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MỞ ĐẦU 

 

Chuẩn bị cho giáo viên (GV) tương lai kiến thức và năng lực nghiệp vụ mà cụ thể 

là năng lực dạy học (NLDH) tốt là vấn đề trung tâm của việc đào tạo GV hiện nay 

nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông 

mới. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm cố gắng xác định các kiểu 

kiến thức cần thiết cho người GV thực hiện việc dạy học một cách hiệu quả (Shulman, 

1986; Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, Ball, & Schilling, 2008; Silverman & 

Thompson, 2008; Steel, Hillen, & Smith, 2013; Wilkie, 2014; Fauskanger, 2015). 

Trong ngữ cảnh này, công trình của Shulman (1986) và Ball (2008) được xem như là 

những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực kiến thức để dạy học của giáo viên. 

Kể từ công trình có tính chất khởi đầu của Shulman (1986), nhiều nhà nghiên cứu 

đã cố gắng phát triển và làm sáng tỏ bản chất của các kiểu kiến thức khác nhau, đặc 

biệt là kiến thức nội dung sư phạm mà người GV cần để thực hiện công việc giảng dạy 

toán một cách có hiệu quả. Ball và các cộng sự (Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, 

Ball & Schilling, 2008) cho rằng những gì GV toán trung học tương lai cần biết không 

chỉ là những kiến thức nội dung toán mà còn là một kiểu kiến thức đặc biệt cần có để 

thực hiện công việc dạy học một cách hiệu quả được gọi là Kiến thức toán để dạy học 

(Mathematical Knowledge for Teaching, MKT). Dựa trên công trình của Shulman, các 

tác giả này đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển một khung lý thuyết về 

kiến thức toán để dạy học (mô hình MKT) nhằm nghiên cứu và đánh giá các kiểu kiến 

thức khác nhau mà GV toán cần có để thực hiện việc dạy học một cách hiệu quả.  

Mô hình MKT được phát triển bởi Ball và các cộng sự đã được nhiều nhà nghiên 

cứu sử dụng và làm cơ sở để nghiên cứu kiến thức và năng lực nghiệp vụ của giáo viên 

toán tương lai (GVTTL). Wilkie (2014) đã vận dụng mô hình này vào xem xét kiến 

thức toán để dạy học tư duy hàm của các GV tiểu học. Steele, Hillen & Smith (2013) 

đã trình bày một khung mô tả các khía cạnh của kiến thức toán cho việc dạy học hàm 

số và sử dụng khung này cho việc phân tích việc học của GV trong một khóa học tập 

trung vào nội dung. Dựa trên mô hình MKT, nhóm nghiên cứu của tác giả Kaiser và 

cộng sự (Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 2012) phát triển một mô hình về năng lực 

nghề nghiệp  định hướng nhận thức (cognitive approach). Tiếp cận nhận thức này 

được sử dụng để đánh giá năng lực nhận thức của GV toán tiểu học và trung học ở 

nhiều nước trên thế giới, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu so sánh quốc tế 

về đào tạo GV (TEDS-M).  

Tiếp theo đó, các nhà nghiên cứu giáo dục chú ý nhiều hơn đến định hướng thực 

hành và khái niệm năng lực theo tình huống dạy học. Các nghiên cứu mới được phát 
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triển từ TEDS-M - gọi là nghiên cứu TEDS-FU, tập trung nhiều hơn vào năng lực 

nghiệp vụ sư phạm của GV thể hiện trong các tình huống dạy học thực tế, gọi là định 

hướng tình huống. Lúc này, khía cạnh nhận thức (các kiểu kiến thức của giáo viên) 

như là các cách tiếp cận lý thuyết để phân tích các tình huống trong lớp học. Các học 

giả trong lĩnh vực này đã kêu gọi mở rộng các khái niệm này, từ một tập trung vào 

nhận thức, kiến thức và niềm tin của cá nhân GV chuyển qua các thảo luận về cách 

thức chuyển những điều này thành quyết định và hành động trong lớp học (Borko, 

Roberts, & Shavelson, 2008). Blomeke và cộng sự (Blömeke, Gustafsson & 

Shavelson, 2015; Kaiser et al. 2017) đã bổ sung thêm các yếu tố cơ bản của một « tiếp 

cận ghi chú » vào mô hình về NLDH ở trên để đạt được một mô hình cân bằng hơn 

giữa định hướng nhận thức và định hướng tình huống. Các công cụ đánh giá cũng 

được mở rộng bằng cách sử dụng các video clip để đánh giá khả năng tri nhận, lý giải 

và ra quyết định của giáo viên trong một tình huống dạy học. Nhiều nhà nghiên cứu đã 

đưa ra những kết quả đáng chú ý về vai trò của năng lực ghi chú và các kỹ năng tình 

huống đặc thù liên quan đến năng lực nghề nghiệp của GV theo tiếp cận tình huống 

(Santagata & Yeh, 2014, 2016; Blömeke, Gustafsson & Shavelson, 2015; Kaiser et al. 

2017). Khung phân tích bài học của Santagata đưa ra đã tỏ ra có hiệu quả khi được 

nhiều nhà nghiên cứu vận dụng để đánh giá năng lực ghi chú của GV. Gần đây nhất, 

Yang, Kaiser, König & Blömeke (2018) vừa công bố một kết quả nghiên cứu so sánh 

về NL ghi chú của GV toán ở Đức và Trung Quốc qua một nghiên cứu về đánh giá 

dựa vào video.  

Qua các nghiên cứu của các nhà giáo dục cho thấy NLDH được hiểu như một thực 

thể liên tục, có nền tảng từ các kiểu kiến thức của GV để dạy học, kết hợp với các kỹ 

năng đặc thù trong tình huống dạy học (tri nhận, lý giải, ra quyết định) và các yếu tố 

phi nhận thức (niềm tin, thái độ, động lực) nhằm tạo ra các hành vi quan sát được của 

GV trong thực hành dạy học (Blömeke, Gustafsson, và Shavelson, 2015).  

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay mới chỉ quan tâm riêng lẻ đến một trong ba 

thành tố của NLDH ở trên. Hầu như chưa có nghiên cứu nào xem xét NLDH như là sự 

kết hợp đồng thời của cả ba thành tố này. Đặc biệt vẫn còn rất ít nghiên cứu tập trung 

làm rõ mối liên hệ giữa tiếp cận nhận thức và tiếp cận tình huống trong một chủ đề dạy 

học, cụ thể là chủ đề đạo hàm. Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có một nghiên cứu nào 

về việc đo lường và phát triển kiến thức cũng như NLDH của các GVTTL Việt Nam 

theo một mô hình rõ ràng.  

Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá, phát triển các kiểu kiến thức và năng 

lực nghiệp vụ sư phạm của GV toán trung học tương lai về chủ đề đạo hàm ở phổ 
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thông. Cụ thể, chúng tôi tập trung phân tích các đặc trưng về kiến thức toán để dạy học 

của các GVTTL Việt Nam khi dạy học các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm và các ứng 

dụng của đạo hàm trong các bài toán kinh tế. Chúng tôi cũng đánh giá kỹ năng tri 

nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GV toán trung học tương lai 

thông qua phân tích bài học dựa trên video. Từ đó chúng tôi xem xét và đặc trưng mối 

quan hệ giữa các kiểu kiến thức toán để dạy học và kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết 

định trong tình huống dạy học của GVTTL. Cuối cùng chúng tôi sẽ đánh giá tính phù 

hợp của mô hình MKT phân loại các kiểu kiến thức của GV để dạy học trong ngữ cảnh 

dạy học và đào tạo GV toán bậc trung học phổ thông ở Việt Nam. Những đề xuất có cơ 

sở khoa học đối với việc đổi mới nội dung đào tạo nghiệp vụ dạy học đối với GVTTL ở 

các cơ sở đào tạo GV hiện nay cũng được thảo luận trong phần cuối của luận án.  

Về phương pháp luận nghiên cứu tổng quát, chúng tôi sử dụng kết hợp phương 

pháp định tính và định lượng (Creswell, 2012), trong đó chú trọng sử dụng kỹ thuật 

nghiên cứu dựa trên thiết kế (Aderson & Shattuck, 2012) để thiết kế thực nghiệm và 

thu thập dữ liệu. Để đánh giá và phát triển các kiểu kiến thức toán để dạy học của 

GVTTL, chúng tôi dựa trên mô hình MKT về sự phân loại các kiểu kiến thức của giáo 

viên để thiết kế các công cụ nghiên cứu. Để đánh giá năng lực nghiệp vụ dạy học của 

GVTTL, chúng tôi phát triển một khung nội dung lý thuyết cho phép phân tích sự kết 

nối giữa kiến thức của giáo viên để dạy học và những kỹ năng như tri nhận, lý giải, ra 

quyết định trong tình huống dạy học. Sau đó, chúng tôi thiết kế các video clips để làm 

công cụ đánh giá năng lực dạy học của GVTTL. Bên cạnh phiếu học tập dành cho 

GVTTL, chúng tôi còn thu thập dữ liệu qua phỏng vấn nửa cấu trúc. Dữ liệu được 

phân tích định tính và định lượng. 

Ngoài phần Mở đầu, nội dung luận án được chia thành sáu chương. Trong chương 

1, chúng tôi phân tích tổng quan các nghiên cứu về kiến thức của giáo viên để dạy học, 

chú trọng các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục toán. Chúng tôi nhấn 

mạnh tầm quan trọng của kiến thức và năng lực của giáo viên để dạy học thể hiện qua 

các nghiên cứu đã có. Từ việc tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về kiến 

thức và năng lực nghiệp vụ của giáo viên, chúng tôi chỉ ra những hạn chế của các 

nghiên cứu hiện tại và sự cần thiết của nghiên cứu này. 

Chương 2 tập trung đi sâu phân tích khung lý thuyết tham chiếu của nghiên cứu. 

Cụ thể, chúng tôi làm rõ các thành tố của mô hình MKT về kiến thức của giáo viên để 

dạy học. Tiếp theo, chúng tôi đề cập đến khái niệm năng lực dạy học theo tiếp cận tình 

huống đề xuất bởi Blömeke, Gustafsson, và Shavelson (2015). Từ đó, chúng tôi phát 

triển một khung nội dung để đánh giá năng lực dạy học của giáo viên theo tiếp cận tình 

huống dựa trên phân tích video. 
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Trong chương 3, chúng tôi cụ thể hoá các kiểu kiến thức của giáo viên để dạy học 

chủ đề đạo hàm, tập trung vào ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý và ý nghĩa kinh tế của 

đạo hàm. Chúng tôi cũng cụ thể hoá năng lực dạy học của giáo viên để dạy học ý 

nghĩa của đạo hàm trong kinh tế theo mô hình năng lực dạy học của Blömeke, 

Gustafsson và Shavelson (2015). Ở phần cuối của chương 3, chúng tôi phát biểu mục 

tiêu nghiên cứu và cụ thể hoá thành các câu hỏi nghiên cứu. 

Chương 4 dành cho việc mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu. Cụ thể, chúng tôi 

trình bày ngữ cảnh, mục tiêu, quy trình thu thập và phân tích dữ liệu của các thực 

nghiệm. Phân tích tiên nghiệm đối với các phiếu học tập và câu hỏi phỏng vấn cũng 

được làm sáng tỏ trong chương này. 

Chương 5 trình bày kết quả thực nghiệm. Chúng tôi tập trung phân tích kết quả đối 

với từng thực nghiệm. Chúng tôi chú ý xem xét kiến thức nội dung, kiến thức nội dung 

sư phạm, năng lực dạy học của GVTTL qua từng thực nghiệm. Tiếp theo, chúng tôi 

phân tích năng lực dạy học của GVTTL thông qua xem xét sự kết hợp giữa kiến thức 

để dạy học và các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học như tri nhận, lý giải, ra 

quyết định. 

Trong chương 6, chúng tôi đi sâu lý giải và bàn luận về kết quả nghiên cứu. Chúng 

tôi so sánh, đối chiếu với các kết quả nghiên cứu đi trước để làm rõ những kết quả và 

đóng góp của nghiên cứu của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi trả lời các câu hỏi nghiên 

cứu đã đặt ra. 
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Chƣơng 1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

Trong chương này, chúng tôi sẽ tổng quan kết quả của một số nghiên cứu về kiến 

thức và năng lực để dạy học của GV, ảnh hưởng của kiến thức toán của GV đến thành 

tích học tập của học sinh, đặc điểm chương trình đào tạo GV và chương trình giáo dục 

phổ thông tổng thể để làm cơ sở đặt ra vấn đề nghiên cứu.   

1.1. Nghiên cứu về kiến thức của giáo viên để dạy học 

Trong những thập kỉ vừa qua, nhiều nghiên cứu đã cho thấy kiến thức của GV là 

yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến thực hành dạy học của họ và thành tích học 

tập của học sinh họ giảng dạy (Shulman, 1986; Fennema & Franke, 1992; Petrou & 

Goulding, 2011; Ball, Thames, & Phelps, 2008; Hill, Ball & Schilling, 2008…). 

Shulman (1986) cho rằng vào thời điểm đó, có ít nghiên cứu chú ý đến vai trò của kiến 

thức nội dung của GV đến việc dạy học của họ. Những câu hỏi như  GV quyết định về 

những nội dung cần dạy như thế nào? Làm thế nào để biểu đạt những nội dung cần dạy 

đó? Làm thế nào để giải quyết những hiểu sai của học sinh về nội dung toán học nào 

đó?... là trọng tâm chú ý của Shulman và những nghiên cứu hướng đến các kiểu kiến 

thức cần có của giáo viên. Trong phần này, chúng tôi sẽ làm rõ một số công trình nghiên 

cứu về kiến thức để dạy học nổi bật, làm nền tảng cho nghiên cứu chính của chúng tôi. 

Đó là công trình của Shulman (1986), Fennema & Franke (1992) và Ball, Thames, & 

Phelps (2008). Chúng tôi tham khảo tài liệu của Trần Văn Thương (2019) trong việc 

tóm tắt lại các nghiên cứu về kiến thức của giáo viên.  

1.1.1. Nghiên cứu của Shulman (1986) 

Shulman (1986) được xem là tác giả tiên phong mở đường cho các nghiên cứu về 

kiến thức của GV cần có để dạy học. Một đóng góp chính của Shulman và các đồng 

nghiệp của ông là điều chỉnh lại việc nghiên cứu kiến thức của giáo viên, bao gồm sự 

quan tâm trực tiếp đến vai trò của kiến thức nội dung trong giảng dạy. Đây là một sự 

khởi đầu căn bản làm thay đổi xu hướng nghiên cứu hiện nay. Ngay lập tức các nhà 

nghiên cứu tập trung sự chú ý vào tầm quan trọng của kiến thức nội dung và kiến thức 

sư phạm nói riêng trong giảng dạy. 

Theo Petrou & Goulding (2011), Shulman đã đề xuất phân loại các kiểu kiến 

thức khác nhau của GV như sau: 

• Kiến thức sư phạm tổng quát 

• Kiến thức về đặc điểm của người học 

• Kiến thức về ngữ cảnh dạy học 

• Kiến thức về mục tiêu và giá trị giáo dục 

• Kiến thức nội dung môn học 
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• Kiến thức chương trình 

• Kiến thức nội dung sư phạm 

Bốn kiểu kiến thức đầu tiên đề cập đến các khía cạnh tổng quát của kiến thức của 

giáo viên, không phải là trọng tâm của các nghiên cứu của Shulman. Trong nghiên cứu 

của mình, ông tập trung vào kiến thức nội dung và nhấn mạnh phải phân biệt ba loại 

kiến thức nội dung, cụ thể là, kiến thức nội dung môn học, kiến thức về chương trình 

giảng dạy và kiến thức nội dung sư phạm.  

Shulman (1986) gọi kiến thức nội dung là kiến thức nội dung môn học (Subject 

Matter Knowledge), bao gồm kiến thức về nội dung môn học và cách thức tổ chức, 

cấu trúc của nó. Shulman cho rằng kiến thức nội dung môn học phải vượt lên trên kiến 

thức về những khái niệm hay sự kiện của một lĩnh vực. Kiến thức chương trình là kiến 

thức về những hướng dẫn giảng dạy, về sách giáo khoa, cũng như kiến thức về những 

chủ đề và các cách thức trình bày những chủ đề này. Kiểu kiến thức cuối cùng, và 

cũng là kiểu kiến thức có tính mới và có ảnh hưởng nhất, đó là kiến thức nội dung sư 

phạm (Pedagogical Content Knowledge, PCK). Shulman (1986) quan niệm kiến thức 

nội dung sư phạm PCK là tập hợp của kiến thức về nội dung và kiến thức về sư phạm 

đặc thù cho việc dạy học nội dung đó. PCK bao gồm những dạng biểu diễn đặc thù 

cho nội dung toán, những ví dụ và tiếp cận mà GV sử dụng để làm cho học sinh dễ 

hiểu hơn, cùng với những chiến lược dạy học để giúp học sinh vượt qua khó khăn. Với 

khái niệm kiến thức sư phạm môn học PCK, Shulman (1986) muốn nhấn mạnh không 

phải chỉ đơn thuần là kiến thức nội dung, cũng không đơn thuần là kiến thức sư phạm 

chung, mà phải là một sự kết hợp đan xen của hai kiểu kiến thức này trong dạy học 

một nội dung cụ thể của môn học. 

Kể từ khi Shulman (1986) đưa ra thuật ngữ PCK, nhiều nhà nghiên cứu đã cố 

gắng để minh họa và làm rõ bản chất của PCK và những tác động của nó đối với đào 

tạo giáo viên. Tuy công trình của Shulman (1986) là mang tính tiên phong và ảnh 

hưởng lớn đến lĩnh vực nghiên cứu kiến thức của giáo viên, nhiều nhà nghiên cứu sau 

này đã cho rằng sự phân loại các kiểu kiến thức GV của Shulman là chưa rõ ràng và 

đầy đủ để có thể thực hành trong nghiên cứu. Theo Ball và cộng sự (Ball, Thames, & 

Phelps, 2008), sự phân biệt giữa khái niệm kiến thức nội dung và kiến thức nội dung 

sư phạm theo Shulman thường chưa được rõ ràng. Hơn nữa, Shulman chưa chú trọng 

đến sự tương tác giữa các kiểu kiến thức này (Hashweh, 2005). Nó chưa cho thấy bản 

chất động của kiến thức, mà kiến thức của GV thường phát triển qua những tương tác 

trong lớp học với học sinh liên quan đến nội dung toán học hướng đến (Fennema & 

Franke, 1992). 
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1.1.2. Nghiên cứu của Fennema và Franke 

Fennema và Franke (1992) cho rằng sự phân loại của Shulman (1986) chưa chú trọng 

đến bản chất động của kiến thức. Mô hình về kiến thức GV của hai tác giả này dựa trên sự 

phân loại của Shulman (1986), nhưng tập trung hơn vào khía cạnh tương tác và động của 

bản chất kiến thức của giáo viên. Họ đề xuất một mô hình về kiến thức của GV có thể được 

sử dụng để mô tả những gì GV cần trong thực hành giảng dạy. Fennema và Franke (1992) 

cho rằng kiến thức toán để dạy học bao gồm bốn thành phần:  

 Kiến thức nội dung môn học 

 Kiến thức sư phạm 

 Kiến thức về nhận thức của học sinh 

 Niềm tin của giáo viên 

 

Hình 1.1 Mô hình kiến thức của GV theo Fennema và Franke (1992) 

Trọng tâm của mô hình này là nhấn mạnh đến kiến thức của GV khi nó xuất hiện 

trong ngữ cảnh lớp học, bởi vì quan niệm chủ đạo của Fennema và Franke (1992) về kiến 

thức GV là nhấn mạnh khía cạnh tương tác của kiến thức. Trong một ngữ cảnh cho trước, 

kiến thức nội dung toán của GV có liên quan đến kiến thức sư phạm và hiểu biết về nhận 

thức của học sinh về nội dung toán học đó, kết hợp với niềm tin của GV để tạo nên một 

tập hợp kiến thức cho phép xác định các thực hành dạy học và hành vi của GV trong lớp 

học. Ngoài ra, các tác giả này cho rằng kiến thức có bản chất động và gợi ý rằng dạy học 

là một quá trình trong đó GV có thể thay đổi kiến thức hiện tại của họ và tạo ra các kiến 

thức mới. Như vậy, kiến thức để dạy học của GV được phát triển trong một ngữ cảnh cụ 

thể và thường phát triển qua tương tác giữa chủ thể với học sinh trong lớp học. Trong mô 
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hình về kiến thức GV của Fennema và Franke (1992),  tất cả các khía cạnh của kiến thức 

GV và niềm tin là có liên hệ với nhau và tất cả phải được xem xét đến để hiểu được quá 

trình dạy học toán. 

Theo Fennema & Franke (1992, p. 162), kiến thức nội dung toán của GV bao 

gồm: ―kiến thức về các khái niệm, quy trình và các quá trình giải quyết vấn đề trong 

lĩnh vực mà GV dạy. Nó bao gồm kiến thức về các khái niệm nền tảng cho các quy 

trình, mối liên hệ qua lại giữa các khái niệm, và cách thức các khái niệm và quy trình 

này được sử dụng trong quá trình giải quyết vấn đề‖. 

