đề xuất các biện pháp 

nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập 

PTCĐ cho SV ngành CTXH ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng. Đó chính là lý do chúng tôi lựa chọn đề tài này để nghiên cứu. 

Đề tài nhận được sự tài trợ của Quĩ phát triển Khoa học và Công 

nghệ Đại học Đà Nẵng năm 2017, mã số B2017-ĐN03-20. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD của SV ngành CTXH, đề tài đề xuất một số biện pháp và 

bước đầu tổ chức thực nghiệm các biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng 

sử dụng phương pháp ABCD cho SV. 

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu, đối tượng khảo sát 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD cho SV ngành 

CTXH ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 

3.2. Khách thể nghiên cứu 

 Sinh viên ngành CTXH, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Đà Nẵng. 

 Giảng viên ngành CTXH trong cả nước  

3.3. Đối tượng khảo sát 

 Khảo sát thực trạng 65 SV năm thứ 4 ngành CTXH ở 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã trải qua thực tập 

PTCĐ có sử dụng phương pháp ABCD. 
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 Thực nghiệm 66 SV năm thứ 3 ngành CTXH ở Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng chuẩn bị thực tập PTCĐ có sử dụng 

phương pháp ABCD. 

 Khảo nghiệm 30 giảng viên ngành CTXH tại các trường đại 

học trong nước. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu: 

- Cơ sở lý luận về kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV 

ngành CTXH. 

- Thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV ngành 

CTXH, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 

- Thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD trong thực tập PTCĐ. 

Thời gian nghiên cứu: 

- Từ tháng 05/2017 – 8/2017: Cơ sở lý luận của đề tài 

- Từ tháng 9/2017 – 12/2017: Các phương pháp nghiên cứu và 

quy trình nghiên cứu 

- Từ tháng 01/2018 – 03/2018: Thực trạng kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD trong thực tập PTCĐ  

- Từ tháng 4/2018 – 5/2019: Tổ chức thực nghiệm, viết báo 

cáo kết quả và nghiệm thu 

Địa bàn nghiên cứu: 

Cộng đồng xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng 

5. Giả thuyết khoa học 

Mức độ kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV ngành 

CTXH trong thực tập tại cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

khách quan lẫn chủ quan, điều đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực tập 

của SV cũng như chất lượng đào tạo ngành CTXH. Việc phát triển kĩ 

năng sử dụng phương pháp ABCD cho SV sẽ góp phần nâng cao 

năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành 

CTXH. 

6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 
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6.1. Cách tiếp cận 

Tiếp cận phương pháp can thiệp trong CTXH  

Tiếp cận liên ngành 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

      - Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp 

      - Phương pháp chuyên gia.  

     - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. 

     - Phương pháp phỏng vấn. 

     - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. 

     - Phương pháp thực nghiệm. 

      - Phương pháp thống kê toán học.  

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ 

DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABCD CỦA SV
 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài 

Liên quan đến vấn đề nghiên cứu là kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD cho SV đã được nhiều tác giả trên thế giới nghiên cứu, nhất là 

ở các nước có nghề CTXH phát triển sớm như Mỹ, Canada, Úc, 

Anh.... Một vài nghiên cứu điển hình của các tác giả như: A.Zautra 

và JS Hall; Berkowtz và Wadud; Cunningham, G., & Mathie, A…. 

Nhìn chung các ấn phẩm, công trình nghiên cứu của các tác giả 

chủ yếu tập trung vào nội dung của phương pháp ABCD, tầm quan 

trọng của việc sử dụng phương pháp ABCD trong đánh giá nguồn 

lực của cộng đồng. 

1.1.2. Một số nghiên cứu ở trong nước 

Phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập 

PTCĐ cho SV ngành CTXH là một vấn đề còn khá mới mẻ và chưa 

có đề tài chính thức nào trong cả nước nghiên cứu. Tuy nhiên, đã có 

nhiều hội thảo, hội nghị, bài viết liên quan đến việc đánh giá nhu 
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cầu, tính cấp thiết của phương pháp ABCD trong PTCĐ, vai trò của 

phương pháp ABCD trong thực tập PTCĐ của SV nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo nhân viên CTXH.  

1.2. Một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Khái niệm CTXH 

1.2.2. Thực tập CTXH 

1.2.3. Khái niệm cộng đồng  

1.2.4. Khái niệm PTCĐ  

1.2.5. Khái niệm kĩ năng 

1.2.6. Cơ sở phát triển kĩ năng 

1.2.7. Các giai đoạn phát triển kĩ năng  

1.3. Khái quát về phương pháp ABCD 

1.3.1. Khái niệm ABCD 

ABCD là chữ viết tắt của Asset Based Community Development, 

trong đó: 

Phương pháp ABCD được dịch là “PTCĐ dựa vào tài sản, nguồn 

lực tại chỗ” hay “PTCĐ dựa vào tiềm năng cộng đồng”. 

Tác giả McKnight, J. và cộng sự (2013) cho rằng, phương pháp 

ABCD là sử dụng các kĩ năng, kĩ thuật giúp người dân nhận ra tiềm 

năng, nội lực của mình từ đó xây dựng kế hoạch PTCĐ dựa trên 

những gì sẵn có [11].  