Thành phần kiến thức sư phạm đề cập đến kiến thức của GV về các quy trình dạy 

học như các chiến lược lập kế hoạch hiệu quả, các quy tắc quen thuộc trong lớp học, 

kỹ thuật quản lý ứng xử trong lớp, kỹ thuật tạo động cơ… Có thể thấy, quan niệm của 

Fennema & Franke (1992) về khái niệm kiến thức sư phạm liên quan với kiểu kiến 

thức sư phạm tổng quát của Shulman, trong đó chứa đựng những chiến lược và nguyên 

lý chung về quản lý lớp học. 

Theo Fennema & Franke (1992), thành phần kiến thức về nhận thức của học sinh 

bao gồm kiến thức về việc học sinh tư duy và học nội dung toán đó như thế nào, cũng 

như hiểu biết về các quy trình mà học sinh sẽ sử dụng và những khó khăn, thuận lợi 

mà học sinh sẽ gặp phải. Theo sự phân loại của Shulman, hiểu biết về việc học của học 

sinh được xem như là một phần của kiểu kiến thức sư phạm của giáo viên. Nhưng theo 

mô hình của Fennema & Franke (1992), kiểu kiến thức này là một kiểu kiến thức 

riêng, tách khỏi kiểu kiến thức sư phạm. Tuy vậy, cả hai mô hình kiến thức đều thống 

nhất ở quan điểm xem kiến thức về việc học sinh tư duy và học như thế nào là yếu tố 

có vai trò trung tâm của việc dạy học hiệu quả.  

1.1.3. Nghiên cứu của Ball và cộng sự 

Trong các nghiên cứu về kiến thức của GV cần có để dạy học hiệu quả, các kết quả 

nghiên cứu của Ball và cộng sự ở Đại học Michigan (Ball, Thames & Phelps, 2008; Hill, 

Ball & Schilling, 2008; Hill et al. 2008) thu hút được nhiều quan tâm của cộng đồng 

nghiên cứu giáo dục và cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dựa trên sự phân biệt 

giữa kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư phạm của Shulman (1986), Ball và cộng 

sự đã mô tả rõ hơn các kiểu kiến thức nội dung và các kiểu kiến thức sư phạm đặc thù cho 

môn học. Đặc biệt, Ball, Thames, & Phelps (2008) đã có đóng góp quan trọng trong lĩnh 

vực nghiên cứu này bằng cách phân biệt chi tiết sáu kiểu kiến thức khác nhau mà người 

GV cần có để dạy học toán hiệu quả, còn gọi là mô hình Kiến thức toán để dạy học 

(Mathematical Knowledge for Teaching, MKT). Trong chương 2, chúng tôi sẽ trình bày 

chi tiết hơn mô hình MKT và xem như là một khung lý thuyết để thiết kế thực nghiệm và 

phân tích kết quả nghiên cứu của chúng tôi. 
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Ưu điểm của mô hình MKT là sự phân biệt rõ ràng các kiểu kiến thức liên quan 

trực tiếp đến một nội dung dạy học cụ thể mà người GV cần thiết phải có. Với mỗi nội 

dung toán học cần dạy, việc làm rõ các kiểu kiến thức theo mô hình MKT là rất cần 

thiết cho GV để có thể dạy tốt nội dung đó.  

Theo Depaepe (2013), mô hình MKT có ba ưu điểm nổi bật. Đầu tiên, MKT là 

kết quả của nghiên cứu thực nghiệm về những kiến thức GV cần áp dụng trong giảng 

dạy toán học và như vậy cung cấp một nền tảng thực nghiệm cho PCK. Thứ hai, MKT 

tăng cường sự vận hành của khái niệm kiến thức để dạy học của Shulman, thông qua 

việc phát triển một thước đo hợp lệ của kiến thức toán học của GV để giảng dạy, tức là 

bài kiểm tra MKT. Thứ ba, mô hình MKT cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho mối 

quan hệ tích cực giữa kiến thức PCK của GV và kết quả học tập của học sinh.  

Nhiều nghiên cứu dựa chủ yếu trên mô hình MKT của Ball và cộng sự để đánh 

giá và phát triển các kiểu kiến thức của GV cần có để dạy học hiệu quả một chủ đề cụ 

thể nào đó (Callingham, Carmichael & Watson, 2015; Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 

2012; Fauskanger, 2015; Huang, 2014; Kaiser et al. 2016; Pino-Fan, Godino & Font, 

2018; Speer, King & Howell, 2015; Wilkie & Clarke, 2015). Chẳng hạn, nhóm nghiên 

cứu của tác giả Kaiser và cộng sự (Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 2012) dựa trên mô 

hình về các lĩnh vực kiến thức toán của Shulman (1986) và của Ball và cộng sự  để 

phát triển một mô hình về năng lực nghiệp vụ định hướng nhận thức (cognitive 

approach) và vận dụng để đánh giá kiến thức toán để dạy học của GV trong Chương 

trình đánh giá quốc tế TEDS-M. Huang (2014)  đã tiến hành nghiên cứu so sánh MKT 

để dạy học đại số (hàm số, biểu thức, phương trình) của GV tương lai ở Trung Quốc 

và Hoa Kỳ và đưa ra đặc trưng của MKT để dạy học Đại số của GV 2 nước; lý giải về 

sự khác nhau và đưa ra đề xuất bổ sung chương trình đào tạo GV 2 nước. Wilkie & 

Clarke (2015) dựa trên mô hình về các lĩnh vực kiến thức toán để dạy học của Ball và 

cộng sự đã phát triển một mô hình cho phép xem xét sự phát triển nghiệp vụ của GV 

tiểu học. Các tác giả đã vận dụng mô hình này vào xem xét kiến thức toán để dạy học 

tư duy hàm qua khái quát hóa mẫu hình của các GV tiểu học.  

1.2. Ảnh hƣởng của kiến thức của giáo viên đến kết quả học tập của học sinh 

Trong ba thập kỷ qua, kiến thức mà GV toán cần phải có để giảng dạy hiệu quả 

liên quan đến các chủ đề toán học cụ thể đang ngày càng được quan tâm, không chỉ 

đối với các nhà nghiên cứu giáo dục thuộc lĩnh vực toán mà còn đối với các cơ quan 

giáo dục nói chung. Lý do chính cho điều này là sự phát triển của tư duy toán học và 

năng lực của học sinh vốn dĩ phụ thuộc vào khả năng của GV của họ. Một số nhà 

nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của kiến thức nội dung sư phạm PCK và 

kiến thức nội dung (Content Knowwledge, CK) của GV đến sự tiến bộ của học sinh 
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(Hill, Rowan, & Ball, 2005; Baumert và cộng sự, 2010; Carpenter, Fennema, & 

Franke, 1988; Griffin et al., 2009; Seymour & Lehrer, 2006; Tirosh và cộng sự, 2011). 

Hill và các cộng sự (Hill, Rowan, & Ball, 2005) đã tiến hành một nghiên cứu tìm hiểu 

xem liệu kiến thức toán của GV ảnh hưởng đến thành tích toán của học sinh như thế 

nào. Họ phát hiện ra rằng kiến thức toán học để giảng dạy của GV có liên quan đáng 

kể đến thành tích học tập của học sinh ở cả lớp một và lớp ba (Hill et al, 2005). Một số 

nhà nghiên cứu có xu hướng đo lường kiến thức của GV thông qua các khóa học, bằng 

cấp, hoặc kết quả của các bài kiểm tra kỹ năng cơ bản mà họ đạt được. Tuy nhiên, các 

kết quả của Hill và cộng sự đã chỉ ra rằng tác động của GV đối với thành tích của học 

sinh được thúc đẩy bởi khả năng hiểu và sử dụng kiến thức của chủ đề môn học để 

thực hiện các nhiệm vụ của GV giảng dạy. Hay nói cách khác, kiến thức nội dung để 

giảng dạy của GV có tầm quan trọng trong thành tích của học sinh hơn là những bằng 

cấp, chứng chỉ hay các khóa học mà GV đó có được. Theo quan điểm này, kiến thức 

toán học cho việc giảng dạy vượt xa các kiến thức toán học được thực hiện hoặc các 

kỹ năng toán học cơ bản. Ví dụ, GV toán không chỉ cần tính toán chính xác mà còn 

cần biết cách sử dụng hình ảnh hoặc sơ đồ để biểu diễn các khái niệm và quy trình 

toán học cho học sinh, cung cấp cho học sinh các giải thích cho các quy tắc và quy 

trình toán học chung, và phân tích các giải pháp và giải thích của học sinh. ―Kiến thức 

nội dung đóng vai trò ngay cả trong việc giảng dạy những nội dung toán học rất cơ 

bản‖ (Hill et al, 2005).  Bởi vì kiến thức của GV không được đo lường đầy đủ, nên các 

nghiên cứu về giáo dục hiện tại có thể bị hạn chế về mặt kết luận. 

Dựa trên dữ liệu từ phần mở rộng theo chiều dọc cho chu kỳ 2003 của Chương 

trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của OECD ở Đức, nghiên cứu của Baumert và 

cộng sự (2010) đã điều tra về vai trò của kiến thức nội dung (CK) và kiến thức nội dung 

sư phạm (PCK) của các GV toán đối với sự tiến bộ của học sinh. Đây là một phần trong 

Dự án kích hoạt nhận thức trong lớp học (COACTIV) (Bruckmaier, Krauss, Blum, & 

Leiss, 2016; Kunter Baumert, Blum, Klusmann, Krauss & Neubrand, 2013). Các tác giả 

đã báo cáo kết quả từ một nghiên cứu được thực hiện tại Đức với một mẫu đại diện ở 

lớp 10 trong vòng 1 năm. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp phân tích định lượng 

so sánh điểm số bài kiểm tra của học sinh ở hai nhóm mà giáo viên của họ có điểm PCK 

khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức PCK ảnh hưởng đáng kể đến thành 

tích học tập của học sinh. Baumert (2010) cho rằng sự khác biệt về chất lượng học sinh 

ở hai nhóm khác nhau ―được điều chỉnh hoàn toàn bởi mức độ kích hoạt nhận thức được 

cung cấp bởi các nhiệm vụ được đặt ra, sự liên kết hướng dẫn với chương trình giảng 

dạy lớp 10 và học tập cá nhân. PCK quyết định phần lớn cấu trúc nhận thức của các cơ 

hội học toán‖. Điều này không có nghĩa là kiến thức CK của GV là không quan trọng. 
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Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiến thức CK và PCK của GV có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau. Một GV không thể có kiến thức PCK tốt nếu kiến thức CK của họ không tốt. Sự 

thiếu hụt kiến thức CK sẽ gây cản trở cho PCK và hạn chế phạm vi phát triển của nó. 

Nghiên cứu can thiệp duy nhất (Tirosh et al., 2011) điều tra tác động của một can 

thiệp đối với kiến thức PCK của GV mầm non tương lai về các tập hợp tương đương 

và phương pháp giảng dạy của họ, được đo lường thông qua quan sát bài học. Nghiên 

cứu này mô tả một chương trình phát triển nghề nghiệp cho GV mầm non xoay quanh 

chủ đề các tập hợp tương đương. Đánh giá chương trình phát triển nghề nghiệp này 

bao gồm cả đánh giá kiến thức của trẻ em. Kết quả chỉ ra rằng học sinh của các GV 

tham gia chương trình phát triển nghề nghiệp đã linh hoạt hơn và đưa ra nhiều câu trả 

lời hợp lý hơn so với học sinh của các GV không tham gia. 

Trong một nghiên cứu khác của Griffin (2009), liên quan đến ảnh hưởng của kiến 

thức nội dung sư phạm và các hướng dẫn thực hành của GV toán đến học sinh trong cả 

lớp học toán phổ thông và giáo dục đặc biệt. Đối tượng tham gia vào nghiên cứu là GV 

tương lai đang được đào tạo trong một trường đại học lớn ở miền nam của Hoa Kỳ, họ 

đang ở giai đoạn chuyên sâu của chương trình đào tạo 5 năm và sau khóa học sẽ được 

cấp bằng để dạy cả chương trình tiểu học và chương trình giáo dục đặc biệt. Học sinh 

tham gia vào nghiên cứu có độ tuổi từ 7-15 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã quan sát và 

phỏng vấn các GV tương lai trong suốt 4-6 tuần họ tiến hành dạy học sinh. Kết quả 

nghiên cứu được thu thập từ dữ liệu bài kiểm tra đánh giá học sinh trước và sau khi 

học 4-6 tuần. Kết quả cho thấy hiệu quả ở hai nhóm học sinh có sự khác biệt.  

Người ta cũng đã chứng minh được rằng thái độ tích cực của GV đối với việc 

giảng dạy toán học có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thành công mà học sinh của họ 

đạt được (Kulm, 1980; Sullivan, 1987). Phát hiện này hỗ trợ cho việc thiết kế các sáng 

kiến chính sách để cải thiện thành tích toán học của học sinh bằng cách cải thiện kiến 

thức toán học của giáo viên. 

1.3. Nghiên cứu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên 

Weinert (2001) định nghĩa năng lực là một cấu trúc đa chiều để giải quyết các 

nhiệm vụ chuyên môn và bao gồm một loạt các khả năng nhận thức, động lực, ý chí và 

sự sẵn sàng xã hội để thực hiện các giải pháp trong bối cảnh liên quan đến công việc. 

Dựa trên định nghĩa này, các mô hình năng lực chuyên môn dành riêng cho GV đã 

được phát triển (Baumert & Kunter 2006; Blömeke & Kaiser 2017). Các nghiên cứu 

về năng lực GV trong hai thập kỷ gần đây tập trung chủ yếu vào khía cạnh nhận thức 

của giáo viên. Những nỗ lực nghiên cứu trong giáo dục toán học đã mở rộng đáng kể 

sự hiểu biết của chúng ta về bản chất và các loại kiến thức làm cho GV dạy học hiệu 

quả. Một ví dụ nổi bật chính là nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu 
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tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ do Deborah Ball dẫn đầu mà chúng tôi đã nhắc đến ở 

trên. Một trọng tâm khác trong nghiên cứu về năng lực GV là niềm tin của giáo viên. 

Nghiên cứu về niềm tin của giáo viên, kéo dài hơn năm mươi năm, cho thấy rằng niềm 

tin của GV về bản chất của toán học và về việc dạy và học toán  cũng ảnh hưởng đến 

thực tiễn giảng dạy của họ (Fives & Beuhl, 2012; Thompson, 1992). Nằm trong xu 

hướng này, nhóm nghiên cứu Kaiser và cộng sự (Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 2012) 

đã phát triển một mô hình năng lực nghề nghiệp để đánh giá năng lực nhận thức của 

GV toán tiểu học và trung học. Mô hình này đã được sử dụng trong dự án nghiên cứu 

so sánh quốc tế TEDS-M về đào tạo GV ở nhiều nước trên thế giới. Họ đã chia năng 

lực nghề nghiệp của GV thành khía cạnh nhận thức (kiến thức nghiệp vụ) và khía cạnh 

tình cảm – động lực (niềm tin nghề nghiệp, động lực và khả năng tự điều chỉnh) trong 

mô hình của họ.  

Những năm gần đây, các học giả trong lĩnh vực này đã kêu gọi mở rộng nghiên 

cứu, chuyển từ việc tập trung vào nhận thức, kiến thức và niềm tin của cá nhân GV sang 

nghiên cứu quá trình chuyển đổi các yếu tố trên thành quyết định và hành động trong 

lớp học (Borko, Roberts, & Shavelson, 2008). Cũng đã có những lời kêu gọi quan tâm 

nhiều hơn đến hoàn cảnh cụ thể (Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015; Blömeke, 

Hsieh, Kaiser, & Schmidt, 2014) và bối cảnh lịch sử /chính trị rộng lớn hơn mà các GV 

làm việc trong đó (Gutiérrez, 2013). Các nghiên cứu cho thấy rằng  để GV thực sự có 

được NLDH hiệu quả, các kiến thức đó phải được kết hợp với các kỹ năng đặc thù trong 

tình huống dạy học, để hình thành nên các hành vi quan sát được của GV trong những 

tình huống dạy học. Đây là nội dung của một cách tiếp cận tình huống trong phát triển 

NLDH của giáo viên, đề xuất bởi Blömeke, Gustafsson và Shavelson (2015). Theo cách 

tiếp cận tình huống này, NLDH của GV được hiểu như một tổng hòa nhiều yếu tố phát 

triển liên tục, có nền tảng từ các kiểu kiến thức cần thiết để dạy học như trong mô hình 

MKT, kết hợp với các yếu tố phi nhận thức như tình cảm, thái độ, động lực nghề nghiệp, 

và các kỹ năng đặc thù (tri nhận, lý giải, ra quyết định) trong các tình huống dạy học 

nhằm tạo ra các hành vi, ứng xử quan sát được của GV trong thực hành dạy học.  

Mô hình NLDH của GV theo tiếp cận tình huống đề xuất bởi Blömeke, Gustafsson 

và Shavelson (2015) kết hợp được cả hai khía cạnh nhận thức và thực hành trong đánh 

giá NLDH. Dựa trên mô hình NLDH này, Kaiser et al. (2017) đã nghiên cứu đánh giá 

NLDH của GV toán thông qua đánh giá khả năng phân tích các video tình huống dạy 

học mẫu trong khuôn khổ của chương trình đánh giá GV quốc tế TEDS-FU. Chúng tôi 

sẽ làm rõ các kỹ năng tình huống đặc thù và mô hình năng lực nghiệp vụ định hướng 

tình huống này ở trong Chương 2, xem như là một khung lý thuyết để thiết kế thực 

nghiệm và phân tích kết quả nghiên cứu về năng lực của GVTTL. 
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1.4. Nghiên cứu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở Việt Nam 

Kiến thức và NLDH của giáo viên nói chung và giáo viên toán nói riêng là một 

hướng nghiên cứu thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trong nước, 

đặc biệt trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Nhiều quan niệm và cách 

tiếp cận đối với khái niệm năng lực dạy học của giáo viên đã được xem xét. 

Theo tác giả Trần Thị Hải Yến (2012), quy định về chuẩn nghề nghiệp GV trung 

học cơ sở, trung học phổ thông năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã chỉ 

rõ NLDH là một trong 6 tiêu chuẩn nghề nghiệp của GV.  Các nhà giáo dục đã xây 

dựng một bộ tiêu chí về NLDH của GV gồm 8 tiêu chí: Xây dựng kế hoạch dạy học; 

Đảm bảo kiến thức môn học; Đảm bảo chương trình môn học; Vận dụng các phương 

pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện dạy học; Xây dựng môi trường học tập; Quản 

lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Có thể thấy trong bộ tiêu 

chí này có những khía cạnh tương tự như các khía cạnh trong khung kiến thức của 

Shulman (1986), chẳng hạn tiêu chí ―xây dựng kế hoạch dạy học‖ và ―vận dụng các 

phương pháp dạy học‖ chính là một nội dung trong kiểu kiến thức nội dung sư phạm; 

Tiêu chí ―Đảm bảo kiến thức môn học‖ là một phần trong kiểu kiến thức nội dung môn 

học trong khung của Shulman (1986). Tuy nhiên bộ tiêu chí này không phân loại rõ 

ràng các kiểu kiến thức cũng như bao quát được các khía cạnh kiến thức mà một người 

giáo viên cần có để dạy học hiệu quả. 

Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Bá Kim (2004) trong tài liệu viết về các 

phương pháp dạy học môn toán thường dùng trong các trường đại học đào tạo sinh 

viên sư phạm đã chỉ rõ các kiến thức mà một người giáo viên toán cần có gồm: 

những hiểu biết đại cương về phương pháp dạy học Toán; Những tri thức cơ bản về 

mục tiêu, nội dung và các nguyên tắc và phương pháp dạy học môn Toán, đặc biệt là 

chương trình và SGK phổ thông tất cả các cấp; Những tri thức cụ thể về việc lập kế 

hoạch dạy học, chuẩn bị và tiến hành từng tiết lên lớp; Tri thức về việc những yếu tố 

lịch sử phục vụ dạy học môn Toán. Các tác giả Lê Hữu Tiến (2005), Bùi Thị Hường 

(2010) trong các nghiên cứu về phương pháp dạy học môn Toán cũng phân chia các 

kiến thức giáo viên toán cần có theo các khía cạnh tương tự. Tuy nhiên các tác giả 

chưa đưa ra một khung phân loại các kiểu kiến thức một cách rõ ràng như công trình 

của Shulman (1986). 

          Gần đây, nhiều tác giả cũng đã không ngừng đưa ra những nghiên cứu về năng 

lực dạy học của GV nhằm nâng cao chất lượng GV đáp ứng nhu cầu thay đổi tất yếu 

của giáo dục như: Bùi Văn Nghị và Đỗ Thị Trinh (2013); Nguyễn Văn Thái Bình, Đỗ 

Thị Trinh và Nguyễn Tiến Trung (2014); Nguyễn Thị Duyến (2014); Phạm Hồng 

Quang (2015)... Tác giả Nguyễn Thị Duyến (2014) quan niệm rằng NLDH là thuật 
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ngữ dùng để chỉ khả năng GV đáp ứng yêu cầu của việc dạy học và đảm bảo cho việc 

đó đạt hiệu quả. NLDH là một tổ hợp các thành tố đặc trưng cho khả năng dạy học của 

GV là hiểu biết về nội dung môn học; thông hiểu về chương trình; hiểu biết về tư duy 

của HS; thiết kế và thực hành dạy học; phản ánh, đánh giá và hợp tác; niềm tin, thái độ 

và sự tận tâm. Nghiên cứu của tác giả tập trung vào việc phát triển NLDH cho GV 

toán thông qua nghiên cứu bài học tập trung vào khám phá toán.  