1.3.2. Nguyên tắc của phương pháp ABCD 

1.3.3. So sánh phương pháp ABCD với phương pháp truyền 

thống  

1.3.4. Công cụ của phương pháp tiếp cận ABCD  

a. Thu thập một số câu chuyện thành công trong cộng đồng 

b. Tổ chức nhóm nòng cốt  

c. Vẽ bản đồ tài sản/tiềm năng của các cá nhân, nhóm hội và 

các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

d. Xây dựng kế hoạch PTCĐ dựa vào nội lực 
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e. Huy động và nối kết các nguồn tài sản trong cộng đồng để 

phục vụ cho phát triển kinh tế. 

f. Khơi dậy những hoạt động đòn bẩy, những đầu tư và nguồn 

lực từ các tổ chức bên ngoài cộng đồng để hỗ trợ sự phát triển dựa 

trên tiềm năng của địa phương. 

1.3.5. Các ứng dụng thành công của phương pháp tiếp cận 

ABCD 

 Các trường hợp trên thế giới 

 Các trường hợp tại Việt Nam 

1.3.6. Những ưu điểm của phương pháp ABCD 

Phương pháp ABCD giúp người dân nhận ra sức mạnh của bản 

thân thông qua những tài sản/tiềm năng của cá nhân, nhóm, cộng 

đồng, tăng tính tự lực tự cường cho người dân. Từ đó, giúp người 

dân phát huy sức mạnh nội lực tự giải quyết vấn đề của cộng đồng 

mà không có sự phụ thuộc vào các dự án, chương trình hay sự giúp 

đỡ của người khác. 

1.3.7. Những hạn chế của phương pháp ABCD 

1.3.8. Những thách thức khi sử dụng phương pháp ABCD 

Những thách thức khi sử dụng phương pháp ABCD đó là việc 

thay đổi cách nhìn nhận của chính cộng đồng và các tổ chức bên 

ngoài. 

1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực thực tập của SV 

1.4.1. Quan điểm tiếp cận các tiêu chí đánh giá thực tập 

Về kiến thức chuyên môn: 

Về kĩ năng nghề nghiệp: 

Về thái độ nghề nghiệp: 

1.4.2. Một số nguyên tắc trong xây dựng tiêu chí đánh giá năng 

lực 

- Là quá trình thay đổi nhận thức: cần thời gian, kĩ năng, môi 

trường hỗ trợ sự thay đổi  

- Mang tính quá trình, không phải dự án 
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- Sử dụng các công cụ cần nhất quán “dựa vào mặt tích cực”  

- Cần phải được thực hiện liên tục, tránh bị gián đoạn 

- Cơ chế tài chính (nếu hỗ trợ từ bên ngoài) phải linh hoạt để 

khuyến khích sự tham gia và sáng tạo của cộng đồng  

- Phải kết nối được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và thể chế với 

chính quyền địa phương (huyện, xã)  

- Chỉ thành công khi có sự tham gia thực sự của người dân. 

Duy trì sự quan tâm, động lực hành động cho các thành viên của 

cộng đồng.  

- Chú ý các yếu tố văn hóa trong ABCD 

1.5. Một số lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu 

1.5.1. Thuyết nhu cầu của Maslow 

1.5.2. Lý thuyết hệ thống sinh thái 

1.5.3. Lý thuyết xã hội hóa 

1.5.4. Lý thuyết vai trò 

1.5.5. Lý thuyết học tập xã hội 

1.5.6. Thuyết thân chủ trọng tâm 

1.6. Chương trình đào tạo ngành CTXH 

1.6.1. Đặc điểm SV ngành CTXH 

1.6.2. Đặc điểm nội dung, chương trình thực tập PTCĐ 

Học phần thực tập PTCĐ với 4 tín chỉ thực tập tại các cộng đồng, 

SV có toàn thời gian 5 tuần để tham gia vào các hoạt động cùng ăn, 

cùng ở, cùng làm với người dân. Vận dụng các công cụ của phương 

pháp ABCD vào đánh giá tài sản cộng đồng, trên cơ sở đó xây dựng 

các chương trình PTCĐ tại địa phương. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1  

Từ kết quả nghiên cứu tổng hợp các tài liệu sẵn có liên quan đến 

đề tài, là cơ sở để nhóm tác giả triển khai nghiên cứu thực tiễn thực. 

Cơ sở lý luận về phương pháp ABCD nhóm tác giả chi tiết hóa công 

cụ nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu để cho ra được kết 

quả nghiên cứu trung thực và khách quan. 
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu sẵn có 

Mục đích: Nhằm xây dựng đề cương nghiên cứu và những vấn đề 

lý luận để làm cơ sở công cụ cho các giai đoạn nghiên cứu sau này. 

Nội dung: Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan và xây 

dựng khái niệm công cụ của đề tài, từ đó xác định phương pháp nghiên 

cứu và công cụ nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu:  

+ Phân tích nguồn tài liệu (tạp chí và báo cáo khoa học, tác phẩm 

khoa học, tài liệu lưu trữ thông tin đại chúng). Mỗi nguồn có giá trị 

riêng biệt. 

+ Phân tích tác giả (tác giả trong hay ngoài ngành, tác giả trong 

cuộc hay ngoài cuộc, tác giả trong nước hay ngoài nước, tác giả 

đương thời hay quá cố). Mỗi tác giả có một cái nhìn riêng biệt trước 

đối tượng. 

+ Phân tích nội dung (theo cấu trúc logic của nội dung). 