Nghiên cứu của tác giả Phạm Hồng Quang (2015) đã khẳng định tính cấp thiết 

của việc đổi mới chương trình đào tạo sư phạm, tập trung vào việc nâng cao năng lực 

của giảng viên sư phạm. Để có thể đào tạo ra các giáo viên tương lai đáp ứng tốt 

những đổi mới của giáo dục phổ thông, tác giả cho rằng cần thiết phải nâng cao năng 

lực của đội ngũ giảng viên và đổi mới toàn diện chương trình đào tạo. 

Các tác giả Bùi Văn Nghị và Đỗ Thị Trinh (2013) quan tâm đến sự thành thạo 

các kỹ năng giải toán của giáo viên toán tương lai và xem đó là một thành tố của năng 

lực dạy học toán. Hai tác giả này đã đưa ra một số biện pháp để rèn luyện kỹ năng giải 

toán này cho giáo viên toán tương lai.  Đề cập đến năng lực dạy học một cách khái 

quát hơn, các tác giả Nguyễn Văn Thái Bình, Đỗ Thị Trinh và Nguyễn Tiến Trung 

(2014) phân biệt các năng lực dạy học của người giáo viên như sau: năng lực hiểu biết 

học sinh, cách học và sự phát triển của học sinh, năng lực dạy học bộ môn, năng lực giáo 

dục thông qua dạy học bộ môn, năng lực dạy học phân hoá, năng lực quản lý lớp học, 

năng lực đánh giá. 

Trong bối cảnh giáo dục nước ta đang áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông 

mới 2018, nhiều nghiên cứu về đổi mới dạy học ở các bậc học, môn học đã được nhiều 

tác giả quan tâm nghiên cứu. Theo Phạm Thị Kim Anh (2021), hầu hết các nghiên cứu 

đều tập trung vào các vấn đề như: Phát triển chương trình, biên soạn sách giáo khoa 

theo định hướng phát triển năng lực; đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế 

hoạch dạy học; thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực HS… Theo thông tư 20/2018 TT- BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp cho 

GV trung học có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2018 gồm có 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu 

chí mà GV cần đạt được trong quá trình công tác. Trong thông tư này, các nhà giáo 

dục cũng đề cập đến các tiêu chí tương tự như quy định năm 2009 nhưng nhấn mạnh 

đến mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đề cập đến 

NLDH của GV đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, tác 

giả Nguyễn Thanh Thủy (2019) đã nhấn mạnh đến các NLDH cốt lõi cần phát triển 

cho giáo viên: Nhóm năng lực chuyên môn (gồm năng lực nhận thức và năng lực thực 

hiện dạy học); Nhóm năng lực tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục (gồm năng lực 

thiết kế kế hoạch dạy học và giáo dục và năng lực quản lí, thực hiện kế hoạch dạy học) 

và nhóm năng lực phát triển phẩm chất cá nhân.   
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Nhìn chung, các nghiên cứu này đã thể hiện sự quan tâm đến vấn đề phát triển năng 

lực dạy học cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên tương lai, để đáp ứng những đổi mới của 

chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các nghiên cứu 

trên hầu hết đề cập đến năng lực dạy học một cách chung chung, chưa tập trung vào sự 

phân loại các kiểu kiến thức cụ thể của GV như mô hình của Shulman (1986) hay của 

Ball, Thames, Phelps (2008). Đặc biệt chưa có nghiên cứu nào tập trung làm rõ năng lực 

của người giáo viên để thực hiện được một tình huống dạy học cụ thể. Hơn nữa, để thực 

hiện hiệu quả một tình huống dạy học cụ thể thuộc một môn học, người giáo viên tương 

lai cần phải có những kiểu kiến thức và kỹ năng đặc thù gì? Làm sao để phát triển những 

kiến thức và năng lực dạy học đó cho giáo viên tương lai? Đây là những vấn đề quan 

trọng để phát triển nghiệp vụ dạy học cho người giáo viên tương lai hiện nay. 

Gần đây, nhóm nghiên cứu giáo dục toán ở Đại học Sư phạm Huế (Trần Văn 

Thương, 2019; Phuong & Minh, 2018; Lê Thị Thanh Hằng, 2016) đã bước đầu có 

những nghiên cứu cụ thể hơn về kiến thức của GV để dạy học trong mối liên hệ với 

NLDH của giáo viên. Các nghiên cứu tập trung vào một số chủ đề nội dung như dạy 

học hàm số, dạy học đạo hàm, dạy học thống kê.  

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hà Phương và cộng sự (Phuong & Minh, 

2018) xem xét kiến thức của GV để dạy học thống kê trong ngữ cảnh Việt Nam. Cụ 

thể, các tác giả dựa trên mô hình MKT của Ball và cộng sự để đánh giá và phát triển 

kiến thức để dạy học biểu đồ thống kê, các số đo trung tâm… của GVTTL.  

Gần đây nhất là nghiên cứu của Trần Văn Thương (2019) tập trung vào đánh giá 

kiến thức của GV để dạy học ứng dụng thực tế của đạo hàm. Các tác giả tập trung vào 

xem xét kiến thức nội dung chung và kiến thức nội dung đặc thù, là hai trong số sáu 

kiểu kiến thức trong mô hình MKT của Ball và cộng sự để đánh giá kiến thức dạy học 

ứng dụng thực tế của đạo hàm của GVTTL.  

Những kết quả bước đầu của các nghiên cứu trên cho thấy sự hạn chế của nhiều 

GV toán (tương lai hoặc đang giảng dạy) về các kiểu kiến thức cần thiết cho việc dạy 

học toán. Từ đó, việc phát triển NLDH cho GV toán, mà trước hết là các kiểu kiến 

thức nghiệp vụ, trở thành vấn đề rất quan trọng cần phải được chú trọng nhiều hơn 

trong các cơ sở đào tạo GV hiện nay. 

1.5. Chƣơng trình đào tạo giáo viên toán trung học hiện nay 

Chúng tôi đã tham khảo khung Chương trình giáo dục đại học sư phạm Toán học 

hiện hành (2016) theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế, 

trường Đại học Quảng Bình (ĐHQB) và ĐHSP Đà Nẵng. Chúng tôi nhận thấy rằng 

các GV toán học tương lai ở trường ĐHSP Huế đã được yêu cầu hoàn thành tổng số 

135 tín chỉ (TC) và tương ứng 128 TC đối với trường ĐHQB, 130 TC đối với trường 

ĐHSP Đà Nẵng, bao gồm: 
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Nội dung chƣơng trình 

ĐHSP Huế ĐHQB 
ĐHSP 

Đà Nẵng 

Số 

TC 
% 

Số 

TC 
% 

Số 

TC 
% 

Kiến thức chung 21 15,6 19 14,8  17 13,1 

Kiến thức 

nghiệp vụ 

sư phạm 

Nghiệp vụ sư phạm chung 14 10,4 8 6,3 17 13,1 

Kỹ năng và NLDH môn 

Toán 
8 5,9 19 14,8 17 13,1 

Thực hành sư phạm 12 8,9 8 6,3 6 4,6 

KT cơ sở ngành và chuyên ngành 75 55,5 67 52,3 67 51,5 

KLTN 5 3,7 7 5,5 6 4,6 

Tổng 135  128  130  
 

Chúng tôi cũng đã tham khảo chương trình chi tiết các học phần liên quan đến 

kiến thức nghiệp vụ sư phạm và nhận thấy rằng chương trình đào tạo GV toán trung 

học của những trường được kể trên có các đặc điểm sau: 

 Đào tạo cho GV tương lai với một nền tảng vững chắc về kiến thức toán học 

cao cấp, chương trình đã bước đầu thay đổi theo hướng chú trọng tới việc đào tạo kiến 

thức sư phạm nói chung và kiến thức sư phạm toán nói riêng. 

 Chương trình đào tạo ưu tiên về kiến thức lý thuyết, chưa chú trọng đúng mức 

đến yếu tố thực hành, ngay cả đối với những học phần liên quan đến năng lực nghiệp 

vụ cho GV tương lai. 

 Các học phần phát triển năng lực nghiệp vụ cho GV đã có đổi mới và cập nhật 

nhưng chưa chú trọng đề cập đến các kiểu kiến thức cần thiết để giảng dạy toán hiệu quả 

của một GVTTL, một yếu tố quan trọng cấu thành NLDH của giáo viên. 

Nhìn chung, chương trình đào tạo GV toán hiện hành ở Trường ĐHSP Huế hay 

trường ĐHQB và ĐHSP Đà Nẵng đã có những thay đổi theo hướng tăng cường đào 

tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên. Tuy nhiên, nội dung những học phần phát triển 

nghiệp vụ sư phạm vẫn còn hạn chế, chưa cập nhật những xu hướng và kết quả nghiên 

cứu về phát triển nghiệp vụ cho GV toán. 

1.6. Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 2018 

Theo Đỗ Đức Thái (2018), chủ biên chương trình môn Toán trong Chương trình 

giáo dục phổ thông mới 2018, môn Toán sẽ không thay đổi nhiều về mặt kiến thức 

nhưng số lượng lý thuyết giảm đi đáng kể ở một số phần. Chú trọng nhất vào khả năng 

hiểu và tiếp cận toán học, hay còn gọi là hình thành năng lực tư duy toán học cho học 

sinh thay vì ghi nhớ, lắt léo và chỉ phục vụ thi cử.  
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Điều này được thể hiện rõ qua một số điểm, chẳng hạn như số tiết học ở các cấp 

đã được giảm đi đáng kể, cụ thể bậc Trung học phổ thông giảm mạnh mẽ nhất chỉ còn 

3 tiết/tuần (so với 5 tiết/tuần như hiện nay). Chương trình học chú trọng thực hành và 

hoạt động trải nghiệm, thời lượng dành cho nội dung này chiếm 10-15% tổng thời 

lượng chương trình đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có thể thấy hai 

điểm đổi mới chính trong việc dạy học môn Toán của chương trình phổ thông 2018 là: 

 Chuyển từ dạy theo hướng truyền tải nội dung sang dạy học giúp học sinh hình 

thành và phát triển năng lực toán học. Cụ thể, các thầy cô giáo phải biết cách biến bài 

học lý thuyết thành một chuỗi hoạt động trong các tiết học giúp học sinh hiểu bản chất 

một cách đơn giản nhất nhờ vào các ví dụ thực tiễn đời sống và học tập thực chất 

không đơn giản chỉ là ghi – chép và ghi – nhớ. Năm thành phần cốt lõi của năng lực 

toán học mà GV cần xây dựng cho học sinh là: năng lực tư duy và lập luận toán học; 

năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp 

toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.  

 Dạy học theo hướng ―ứng dụng toán học vào thực tiễn‖. Đây là điểm mà sách 

giáo khoa hiện hành và GV ít nghĩ tới. Ví dụ ở bậc THPT mỗi lớp sẽ có 35 tiết chuyên 

đề tự chọn/năm nhằm giới thiệu cho học sinh về đồ họa, kỹ thuật, bản vẽ cơ bản, tài 

chính, lãi suất, tín dụng… giúp người học tăng cường hiểu biết, mở rộng tư duy và 

kích thích vận dụng toán học. Từ đó, học sinh sẽ thích thú với môn Toán vì thấy gần 

gũi và phục vụ được chính cuộc sống của các em. Cách dạy học mới này thực chất chỉ 

là mô hình hóa các nội dung bài học, nhưng để làm được điều này, đòi hỏi năng lực 

của người GV phải giúp cho các em hiểu được bản chất của các định lý, định luật; sau 

đó sử dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn rồi lại đem kết quả thu được để quay lại 

kiểm chứng lý thuyết là có ý nghĩa trong đời sống.  

Liên quan đến chủ đề đạo hàm, trong Chương trình phổ thông môn Toán 2018, 

chủ đề đạo hàm được trình bày xuyên suốt từ cuối năm lớp 11 đến đầu năm lớp 12 

với các nội dung: Khái niệm đạo hàm, Ý nghĩa hình học và ý nghĩa vật lí của đạo 

hàm; Các quy tắc tính đạo hàm; Đạo hàm cấp hai; Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và 

vẽ đồ thị của hàm số; Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến 

thực tiễn. Ở hoạt động thực hành và trải nghiệm, chương trình phổ thông mới đã chú 

trọng đến vận dụng kiến thức về đạo hàm để giải thích các quy luật của vật lí (quy 

luật âm học, quang học), hoá học và giải quyết bài toán tối ưu về kinh tế, thời gian, 

quãng đường ... Các chuyên đề ở chương trình toán 12 tập trung vào nội dung ứng 

dụng toán học trong các vấn đề có liên quan đến kinh tế và tài chính. Cụ thể là: vận 

dụng được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu xuất hiện 

trong thực tiễn như bài toán tối ưu liên quan đến khoảng cách, thời gian ...; vận dụng 
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được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế như 

bài toán tối ưu hoá chi phí sản xuất, bài toán tối ưu hoá lợi nhuận ...; vận dụng được 

kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, đạo hàm, cách tìm giá 

trị cực trị của biểu thức) trong việc giải quyết một số vấn đề về đầu tư. 

Như vậy, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục phổ 

thông môn toán của Việt Nam năm 2018 chú trọng đến giáo dục phát triển năng lực 

người học. Để đáp ứng tốt những yêu cầu của chương trình mới này, các GV tương lai 

nói chung và GV toán nói riêng cần phải đạt được kiến thức và năng lực nghiệp vụ 

vững vàng theo đặc thù môn học. Nghiên cứu xem xét một mô hình có tính toàn diện, khả 

thi, phù hợp để đánh giá và phát triển NLDH cho GV tương lai là rất cần thiết trong bối 

cảnh đổi mới đào tạo GV hiện nay. 

1.7. Đặt vấn đề nghiên cứu 

Những nghiên cứu trên trong ngữ cảnh Việt Nam cho thấy sự cần thiết phải chú 

trọng đến phát triển NLDH, mà cốt lõi là các kiểu kiến thức để dạy học toán của 

GVTTL hiện nay. Việc xem xét, đánh giá, phát triển kiến thức của GVTTL để dạy học 

một chủ đề toán nào đó là rất cần thiết và có ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức và 

NLDH của họ. 

Các nghiên cứu về kiến thức của GV để dạy học toán đang thực hiện bởi các tác giả 

ở Đại học sư phạm Huế tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau của toán học phổ thông đã 

được đề cập. Chúng tôi nhận thấy, khía cạnh ý nghĩa hình học, vật lý, giải tích của đạo 

hàm và ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế, trong sản xuất kinh doanh chưa được chú ý 

đúng mức. Thật vậy, nhiều học sinh chỉ ghi nhớ một cách máy móc các công thức và quy 

tắc tính đạo hàm mà không hiểu bản chất, ý nghĩa của đạo hàm trong các ngữ cảnh khác 

nhau.  Do đó khi cần công cụ đạo hàm để giải quyết những vấn đề liên quan đến ý nghĩa 

vật lý, ý nghĩa hình học hay ý nghĩa giải tích, đặc biệt trong việc vận dụng đạo hàm vào 

các vấn đề liên môn thì học sinh và kể cả GV cũng gặp nhiều khó khăn (Trần Văn 

Thương, 2019). Đặc biệt, ứng dụng của khái niệm đạo hàm trong kinh tế chẳng hạn như 

khái niệm chi phí cận biên, doanh thu cận biên, lợi nhuận cận biên, ý nghĩa của đạo hàm 

trong sản xuất… là vấn đề thực tiễn rất gần gũi với cuộc sống. Tuy vậy, chương trình toán 

bậc trung học phổ thông hiện hành chỉ đề cập đến ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm, 

hầu như không có bất kỳ ứng dụng nào của đạo hàm trong kinh tế được đề cập. Chương 

trình môn toán phổ thông mới năm 2018 của Việt Nam đã bổ sung khía cạnh này, bằng 

cách nhấn mạnh ý nghĩa của đạo hàm trong các vấn đề kinh tế và sản xuất kinh doanh. Vì 

vậy, đánh giá, phát triển kiến thức và vận dụng vào phát triển năng lực nghiệp vụ của 

GVTTL để dạy học ý nghĩa của đạo hàm là vấn đề cần thiết, khoa học, và có ý nghĩa thực 

tiễn, góp phần chuẩn bị cho việc triển khai chương trình môn toán phổ thông mới. 
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Đặc biệt, việc nghiên cứu, điều chỉnh và vận dụng mô hình MKT để đánh giá, 

phát triển kiến thức của GV trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn những vấn đề mở. 

Thứ nhất, mô hình MKT chủ yếu được hình thành từ việc nghiên cứu các trải 

nghiệm dạy học toán ở bậc tiểu học của các nhà nghiên cứu. Ở cấp độ cao hơn như 

trung học phổ thông, kiểu kiến thức nội dung chung và nội dung đặc thù thường 

được chú ý nhiều hơn so với kiểu kiến thức nội dung sư phạm trong thực hành dạy 

học phổ thông cũng như trong chương trình đào tạo giáo viên. Vì vậy, GV toán phổ 

thông tương lai quan niệm như thế nào về vai trò, tầm quan trọng của các kiểu kiến 

thức nội dung trong so sánh với các kiểu kiến thức sư phạm? Những hiệu chỉnh nào 

là cần thiết đối với mô hình MKT khi xem xét kiến thức để dạy học của GV cấp 

trung học phổ thông? Làm rõ những vấn đề trên sẽ là một trong những đóng góp 

mới về mặt lý luận cũng như thực hành của đề tài nghiên cứu này. 

Mô hình NLDH định hướng tình huống đề xuất bởi Blömeke, Gustafsson, và 

Shavelson (2015) có thể xem là sự bổ sung khía cạnh thực hành của mô hình MKT 

để xem xét một cảnh tổng thể NLDH của giáo viên. Theo mô hình này, một cách để 

phát triển NLDH cho GVTTL là thông qua việc thúc đẩy khả năng phân tích các 

video tình huống dạy học cho trước. Mô hình NLDH định hướng tình huống đề xuất 

bởi Blömeke, Gustafsson, và Shavelson (2015) có nhiều ưu điểm trong đánh giá 

NLDH của giáo viên. Tuy vậy, trên bình diện quốc tế, cho đến nay vẫn còn ít nghiên 

cứu về việc vận dụng mô hình này để phát triển NLDH cho GV tương lai. Đặc biệt, 

hầu như chưa có nghiên cứu nào đề cập đến mối liên hệ và ảnh hưởng của kiến thức 

của GV đến các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học (tri nhận, lý giải, ra quyết 

định). Cụ thể hơn, một GV có kiến thức nội dung môn học (CK) tốt thì liệu có thể 

hiện được kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học tốt không? Tương tự, có mối 

liên hệ và ảnh hưởng nào giữa kiến thức nội dung sư phạm môn học (PCK) và những 

kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học? Việc đánh giá các kiểu kiến thức MKT và 

NLDH của GVTTL dựa vào video là một vấn đề mới trong ngữ cảnh nghiên cứu 

giáo dục toán ở Việt Nam.   

 

Kết luận chƣơng 1 

 

Trong chương 1, ở cấp độ nghiên cứu, chúng tôi đã điểm bình tổng quan các 

nghiên cứu về đào tạo và phát triển năng lực nghiệp vụ của GV, ảnh hưởng của kiến 

thức của GV đến kết quả học tập của học sinh, các kiến thức cần thiết cho việc dạy học 

và cụ thể là các kiểu kiến thức của GV toán cần thiết cho việc dạy học. Phân tích cho 

thấy đây là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới và được nhiều nhà nghiên cứu 
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quan tâm. Trong các nghiên cứu này, có nhiều nghiên cứu đặc biệt chú trọng đến việc 

điều chỉnh, vận dụng mô hình Kiến thức toán để dạy học (MKT) phát triển bởi Ball và 

các đồng nghiệp. Các nghiên cứu này đã vận dụng và phát triển mô hình của Ball và 

cộng sự để nghiên cứu và đánh giá các kiểu kiến thức toán của GV cần thiết cho việc 

giảng dạy hiệu quả một lĩnh vực nội dung toán học phổ thông nào đó. Tuy nhiên, có 

khá ít các nghiên cứu về kiến thức toán để dạy học đạo hàm của GVTTL. Đặc biệt, ở 

Việt Nam, hiện tại có rất ít những nghiên cứu về kiến thức toán để dạy học các chủ đề 

của giải tích (hàm số, giới hạn, đạo hàm) của GVTTL cũng như vấn đề phát triển năng 

lực nghiệp vụ cho GVTTL để dạy học các chủ đề này. Những phân tích trên cho phép 

chúng tôi đặt ra một số vấn đề cần quan tâm tìm hiểu trong khuôn khổ nghiên cứu này. 

Trong chương 2, chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích rõ hơn mô hình về các lĩnh vực kiến 

thức toán để dạy học của Ball và cộng sự (2008) cũng như các mô hình NLDH của GV 

theo tiếp cận nhận thức và tình huống của Kaiser và cộng sự (2012, 2017) như một khuôn 

khổ lý luận làm nền tảng cho việc thiết kế công cụ đo và phân tích dữ liệu.  
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Chƣơng 2. KHUNG LÝ THUYẾT THAM CHIẾU 

 

Từ những vấn đề nghiên cứu được đặt ra trong chương thứ nhất, chúng tôi tiến 

hành làm rõ mô hình kiến thức toán để dạy học và NLDH của GV theo tiếp cận tình 

huống. Chúng tôi cũng đề xuất một khung phân tích bài học phù hợp để đánh giá 

NLDH của GVTTL trên cơ sở theo dõi video-clips. 

2.1. Mô hình MKT phân loại các kiểu kiến thức của giáo viên để dạy học 

Trong các nghiên cứu về kiến thức nghiệp vụ của GV toán cần có để dạy học 

hiệu quả, chương trình nghiên cứu của Ball và cộng sự ở Đại học Michigan (Ball, 

Thames, & Phelps, 2008; Hill, Ball & Schilling, 2008; Hill et al. 2008) thu hút được 

nhiều lưu ý của cộng đồng nghiên cứu giáo dục toán, và cũng đạt được nhiều kết quả 

quan trọng. Dựa trên sự phân biệt giữa kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư 

phạm của Shulman (1986), Ball và cộng sự đã có đóng góp quan trọng bằng cách phân 

biệt rõ hơn các kiểu kiến thức nội dung và các kiểu kiến thức nội dung sư phạm. Sự 

phân loại này thường được gọi tắt là mô hình các kiểu kiến thức toán để dạy học MKT 

(Mathematical Knowledge for Teaching). Sự phân loại này được phát triển từ nghiên 

cứu thực tế dạy học ở phổ thông trong nhiều năm của Ball và đồng nghiệp, vì vậy nó 

còn được gọi là Lý thuyết về kiến thức để dạy học dựa trên thực hành. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.1 Mô hình MKT về sự phân loại các kiểu kiến thức để dạy học 

(Ball, Thames, Phelps, 2008)  
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Ball và cộng sự cho rằng để dạy học hiệu quả một nội dung toán cụ thể nào đó, 

người GV cần phải có các kiểu kiến thức khác nhau liên quan đến nội dung đó. Sự 

phân loại cụ thể các kiểu kiến thức đó được Ball và cộng sự mô tả qua mô hình như 

trong hình 2.1. Cụ thể hơn, các kiểu kiến thức trong mô hình MKT được định nghĩa 

hay mô tả như sau. 

2.1.1. Kiến thức nội dung chung (Common content knowledge, CCK) 

Theo Ball, Thames & Phelps (2008), kiến thức nội dung chung là những kiến 

thức về nội dung toán và kỹ năng mang tính phổ biến, thông thường, được sử dụng 

trong cuộc sống hằng ngày mà một người học toán ở trình độ đại học thông thường có 

thể biết. Với một chủ đề kiến thức đưa ra, theo Ball, Thames & Phelps (2008), những 

gợi ý sau liên quan đến kiểu kiến thức nội dung chung: 

Kiến thức nội dung chung (CCK) 

 Trả lời hay giải đúng bài toán trong ngữ cảnh thông thường 

 Nhận ra, sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu toán thông thường 

 Nhận ra, sử dụng được những quy trình, thuật toán, công thức toán thông thường, 

phổ biến 

 Nhận ra tính đúng, sai của một câu trả lời cho một câu hỏi. 

Chẳng hạn, tính toán đạo hàm của một hàm số cho bởi một công thức cho trước 

hay tính giá trị của hàm số tại một điểm cụ thể khi biết biểu thức của hàm số… là kiểu 

kiến thức nội dung chung về đạo hàm hay hàm số. Tuy nhiên, lý giải ý nghĩa của đạo 

hàm trong một ngữ cảnh ứng dụng hay sử dụng một biểu diễn hàm số thích hợp để giải 

quyết bài toán hay kết nối các biểu diễn khác nhau của một hàm số lại thuộc phạm vi 

của một kiểu kiến thức khác (kiến thức nội dung đặc thù). 

2.1.2. Kiến thức nội dung đặc thù (Specialized content knowledge, SCK) 

Kiến thức nội dung đặc thù là một kiểu kiến thức nội dung môn học chuyên 

biệt, đặc thù và cần thiết cho việc dạy toán và cho các giáo viên. Đây thường là hiểu 

biết về nội dung toán học nào đó trong ngữ cảnh dạy học kiến thức đó. Thuật ngữ 

đặc thù ở đây được hiểu là đặc thù cho việc dạy học, cho công việc của một người 

giáo viên. Theo Ball và cộng sự, kiến thức nội dung đặc thù là kiểu kiến thức nội 

dung toán cho phép GV tham gia vào các nhiệm vụ dạy học đặc biệt (Hill, Ball, & 

Shilling, 2008). Trong nghiên cứu về các kiểu kiến thức của giáo viên, Ball và cộng 

sự cho rằng những gợi ý sau liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù. 
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Kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

 Bình luận, lý giải về tính đúng, sai câu trả lời của học sinh 

 Sử dụng một biểu diễn hoặc liên kết các biểu diễn khác nhau của một khái niệm, 

đối tượng toán học 

 Đưa ra ví dụ minh hoạ, giải thích cho các ý tưởng toán học 

 Đánh giá, hiểu được dụng ý các nội dung toán trong sách giáo khoa 

 Sửa đổi một nhiệm vụ toán sao cho nó dễ hơn hoặc khó hơn đối với học sinh 

 Lựa chọn, phát triển các định nghĩa toán học sao cho nó khả dụng hơn đối với học 

sinh 

Chẳng hạn, hiểu được hằng đẳng thức  
2 2 22a b a ab b     là một kiểu kiến 

thức nội dung chung. Nhưng để việc dạy hằng đẳng thức đó được hiệu quả, người GV 

cần thiết phải biết minh hoạ hình học khai triển trên dưới dạng diện tích của hình 

vuông kích thước a b  thì bằng tổng diện tích của hai hình vuông có kích thước lần 

lượt là a  và b  và tổng diện tích hai hình chữ nhật có cùng kích thước hai cạnh là a  và 

b . Rõ ràng, hiểu biết về minh hoạ hình học của hằng đẳng thức này là một kiểu kiến 

thức đặc thù cho việc dạy học, tức là kiến thức nội dung đặc thù SCK. 

2.1.3. Kiến thức nội dung theo chiều ngang (Horizon content knowledge, HCK) 

Kiến thức nội dung theo chiều ngang là việc hiểu biết về các chủ đề toán 

trong chương trình có mối liên hệ với nhau như thế nào. Ball và cộng sự nhấn 

mạnh kiến thức nội dung theo chiều ngang thường là sự hiểu biết về các ngữ cảnh 

toán học rộng hơn, cách nhìn xa hơn, rộng hơn, cao hơn về một chủ đề nội dung 

toán nào đó được giảng dạy trong chương trình. Gần đây, Zazkis và Mamolo 

(2011) xem HCK như là kiến thức về cách nhìn các nội dung toán phổ thông từ 

cái nhìn của toán cao cấp. Hai tác giả này lập luận rằng kiến thức về toán cao cấp 

để soi sáng toán phổ thông là một khía cạnh rất quan trọng trong dạy học. Tổng 

hợp các nghiên cứu trên, chúng tôi thấy rằng các yếu tố trong bảng sau đặc trưng 

cho kiểu kiến thức HCK: 

Kiến thức nội dung theo chiều ngang (HCK) 

 Thực hiện các kết nối qua các chủ đề trong toán học 

 Thực hiện các kết nối giữa các mạch kiến thức trong toán học 

 Nối khớp kiến thức toán phổ thông với kiến thức toán cao cấp, rộng hơn, xa hơn 
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2.1.4. Kiến thức về việc học của học sinh (Knowledge of content and student, KCS) 

Kiến thức về việc học của học sinh KCS là kiểu kiến thức sư phạm của GV về 

việc học sinh hiểu nội dung vấn đề toán như thế nào, kết hợp với chính bản thân nội 

dung toán học đó. Đây có thể hiểu như là kiến thức về nội dung toán cụ thể kết hợp với 

kiến thức về việc học nội dung đó của học sinh. Những GV có kiểu kiến thức sư phạm 

này tốt thì thường có khả năng xem xét được cách thức học sinh học một khái niệm 

hay nội dung toán học cụ thể như thế nào, hoặc quan tâm đến những sai lầm hay quan 

niệm sai thường gặp của học sinh về nội dung toán học đó. Điều này dẫn đến một sự 

hiểu biết sâu sắc về tư duy của học sinh và những gì khiến việc học toán của một học sinh là 

dễ hay khó. Theo Ball và cộng sự  (2008) , các nội dung thường liên quan kiểu kiến thức về 

việc học của học sinh có thể được mô tả như bảng sau: 

Kiến thức về việc học của học sinh (KCS) 

 Dự đoán suy nghĩ hay câu trả lời của học sinh 

 Dự đoán về những gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy thú vị hay có động lực khi 

GV đưa ra một ví dụ 

 Dự đoán những khó khăn, sai lầm, quan niệm sai của học sinh khi thực hiện 

một nhiệm vụ toán 

Chẳng hạn, khả năng dự đoán được những lỗi sai hay khó khăn của học sinh khi 

học đạo hàm là thuộc kiểu kiến thức về việc học (đạo hàm) của học sinh. 

2.1.5. Kiến thức về việc dạy (Knowledge of content and teaching, KCT) 

Kiến thức về nội dung và việc dạy nội dung đó, gọi tắt là kiến thức về việc dạy. 

Đây là hiểu biết về việc làm thế nào để thiết kế một hoạt động dạy học nhằm phát triển 

việc hiểu toán ở học sinh về một nội dung cụ thể nào đó. Để dạy học hiệu quả một nội 

dung toán học nào đó, ngoài hiểu biết về kiến thức toán học liên quan đến nội dung đó, 

GV cần am hiểu phương pháp dạy học và cách thức thiết kế, tổ chức việc dạy học nội 

dung đó một cách hợp lý. GV đôi lúc cần phải biết chọn ví dụ nào để tiếp cận nội dung 

bài học, ví dụ nào để giúp học sinh hiểu sâu hơn nội dung toán học đang đề cập. Trong 

quá trình dạy học trên lớp, GV cũng cần phải biết khi nào thì cần đặt câu hỏi để làm 

sáng tỏ vấn đề hơn, khi nào thì đặt ra một câu hỏi hay nhiệm vụ mới để thúc đẩy học 

sinh đào sâu suy nghĩ hơn, khi nào cần đưa ra các phản ví dụ để điều chỉnh nhận thức 

của học sinh. Mỗi một vấn đề trên đều đòi hỏi một sự tương tác và kết hợp giữa hiểu 

biết về kiến thức toán của một nội dung cụ thể và hiểu biết về các vấn đề sư phạm và 

dạy học liên quan đến nội dung kiến thức đó. Dựa vào các phân tích của Ball, Thames 

& Phelps (2008), chúng tôi cho rằng những khía cạnh sau được xem là thuộc kiểu kiến 

thức về việc dạy KCT: 
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Kiến thức về việc dạy (KCT) 

 Khả năng thiết kế hoạt động dạy học cho một nội dung toán cụ thể 

 Biết lựa chọn PPDH, kỹ thuật DH hay công nghệ phù hợp với từng nội dung 

toán cụ thể 

 Khả năng chọn lựa được ví dụ giúp học sinh hiểu sâu hơn nội dung toán 

 Lựa chọn được cách thích hợp để minh hoạ cho một nội dung toán 

 Thiết kế bài tập phù hợp để đánh giá học sinh về một nội dung toán cụ thể 

Chẳng hạn, khả năng chọn lựa được ví dụ để học sinh hiểu sâu hơn ý nghĩa hình 

học hay vật lý của đạo hàm, hoặc bản chất của tích phân xác định…. là thuộc kiểu kiến 

thức về việc dạy. 

2.1.6. Kiến thức về nội dung chương trình (Knowledge of Content and Curriculum, KCC) 

KCC là một kiểu kiến thức sư phạm của giáo viên, liên quan đến việc hiểu biết 

về các chủ đề, quy trình, khái niệm toán cụ thể đã được đưa vào trong chương trình ở 

mỗi cấp, lớp như thế nào, cùng với mối quan hệ giữa chúng. GV không chỉ biết về nội 

dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của học sinh, mà còn phải biết sử dụng nội dung 

chương trình như thế nào để thiết kế và thực hiện bài học nhằm thúc đẩy việc hiểu toán 

của học sinh. Theo Ball, Thames & Phelps (2008), những khía cạnh sau đây được xem 

là thuộc phạm vi của kiến thức chương trình: 

Kiến thức chƣơng trình (KCC) 

 Hiểu được các năng lực mong đợi, mục tiêu cần đạt của chương trình đối với 

học sinh liên quan đến một nội dung toán cụ thể 

 Hiểu được cấu trúc của chương trình 

 Nối khớp các mạch kiến thức, các mục tiêu của chương trình 

 Hiểu được vị trí, tầm quan trọng, vai trò của một lĩnh vực, nội dung toán cụ thể 

trong chương trình. 
 

Hiển nhiên, đóng góp lớn nhất của mô hình phân loại của Ball và đồng nghiệp là 

chỉ rõ sự tồn tại và phân biệt giữa sáu kiểu kiến thức trên. Trong đó, theo nhiều nhà 

nghiên cứu, sự nhấn mạnh đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù là đóng góp quan trọng 

của nhóm nghiên cứu của Ball và cộng sự. 

Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu, vẫn có những hạn chế trong mô hình phân loại 

của Ball và cộng sự. Chẳng hạn, có những lúc sự phân biệt giữa các kiểu kiến thức nội 

dung chung và kiến thức nội dung đặc thù chưa thật sự rõ. Ngoài ra, chúng tôi nhận 

thấy rằng khía cạnh quan niệm, niềm tin của GV đối với toán học và đối với việc dạy 

học toán là rất quan trọng, và theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, niềm tin, quan 

niệm của GV về toán học có ảnh hưởng đến thực hành dạy học của họ. Tuy nhiên 

khung kiến thức của Ball và cộng sự chưa đề cập đến khía cạnh này. 



 

26 

2.2. Năng lực dạy học theo tiếp cận nhận thức 

Kể từ phần này trở về sau, chúng tôi dùng thuật ngữ ―NLDH‖ thay cho ―năng lực 

nghiệp vụ‖  nhằm cụ thể hóa đặc trưng nghiệp vụ của GV chính là dạy học. Mô hình của 

Ball và cộng sự về các lĩnh vực kiến thức để dạy học thực sự có ý nghĩa quan trọng và 

ảnh hưởng lớn đến các nghiên cứu về phát triển NLDH cho giáo viên. Thật vậy, 

Dohrmann, Kaiser, & Blomeke (2012) xem các kiểu kiến thức nội dung và kiến thức nội 

dung sư phạm như là khía cạnh nhận thức của NLDH của GV (hình 2.2). Mô hình này 

đã được vận dụng vào đánh giá NLDH của GV toán tiểu học và trung học ở nhiều nước 

trên thế giới, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu so sánh quốc tế về đào tạo GV 

TEDS-M (The IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.2 Mô hình về NLDH của GV theo tiếp cận nhận thức 

(Dohrmann, Kaiser & Blomeke, 2012)  

Theo Kaiser và cộng sự (2012), giảng dạy được xác định là điểm khởi đầu của 

khung lý thuyết của TEDS-M, xác định nhiệm vụ cốt lõi của GV và phù hợp với việc 

phát triển khả năng giảng dạy hoặc rộng hơn là về năng lực nghề nghiệp. Theo 

Weinert (2001), năng lực nghề nghiệp có thể được chia thành các khía cạnh nhận thức 

(chúng tôi tạm dịch là các kiến thức chuyên môn của giáo viên) và các khía cạnh động 

lực tình cảm (chúng tôi tạm dịch là các đặc điểm về niềm tin nghề nghiệp,…). Trong 

mô hình này, kiến thức nghiệp vụ của GV một lần nữa được chia thành nhiều khía 

cạnh. Đề cập đến khung lý thuyết của Shulman (1986, 1987), các khía cạnh sau được 

phân biệt trong TEDS-M: kiến thức nội dung toán học (MCK) bao gồm các lĩnh vực 

toán học chính có liên quan cho GV tương lai, cũng chính là khía cạnh kiến thức nội 

dung chung CCK trong mô hình MKT; kiến thức nội dung sư phạm toán học (MPCK) 

bao gồm kiến thức về lập kế hoạch bài học và kiến thức tương tác áp dụng cho các tình 

Kiến thức 

sư phạm 

Năng lực dạy học của giáo viên 

Khía cạnh nhận thức: 

      Kiến thức chuyên môn 

 

Khía cạnh tình cảm-động lực: niềm tin nghề nghiệp, 

động lực và khả năng tự điều chỉnh 

Niềm tin về toán học 

và việc dạy học toán 

Động lực nghề nghiệp 

và khả năng tự điều 

chỉnh 

Kiến thức 

nội dung 

Kiến thức sư 

phạm tổng quát 
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huống giảng dạy, cũng như kiến thức chương trình giảng dạy được phân biệt đầu tiên 

bởi Shulman (1987) như là một khía cạnh kiến thức riêng biệt-khía cạnh này có thể 

xem như là kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV (KCT) và kiến thức nội dung 

chương trình (KCC) trong mô hình MKT; và kiến thức sư phạm tổng quát (GPK) bao 

gồm kiến thức về giảng dạy và học tập và đánh giá thành tích của học sinh. 

Mô hình này được gọi là mô hình NLDH định hướng nhận thức, bởi vì phần 

trung tâm của mô hình là yếu tố nhận thức (các kiểu kiến thức chuyên môn). Trong mô 

hình này, chúng ta thấy các kiểu kiến thức nội dung và sư phạm tạo nên thành phần 

nhận thức cơ bản của NLDH của giáo viên. Việc chia ra các kiểu kiến thức cụ thể giúp 

các nhà nghiên cứu có được một khung định hướng để đánh giá NLDH của GV tương 

lai. Trong nghiên cứu này, chúng tôi hướng đến đánh giá các kiểu kiến thức của 

GVTTL về ý nghĩa của đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế. Các kiểu 

kiến thức này chính là khía cạnh nhận thức trong NLDH của giáo viên, theo như mô 

hình của Dohrmann, Kaiser & Blomeke (2012). 

2.3. Năng lực dạy học theo tiếp cận tình huống 

2.3.1. Khái niệm năng lực 

Khái niệm về năng lực đã được thảo luận đầu tiên ở Hoa Kỳ trong những năm 

1970 (Grant et al., 1979). Theo Trung tâm thống kê giáo dục quốc gia của Bộ giáo 

dục Hoa Kỳ (NCES, 2002), năng lực là ―là sự kết hợp các kỹ năng, khả năng, và kiến 

thức cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể‖. Hình 2.3 mô tả tháp đánh giá năng 

lực để cung cấp ranh giới giữa các khía cạnh và có thể phân biệt một cách trực quan. 

 

Hình 2.3 Tháp đánh giá năng lực (NCES, 2002)  
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Tháp đánh giá năng lực trong Hình 2.3 tìm cách phân biệt các thuật ngữ ―kỹ năng‖, 

―khả năng‖ và ―năng lực‖: kỹ năng và kiến thức có được thông qua kinh nghiệm học tập; 

sự kết hợp khác nhau của các kỹ năng và kiến thức mà một người có được xác định các 

năng lực mà một cá nhân sở hữu. Cuối cùng, các năng lực mà một cá nhân sở hữu được 

đánh giá qua việc thể hiện ra bên ngoài bằng các nhiệm vụ cụ thể. 

Theo cách hiểu của Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 3) thì năng lực là ―đặc 

điểm của cá nhân thể hiện mức độ thông thạo - tức là có thể thực hiện một cách thành 

thục và chắc chắn - một hay một số dạng hoạt động nào đó‖. Chương trình giáo dục 

phổ thông (CT GDPT) tổng thể trong CT GDPT mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ 

GD&ĐT) xếp năng lực vào phạm trù hoạt động khi giải thích: ―năng lực là thuộc tính 

cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, 

cho phép con người  huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá 

nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... để thực hiện thành công một loại công việc 

trong một bối cảnh nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể‖ 

(MOET, 2018). 

Như vậy, chúng ta có thể thấy một loạt các định nghĩa về năng lực đã tồn tại và 

vẫn tồn tại. Các tranh cãi về sự phân đôi khái niệm năng lực theo hai quan điểm nhận 

thức và hành vi vẫn diễn ra mạnh mẽ. Theo Blömeke (2015), nguyên nhân dẫn đến sự 

phân đôi liên quan nhiều đến nguồn gốc của các mô hình năng lực khác nhau này. 

Cách tiếp cận hành vi bắt nguồn từ tâm lý lựa chọn ứng viên phù hợp nhất cho công 

việc của các công ty/tổ chức tuyển dụng. Trái ngược với cách tiếp cận hành vi này, 

cách tiếp cận thứ hai bắt nguồn từ nghiên cứu giáo dục và dự định tìm cách thúc đẩy 

sự phát triển của năng lực. Xác định năng lực của một người dựa trên hành vi của 

người đó và cách phát triển tốt nhất những thứ này là điều cần thiết trong phương pháp 

này. Một ngầm định là những năng lực này có thể can thiệp được bởi các tác động bên 

ngoài (Sternberg & Grigorenko, 2003; Koeppen và cộng sự, 2008) như các cơ hội học 

hỏi và đào tạo có hệ thống để mối quan hệ giữa đầu vào giáo dục và kết quả năng lực 

được đưa ra và nghiên cứu thường xuyên. Chương trình nghiên cứu của Đức, ―mô hình 

hóa và đo lường năng lực trong giáo dục đại học‖, là một ví dụ (Blömeke et al., 2013). 