+ Bổ sung tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu hoặc sai lệch. 

+ Lựa chọn tài liệu chỉ chọn những thứ cần, đủ để xây dựng luận 

cứ. 

+ Làm tái hiện quy luật và giải thích quy luật. Từ đó đưa ra những 

phán đoán về bản chất các quy luật của sự vật hoặc hiện tượng. 

Sử dụng phương pháp này chúng tôi nhằm thu thập, tổng hợp, phân 

tích tài liệu từ sách, báo, tạp chí, các báo cáo khoa học để xây dựng cơ 

sở lý luận cho đề tài nghiên cứu. Qua đó, chúng tôi cũng xác định được 

một số khái niệm chính của đề tài như: Khái niệm CTXH; khái niệm 

cộng đồng; khái niệm PTCĐ; khái niệm về ABCD; kĩ năng.... 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng 

- Mục đích 
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Nhằm tìm hiểu đánh giá kết quả thực tập, ứng dụng phương pháp 

ABCD vào quá trình thực tập của SV ngành CTXH tại trường Đại 

học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Từ đó giúp đưa ra những nhận xét 

đánh giá phù hợp với thực tế. 

- Khách thể khảo sát 

Chúng tôi tiến hành chọn mẫu khách thể khảo sát gồm 65 SV 

ngành CTXH ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.  

- Nội dung: Tiến hành khảo sát thực trạng. 

Thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập 

của SV ngành CTXH tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng. Thông qua việc thu thập, xử lí và phân tích số liệu trên các 

mặt: Khó khăn trong thời gian PTCĐ, việc sử dụng và mức độ vận 

dụng các kĩ năng trong thực tập, hiểu biết về phương pháp ABCD, 

mục đích sử dụng, hiệu quả của việc sử dụng phương pháp, những 

khó khăn của SV trong việc sử dụng phương pháp ABCD, đề xuất để 

nâng cao kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD. 

* Cách thức tổ chức các phương pháp nghiên cứu thực trạng 

Để nghiên cứu thực trạng, chúng tôi sử dụng phối hợp nhiều 

phương pháp, trong đó phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được 

xem là phương pháp cơ bản. 

2.1.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

a. Bảng hỏi khảo sát thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD của SV lớp 14CTXH đã trải qua thực tập tại cộng đồng. 

- Mục đích: 

Tìm hiểu thực trạng về việc sử dụng phương pháp ABCD trong 

thực tập PTCĐ của SV trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

Bảng hỏi cũng giúp tìm hiểu các biện pháp để giải quyết các khó 

khăn khi sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập PTCĐ của SV. 

- Nội dung 

Căn cứ vào nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi tiến hành xây dựng 

phiếu khảo sát thực trạng dành cho SV ngành CTXH trường đại học 
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Sư phạm Đà Nẵng, gồm một hệ thống 10 câu hỏi. Và tiến hành điều 

tra dựa trên mẫu bảng hỏi đã xây dựng. 

- Cách tiến hành 

+ Nghiên cứu viên phát phiếu hỏi cho từng SV. 

+ Hướng dẫn cách trả lời các nội dung trong phiếu hỏi. 

+ Yêu cầu các bạn SV trả lời các nội dung  trong phiếu hỏi với 

thời gian từ 20 – 30 phút. 

+ Thu các phiếu hỏi đã được trả lời đầy đủ thông tin theo yêu cầu 

của nội dung. 

b. Bảng hỏi khảo sát đầu vào và đầu ra của SV về kĩ năng sử 

dụng phương pháp ABCD. 

- Mục đích 

Khảo sát đầu vào và đầu ra mức độ kĩ năng sử dụng phương 

pháp ABCD trong thực tập PTCĐ của SV. So sánh kết quả giữa 

nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm để làm rõ mức độ phát triển 

kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV. 

- Nội dung 

Căn cứ vào nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi tiến hành xây dựng 

phiếu khảo sát đầu vào và đầu ra mức độ kĩ năng sử dụng phương 

pháp ABCD của SV ngành CTXH Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng, gồm một hệ thống 21 kĩ năng. Và tiến hành điều tra 

dựa trên mẫu bảng hỏi đã xây dựng. 

- Cách tiến hành 

+ Nghiên cứu viên phát phiếu hỏi cho từng SV. 

+ Hướng dẫn cách trả lời các nội dung trong phiếu hỏi. 

+ Yêu cầu các bạn SV trả lời các nội dung trong phiếu hỏi với 

thời gian từ 15 – 20 phút. 

+ Thu các phiếu hỏi đã được trả lời đầy đủ thông tin theo yêu cầu 

của nội dung. 
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2.1.2.2. Phương pháp phỏng vấn  

- Mục đích:  

Phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện nhằm thu thập thêm 

những thông tin sâu sắc và cụ thể hơn để hỗ trợ các phương pháp 

khác trong quá trình đưa ra những kết luận, đồng thời giúp cho chúng 

ta thấy được rõ hơn quan điểm, thái độ của người được phỏng vấn về 

thực trạng về việc sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập PTCĐ 

của SV trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

- Nội dung:  

Chúng tôi phỏng vấn sâu với nhóm đối tượng là SV ngành 

CTXH Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

- Cách tiến hành:  

Chúng tôi chuẩn bị một số câu hỏi trước khi gặp gỡ, trao đổi với 

SV. Thời gian phỏng vấn mỗi SV khoảng từ 10 phút – 15 phút. 