Blomeke (2015) cho rằng thay vì nhấn mạnh vào quan điểm phân đôi khái niệm 

năng lực, kiến thức hay hành vi, năng lực nên được coi là một quá trình, một sự liên 

tục với nhiều bước ở giữa. Từ đó tác giả đã đề xuất một mô hình đánh giá năng lực kết 

nối được cả khía cạnh kiến thức và khía cạnh hành vi bằng một quy trình ở giữa mà 

chúng tôi sẽ làm rõ trong phần tiếp theo. 
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Hình 2.4 Mô hình năng lực tổng quát (Bloom, 1956) 

 

Hình 2.5 Mô hình năng lực dạy học 

Như vậy, dù có nhiều quan điểm tranh cãi về khái niệm năng lực thì hiện nay các 

nhà tuyển dụng hay các nhà nghiên cứu đều dựa trên một mô hình tổng quát về năng 

lực mà người khởi xướng được cho là Benjamin Bloom (1956) (Hình 2.4). Mô hình 

này được gọi là ASK bao gồm ba yếu tố: 

- Phẩm chất/Thái độ (Attitude): thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm (Affective) 

- Kỹ năng (Skills): kỹ năng thao tác (Manual or physical) 

- Kiến thức (Knowledge): thuộc về năng lực tư duy (Cognitive) 

Tùy theo từng tình huống và bối cảnh cụ thể, chúng ta có thể phát triển thành mô 

hình năng lực cụ thể phù hợp. Chẳng hạn, trong ngữ cảnh dạy học, mô hình năng lực ở 

trên có thể phát triển thành mô hình năng lực như Hình 2.5. 

2.3.2. Năng lực dạy học theo tiếp cận tình huống 

Như chúng tôi đã phân tích khái niệm năng lực ở trên, các kiểu kiến thức của GV 

để dạy học trong mô hình MKT chỉ là thành tố nhận thức của NLDH của GV. Để GV 

thực sự có được NLDH hiệu quả, các kiến thức đó phải được kết hợp với các kỹ năng 

đặc thù trong tình huống dạy học, để hình thành nên các hành vi quan sát được của GV 
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trong những tình huống dạy học cụ thể. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chủ yếu dựa 

vào khái niệm về năng lực của GV được đề xuất gần đây bởi Blömeke và các đồng 

nghiệp (2015). Các tác giả đã nghiên cứu rộng rãi khái niệm năng lực trong bối cảnh 

của dự án quốc tế Giáo dục và phát triển GV về Toán học TEDS-M (Blömeke, Kaiser, 

& Lehmann, 2010) và tiếp theo là TEDS-FU (Kaiser, Blömeke, Busse, Döhrmann, & 

König, 2014). 

 

Hình 2.6 Mô hình NLDH của GV theo tiếp cận tình huống 

(Blömeke, Gustafsson, và Shavelson, 2015)  

Hình 2.6 thể hiện mô hình đề xuất của NLDH. Mô hình này nhằm giải quyết sự 

mâu thuẫn của quan điểm phân đôi giữa khía cạnh nhận thức và khía cạnh hành vi 

trong nghiên cứu của GV và công việc của họ. NLDH được coi là một quá trình phát 

triển liên tục từ các khía cạnh nhận thức và tình cảm, động lực - mà các tác giả xem 

như là các khuynh hướng – chuyển qua các kỹ năng tình huống đặc thù đưa đến việc 

thể hiện (tức là, hành vi có thể quan sát được) trong lớp học. 

Mô hình NLDH của GV theo tiếp cận tình huống đề xuất bởi Blömeke, 

Gustafsson, và Shavelson (2015) kết hợp được cả hai khía cạnh nhận thức và hành vi 

trong đánh giá NLDH. Dựa trên mô hình này, Kaiser et al. (2017) đã nghiên cứu đánh 

giá NLDH của GV toán thông qua đánh giá khả năng phân tích các video tình huống 

dạy học mẫu trong khuôn khổ của chương trình đánh giá GV quốc tế TEDS-FU. 

Như vậy mô hình này đã làm phong phú thêm khái niệm NLDH được mô tả 

trong khung lý thuyết của TEDS-M. Mô hình này đã đưa vào một khái niệm mới là 

khả năng ―ghi chú‖ của GV và rộng hơn nữa là ―Mô hình tri nhận, lý giải và ra quyết 

định‖ của sự ghi chú được thể hiện trong quy trình ở giữa (Hình 2.6). Theo cách tiếp 

cận tình huống này, NLDH của GV được hiểu như một quá trình liên tục, có nền tảng 

từ các kiểu kiến thức cần thiết để dạy học như trong mô hình MKT, kết hợp với các 

yếu tố phi nhận thức như tình cảm, thái độ, động lực nghề nghiệp, và các kỹ năng đặc 

thù (tri nhận, lý giải, ra quyết định) trong các tình huống dạy học nhằm tạo ra các hành 
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vi, ứng xử quan sát được của GV trong thực hành dạy học. Chúng tôi sẽ lần lượt làm 

rõ các khái niệm trong mô hình này ở các phần sau. 

a. Kiến thức để dạy học 

Như vậy điểm khởi đầu trong mô hình NLDH của Blömeke và cộng sự chính là 

kiến thức để dạy học của GV. Đây cũng chính là các kiểu kiến thức được phân biệt và 

mô tả cụ thể trong mô hình MKT của Ball và cộng sự  và là khía cạnh nhận thức trong 

mô hình NLDH của Dohrnman và cộng sự (2012) mà chúng tôi đã làm rõ trong các 

phần trước, bao gồm các kiểu kiến thức sau: 

 Kiến thức nội dung chung (CCK) 

 Kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

 Kiến thức nội dung theo chiều ngang (HCK) 

 Kiến thức về việc học nội dung của học sinh (KCS) 

 Kiến thức về việc dạy nội dung  (KCT) 

 Kiến thức nội dung chương trình (KCC) 

b. Niềm tin và động lực nghề nghiệp 

Ngoài các kiểu kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, TEDS-M cũng kiểm tra niềm tin 

nghề nghiệp của các GV tương lai, cho rằng niềm tin rất quan trọng đối với việc tri nhận 

các tình huống trong lớp học và quyết định cách hành động như thế nào, như Schoenfeld 

(2011) đã chỉ ra. Theo Richardson (1996), niềm tin được định nghĩa như là những tính 

chất ổn định về mặt tâm lý của thế giới xung quanh chúng ta, được chấp nhận là đúng. 

Theo định nghĩa này, niềm tin chứa đựng các khía cạnh tình cảm và nhận thức. Một số 

khía cạnh niềm tin được phân biệt, cụ thể như niềm tin nhận thức luận về bản chất của 

toán học và niềm tin về việc dạy và học toán học. Ngoài ra, những đặc điểm niềm tin và 

tình cảm như động cơ, và khả năng siêu nhận thức như tự điều chỉnh, là những phần 

không thể thiếu của NLDH của GV (Hình 2.2). 

c. Kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học 

Các kỹ năng tình huống đặc thù do Blomeke (2015) đề xuất như là một quy trình 

ở giữa kết nối khía cạnh nhận thức và khía cạnh hành vi trong đánh giá NLDH của GV 

gồm ba thành phần: Tri nhận (perception), lý giải (interpretation) và ra quyết định 

(decision making). 

 Tri nhận, tức là nhận thức các sự kiện cụ thể trong lớp học; 

 Lý giải là giải thích các hoạt động nhận thức trong lớp học; 

 Ra quyết định, như là dự đoán một phản ứng đối với các hoạt động của học sinh 

hoặc đề xuất chiến lược giảng dạy thay thế. 

Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, NLDH của GVTTL được mô 

tả như ở Hình 2.5 có thể viết tắt là APM (Affective, PID, MKT) bao gồm: 
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 Niềm tin, thái độ chính là niềm tin về bản chất tri thức luận và việc dạy học 

toán, cũng như các động cơ, tình cảm, động lực nghề nghiệp… (Affective); 

 Kỹ năng để dạy học chính là các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học (PID); 

 Kiến thức để dạy học chính là mô hình kiến thức toán để dạy học của Ball và 

cộng sự (MKT). 

2.4. Đánh giá năng lực dạy học theo tiếp cận tình huống dựa trên phân tích video 

2.4.1. Năng lực ghi chú của giáo viên 

Khái niệm ―ghi chú‖ (noticing) của GV bắt đầu được quan tâm kể từ công trình 

của Van Es và Sherin (2002). Sherin và đồng nghiệp (2011) định nghĩa khả năng ghi 

chú như là tầm nhìn chuyên nghiệp: một ống kính chuyên gia thông qua đó GV có thể 

xem xét được việc giảng dạy. Việc phát triển các kỹ năng ghi chú có liên quan đến 

những thay đổi trong thực hành tại lớp học của GV đặc biệt liên quan đến mức độ đáp 

ứng của họ đối với suy nghĩ của học sinh (Sherin & van Es, 2009). Sherin, Jacobs và 

Philipp (2011) đã chỉ ra rằng khái niệm về ―ghi chú‖ đã không được sử dụng thống 

nhất, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đã mô tả sự ―ghi chú‖ của GV dựa trên hai 

khía cạnh: tham dự và đưa ra ý nghĩa của các sự kiện trong lớp học. 

 Tham dự các sự kiện cụ thể diễn ra trong lớp học. Để quản lý sự phức tạp của 

lớp học, GV phải chú ý đến một số thứ và không chú ý đến những thứ khác. Mặt khác, 

họ phải chọn nơi tập trung sự chú ý của họ và trong bao lâu và ở đâu sự chú ý là không 

cần thiết. 

 Đưa ra ý nghĩa của các sự kiện diễn ra trong lớp học. Đối với những hoạt động 

mà GV tham dự, họ không chỉ đơn giản là người quan sát thụ động. Thay vào đó, GV 

nhất thiết phải giải thích những gì họ nhìn thấy, liên quan đến các sự kiện quan sát đến thể 

loại trừu tượng và đặc trưng hóa những gì họ nhìn thấy theo các thuật ngữ quen thuộc. 

Một số nhà nghiên cứu đã xây dựng khái niệm sự ghi chú của GV theo những 

cách khác nhau, đặc biệt có liên quan đến tập hợp các kỹ năng đặc thù theo tình huống 

được mô tả bởi Blömeke và đồng nghiệp (2015) và công trình của Jacobs, Lamb, 

Philipp và Schappelle (2011). Các tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng 

đáp ứng với suy nghĩ học sinh của GV trong quá trình giảng dạy. Định nghĩa của họ về 

sự ghi chú bao gồm ba quy trình được gắn kết với nhau: tham gia vào các chiến lược 

của trẻ; diễn giải các phản ứng, công việc và phương pháp giải của học sinh theo các thuật 

ngữ toán học; và quyết định trong lúc đó phải làm thế nào để trả lời trên cơ sở những hiểu 

biết của trẻ. 

Trong nghiên cứu TEDS-FU, các yếu tố của tiếp cận ghi chú được đưa vào dưới 

tên gọi kỹ năng đặc thù trong tình huống (Situation-specific skills), thể hiện qua ba 

thành tố tạo thành một mô hình PID: tri nhận (perception), lý giải (Interpretation) và ra 
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quyết định (Decision making). Đây là những kỹ năng đặc thù liên quan đến nghiệp vụ 

dạy học của người GV trong một tình huống cụ thể do Blomeke (2015) đề xuất mà 

chúng tôi đã làm rõ ở phần trước. Mối liên hệ giữa các kỹ năng tình huống đặc thù 

trong mô hình PID với các yếu tố của tiếp cận ghi chú được mô tả như sau. 

 Tri nhận các sự kiện cụ thể diễn ra trong lớp học tương ứng với việc tham dự 

các sự kiện cụ thể diễn ra trong lớp học. 

 Lý giải các hoạt động nhận thức diễn ra trong lớp học tương ứng với việc đưa 

ra ý nghĩa của các sự kiện diễn ra trong lớp học. 

 Ra quyết định, như dự đoán một phản ứng đối với các hoạt động của học sinh 

hoặc như đề xuất một chiến lược giảng dạy thay thế, tương ứng với việc đưa ra các 

phản ứng phù hợp với hành động của học sinh. 

Về khái niệm ―ghi chú‖, trong một nghiên cứu so sánh giữa GV có kinh nghiệm 

và GV mới, König và các cộng sự (2014) cho rằng năng lực ghi chú được đặc trưng 

bởi khả năng tri nhận chính xác. Hơn nữa, các GV có kinh nghiệm còn thể hiện được 

khả năng tri nhận toàn diện vì họ có khả năng nắm bắt tình huống một cách trực quan 

nhờ sự liên kết chặt chẽ các khía cạnh kiến thức. Trong khi các GV mới nhận thức các 

tình huống trong lớp một cách rời rạc theo từng bước do cấu trúc kiến thức của họ 

chưa đồng nhất. Khi diễn giải các tình huống trong lớp, việc giải thích vai trò của các 

sự kiện và trình tự giảng dạy phụ thuộc vào lý luận về phương pháp dạy học và bối 

cảnh tương tác GV trong lớp học. Trái với tri nhận, việc giải thích các sự kiện vượt ra 

ngoài việc tạo ra các biểu hiện tinh thần, vì nó phụ thuộc mạnh mẽ vào việc luyện tập 

và biến đổi kiến thức. Khả năng biến đổi kiến thức là điều cần thiết để rút ra một diễn 

giải và diễn đạt nó một cách rõ ràng. Khi các GV có kinh nghiệm được cung cấp các 

họa tiết video, họ có nhiều khả năng đưa ra các giải thích chuyên môn hơn là người 

mới (Berliner, 1992). Độ sâu của xử lý thông tin đóng vai trò như một mô hình giải 

thích cho những khác biệt này, vì các GV có kinh nghiệm đưa ra kết luận về ý nghĩa 

và lý do đằng sau các chuỗi hướng dẫn (ví dụ, các sinh viên trong nhóm làm việc theo 

nhóm vì giải quyết nhiệm vụ cụ thể này cần có sự hợp tác). Vì vậy, số lượng và cấu 

trúc của kiến thức lâu dài mang tính bền vững mang lại lợi thế cho các GV có kinh 

nghiệm, những người có thể nhanh chóng giải thích toàn bộ tình huống trong lớp và 

đưa ra kết luận ngay cả về các đặc điểm không thể hiểu được như nền tảng và lý do 

giảng dạy đằng sau kịch bản nhận thức. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét năng lực ghi chú của GV thông qua mô 

hình PID mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Năng lực ghi chú hay chính là các kỹ năng 

tình huống đặc thù xem như là cầu nối giữa khía cạnh nhận thức và khía cạnh tình 

huống trong quan điểm về NLDH của giáo viên. 
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2.4.2. Khung phân tích bài học dựa trên tiếp cận video của Santagata 

Một nghiên cứu gần đây của Santagata (2007, 2011, 2016) cũng đã tập trung vào 

điều tra NLDH của GV theo tiếp cận tình huống bằng cách sử dụng công cụ video. 

Các nhà nghiên cứu đã dựa trên một cuộc kiểm tra dài hạn NLDH của các GV mới để 

nghiên cứu các khả năng  tham dự, xây dựng và đề xuất cải tiến (chính là các kỹ năng 

tình huống đặc thù: Tri nhận, lý giải và ra quyết định được mô tả bởi Blömeke và các 

đồng nghiệp (2015)). Nghiên cứu kiểm tra chi tiết vai trò của các kỹ năng tình huống 

đặc thù trong thực hành giáo dục của GV. Họ đã sử dụng khảo sát Phân tích Video 

Lớp học (CVA: Kersting, 2008), một đánh giá dựa trên video về các kiến thức giảng 

dạy toán có thể có của các GV. Các kỹ năng phân tích giảng dạy trong khung phân tích 

bài học theo tiếp cận ghi chú được Santagata (2007) đưa ra là các khả năng: 

(1) chú ý đến các chi tiết của quá trình dạy và học (như tư duy của học sinh, câu 

hỏi của GV, và nội dung toán học); 

(2) xây dựng các chi tiết này để xem xét tác động của quyết định của GV về tiến 

bộ của học sinh đối với mục tiêu học tập bài học; 

(3) đề xuất cải tiến theo hình thức chiến lược thay thế mà GV có thể áp dụng để 

tăng cường cho học sinh cơ hội học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7  Khung phân tích bài học của Santagata và cộng sự 

(Santagata, Zannoni, & Stigler 2007) 

Santagata và cộng sự đã đề xuất khung phân tích bài học (Santagata, Zannoni, & 

Stigler 2007; Santagata & Angelici 2010) để hướng dẫn GV phân tích video giảng dạy, 

cả của người khác và của chính họ bao gồm bốn bộ câu hỏi: 

(1) Mục tiêu học tập chính của bài học là gì? 

Phân 

tích 

bài học 

Đưa ra giả thuyết 

về hiệu quả của 

việc giảng dạy lên 

việc học của học 

Phân tích 

tư duy và 

việc học 

của học 

sinh 

Đề xuất 

các cải 

tiến trong 

việc dạy 

Xác định mục tiêu  

bài học 
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(2) Học sinh có cố gắng để đạt được mục tiêu học tập không? Họ có gặp khó 

khăn không? Bạn có chứng cứ gì? Bằng chứng nào còn thiếu? 

(3) Quyết định hướng dẫn nào hỗ trợ học sinh trong việc đạt được mục tiêu học 

tập, quyết định nào không? 

(4) Làm thế nào có thể cải thiện bài học? GV có thể sử dụng chiến lược thay thế 

nào và làm thế nào để hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu học tập? 

Các thành phần của khung phân tích bài học của Santagata và cộng sự được mô 

tả như trong Hình 2.7. 

Công cụ này được sử dụng đối với cả GV hiện đang giảng dạy và GV tương 

lai (Santagata, 2009; Santagata & Guarino, 2011). Đây là những cơ sở trong các 

quá trình tham gia, xây dựng và đề xuất cải tiến. Ví dụ, để có thể xác định mục 

tiêu học tập, GV cần chú ý đến chi tiết cụ thể của nội dung toán học và nắm bắt 

các ý tưởng toán học chính. Để đánh giá sự tiến bộ của học sinh để đạt được các 

mục tiêu học tập, GV cần chú ý chi tiết các phát biểu và việc làm toán của học 

sinh và làm rõ thêm bằng chứng này như một khía cạnh để xem học sinh hiểu toán 

hay mắc sai lầm. Họ cũng cần chỉ ra bằng chứng về việc học tập của học sinh liên 

quan đến một mục tiêu học tập cụ thể (Yeh & Santagata, 2014). Để phân tích tác 

động của việc dạy học GV cần giải thích về mối liên hệ giữa nhiệm vụ cụ thể hoặc 

câu hỏi cốt lõi của bài học với kết quả học tập tương ứng. Cuối cùng, để đề xuất 

cải tiến hướng dẫn, GV phải phát triển các chiến lược và hiểu cách để chúng hỗ 

trợ học sinh đạt được mục tiêu học tập cụ thể. Các nghiên cứu tiếp theo của 

Santagata và cộng sự (Santagata & Guarino, 2011; Yeh & Santagata, 2016) đã tập 

trung làm rõ vai trò của các kỹ năng Tri nhận, Lý giải, Ra quyết định của giáo 

viên trong NLDH của họ. Họ đã có một quan sát sự ảnh hưởng cũng như sự phát 

triển của các kỹ năng này lên NLDH của các GV trong một giai đoạn phát triển từ 

lúc GV đó đang được đào tạo cho đến lúc trở thành các GV thực sự. Các kết quả 

nghiên cứu thu được đã khẳng định vai trò của các kỹ năng Tri nhận, lý giải và ra 

quyết định trong NLDH của giáo viên cũng như tính hiệu quả của phương pháp 

khảo sát dựa trên video (Yeh & Santagata, 2016). 

Mặc dù Santagata và cộng sự đã có những nghiên cứu sâu về vai trò của các kỹ 

năng Tri nhận, Lý giải, Ra quyết định và đưa vào mô hình năng lực của giáo viên (Yeh 

& Santagata, 2016) nhưng trong khung phân tích bài học chưa đánh giá rõ ràng được 

các kỹ năng này của giáo viên. Khung của Santagata (Santagata, Zannoni, & Stigler, 

2007; Santagata & Angelici, 2010) cũng chưa phân biệt được các khía cạnh nhận thức 
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của GV theo mô hình MKT, cũng là một thành phần quan trọng trong NLDH của giáo 

viên. Vì vậy, dựa trên ý tưởng của Santagata và cộng sự, chúng tôi đã phát triển một 

khung phân tích bài học nhằm đánh giá năng lực ghi chú của GV theo từng kiểu kiến 

thức cụ thể trong mô hình MKT. Chúng tôi cũng sử dụng khung này để đánh giá 

NLDH của GVTTL theo tiếp cận tình huống qua một thực nghiệm dựa trên quan sát 

video. Nội dung chi tiết của khung này được làm rõ trong phần tiếp theo. 

2.4.3. Đề xuất khung đánh giá năng lực dạy học theo tiếp cận tình huống dựa trên 

phân tích video 

Từ khung phân tích bài học được phát triển bởi Santagata (2007), chúng tôi đề xuất 

khung phân tích bài học MKT-PID (MKT-PID Lesson Analysis, MPLA) bao gồm 11 câu 

hỏi mở để đánh giá NLDH của GVTTL theo  tiếp cận  tình huống  (Hình 2.8). 

TT Câu hỏi MKT PID 

1 
Anh/chị có nhận xét gì về tính chính xác của các nội dung 

toán học được thể hiện trong bài dạy? 
CCK 

S_PID 

2 

GV có lý giải tính đúng/sai của các câu trả lời của học sinh 

hay không? Theo anh/chị, lý giải như vậy đã thoả đáng chưa? 

Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình huống đó thì anh chị sẽ lý 

giải thế nào? SCK 

 

3 

GV đã giải thích các khái niệm toán học mới trong bài học 

cho học sinh như thế nào? Theo anh/chị, giải thích như vậy 

đã hợp lý chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình huống đó 

thì anh chị sẽ giải thích thế nào? 

4 

Nội dung bài học có liên quan gì với các chủ đề trong các 

môn học khác? Hãy chỉ rõ kiến thức toán cao cấp nào có 

liên quan trực tiếp đến nội dung bài học này? 

HCK 

5 

Hãy chỉ rõ các phương pháp dạy học hoặc kỹ thuật dạy học 

GV đã sử dụng nhằm thúc đẩy việc học của học sinh trong 

bài dạy. Các phương pháp/kỹ thuật của GV đã giúp học 

sinh tiến triển kiến thức như thế nào? Anh/chị hãy đề xuất 

phương pháp/kỹ thuật dạy học nào khác để thúc đẩy việc 

học của học sinh trong bài dạy này. 

KCT P_PID 

6 

Hãy nhận xét về tính phù hợp của những ví dụ hay tình 

huống mà GV đưa ra trong bài dạy để minh họa kiến thức 

mới. Anh/Chị hãy thử đưa ra lý do vì sao GV đã sử dụng ví 
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dụ/tình huống như trong bài học để minh hoạ kiến thức mới. 

Nếu là anh/chị, anh/chị sẽ dùng ví dụ hay tình huống nào 

khác để minh họa kiến thức mới? 

7 

GV có đưa ra các hướng dẫn để giúp đỡ học sinh đạt được 

mục tiêu bài học không? Đó là những hướng dẫn nào (nếu 

có) và theo anh/chị các hướng dẫn đó có hợp lí không? 

Anh/chị hãy đưa ra một phương án dạy học khác thay thế 

phương án dạy học của GV trong video để hỗ trợ học sinh 

đạt được các mục tiêu học tập. Giải thích tại sao anh/chị cho 

rằng phương án của anh chị sẽ hỗ trợ tốt cho học sinh đạt 

được các mục tiêu học tập. 

8 

GV có đưa ra các câu hỏi hay bài tập nào để đánh giá việc 

hiểu bài của học sinh không? Đó là những câu hỏi/bài tập 

nào (nếu có) và theo anh/chị các câu hỏi/bài tập đó có hợp lí 

không? Anh/chị hãy đưa ra các câu hỏi/bài tập khác thay 

thế để đánh giá việc hiểu bài của học sinh. Giải thích tại sao 

anh/chị cho rằng phương án của anh chị sẽ đánh giá học 

sinh hiệu quả. 

9 
Theo anh/chị, học sinh có đang tiến triển tốt theo hướng đạt 

được mục tiêu bài học không? Giải thích cụ thể. 

KCS 

10 

Theo anh/chị, học sinh gặp những khó khăn gì liên quan 

đến nội dung bài học? Điều gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy 

hứng thú khi học nội dung này? 

11 

Theo anh/chị, mục tiêu chính của bài học là gì (bao gồm cả 

kiến thức, kỹ năng, năng lực của học sinh)? Mục tiêu bài 

học có liên quan như thế nào với các kiến thức toán học 

sinh đã được học và sẽ được học (cụ thể học lớp nào)? 

 

KCC 

 

Hình 2.8  Khung phân tích bài học MPLA 

Bảng hỏi được chia thành 2 nhóm: 4 câu thuộc lĩnh vực S_PID (Hướng dẫn môn 

học: Tri nhận, lý giải và ra quyết định) và 7 câu thuộc lĩnh vực P_PID (Hướng dẫn sư 

phạm: Tri nhận, lý giải và ra quyết định). 
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Hình 2.9 Mô tả các thành phần trong MPLA 

Các câu hỏi trong nhóm S_PID tập trung vào đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, 

ra quyết định liên quan đến lĩnh vực kiến thức nội dung môn học. Các câu hỏi trong 

nhóm P_PID tập trung đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định liên quan đến 

lĩnh vực kiến thức nội dung sư phạm. Khung này có thể áp dụng để đánh giá NLDH 

của GVTTL theo tiếp cận tình huống đối với bất kỳ chủ đề dạy học nào. Ở đây chúng 

tôi tập trung vào phân tích khung thông qua chủ đề dạy học ý nghĩa của đạo hàm trong 

kinh tế. Như vậy các câu hỏi trong MPLA đánh giá được các kỹ năng đặc thù trong 

tình huống dạy học kết hợp với các kiểu kiến thức trong mô hình MKT. Các thành 

phần cụ thể liên quan đến kỹ năng và kiến thức của GVTTL được đánh giá trong 

khung phân tích bài học MKT-PID được mô tả ở Hình 2.9. Vòng phía trong là các kỹ 

năng đặc thù được đánh giá, vòng ngoài gồm 6 kiểu kiến thức trong mô hình MKT được 

đánh giá trong mối liên hệ với các kỹ năng đặc thù. 

 

Kết luận chƣơng 2 

 

Trong chương 2, chúng tôi trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến mô hình về các 

kiểu kiến thức toán để dạy học và các mô hình đánh giá NLDH của GVTTL theo cả 

hai tiếp cận nhận thức và tình huống. Nghiên cứu đã làm rõ mô hình kiến thức toán để 

dạy học MKT được đề xuất từ Ball và cộng sự (2008). Kết quả nghiên cứu cho thấy ý 

nghĩa quan trọng của mô hình kiến thức toán để dạy học chính là khía cạnh nhận thức 

trong mô hình NLDH định hướng nhận thức của Kaiser và cộng sự (2012) và là yếu tố 
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nền tảng trong mô hình NLDH định hướng tình huống của Blömeke và cộng sự 

(2015). Nghiên cứu đã mô tả cụ thể năng lực ghi chú của giáo viên và ý nghĩa của cac 

kỹ năng Tri nhận, Lý giải, Ra quyết định của giáo viên trong NLDH của họ qua các 

công trình của Santagata và cộng sự (2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016). Từ đó, 

chúng tôi cũng đã đề xuất một khung phân tích bài học phù hợp hơn để đánh giá 

NLDH của GVTTL theo các kỹ năng tình huống đặc thù trên nền tảng các kiểu kiến 

thức phân loại theo mô hình MKT. Các kết quả nghiên cứu của các tác giả cũng khẳng 

định tính hiệu quả của phương pháp đánh giá NLDH của GVTTL dựa vào video. Việc 

phân tích các yếu tố lý thuyết này cho phép chúng tôi định vị cách tiếp cận vấn đề và xác 

định mục tiêu nghiên cứu, từ đó chúng tôi vận dụng vào ngữ cảnh dạy học chủ đề đạo 

hàm trong phần tiếp theo. 
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Chƣơng 3. KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN  

ĐỂ DẠY HỌC ĐẠO HÀM 

Kế thừa kết quả của các nghiên cứu được trình bày trong hai chương trước, chúng 

tôi phát triển mô hình kiến thức toán và năng lực để dạy học của GVTTL vào chủ đề đạo 

hàm. Từ đó chúng tôi đưa ra mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu của đề tài. 

3.1. Sơ lƣợc lịch sử và tri thức luận của khái niệm đạo hàm 

Có khá nhiều tài liệu trình bày về lịch sử của giải tích, trong phần này chủ yếu 

chúng tôi tham khảo từ David B. Johnson, Thomas A. Mowry (2004), Judith V. 

Grabiner, (1983), Carl Boyer (1959), Ngô Minh Đức (2013). 

Từ cuối thế kỉ 16, mầm mống của khái niệm đạo hàm đã xuất hiện ngầm ẩn 

trong phương pháp giải quyết bài toán tìm tiếp tuyến của đường cong được đề xuất 

bởi nhà toán học Pháp Pierre de Fermat (1630). Bài toán xác định tiếp tuyến đường 

cong có thể nói là động lực thúc đẩy chủ yếu mà việc giải quyết nó giúp nảy sinh ra 

các ý tưởng về đạo hàm. Đến thế kỉ 17, thừa hưởng những phương pháp xuất hiện 

trước đó trong việc giải quyết bài toán tìm tiếp tuyến và tính diện tích, tiếp thu 

những ý tưởng của các nhà toán học đi trước như Fermat hay Barrow… Newton và 

Leibniz đã tổng hợp chúng trong hai khái niệm tổng quát là đạo hàm và tích phân 

và chứng minh được ―định lý cơ bản‖ nhờ đó chỉ ra rằng chúng là hai khái niệm 

đảo ngược của nhau. 

Đối với Newton, dù ban đầu ông cũng tiếp cận với ý tưởng mới trong các phương 

pháp tìm tiếp tuyến của Fermat và đặc biệt là Barrow nhưng khái niệm đạo hàm mà 

ông xây dựng nên lại dựa trên những quan điểm cơ sở đến từ vật lí. Quan niệm này 

được Newton đưa ra trong ―Phương pháp fluxi và các chuỗi vô hạn” được viết vào 

khoảng 1671 nhưng đến 1736 mới xuất bản. Ở đó ông xây dựng các yếu tố của giải 

tích trên cơ sở khái niệm chuyển động, và đạo hàm được xem như là tốc độ biến đổi 

của một đại lượng theo thời gian. Sau đó, Newton đưa ra một phương pháp nữa để 

trình bày lại giải thích của mình. Phương pháp liên quan đến ―tỉ số tới hạn‖ (ultimate 

ratios)  xuất hiện trong luận văn ―cầu phương đường cong‖ xuất bản năm 1704. Người 

ta xem đây là nỗ lực của Newton để làm cho lý thuyết của ông trở nên có cơ sở hơn. Ở 

đó ông phát biểu rằng: ―Trong toán học, những sai số dù là rất nhỏ cũng không được 

bỏ qua‖. Thế nên Newton đã loại bỏ đi tất cả các dấu vết của những đại lượng vô cùng 

bé, và thay thế chúng bằng một thuyết mới về các tỉ số tới hạn. Đối với tỉ số tới hạn 

giữa các đại lượng vô cùng bé này, ông cho rằng phải hiểu đó là ―tỉ số giữa các đại 

lượng, không phải trước hay sau khi chúng bị triệt tiêu, mà là cùng với thời điểm 

chúng triệt tiêu‖. 
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Nếu như Newton xem đạo hàm như là tốc độ biến đổi của một đại lượng rồi dùng 

khái niệm này để giải quyết bài toán tiếp tuyến thì Leibniz lại dựa trên ý tưởng về cái 

gọi là ―tam giác đặc trưng‖. Dựa trên ý tưởng này, Leibniz đã đưa ra khái niệm ―vi 

phân‖ năm 1675 và dùng nó làm cơ sở cho lý thuyết của mình. 

Mặc dù còn nhiều điểm mơ hồ trong lý thuyết của Newton và Leibniz, chẳng hạn 

với phương pháp của Leibniz thì tỉ số vi phân một cách chính xác nghĩa là gì? Trong 

định nghĩa của Newton tuy rằng đạo hàm có thể hiểu một cách trực giác là tốc độ biến 

thiên nhưng trong các chứng minh của ông lại liên quan đến ―đại lượng vô cùng bé 

‖. Có lúc thì   được xem là khác 0 (rút gọn hai vế được cho  ), có lúc lại xem nó 

bằng 0 (khử đi trong kết quả cuối cùng). Tuy vậy, các khái niệm về đạo hàm, vi phân 

cùng với hệ thống kí hiệu tiện lợi của Leibniz và định lý cơ bản của giải tích đã đem 

đến một công cụ vô cùng mạnh mẽ cho những giai đoạn phát triển về sau. 

Vào năm 1715, một phát minh quan trọng khác có ảnh hưởng đến sự phát triển 

của khái niệm đạo hàm của Brook Taylor chính là công thức khai triển Taylor mà 

chúng ta đang dùng hiện nay. Khi khảo sát tính chất của các sai phân hữu hạn, Taylor 

đã biểu diễn  f x h  theo  f x  và các tỉ số vi phân của nó với các bậc khác nhau. 

Taylor sau đó cho các vi phân này nhỏ đến vô cùng và thay thế các tỉ số vi phân bằng 

đạo hàm các bậc khác nhau và thu được công thức sau: 

   
       2' ''

... ...
1! 2! !

n

nf x f x f x
f x h f x h h h

n
        

Công thức Taylor sau đó đã trở thành một công cụ hữu hiệu để nghiên cứu hàm 

số và việc nghiên cứu về chuỗi Taylor đã cung cấp một cách nhìn hoàn toàn mới về 

bản chất của đạo hàm. Đầu tiên, Euler đã sử dụng khai triển này trong nghiên cứu 

của mình về chuỗi lũy thừa và đã giải quyết triệt để bài toán tìm cực trị hàm số mà từ 

đó Lagrange đã giúp cho đạo hàm có được một cách quan niệm mới. Vào năm 1797, 

Lagrange phát biểu rằng, bất kì một hàm số nào (nghĩa là, một biểu thức giải tích bất 

kì, hữu hạn hay vô hạn) đều có một khai triển thành chuỗi lũy thừa: 

    2( ) ( ) ...f x h f x p x h q x h      

Trong khai triển này, Lagrange đã đưa ra định nghĩa cho một hàm số mới: hàm 

số ( )p x  (hệ số của số hạng tuyến tính theo h ) và gọi hàm số này là ―hàm số dẫn xuất 

cấp một‖ của  f x . Thuật ngữ ―hàm số dẫn xuất‖ (derived function) chính là nguồn 

gốc của từ ―đạo hàm‖ mà chúng ta sử dụng bây giờ, cùng với đó Lagrange cũng đưa 

vào kí hiệu  'f x  cho ―hàm số đạo hàm‖ này. Định nghĩa mới mẻ này về đạo hàm đã 

giải phóng đạo hàm khỏi những quan niệm hạn chế trước đó. Đạo hàm bây giờ là một 
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hàm số. Mặc dù định nghĩa mới này của Lagrange là không hoàn toàn thỏa đáng bởi lẽ 

nó phải giả thiết rằng mỗi hàm khả vi bất kỳ đều phải là tổng của một chuỗi Taylor 

nhưng quan niệm này của Lagrange lại dẫn ông đến một trong những đặc trưng quan 

trọng nhất của khái niệm đạo hàm, sau này trở thành một gợi ý quan trọng cho Cauchy 

trong nỗ lực xây dựng cho đạo hàm một cơ sở chặt chẽ. 

Trong tác phẩm ―Giải tích vô hạn‖ (Calcul infinitesimal) xuất bản năm 1823, 

Cauchy lần đầu tiên đã đưa ra một quan niệm mới rõ ràng và mạnh mẽ về khái niệm 

đạo hàm. Về thực chất, Cauchy cũng định nghĩa đạo hàm theo quan điểm như các nhà 

toán học đi trước, đó là xem đạo hàm như là một giới hạn của tỉ số các vi phân. Điểm 

khác biệt quan trọng là ở cách hiểu rõ ràng và chính xác của ông về khái niệm giới 

hạn. Tuy nhiên để có được định nghĩa chặt chẽ theo ngôn ngữ epsilon và delta thì phải 

nói đến Weierstrass. Vào năm 1850, Karl Weierstrass bắt đầu một khóa học tại Đại 

học của Berlin. Trong khóa học của mình, ông đã tạo ra các bất đẳng thức đại số để 

thay thế các diễn đạt bằng lời trong những định lý của giải tích. Cũng trong khóa học 

đó, ông sử dụng sự phân biệt rõ ràng của mình giữa hội tụ đều và hội tụ theo từng 

điểm cùng với kĩ thuật delta-epsilon để hình thành nên một hệ thống chặt chẽ cho giải 

tích. Hơn thế nữa, với quan niệm ―tĩnh‖ của các biến, ông đã giải đáp được câu hỏi dai 

dẳng tồn tại từ trước đó. Đó là trong cách hiểu của Newton và Leibniz về đạo hàm như 

là tỉ số tới hạn hay tỉ số các vi phân thì liệu rằng trong khi tiến dần đến giới hạn của 

nó, có thể nào đạt đến giới hạn đó hay không? Nghĩa là trong định nghĩa giới hạn theo 

ngôn ngữ ,  của Weierstrass: 

lim ( ) 0, 0 : ,| | | ( ) | .
x a

f x L x D x a f x l   


             

Các giá trị của x thuộc lân cận của a được xem là tĩnh, riêng biệt và hoàn toàn 

không dùng đến ý niệm về sự ―tiến dần đến‖ trong định nghĩa này. Ngoài ra 

Weirstrass còn phát hiện được một hàm số liên tục ở khắp nơi nhưng lại không có 

đạo hàm ở điểm nào. Điều này đã cho thấy các nhà toán học trong giai đoạn này đã 

nắm vững các khái niệm về đạo hàm, về giới hạn và sự tồn tại giới hạn rõ ràng như 

thế nào. 

Khi phân tích sâu hơn thuộc tính của một khái niệm, Sfard (1991) đưa ra khung 

quá trình –đối tượng để nói về bản chất kép của các khái niệm toán học (Sfard, 1991). 

Nghiên cứu của Sfard (1991) về lịch sử và sự phát triển tâm lí của các khái niệm toán 

học cho thấy một sự chuyển đổi từ một quá trình hoặc một quan niệm động đến một 

quan niệm cấu trúc tĩnh. Theo Sfard, quá trình chính là các tác động lên những đối 

tượng cho trước. Mỗi quá trình được cụ thể hóa thành một đối tượng bị tác động bởi 

những quá trình khác. Điều này tạo nên một chuỗi những thứ mà bà gọi là cặp quá 

trình-đối tượng. Theo quan điểm này, Michelle J. Zandieh (2000) đã phát triển một 
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khung lí thuyết đầy đủ cho khái niệm đạo hàm (Hình 3.1). Khung này được xem như 

là một ―bản đồ‖, một công cụ mà GV chúng ta, các nhà nghiên cứu và phát triển 

chương trình có thể sử dụng khi chúng ta suy nghĩ về việc dạy và học khái niệm đạo 

hàm. Khung mô tả khái niệm đạo hàm của Zandieh có hai thành phần chính: các cách 

biểu diễn hay là ngữ cảnh khác nhau và các lớp quá trình-đối tượng. 

Lớp quá trình-

đối tƣợng 

Các ngữ cảnh 

Đồ thị Bằng lời 
Mô hình 

vật lý 

Biểu diễn 

đại số 
Cái khác 

Độ dốc Tốc độ Vận tốc 
Thương của 

các số gia 
 

Tỉ số      

Giới hạn      

Hàm số      

Hình 3.1 Sơ đồ khung khái niệm đạo hàm với các lớp đối ngẫu quá trình-đối tượng 

Với bảng trên, tác giả đã chỉ ra ba lớp quá trình-đối tượng trong cách hiểu về 

khái niệm đạo hàm: lớp tỉ số, lớp giới hạn, lớp hàm số. Cụ thể, xét định nghĩa hình 

thức của đạo hàm:  
0

( ) ( )
( ) lim

h

f x h f x
f x

h

 
 

 
thì đạo hàm của hàm số ( )f x  được 

ký hiệu ( )f x   là một hàm số mà tất cả giá trị tại bất kỳ điểm nào cũng được xác định 

là giới hạn của một tỉ số. Những khía cạnh của khái niệm đạo hàm được gạch chân ở 

trên (tỉ số, giới hạn, hàm số) chính là ba ―lớp‖ của khung. Mỗi ô trống trong bảng hai 

chiều thể hiện một khía cạnh của đạo hàm ứng với mỗi lớp và dạng biểu diễn theo một 

ngữ cảnh nào đó. Ví dụ ở lớp tỉ số, trong ngữ cảnh đồ thị thì nó mô tả độ dốc của cát 

tuyến cắt đồ thị của hàm mà chúng ta đang nghiên cứu đạo hàm của nó, cụ thể là tỉ số 

tung độ trên hoành độ, còn trong biểu diễn đại số thì nó là thương của số gia hàm số và 

số gia biến số. Kết hợp các lớp vào mỗi ngữ cảnh (biểu diễn) hình thành nên một ma 

trận phác thảo cấu trúc của khái niệm đạo hàm. 

Như khung lí thuyết của Zandieh đã chỉ ra, để hiểu khái niệm người học phải 

hoạt động với nhiều lớp quá trình – đối tượng khác nhau trước khi đi đến kết quả cuối 

cùng được gắn kết vào một đối tượng là đạo hàm. Người học cần hiểu đạo hàm như 

một quá trình gồm nhiều lớp (quan niệm quá trình-quan niệm động) trước khi có thể 

nhận thức nó như một đối tượng (quan niệm cấu trúc-quan niệm tĩnh), mà muốn vậy lại 

phải đặt quá trình này vào một ngữ cảnh nào đó. Mỗi lớp khái niệm đạo hàm (tỉ số, giới 

hạn, hàm số) lại có thể vừa được xem như đối tượng vừa được xem như qúa trình. Ví dụ 

một tỉ số hay một thương số có thể được xem như kết quả một phép chia, nhưng về mặt 
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cấu trúc có thể xem như một cặp số nguyên với cấu trúc phép toán. Về mặt động, giới 

hạn có thể được xem như một quá trình tiếp cận giá trị giới hạn, về mặt tĩnh có thể thông 

qua định nghĩa epsilon-delta. Lớp hàm số có thể được xem như một quá trình lấy một 

phần tử thuộc tập xác định và tác động một quy tắc lên nó, về mặt tĩnh có thể xem hàm 

số như một tập hợp các cặp sắp thứ tự. 