Trong quá trình phỏng vấn, nếu cần thiết và được sự đồng ý của 

người được phỏng vấn thì sử dụng thêm các công cụ để lưu trữ thông 

tin ghi âm lại hoặc ghi chép lại câu trả lời của SV.  

2.1.2.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 

- Mục đích:  

Phiếu khảo nghiệm ý kiến chuyên gia về các biện pháp nhóm 

nghiên cứu đề xuất nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD của SV. Mục đích nhóm nghiên cứu muốn thu thập các ý kiến 

đánh giá từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong giảng dạy và 

nghiên cứu về CTXH. Từ kết quả khảo nghiệm chúng tôi điều chỉnh 

các biện pháp cho phù hợp để nâng cao năng lực sử dụng phương 

pháp ABCD cho SV ngành CTXH ở Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Đà Nẵng. 

- Nội dung:  

Để khẳng định giá trị cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề 

xuất, đề tài khảo nghiệm giá trị của các biện pháp thông qua phiếu 

trưng cầu ý kiến chuyên gia về CTXH trong cả nước. 
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- Cách tiến hành 

Quy trình được tiến hành thông qua các bước sau:   

Bước 1: Lập phiếu khảo sát xin ý kiến chuyên gia. 

+ Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng, nhóm nghiên cứu viết 

đề xuất các biện pháp, thiết kế công cụ khảo nghiệm. Đánh giá các 

biện pháp đề xuất theo 2 tiêu chí: tính cần thiết và tình khả thi.   

Bước 2: Lựa chọn và lập danh sách khách thể khảo sát   

Số lượng: 30 người là chuyên gia đang giảng dạy và nghiên cứu 

CTXH tại các trường đại học trong cả nước. 

Bước 3: Gửi phiếu khảo nghiệm  

Nhóm nghiên cứu lập danh sách các chuyên gia và gửi email cho 

họ để khảo sát trực tuyến. Chúng tôi tiến hành kết hợp gửi email và 

gọi điện thoại nhờ các chuyên gia trả lời phiếu khảo sát trực tuyến. 

Bước 4: Tổng hợp phiếu điều tra, phân tích kết quả và định hướng 

kết quả nghiên cứu  tiếp theo. 

2.1.2.4. Phương pháp quan sát tham dự 

- Mục đích:  

Quan sát trực tiếp việc sử dụng phương pháp ABCD trong thời 

gian thực tập PTCĐ của SV để thấy được mức độ kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD của SV. 

- Nội dung:  

Tìm hiểu kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD trong thời gian 

PTCĐ của SV ngành CTXH thông qua việc quan sát trực tiếp. 

- Cách tiến hành 

Quan sát trực tiếp hoạt động thực tập PTCĐ. Trong thời gian SV 

thực tập PTCĐ một tháng tại xã Hòa Nhơn, chúng tôi tiến hành quan 

sát trực tiếp việc sử dụng phương pháp ABCD trong thời gian thực 

tập của SV. Quan sát các hoạt động họp nhóm, tiến hành vẽ sơ đồ 

Venn, lập kế hoạch, tiến độ thực hiện kế hoạch của các nhóm SV, tổ 

chức họp nhóm với người dân địa phương, phát hiện và vận động 
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nguồn lực tại địa phương,... 

2.1.2.5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

- Mục đích: Đánh giá kết quả từ các sản phẩm của SV khi tiến 

hành sử dụng phương pháp ABCD tại cộng đồng để thấy rõ kĩ năng 

thực hiện cũng như tính hiệu quả của phương pháp ABCD. 

- Nội dung: Nghiên cứu các sản phẩm trên nhật ký, giấy A0, hình 

ảnh triển khai hoạt động cùng người dân tại cộng đồng. 

- Cách tiến hành: Nhóm nghiên cứu thu thập các hình ảnh, các sơ 

đồ sản phẩm của SV khi sử dụng công cụ ABCD như: sơ đồ Venn, 

lát cắt cộng đồng, sơ đồ tài nguyên, sơ đồ cộng đồng, dòng thời gian, 

lịch mùa vụ.... 

2.1.2.6. Phương pháp thực nghiệm 

- Mục đích: Việc tổ chức thực nghiệm các biện pháp đề xuất 

nhằm đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp đề xuất 

nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV. So 

sánh đối chứng giữa nhóm SV không sử dụng các biện pháp phát 

triển kĩ năng với nhóm SV có sử dụng biện pháp phát triển kĩ năng. 

Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp để áp 

dụng trong quá trình đào tạo CTXH.  

- Nội dung: Nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá đầu vào, đầu ra 

của cả nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Nội dung chương 

trình thực tập, thời gian, địa điểm tương đồng. Nhóm thực nghiệm 

được vận dụng các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD trong thực tập, nhóm đối chứng không sử dụng 

các biện pháp phát triển kĩ năng. 

- Cách tiến hành: Chọn 66 SV lớp 15CTXH chuẩn bị thực tập tại 

cộng đồng để chia làm 2 nhóm, nhóm đối chứng gồm 33 SV và 

nhóm thực nghiệm 33 SV để kiểm chứng kết quả các biện pháp 

nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV. Trước 

khi thực nghiệm, tiến hành đo đầu vào mức độ kĩ năng của 66 SV lớp 

15CTXH trước khi đi thực tập PTCĐ. Tổ chức thực nghiệm với 

nhóm 33 SV lớp 15CTXH với các biện pháp mà nhóm nghiên cứu đề 

xuất. Sau đó chúng tôi tiến hành đo đầu ra của cả hai nhóm thực 

nghiệm và đối chứng.  
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2.1.2.7. Phương pháp xử lý bằng thống kê toán học 

- Mục đích: Xử lý các thông tin thu được từ các phương pháp 

nghiên cứu trên, đồng thời kiểm định tính khách quan, độ tin cậy của 

các kết quả nghiên cứu. 

- Công cụ sử dụng: Ở phương pháp này chúng tôi sử dụng phần 

mềm thống kê toán học để xử lý số liệu. 

- Các chỉ số sau được sử dụng trong phân tích thống kê mô tả: 

2.2. Tổ chức nghiên cứu 

2.2.1. Giai đoạn 1 - Thu thập tài liệu và xây dựng cơ sở lý luận 

cho đề tài 

2.2.2. Giai đoạn 2 - Xây dựng bảng công cụ cho đề tài nghiên 

cứu 

2.2.3. Giai đoạn 3 - Triển khai nghiên cứu thực tế 

2.2.4. Giai đoạn 4 - Xử lý, phân tích kết quả và hoàn thiện báo 

cáo 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Để có được những kết luận khách quan, khoa học khi nghiên cứu, 

chúng tôi tổ chức nghiên cứu theo một quy trình chặt chẽ sử dụng kết 

hợp nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp đều có ưu 

điểm riêng, phù hợp với việc nghiên cứu trên một phương diện nào 

đó. Ở từng phương pháp được xác định mục đích, nội dung, cách 

thức thực hiện cụ thể để nâng cao tính khách quan và khoa học cho 

đề tài nghiên cứu. Trong đó chúng tôi sử dụng nhóm các phương 

pháp nghiên cứu lý luận, dựa trên tài liệu thứ cấp và nhóm các 

phương pháp nghiên cứu thực tiễn để khảo sát và nghiên cứu thực 

trạng, kết hợp với phần mềm thống kê toán học để xử lý số liệu. 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KĨ NĂNG SỬ DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP ABCD CỦA SV TRONG THỰC TẬP VÀ 

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP 

3.1. Thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của SV 

3.1.1 Mức độ hiểu biết của SV về phương pháp ABCD 
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Bảng 1: Mức độ hiểu biết của SV về phương pháp ABCD 

Nội dung 
Điểm 

TB 
Độ LC 

Thứ 

bậc 

Khái niệm ABCD 3,28 0,72 1 

Lịch sử phát triển của ABCD 2,79 0,67 6 

Các nguyên tắc của ABCD 3,01 0,81 5 

Bản chất, triết lý của ABCD 3,03 0,86 4 

Các công cụ của ABCD 3,10 0,87 3 

Mục đích của ABCD 3,16 0,77 2 

Quy trình vận dụng ABCD 3,03 0,84 4 

Trung bình chung 3,06   

Thang đo như sau: 1 điểm: Không biết gì; 4 điểm: Hiểu rất rõ. Từ 

bảng khảo sát số 1 cho thấy, điểm trung bình chung về mức độ hiểu 

biết của SV về phương pháp ABCD là (3,06) điểm, mức độ hiểu biết 

của SV về phương pháp ABCD là ở mức khá. SV hiểu rất đúng về 

khái niệm ABCD và có điểm trung bình cao nhất (x=3,28), xếp thứ 

bậc một. Mức độ hiểu biết của SV kém nhất là lịch sử của phương 

pháp ABCD (x=2,79), xếp thứ bậc bảy.  

3.1.2 Mục đích sử dụng phương pháp ABCD của SV trong thực 

tập PTCĐ 

Bảng 2: Mục đích sử dụng phương pháp ABCD của SV  

Mục đích 
Điểm 

TB 

Độ 

LC 

Thứ 

bậc 

Thu thập thông tin về cộng đồng 3,22 0,55 2 

Đánh giá nhu cầu cộng đồng 3,36 0,82 1 

Đánh giá nguồn lực/tài nguyên cộng 

đồng 
3,16 0,67 3 

Xây dựng kế hoạch và can thiệp  2,77 0,75 6 

Thu hút sự tham gia của người dân 2,75 0,51 7 

Trao quyền và tăng năng lực cho cộng 

đồng 
3,12 0,73 4 

Lượng giá các hoạt động tại cộng đồng 2,87 0,71 5 

Trung bình chung 3,03   
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3.1.3 . Khó khăn của SV khi sử dụng phương pháp ABCD 