Khái niệm đạo hàm bao gồm ba lớp quá trình-đối tượng được liên kết trong một 

chuỗi. Quá trình đầu tiên là quá trình chia (tỉ số) chính là việc thực hiện phép chia giữa hai 

đối tượng (hai khoảng cách, hai độ dài, một khoảng cách và một thời gian ...). Quá trình 

đó (tỉ số, độ dốc, vận tốc …) lại được xem như một đối tượng được sử dụng trong quá 

trình tiếp theo, là việc lấy giới hạn. Quá trình giới hạn chính là việc xác định giá trị mà các 

tỉ số đó dần đến (giá trị giới hạn, độ dốc tại một điểm trên một đường, vận tốc tức thời). 

Quá trình giới hạn đó lại được xem như một đối tượng cụ thể, được sử dụng để xác định 

mỗi giá trị của hàm đạo hàm. Hàm đạo hàm tác động như một quá trình cho các giá trị đầu 

vào dần tới vô hạn (nếu có) và mỗi kết quả cho ra một giới hạn của các thương khác nhau 

tại điểm đó. Hàm đạo hàm cũng có thể được xem như một đối tượng cụ thể như là một 

hàm bất kỳ nào đó. (Hàm đạo hàm có thể được xem như là một đối tượng, kết quả của 

một quá trình khác là phép lấy đạo hàm). 

Mặc dù chỉ có bốn cột được đặt tên cụ thể nhưng cũng có thể có nhiều cột khác 

tương ứng với các ngữ cảnh (biểu diễn) khác nhau của đạo hàm. Chúng tôi sẽ làm rõ 

khung này trong ngữ cảnh xem đạo hàm như là Tốc độ thay đổi. Khi đó, lớp thứ nhất, 

tỉ số có thể được sử dụng để đo lường tốc độ thay đổi trung bình của biến phụ thuộc 

đối với sự thay đổi của biến độc lập. Việc tính toán tỉ số này là một quá trình. Chúng ta 

có thể biểu diễn tỉ số này theo ký hiệu Leibniz là 
y

x




. Quá trình xác định tốc độ trung 

bình này lại được sử dụng như là một đối tượng trong quá trình thứ hai, quá trình giới 

hạn. Quá trình giới hạn bao gồm phân tích một dãy tốc độ thay đổi trung bình khi mẫu 

số của tỉ số dần về 0. Chúng ta có thể biểu diễn điều này bằng ký hiệu Leibniz là 

0
lim
x

y

x 




. Kết quả của quá trình giới hạn này chính là tốc độ thay đổi tức thời, biểu diễn 

là 
dy

dx
, được sử dụng như một đối tượng trong việc xây dựng hàm đạo hàm. Giá trị 

hàm số tại mỗi điểm đã được mô tả bởi quá trình giới hạn. Quá trình hàm số mà chúng 

ta sẽ nhấn mạnh ở đây là sự thay đổi của các giá trị đầu vào so với đầu ra hoặc các giá 

trị tốc độ thay đổi tức thời. Hàm số như là một quá trình và không dễ dàng biểu diễn 

nó như là đối tượng bởi ký hiệu Leibniz. 
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Bằng cách sử dụng khung khái niệm đạo hàm như của Zandieh, sự hiểu biết của 

học sinh về đạo hàm phát triển từ sự hiểu biết từng phần, mỗi học sinh có một sự 

hiểu biết đầy đủ hơn từ một bộ sưu tập các miếng ghép khác nhau của mình. Khung 

quá trình-đối tượng này không chỉ để ghi nhận liệu một học sinh đã phát triển từng 

khía cạnh của sự hiểu biết khái niệm đạo hàm hay chưa, mà còn có thể được sử dụng 

để ghi nhận liệu một cuốn sách giáo khoa hoặc một bộ tài liệu giảng dạy có cung cấp 

cho học sinh cơ hội để học các quá trình cơ bản trong nhiều ngữ cảnh hay không. 

Khung có thể cũng được sử dụng để phân tích các bài giảng trên lớp xem các khía 

cạnh nào của khái niệm đạo hàm liên quan đến lập luận của học sinh và các câu hỏi, 

giải thích của giáo viên. 

Cách trình bày khái niệm đạo hàm trong SGK và các giáo trình toán cao cấp hiện 

nay ở các trường đại học hầu như không phân tích rõ các lớp quá trình-đối tượng ẩn 

dưới khái niệm đạo hàm. Do đó, học sinh và ngay cả các GVTTL thường không có 

những hiểu biết bản chất của khái niệm dẫn đến những khó khăn trong việc dạy và học 

các nội dung liên quan đến đạo hàm, đặc biệt là những bài toán về ý nghĩa và các ứng 

dụng của đạo hàm. Sau đây chúng tôi sẽ mô tả cách trình bày các ý nghĩa và ứng dụng 

trong kinh tế của đạo hàm trong SGK và giáo trình toán cao cấp ở các trường đại học. 

3.2. Ý nghĩa của đạo hàm 

3.2.1. Ý nghĩa hình học 

Đạo hàm của hàm số tại một điểm là hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

tại điểm đó hay nói cách khác đạo hàm của hàm số phản ánh độ dốc của đồ thị hàm 

số tại điểm đó. Cụ thể, ta có định lí sau được phát biểu trong chương trình toán lớp 

11 trung học phổ thông (SGK, tr151): ―Cho hàm số ( )y f x  xác định trên khoảng 

 ;a b  và có đạo hàm tại  0 ;x a b . Gọi (C) là đồ thị của hàm số đó. Khi đó, đạo 

hàm của hàm số ( )y f x  tại điểm 0x  là hệ số góc của tiếp tuyến 0M T  của (C) tại 

điểm  0 0 0; ( ) .M x f x ‖ Từ định lí này, chúng ta có thể viết được phương trình tiếp 

tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm cho trước. 

Ngoài ý nghĩa hình học được phát biểu tường minh như ở trên, sgk toán 12 có 

giới thiệu thêm các ý nghĩa hình học khác của đạo hàm qua nội dung ứng dụng của 

đạo hàm để khảo sát hàm số và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Cụ thể, nếu một hàm 

số tăng thì tiếp tuyến sẽ có hệ số góc dương và đạo hàm tại điểm đó dương và một 

hàm số giảm thì tiếp tuyến sẽ có hệ số góc âm và đạo hàm tại điểm đó âm. Nếu một 

đường cong có đỉnh (đáy) trơn và nó là điểm ranh giới giữa các khoảng tăng, giảm 

của hàm số thì tiếp tuyến tại đó song song với trục hoành và đạo hàm của hàm số 

tại đó bằng 0. 
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3.2.2. Ý nghĩa vật lý 

Ý nghĩa vật lý của đạo hàm được thể hiện trong SGK toán 11 qua hai bài toán: 

vận tốc tức thời và cường độ tức thời, được giới thiệu ngay từ đầu bài học. Sau đó hai 

kết quả này được chính xác hóa lại như sau. 

a) Vận tốc tức thời 

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình ( )s s t , với ( )s s t  là một 

hàm số có đạo hàm. Khi đó vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm 0t là đạo 

hàm của hàm số tại 0t : 0 0( ) ( )v t s t . 

b) Cường độ tức thời 

Nếu điện lượng Q  truyền trong dây dẫn là một hàm số của thời gian: ( )Q Q t  

( ( )Q Q t là một hàm số có đạo hàm) thì cường độ tức thời của dòng điện tại thời 

điểm 0t  là đạo hàm của hàm số ( )Q Q t tại 0t : 0 0( ) ( ).I t Q t  

Ngoài hai ý nghĩa này thì SGK còn giới thiệu ý nghĩa cơ học của đạo hàm qua 

khái niệm gia tốc tức thời. 

3.2.3. Ý nghĩa giải tích 

Ý nghĩa giải tích của đạo hàm không được phát biểu tường minh ở trong SGK 

nhưng được đề cập đến qua khái niệm vi phân và ứng dụng vào tính gần đúng. Công 

thức tính gần đúng được giới thiệu trong SGK toán 11 như sau (tr171): 

     0 0 0f x x f x f x x      

Chẳng hạn, để tính gần đúng 3,99  , ta đặt ( )f x x  . Khi đó, 
1

( )
2

f x
x

  . 

Theo công thức tính gần đúng, với 0 4, 0,01x x    , ta có 

     (3,99) 4 0,01 4 4 ( 0,01).f f f f       

Tức là 
1

3,99 4 0,01 4 ( 0,01) 1,9975.
2 4

       

3.2.4. Ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế 

SGK và giáo trình toán cao cấp dành cho các trường sư phạm hiện hành chưa 

phát biểu rõ ràng ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế mà chỉ xuất hiện trong một số bài 

toán rời rạc. 

Trong giáo trình toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Lê, 2011), ý nghĩa của 

đạo hàm trong kinh tế được đề cập đến ở những khía cạnh sau: 

 Đạo hàm và giá trị cận biên trong kinh tế 

 Tính hệ số co dãn của cung và cầu theo giá 
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 Quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên 

 Sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào hai khía cạnh: đạo hàm và giá trị 

cận biên trong kinh tế và quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên. 

a) Đạo hàm và giá trị cận biên trong kinh tế 

Xét mô hình hàm số 

( ),y f x  

trong đó, x  và y  là các biến số kinh tế (ta coi biến độc lập x  là biến số đầu vào 

và biến phụ thuộc y  là biến số đầu ra). Trong kinh tế học người ta quan tâm đến xu 

hướng biến thiên của biến phụ thuộc y  tại một điểm 0x  khi biến phụ thuộc x  thay đổi 

một lượng nhỏ. Theo định nghĩa đạo hàm: 

0 0
0

0 0

( ) ( )
( ) lim lim .

x x

f x x f xy
f x

x x   

  
  

   

Khi x  có giá trị tuyệt đối đủ nhỏ ta có: 

0 0
0

0 0 0

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ).

f x x f xy
f x

x x

y f x x f x f x x

  
 

 

       

 

Khi 1x  , ta có 0( ).y f x   Như vậy, đạo hàm 0( )f x  biểu diễn xấp xỉ lượng 

thay đổi giá trị của biến phụ thuộc y khi biến độc lập x  tăng thêm một đơn vị. 

Khi xét mô hình ( )y f x biểu diễn ảnh hưởng của biến số kinh tế x  đối với biến 

số kinh tế y , các nhà kinh tế gọi 0( )f x là giá trị y -cận biên của x  tại điểm 0x . 

Đối với mỗi hàm kinh tế, giá trị cận biên có các tên gọi cụ thể khác nhau: đối với 

mô hình hàm sản xuất, giá trị cận biên được gọi là sản phẩm hiện vật cận biên của lao 

động; đối với mô hình hàm doanh thu, giá trị cận biên được gọi là doanh thu cận biên; 

đối với mô hình hàm chi phí, giá trị cận biên được gọi là chi phí cận biên; đối với hàm 

tiêu dùng, được gọi là xu hướng tiêu dùng cận biên; đối với hàm tiết kiệm, được gọi là 

xu hướng tiết kiệm cận biên. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ xét mô 

hình hàm chi phí. 

b) Quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên 

Trong kinh tế, người ta dùng hàm chi phí biểu diễn tổng chi phí TC ở mỗi mức 

sản lượng Q: 

TC = TC(Q) 
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Khi phân tích sản xuất, cùng với hàm chi phí, người ta còn sử dụng hàm chi phí 

bình quân và hàm chi phí cận biên. Ở mỗi mức sản lượng Q, chi phí bình quân là 

lượng chi phí tính bình quân trên một đơn vị sản phẩm: 

( )TC Q
AC

Q
  

Chi phí cận biên tại mỗi mức sản lượng Q là số đo xấp xỉ lượng chi phí gia tăng 

khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Hàm chi phí cận biên là đạo hàm của hàm 

tổng chi phí: 

( )MC TC Q  

Ta có:
2

( )
( ) .

'( )

TC
TC

TC TC Q TC MC ACQ
AC Q

Q Q Q Q

     
    
 

 

Do Q > 0 nên dấu của ( )AC Q   cùng dấu với MC – AC. Từ đây suy ra: 

 Nếu MC > AC thì ( )AC Q  > 0, tức là chi phí cận biên lớn hơn chi phí bình quân 

thì chi phí bình quân tăng. 

 Nếu MC < AC thì ( )AC Q  < 0 , tức là chi phí cận biên nhỏ hơn chi phí bình 

quân thì chi phí bình quân giảm. 

 MC = AC khi và chỉ khi ( )AC Q  = 0, tức là chi phí bình quân chỉ có thể đạt cực 

tiểu tại điểm mà chi phí bình quân bằng chi phí cận biên. 

3.3. Kiến thức để dạy học ý nghĩa của đạo hàm 

Để định hướng rõ hơn việc thiết kế công cụ nghiên cứu, chúng tôi đặc trưng cụ 

thể các kiểu kiến thức mà người GVTTL cần có để có thể dạy học hiệu quả ý nghĩa 

đạo hàm dựa vào mô hình MKT. 

3.3.1. Kiến thức nội dung chung về ý nghĩa của đạo hàm 

Dựa vào đặc trưng của kiểu kiến thức nội dung chung mà Ball và cộng sự đã chỉ 

ra trong mô hình MKT, là những kiến thức về nội dung toán và kỹ năng mang tính phổ 

biến, thông thường. Chúng tôi vận dụng vào ngữ cảnh dạy học ý nghĩa của đạo hàm mà 

chúng tôi gọi là kiến thức nội dung chung về ý nghĩa của đạo hàm được mô tả thông qua 

bảng sau. 

Kiến thức nội dung chung về ý nghĩa của đạo hàm 

 Trả lời hay giải đúng bài toán về các ý nghĩa của đạo hàm trong ngữ cảnh thông 

thường: ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý, ý nghĩa giải tích (xấp xỉ) 

 Nhận ra, sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu toán thông thường 
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liên quan đến ý nghĩa của đạo hàm: tiếp tuyến, vận tốc tức thời, xấp xỉ, đạo hàm tại 

một điểm, tốc độ biến thiên tức thời, đồ thị hàm số ―gãy‖ hay ―không gãy‖, giới 

hạn, liên tục… 

 Nhận ra, sử dụng được những quy trình, thuật toán, công thức toán thông thường, 

phổ biến: tính giới hạn, tính giá trị hàm số tại một điểm… 

 Nhận ra tính đúng, sai của một câu trả lời cho một câu hỏi liên quan đến các ý 

nghĩa của đạo hàm. 

3.3.2. Kiến thức nội dung đặc thù về ý nghĩa của đạo hàm 

Kiến thức nội dung đặc thù là một kiểu kiến thức nội dung môn học chuyên biệt, đặc 

thù và cần thiết cho việc dạy toán và cho các giáo viên. Trên cơ sở phân tích khái niệm 

đạo hàm theo khung của Zandieh (2000), chúng tôi nhận thấy trong ngữ cảnh dạy học ý 

nghĩa của đạo hàm, kiến thức nội dung đặc thù có thể được mô tả bởi các đặc trưng sau. 

Kiến thức nội dung đặc thù về ý nghĩa của đạo hàm 

 Bình luận, lý giải về tính đúng, sai của câu trả lời của học sinh liên quan đến ý nghĩa 

của đạo hàm 

 Sử dụng một biểu diễn hoặc liên kết các biểu diễn khác nhau của khái niệm đạo hàm 

 Hiểu được các quá trình ẩn dưới đối tượng và mối liên hệ giữa các lớp quá trình-đối 

tượng trong định nghĩa đạo hàm để đưa ra được các ví dụ minh hoạ, giải thích cho các 

ý tưởng toán học liên quan đến ý nghĩa đạo hàm. 

 Đánh giá, hiểu được các nội dung toán trong sách giáo khoa 

 Sửa đổi một nhiệm vụ toán sao cho nó dễ hơn hoặc khó hơn đối với học sinh 

 Lựa chọn, mô tả các định nghĩa toán học sao cho nó khả dụng hơn đối với học sinh 

3.3.3. Kiến thức nội dung theo chiều ngang về ý nghĩa của đạo hàm 

Kiến thức nội dung theo chiều ngang thường là sự hiểu biết về các ngữ cảnh toán 

học rộng hơn, cách nhìn xa hơn, rộng hơn, cao hơn về một chủ đề nội dung toán nào đó 

được giảng dạy trong chương trình. Theo Ball và cộng sự (2008) thì đây vẫn là một kiểu 

kiến thức thuộc lĩnh vực kiến thức nội dung. Trong ngữ cảnh dạy học ý nghĩa của đạo 

hàm, chúng tôi mô tả các đặc trưng của kiểu kiến thức nội dung theo chiều ngang như sau. 

Kiến thức nội dung theo chiều ngang về ý nghĩa của đạo hàm 

 Thực hiện các kết nối giữa các nội dung trong chủ đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm 

 Thực hiện các kết nối giữa các mạch kiến thức trong toán học, đưa ra được các ý 

tưởng có liên quan để giải quyết bài toán về ý nghĩa đạo hàm 

 Nối khớp kiến thức toán phổ thông với kiến thức toán cao cấp, rộng hơn, xa hơn về 

chủ đề đạo hàm, ý nghĩa của đạo hàm. 
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3.3.4. Kiến thức về việc học ý nghĩa đạo hàm của học sinh 

Kiến thức về việc học của học sinh là kiểu kiến thức sư phạm của GV về việc 

học sinh hiểu nội dung vấn đề toán như thế nào, kết hợp với chính bản thân nội dung 

toán học đó. Dựa trên những đặc trưng mà Ball và cộng sự đã chỉ ra, kết hợp với 

khung khái niệm đạo hàm của Zandieh (2001), chúng tôi mô tả kiểu kiến thức về việc 

học ý nghĩa đạo hàm của học sinh như sau. 

Kiến thức về việc học ý nghĩa đạo hàm của học sinh 

 Dự đoán suy nghĩ hay câu trả lời thường gặp của học sinh khi học định nghĩa và ý 

nghĩa của đạo hàm 

 Dự đoán các quan niệm, cách lý giải của học sinh đối với câu trả lời của các em liên 

quan đến khái niệm đạo hàm theo các lớp quá trình-đối tượng 

 Dự đoán về những gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy thú vị hay có động lực khi GV 

đưa ra một ví dụ về ý nghĩa của đạo hàm 

 Dự đoán những khó khăn, sai lầm, quan niệm sai của học sinh khi làm các bài toán 

liên quan đến khái niệm đạo hàm, các biểu diễn và ý nghĩa khác nhau của đạo hàm. 

Các khó khăn khi nhận ra quá trình ẩn dưới đối tượng liên quan đến khái niệm đạo 

hàm 

3.3.5. Kiến thức về việc dạy  ý nghĩa  đạo hàm của giáo viên 

Dựa vào các phân tích Ball, Thames & Phelps (2008) về kiểu kiến thức nội dung 

giảng dạy KCT và khung khái niệm đạo hàm của Zandieh đề xuất, chúng tôi cho rằng 

những khía cạnh sau được xem là thuộc kiểu kiến thức về việc dạy trong ngữ cảnh dạy 

học ý nghĩa của đạo hàm. 

Kiến thức về việc dạy ý nghĩa đạo hàm của GV 

 Khả năng thiết kế hoạt động để dạy học ý nghĩa đạo hàm 

 Khả năng lựa chọn PPDH, kỹ thuật DH phù hợp để dạy ý nghĩa đạo hàm 

 Khả năng chọn lựa được ví dụ giúp học sinh hiểu sâu hơn các ý nghĩa và các cách 

biểu diễn khác nhau của đạo hàm 

 Lựa chọn được cách thích hợp để minh hoạ cho các ý nghĩa và các cách biểu diễn 

khác nhau của đạo hàm 

 Khả năng thiết kế bài tập phù hợp để đánh giá học sinh về các ý nghĩa và các cách 

biểu diễn khác nhau của đạo hàm 
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3.3.6. Kiến thức nội dung chương trình về ý nghĩa của đạo hàm 

Kiến thức nội dung chương trình (KCC) là một kiểu kiến thức sư phạm của giáo 

viên, liên quan đến việc hiểu biết về các chủ đề, quy trình, khái niệm toán cụ thể đã 

được đưa vào trong chương trình ở mỗi cấp, lớp như thế nào, cùng với mối quan hệ 

giữa chúng. Kiến thức nội dung chương trình trong ngữ cảnh dạy học ý nghĩa đạo hàm 

tập trung vào các khía cạnh sau. 

Kiến thức nội dung chƣơng trình về ý nghĩa của đạo hàm (KCC) 

 Hiểu được các NL mong đợi, mục tiêu cần đạt của chương trình đối với học sinh liên 

quan đến định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 

 Hiểu được cấu trúc của chương trình, cách trình bày khái niệm và các ý nghĩa của 

đạo hàm trong chương trình 

 Nối khớp các mạch kiến thức, các mục tiêu của chương trình liên quan đến chủ đề 

đạo hàm 

 Hiểu được vị trí, tầm quan trọng, vai trò của chủ đề đạo hàm trong chương trình. 