trong thực tập tại cộng đồng 

Bảng 3: Những khó khăn của SV khi sử dụng phương pháp ABCD  

Khó khăn Tỷ lệ 
Thứ 

bậc 

SV chưa hiểu rõ về phương pháp ABCD 17,2% 10 

Thiếu sự hợp tác từ phía người dân 95,6% 2 

Thiếu sự hợp tác từ chính quyền địa phương 56,7% 8 

Phương pháp ABCD quá khó đối với SV 81,5% 6 

Thiếu tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp 

ABCD 
42,4% 

9 

Thiếu kinh phí để thực hiện các công cụ của 

ABCD 
94,8% 

3 

Thiếu phương tiện hỗ trợ trong việc sử dụng 

ABCD 
76,6% 

7 

Thời gian thực tập chưa đủ dài để triển khai 

được ABCD 
92,3% 

4 

Chưa có người kiểm huấn SV thực tập tại cộng 

đồng 
88,7% 

5 

SV thiếu các kĩ năng để sử dụng ABCD 96,1% 1 

3.1.4 Mức độ hiệu quả sử dụng phương pháp ABCD trong thực 

tập PTCĐ 

 
Hình 1: Mức độ hiệu quả khi sử dụng ABCD trong thực tập  

14.7%

42.5%

25.7%

17.1%

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Hiệu quả ít

Không hiệu quả
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3.1.5 Mức độ thực hiện kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD 

của SV không sử dụng biện pháp thực nghiệm nhằm phát triển kĩ 

năng 

Bảng 4: Mức độ thực hiện kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của 

SV đã thực tập không sử dụng các biện pháp thực nghiệm 

TT Tên các kĩ năng Điểm TB Thứ bậc 

1 Kĩ năng truyền thông, giao tiếp 2,85 1 

2 Kĩ năng quan sát tham dự 1,89 18 

3 Kĩ năng làm việc nhóm 2,68 3 

4 Kĩ năng quản lý thời gian 2,44 4 

5 Kĩ năng vấn đàm 2,32 7 

6 Kĩ năng vãng gia 2,14 12 

7 Kĩ năng biện hộ 1,92 17 

8 Kĩ năng thương lượng 1,94 16 

9 Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân 2,71 2 

10 Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn 1,86 19 

11 Kĩ năng thiết lập mối quan hệ tin cậy  2,12 13 

12 

Kĩ năng thu hút sự tham gia của người 

dân 

2,39 5 

13 Kĩ năng thu thập thông tin  2,35 6 

14 Kĩ năng nhận diện vấn đề / nhu cầu  2,29 10 

15 Kĩ năng đánh giá tài nguyên, nguồn lực  2,11 14 

16 Kĩ năng vận động, điều phối nguồn lực 1,83 20 

17 Kĩ năng liên kết các nhóm  2,06 15 

18 Kĩ năng tổ chức cuộc họp đa thành phần 1,70 21 

19 Kĩ năng xây dựng kế hoạch can thiệp  2,27 11 

20 Kĩ năng triển khai hoạt động can thiệp 2,31 8 

21 Kĩ năng lượng giá các hoạt động  2,32 9 

 Điểm trung bình chung 2,21  

Trong đó điểm các mức độ đánh giá là:  

- Mức thấp: Hiểu được lí thuyết nhưng chưa thực hành được (1 

điểm);  

- Mức TB: Thực hiện được hành động nhưng còn nhiều sai sót (2 

điểm);  
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- Mức khá: Thực hiện được hành động trong điều kiện quen thuộc 

(3 điểm);  

- Mức cao: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi 

điều kiện (4 điểm).  

3.2. Đề xuất biện pháp nhằm phát triển kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD trong thực tập của sinh viên 

3.2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu của môn thực tập 

3.2.1.2.  Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn đào tạo của Nhà trường  

3.2.1.3.   Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp  

3.2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt  

3.2.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính tích cực hóa hoạt động học của 

SV  

3.2.2. Các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương 

pháp ABCD  

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các biện pháp nhằm phát 

triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD cho SV ngành CTXH như 

sau: 

Biện pháp 1: Tổ chức cho SV thực tập theo nhóm có sự tham gia 

của người dân tại cộng đồng 

Biện pháp 2: Tạo môi trường cho SV rèn luyện kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD thường xuyên  

Biện pháp 3: SV cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân trong 

thời gian thực tập tại cộng đồng 

Biện pháp 4: GV phối hợp với cán bộ tại cộng đồng để kiểm huấn 

thực tập cho SV 

Biện pháp 5: Chuẩn hóa tài liệu về phương pháp ABCD và tập 

huấn cho SV  

3.2.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 
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Bảng 7: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đề 

xuất 

STT Nội dung biện pháp 

Mức độ cần thiết 

Tổng 

điểm 

Trung 

bình 

Thứ 

bậc 

1 Sử dụng nhóm có sự tham 

gia của người dân để phát 

triển kĩ năng cho SV 

92 3,41 1 

2 Tạo môi trường cho SV rèn 

luyện kĩ năng  thường xuyên 

86 3,14 2 

3 Cùng ăn, cùng ở, cùng làm 

để hội nhập với cộng đồng  

81 3,01 3 

4 GV kết hợp với cán bộ tại 

cộng đồng kiểm huấn cho 

SV thực tập 

76 2,78 5 

5 Chuẩn hóa tài liệu về 

phương pháp ABCD và tập 

huấn cho SV  

79 2,82 4 

 Trung bình chung  3,032  

Bảng 8: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất 

STT Nội dung biện pháp 

Mức độ khả thi 

Tổng 

điểm 

Trung 

bình 

Thứ 

bậc 

1 Sử dụng nhóm có sự tham 

gia của người dân để phát 

triển kĩ năng cho SV 

97 3,54 1 

2 Tạo môi trường cho SV 

rèn luyện kĩ năng  thường 

xuyên 

92 3,40 2 

3 Cùng ăn, cùng ở, cùng làm 

để hội nhập với cộng đồng  

71 2,62 4 

4 GV kết hợp với cán bộ tại 

cộng đồng kiểm huấn cho 

SV thực tập 

88 3,24 3 

5 Chuẩn hóa tài liệu về 

phương pháp ABCD và tập 

68 2,58 5 
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huấn cho SV  

Trung bình chung  3,076  

3.3. Tổ chức thực nghiệm biện pháp phát triển kĩ năng sử 

dụng phương pháp ABCD cho SV 

3.3.1. Đặc điểm cộng đồng sinh viên thực tập 

3.3.2. Tổ chức thực nghiệm 

3.3.2.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả và khả thi 

của các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD trong thực tập của SV.  

Nâng cao nhận thức, hứng thú học tập và rèn luyện kĩ năng nghề 

nghiệp trong các môn học thực tập CTXH của SV ngành CTXH ở 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 

Đảm bảo các yêu cầu trong thực tập CTXH, thực hiện đúng mục 

đích và chức năng của phương pháp ABCD, phát huy nguồn lực của 

cộng đồng. 

3.3.2.2. Đối tượng thực nghiệm 

Lớp 15CTXH gồm 66 SV thực tập tại cộng đồng. Chúng tôi tiến 

hành chia nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng một cách ngẫu 

nhiên. Nhóm thực nghiệm có 33 SV, nhóm đối chứng có 33 SV. 

3.3.2.3. Phương pháp nghiên cứu trong khi thực nghiệm  

- Quan sát 

- Trò chuyện, phỏng vấn sâu:  

- Phương pháp chuyên gia:  

- Phương pháp nghiên cứu bằng sản phẩm hoạt động:  

- Phương pháp điều tra viết:  

- Phương pháp sử dụng toán thống kê:  
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3.3.2.4. Nội dung thực nghiệm 

- Đối với nhóm thực nghiệm: Chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

cả 5 biện pháp đề xuất nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD cho SV. Thời gian thực nghiệm diễn ra trong thời gian SV 

lớp 15CTXH thực tập PTCĐ từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 đến ngày 

20 tháng 5 năm 2018. 

- Đối với nhóm đối chứng: Chúng tôi tiến hành cho SV thực tập 

có sử dụng phương pháp ABCD mà không áp dụng các biện pháp 

phát triển kĩ năng đã đề xuất ở trên. 

- Hình thức thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm song song 

giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. 

3.3.2.5. Tiến trình thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành theo các bước sau:  

Bước 1: Chuẩn bị thực nghiệm  

Bước 2: Tiến hành thực nghiệm  

Bước 3: Đánh giá kết quả sau thực nghiệm    

3.3.2.6. Công cụ đánh giá kết quả thực nghiệm 

Phương pháp chính để đánh giá mức độ phát triển kĩ năng của SV 

về sử dụng phương pháp ABCD là phương pháp điều tra viết kết hợp 

với quan sát và phỏng vấn.  

3.3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm  

3.3.3.1. Mức độ thực hiện các kĩ năng của SV trước thử nghiệm 

các biện pháp 

3.3.3.2. Mức độ thực hiện các kĩ năng của SV sau thử nghiệm các 

biện pháp 

Bảng 11: So sánh mức độ thực hiện các kĩ năng trước và sau khi 

thực nghiệm các biện pháp của nhóm thực nghiệm 

Tên các kĩ năng 

Trước TN Sau TN 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

1. Kĩ năng truyền thông, giao tiếp 2,45 1 3,54 2 
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2. Kĩ năng quan sát tham dự 1,92 14 3,20 5 

3. Kĩ năng làm việc nhóm 2,33 2 3,76 1 

4. Kĩ năng quản lý thời gian 1,81 18 3,07 8 

5. Kĩ năng vấn đàm 2,20 6 2,76 15 

6. Kĩ năng vãng gia 2,14 8 2,91 12 

7. Kĩ năng biện hộ 1,62 20 2,27 20 

8. Kĩ năng thương lượng 1,94 13 2,42 19 

9. Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân 2,31 3 3,31 4 

10. Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn 1,86 16 2,73 16 

11. Kĩ năng sử dụng ABCD thiết 

lập mối quan hệ tin cậy với cộng 

đồng 

2,12 9 3,03 9 

12. Kĩ năng sử dụng ABCD thu 

hút sự tham gia của người dân 

1,89 15 3,01 10 

13. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

thu thập thông tin về cộng đồng 

2,03 11 2,94 11 

14. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

nhận diện vấn đề / nhu cầu cộng 

đồng 

1,89 15 2,79 14 

15. Kĩ năng sử dụng ABCD đánh 

giá tài nguyên, nguồn lực cộng 

đồng 

2,16 7 3,36 3 

16. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

vận động, điều phối nguồn lực 

1,83 17 2,63 17 

17. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

liên kết các nhóm trong cộng đồng 

2,06 10 2,46 18 

18. Kĩ năng sử dụng ABCD để tổ 

chức cuộc họp đa thành phần 

1,70 19 2,18 21 

19. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

xây dựng kế hoạch can thiệp vào 

cộng đồng 

2,22 5 3,20 6 

20. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

triển khai hoạt động can thiệp 

2,24 4 3,09 7 

21. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

lượng giá các hoạt động tại cộng 

đồng 

2,02 12 2,81 13 

Trung bình chung 2,03  2,92  
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Qua bảng 11 cho thấy, kết quả thực hiện các kĩ năng của 33 SV 

tham gia thực nghiệm đã có sự tăng lên ở mức Khá (x=2,92), so với 

trước thực nghiệm điểm trung bình (x=2,03). Có tới 16/21 kĩ năng 

đạt ở mức độ khá và cao (chiếm 76%). Đây là kết quả thể hiện sự 

tiến bộ rất nhanh của SV. Tuy nhiên, sự phát triển ở các kĩ năng chưa 

đồng bộ, vẫn còn một số kĩ năng mới dừng lại ở mức độ trung bình. 

Bảng 12: So sánh mức độ thực hiện các kĩ năng của nhóm đối chứng 

và nhóm thực nghiệm sau khi thực tập 

Tên các kĩ năng 

Nhóm ĐC Nhóm TN 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

1. Kĩ năng truyền thông, giao 

tiếp 

3,16 1 3,54 2 

2. Kĩ năng quan sát tham dự 2,30 14 3,20 5 

3. Kĩ năng làm việc nhóm 3,12 2 3,76 1 

4. Kĩ năng quản lý thời gian 2,22 17 3,07 8 

5. Kĩ năng vấn đàm 2,74 7 2,76 15 

6. Kĩ năng vãng gia 2,69 8 2,91 12 

7. Kĩ năng biện hộ 2,05 20 2,27 20 

8. Kĩ năng thương lượng 2,06 19 2,42 19 

9. Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân 2,95 4 3,31 4 

10. Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn 2,24 16 2,73 16 

11. Kĩ năng sử dụng ABCD thiết 

lập mối quan hệ tin cậy  

2,65 9 3,03 9 

12. Kĩ năng sử dụng ABCD thu 

hút sự tham gia của người 

dân 

2,29 15 3,01 10 

13. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

thu thập thông tin về cộng 

đồng 

2,53 10 2,94 11 

14. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

nhận diện vấn đề / nhu cầu 

cộng đồng 

2,81 6 2,79 14 

15. Kĩ năng sử dụng ABCD đánh 

giá tài nguyên, nguồn lực 

cộng đồng 

2,97 3 3,36 3 
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16. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

vận động, điều phối nguồn 

lực 

2,21 18 2,63 17 

17. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

liên kết các nhóm trong cộng 

đồng 

2,34 13 2,46 18 

18. Kĩ năng sử dụng ABCD để tổ 

chức cuộc họp đa thành phần 

2,01 21 2,18 21 

19. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

xây dựng kế hoạch can thiệp  

2,50 11 3,20 6 

20. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

triển khai hoạt động can 

thiệp 

2,90 5 3,09 7 

21. Kĩ năng sử dụng ABCD để 

lượng giá các hoạt động  

2,41 12 2,81 13 

TB chung 2,53  2,92  

Kết luận thực nghiệm các biện pháp 

- Nhận thức của SV về hệ thống kiến thức, kĩ năng của phương 

pháp ABCD là khá tốt. 

 - Khó khăn SV gặp phải trong quá trình thực tập, còn lúng túng 

trong việc lựa chọn triển khai các công cụ của ABCD cho phù hợp 

với từng mục đích thực tập. 

- Kết quả thực nghiệm củng cố và rèn luyện các kĩ năng sử dụng 

phương pháp ABCD là rất cần thiết và khả quan.  

- Nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phương pháp, 

chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo hướng củng cố các kĩ năng đã 

làm tốt và tập trung bồi dưỡng nâng cao các kĩ năng còn yếu. 

- Rút kinh nghiệm về mặt tổ chức:  

3.4. Quy trình sử dụng phương pháp ABCD trong thực tập  

Bước 1: Xây dựng kế hoạch thực tập 

Bước 2: Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực tập sử dụng phương 

pháp ABCD  

Bước 3: Tập huấn phương pháp ABCD cho SV  
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Bước 4: Tổ chức cho SV thực tập tại cộng đồng 

Bước 5: Tổ chức kiểm huấn, hướng dẫn SV  

Bước 6: Lượng giá thực tập  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Từ kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD của SV trong thực tập tại cộng đồng. Đề tài đề xuất các biện 

pháp nhằm phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD cho SV. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các biện pháp đề xuất nhằm phát 

triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD cho SV có tính cấp thiết 

và tính khả thi cao. Từ kết quả thực nghiệm các biện pháp cho kết 

quả khá tốt, có ý nghĩa rất lớn và có đủ khả năng triển khai trong 

thực tiễn đào tạo ngành CTXH tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi tiến hành đề xuất 5 giải 

pháp phát triển kĩ năng cho SV và tổ chức thực nghiệm các biện 

pháp. So sánh mức độ thực hiện kĩ năng sử dụng phương pháp 

ABCD giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm đã cho thấy sự 

khác biệt, nhóm sử dụng biện pháp thực nghiệm có điểm trung bình 

là (2,92), nhóm không sử dụng biện pháp phát triển kĩ năng có điểm 

trung bình là (2,53).  Kết quả khảo nghiệm ý kiến các chuyên gia về 

các biện pháp đề xuất của đề tài đã cho kết quả tốt, có ý nghĩa tích 

cực và có khả năng để triển khai trong thực tiễn. 

2. Khuyến nghị 

* Đối với Nhà trường và Khoa 

*Đối với SV 

*Đối với người dân tại cộng đồng và chính quyền địa phương 

PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 