3.4. Năng lực dạy học ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế theo tiếp cận tình huống 

Ở khía cạnh tình huống, chúng tôi đánh giá các kỹ năng tình huống đặc thù 

(tri nhận, lý giải, ra quyết định) của các GVTTL liên quan đến các kiểu kiến thức 

trong mô hình MKT theo tiếp cận ghi chú. Trong nghiên cứu dựa vào video dạy học 

ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế, các kỹ năng này được mô tả cụ thể như sau. 

 
Kỹ năng tri nhận Kỹ năng lý giải Kỹ năng ra  

quyết định 

Kiến thức 

chung về 

ứng dụng 

đạo hàm 

trong kinh 

tế 

Khả năng quan sát, ghi 

chú các nội dung toán 

quan trọng được trình 

bày trong video dạy 

học. 

Đưa ra được những lập 

luận của mình để giải 

thích tại sao các nội 

dung toán học trình 

bày trong bài dạy là 

chính xác hay không 

chính xác. 

Đưa ra kết quả đánh 

giá về tính chính xác 

của các nội dung 

toán trong video. 

Kiến thức 

đặc thù về 

ứng dụng 

đạo hàm 

trong kinh tế 

Khả năng quan sát, ghi 

chú hoạt động lý giải 

của GV trong video sau 

khi học sinh trả lời câu 

hỏi. 

Đưa ra được những lập 

luận của mình để giải 

thích tại sao các lý giải 

của GV về câu trả lời 

của học sinh trong tình 

Đưa ra những cách 

lý giải của bản thân 

về các câu trả lời 

của học sinh trong 

video. 
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Khả năng quan sát, ghi 

chú hoạt động giải thích 

các khái niệm của GV 

trong video khi dạy khái 

niệm mới. 

huống đó là phù hợp 

hay không phù hợp. 

Đưa ra được những 

lập luận của mình để 

giải thích tại sao cách 

giải thích của GV về 

các khái niệm mới 

trong tình huống đó là 

phù hợp hay không 

phù hợp. 

Đưa ra cách giải 

thích của bản thân 

khi dạy những khái 

niệm mới trong 

video. 

Kiến thức 

theo chiều 

ngang về 

ứng dụng 

đạo hàm 

trong kinh 

tế 

Khả năng quan sát và 

hướng sự chú ý của 

mình vào những chi tiết 

quan trọng trong bài dạy 

để ghi nhận các ý tưởng 

toán học có liên quan 

đến chủ đề ứng dụng 

đạo hàm trong kinh tế 

xuất hiện trong video. 

Ghi chú được những nội 

dung toán học trong 

video có liên quan với 

kiến thức trong giáo 

trình toán cao cấp đã 

được học. 

Đưa ra các lập luận để 

lý giải mối liên hệ giữa 

các nội dung trong bài 

dạy với các chủ đề 

trong giáo trình toán  

cao cấp. 

Đưa ra các mối liên 

hệ về nội dung ứng 

dụng đạo hàm trong 

kinh tế trong video 

với các kiến thức 

trong giáo trình toán 

cao cấp. 

Kiến thức 

về việc 

học  ứng 

dụng đạo 

hàm trong 

kinh tế của 

học sinh 

Khả năng quan sát và 

hướng sự chú ý của 

mình vào học sinh tại 

các thời điểm thích hợp 

để ghi nhận và mô tả 

được sự tiến triển trong 

nhận thức của học sinh. 

Khả năng quan sát và 

hướng sự chú ý của 

mình vào học sinh tại 

Đưa ra các lập luận về 

cách học sinh tư duy 

về ứng dụng của đạo 

hàm trong kinh tế để lý 

giải được sự tiến triển 

của học sinh. 

Đưa ra các lập luận về 

cách học sinh tư duy 

về ứng dụng của đạo 

hàm trong kinh tế để lý 

Đưa ra các kết luận 

về sự tiến triển của 

học sinh. 

Đưa ra các kết luận 

về những khó khăn 

và hứng thú của học 

sinh. 
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các thời điểm thích hợp 

để nhận ra các khó 

khăn, sai lầm và hứng 

thú của học sinh. 

giải được những khó 

khăn và hứng thú của 

học sinh khi học nội 

dung này. 

Kiến thức 

về việc 

dạy ứng 

dụng đạo 

hàm trong 

kinh tế của 

giáo viên 

Khả năng quan sát, ghi 

chú các hoạt động của 

GV trong video để nhận 

ra phương pháp/kỹ thuật 

dạy học mà GV sử dụng 

trong bài dạy để thúc 

đẩy việc hiểu biết của 

học sinh về ứng dụng 

của đạo hàm trong kinh 

tế. 

Khả năng quan sát, ghi 

chú các ví dụ/tình 

huống mà GV đưa ra 

trong video để minh họa 

cho kiến thức mới về 

ứng dụng của đạo hàm 

trong kinh tế. 

Khả năng quan sát, ghi 

chú các hướng dẫn của 

GV trong video để hỗ 

trợ học sinh đạt được 

mục tiêu hiểu biết về 

ứng dụng đạo hàm trong 

kinh tế. 

Khả năng quan sát, ghi 

chú các hoạt động đánh 

giá hiểu biết của học 

sinh về ứng dụng đạo 

hàm trong kinh tế của 

GV trong video. 

Đưa ra được những lập 

luận của mình để giải 

thích tại sao GV lại sử 

dụng phương pháp/kỹ 

thuật dạy học đó và nó 

hỗ trợ học sinh trong 

việc tiến triển kiến 

thức như thế nào. 

Đưa ra được những lập 

luận của mình để giải 

thích tại sao các ví dụ 

minh họa của GV đưa 

ra trong tình huống đó 

là phù hợp hay không 

phù hợp. 

Đưa ra lập luận lý giải 

tính hợp lý của những 

hướng dẫn mà GV đưa 

ra trong video để hổ 

trợ học sinh đạt được 

mục tiêu học tập. 

Đưa ra lập luận lý giải 

tính hợp lý của những 

bài tập/ câu hỏi mà GV 

đưa ra để đánh giá học 

sinh. 

Đưa ra được những 

phương pháp/kỹ 

thuật dạy học của 

bản thân nếu ở trong 

tình huống đó để 

thúc đẩy hiểu biết 

của học sinh về ứng 

dụng của đạo hàm 

trong kinh tế. 

Đề xuất giải pháp 

thay thế của bản 

thân để hỗ trợ học 

sinh đạt được mục 

tiêu của bài học nếu 

ở trong tình huống 

đó. 

Đưa ra được các ví 

dụ của bản thân để 

minh họa cho kiến 

thức mới trong 

video. 

Đưa ra được những 

câu hỏi/bài tập của 

bản thân để đánh giá 

hiểu biết của học 

sinh về ứng dụng 

kinh tế của đạo hàm. 
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Kiến thức 

chương 

trình về 

ứng dụng 

đạo hàm 

trong kinh 

tế 

Khả năng quan sát và 

hướng sự chú ý của 

mình vào những chi tiết 

quan trọng trong bài dạy 

để ghi nhận những yếu 

tố liên quan đến mục 

tiêu của bài dạy và 

những nội dung toán 

trong chương trình có 

liên quan. 

Đưa ra các lập luận về 

cấu trúc chương trình 

để lý giải mối liên hệ 

giữa các nội dung 

trong bài dạy với các 

nội dung toán khác 

trong chương trình. 

Đưa ra các kết luận 

về những mục tiêu 

và mối liên hệ giữa 

nội dung ứng dụng 

đạo hàm trong kinh 

tế ở trong video với 

các chủ đề khác 

trong chương trình. 

3.5. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá, phát triển các kiểu kiến thức và 

NLDH của GVTTL để dạy học ý nghĩa và ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế ở 

trường trung học phổ thông.  Cụ thể hơn, nghiên cứu này hướng đến: 

Mục tiêu 1: Đặc trưng các kiểu kiến thức toán để dạy học ý nghĩa hình học và 

vật lý của đạo hàm của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến thức về 

việc học của học sinh và kiến thức về việc dạy. 

Mục tiêu 2: Đặc trưng các kiểu kiến thức toán để dạy học ý nghĩa của đạo hàm  

trong kinh tế của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến thức về việc học 

của học sinh và kiến thức về việc dạy. 

Mục tiêu 3: Đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống 

dạy học của GVTTL thông qua phân tích bài học dựa trên video. 

Mục tiêu 4: Xem xét và đặc trưng mối quan hệ giữa các kiểu  kiến thức toán để dạy 

học và kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GVTTL. 

Mục tiêu 5: Đánh giá tính phù hợp của mô hình MKT phân loại các kiểu kiến 

thức của GV để dạy học trong ngữ cảnh dạy học và đào tạo GV toán bậc trung học phổ 

thông ở Việt Nam. 

Mục tiêu 6: Đưa ra những đề xuất có cơ sở khoa học đối với việc đổi mới nội 

dung đào tạo nghiệp vụ dạy học đối với GVTTL ở các cơ sở đào tạo GV hiện nay. 

3.6. Câu hỏi nghiên cứu 

Các phân tích trong chương 2 và chương 3 giúp chúng tôi định vị cách nhìn khoa 

học đối với vấn đề nghiên cứu đặt ra và cho phép cụ thể hoá mục tiêu nghiên cứu 

thành các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 
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Câu hỏi 1: Đặc trưng các kiểu kiến thức để dạy học ý nghĩa hình học và vật lý 

của đạo hàm của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến thức về việc học 

của học sinh và kiến thức về việc dạy, được thể hiện như thế nào? 

Câu hỏi 2: Đặc trưng các kiểu kiến thức để dạy học ý nghĩa của đạo hàm trong 

kinh tế của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến thức về việc học của 

học sinh và kiến thức về việc dạy, được thể hiện như thế nào? 

Câu hỏi 3: Kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của 

GVTTL được thể hiện như thế nào thông qua phân tích bài học dựa trên video? 

Câu hỏi 4: Ảnh hưởng của kiến thức nội dung và kiến thức sư phạm môn học 

đến kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GVTTL được 

thể hiện như thế nào? 

Câu hỏi 5: Mô hình MKT về các kiểu kiến thức của GV để dạy học nên được 

điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với việc dạy học và đào tạo GV toán ở cấp trung 

học phổ thông, đặc biệt trong ngữ cảnh Việt Nam? 

Câu hỏi 6: Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể đưa ra những đề xuất 

như thế nào để đổi mới nội dung đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho GV toán trung 

học phổ thông tương lai ở các cơ sở đào tạo GV hiện nay? 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Trong chương 3, chúng tôi trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến lịch sử khái 

niệm đạo hàm, phân tích đặc trưng tri thức luận khái niệm đạo hàm, các ý nghĩa của 

đạo hàm và ứng dụng trong kinh tế của đạo hàm. Chúng tôi đã làm rõ các kiểu kiến 

thức trong mô hình MKT của Ball và các cộng sự vào ngữ cảnh dạy học ý nghĩa đạo 

hàm, ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chúng tôi cũng đã mô tả các kỹ năng tình 

huống đặc thù theo tiếp cận ghi chú trong ngữ cảnh dạy học ứng dụng đạo hàm trong 

kinh tế. Việc phân tích các yếu tố lý thuyết này cho phép chúng tôi xác định rõ mục 

tiêu và các câu hỏi nghiên cứu được đưa ra ở cuối chương. Đồng thời cũng đóng vai trò 

như công cụ phương pháp luận để chúng tôi thiết kế phiếu thực nghiệm bao gồm các câu 

hỏi kết thúc mở nhằm khảo sát và phân tích, đánh giá các kiểu kiến thức toán cũng như 

các kỹ năng tình huống đặc thù của các GVTTL để giảng dạy ý nghĩa đạo hàm và ứng 

dụng đạo hàm trong kinh tế. 
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Chƣơng 4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Nội dung chương này trình bày ngữ cảnh và phương pháp tiến hành nghiên cứu 

bao gồm thiết kế nghiên cứu, đối tượng tham gia, công cụ nghiên cứu, phương pháp 

thu thập và phân tích dữ liệu. 

4.1. Ngữ cảnh 

Nghiên cứu này có thể xem như là một trong những nghiên cứu tiên phong để 

phát triển NLDH theo tiếp cận nhận thức (mô hình MKT) và tiếp cận tình huống (mô 

hình PID) cho GVTTL ở Việt Nam. Chúng tôi tiến hành bốn thực nghiệm trên đối 

tượng là các GVTTL, cụ thể là các sinh viên ngành sư phạm toán năm thứ ba và thứ tư 

đang học tại các trường đại học khác nhau ở Việt Nam. Các GVTTL này đã được học 

đầy đủ về giải tích trong ba học kỳ đầu tiên của chương trình, và họ cũng đã hoàn 

thành các học phần khác liên quan đến giải tích toán học và phương pháp giảng dạy 

các nội dung môn Toán. Cụ thể, số lượng GVTTL tham gia vào các thực nghiệm được 

mô tả ở Bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Mô tả đối tượng tham gia các thực nghiệm 

 
Thực 

nghiệm 1 

Thực 

nghiệm 2 

Thực 

nghiệm 3 

Thực 

nghiệm 4 

Thời gian (năm học) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

Số lượng 

người 

tham gia 

Đại học 

Quảng 

Bình 

47 83 15 4 

ĐHSP Huế 21 90 65 10 

ĐHSP Đà 

Nẵng 
15 8 0 0 

Tổng 83 181 80 14 

Thực nghiệm 4 sử dụng video-clips liên quan đến các bài toán về ý nghĩa của đạo 

hàm trong kinh tế ở trong thực nghiệm 3 nhằm tìm ra mối liên hệ giữa kiến thức và kỹ 

năng của các GVTTL trong tình huống dạy học cụ thể. Vì vậy 14 GVTTL tham gia 

thực nghiệm 4 được chọn từ các GVTTL đã tham gia thực nghiệm 3. Các GVTTL này 

đại diện cho các nhóm có các điểm trung bình về các kiểu kiến thức khác nhau, cụ thể 

được minh họa ở Bảng 4.2 và Bảng 4.3. 
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Bảng 4.2 Mô tả các đối tượng tham gia thực nghiệm 4 

Các nhóm Nam Nữ Tổng 

Nhóm 1: CK   2.5; PCK   2.5 1 2 3 

Nhóm 2: CK < 2.5; PCK < 2.5 1 4 5 

Nhóm 3: CK   2.5; PCK < 2.5 1 2 3 

Nhóm 4: CK  < 2.5; PCK   2.5 1 2 3 

Tổng 4 10 14 
 

Bảng 4.3 Thông tin về đối tượng tham gia thực nghiệm 4 

STT Mã phiếu Tên Giới tính Nhóm Điểm CK Điểm PCK 

1 H3B0416 VD1 Nữ 
1 

 

3 3.25 

2 H3T0419  VD2 Nam 2.75 2.75 

3 QB0412 VD3 Nữ 2.75 2.75 

4 QB0406 VD4 Nam 

2 

 

0.75 1.25 

5 H3A0415 VD5 Nữ 2 0.5 

6 H3A0412 VD6 Nữ 2 1 

7 H3T0411 VD7 Nữ 1.5 1.5 

8 H3T0412 VD8 Nữ 1.5 1.5 

9 QB0414 VD9 Nữ 
3 

 

2.75 0.5 

10 QB0413 VD10 Nam 2.5 1.25 

11 H3B0408 VD11 Nữ 3 2.25 

12 H3T0413 VD12 Nữ 
4 

 

1.5 2.5 

13 H3T0410 VD13 Nữ 2 2.5 

14 H3T0416 VD14 Nam 1.75 3.5 
 

4.2. Mục tiêu của các thực nghiệm 

Các thực nghiệm này hướng đến đánh giá NLDH của các GVTTL theo cả tiếp cận 

nhận thức và tiếp cận tình huống trong ngữ cảnh dạy học các ý nghĩa của đạo hàm. Cụ 

thể, ở thực nghiệm 1 và 2, chúng tôi sẽ làm rõ hơn các kiểu kiến thức nội dung, kiến thức 

nội dung sư phạm trong mô hình MKT trong ngữ cảnh dạy học ý nghĩa hình học và vật lý 

của đạo hàm. Thực nghiệm 3 được thực hiện tiếp theo nhằm đánh giá kiến thức để dạy 

học ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế của các GVTTL. 

Thực nghiệm 4 tiến hành ngay sau thực nghiệm 3 nhằm đánh giá năng lực của 

các GVTTL thể hiện trong một tình huống dạy học cụ thể qua các kỹ năng tình 

huống đặc thù (Tri nhận, lý giải và ra quyết định). Từ đó phát hiện mối liên hệ giữa 

khía cạnh kiến thức và các kỹ năng tình huống đặc thù của GVTTL trong ngữ cảnh 

dạy học ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế. 
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4.3. Quy trình thu thập dữ liệu 

Trước hết, chúng tôi liên hệ với các GVTTL là các sinh viên đang học năm thứ 

ba và năm thứ tư tại một số trường đại học có đào tạo sinh viên sư phạm chuyên ngành 

Toán để thông báo về việc tham gia vào thực nghiệm. Sau đó, mỗi sinh viên tham gia 

có 2 giờ đồng hồ để hoàn thành các câu hỏi trong Bảng hỏi. Các sinh viên hoàn toàn 

có quyền tham khảo các tài liệu trong lúc trả lời. Sau khi thu phiếu thực nghiệm, chúng 

tôi tiến hành mã hóa và nhập dữ liệu. 

Chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc hướng đến làm rõ câu trả lời và 

thăm dò suy nghĩ của các sinh viên bao gồm các câu hỏi theo mẫu có sẵn và những câu 

hỏi không theo mẫu. Câu hỏi theo mẫu đại diện cho những chủ đề phổ biến trong bảng hỏi 

và câu hỏi không theo mẫu dựa trên các câu trả lời đặc biệt của sinh viên nhằm làm rõ các 

câu trả lời còn mơ hồ hoặc nhấn mạnh vào một chiến lược quan trọng nào đó. Dựa trên 

phân tích chi tiết các câu trả lời của những người tham gia từ bảng hỏi làm tại lớp, chúng 

tôi dự kiến sẽ phỏng vấn 5 sinh viên đại diện cho những chiến lược điển hình. Cuộc phỏng 

vấn được thực hiện riêng lẻ trong tuần sau khi hoàn thành khảo sát. Mỗi cuộc phỏng vấn 

kéo dài khoảng 20 phút và được ghi âm. 

Riêng đối với thực nghiệm 4, trước hết, chúng tôi cung cấp bảng hỏi cho 14 GVTTL 

đã được lựa chọn để họ hiểu rõ những nội dung cần chú ý khi quan sát video. Sau đó, mỗi 

sinh viên sẽ đăng nhập vào đường link trên web được cung cấp để quan sát video clip. 

(https://www.facebook.com/100000681831089/videos/pcb.889724631454390/3182360165130013/) 

Bảng hỏi ứng với mỗi clip đều có nội dung giống nhau. Các GVTTL được yêu cầu ghi 

lại nhận xét của mình sau khi quan sát clip vào bảng hỏi đã được cung cấp. Sau khi thu 

bảng hỏi, chúng tôi tiến hành mã hóa câu trả lời của các GVTTL theo những phương 

án họ sử dụng để trả lời câu hỏi và nhập dữ liệu theo từng nhóm đối tượng tham gia: 

nhóm 1 (CK và PCK cùng cao); nhóm 2 (CK và PCK cùng thấp); nhóm 3 (CK cao, 

PCK thấp); nhóm 4 (CK thấp, PCK cao). 

4.4. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

4.4.1. Thực nghiệm 1, 2 và 3 

Đối với thực nghiệm 1, thực nghiệm 2 và thực nghiệm 3 liên quan đến các kiểu 

kiến thức của GVTTL, dữ liệu thu thập được phân tích theo ba giai đoạn: (1) phân tích 

các câu hỏi kết thúc mở một cách định tính: tập trung vào các phương pháp giải quyết 

vấn đề hoặc sai lầm và tính linh hoạt của việc sử dụng các biểu diễn; (2) phân tích dữ 

liệu phỏng vấn; và (3) định lượng dữ liệu: phát triển năm mức độ chính xác để định 

lượng các câu hỏi kết thúc mở; 

a) Phân tích định tính 

Dựa trên kết quả bài làm của GVTTL, chúng tôi tiến hành mã hóa theo các 

phương án mà GVTTL sử dụng để đưa ra câu trả lời cho từng câu hỏi tương ứng với 

https://www.facebook.com/100000681831089/videos/pcb.889724631454390/3182360165130013/
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mỗi kiểu kiến thức. Việc mã hóa sẽ dựa trên cơ sở các từ khóa xuất hiện trong các câu 

trả lời của GVTTL cho mỗi câu hỏi. Từ đó mô tả các khó khăn và đặc trưng các kiểu 

kiến thức của họ. 

b) Phân tích dữ liệu phỏng vấn 

Dữ liệu phỏng vấn được phân tích để minh họa thêm cho các câu trả lời của GVTTL 

nhằm mục đích cung cấp giải thích chi tiết hơn về câu trả lời của người tham gia. 

c) Định lượng dữ liệu 

Để có cái nhìn tổng quan hơn về đặc trưng các kiểu kiến thức toán để dạy học ý 

nghĩa của đạo hàm của GVTTL, chúng tôi phát triển và mã hóa một khung đánh giá 5 

cấp độ cho các câu trả lời, được mã hóa từ 0 đến 4 cho mỗi câu hỏi (tương ứng với mỗi 

kiểu kiến thức) (xem phụ lục 2, tr P22). Đối với thực nghiệm 3, chúng tôi tiến hành 

tính điểm trung bình cho từng kiểu kiến thức đối với mỗi GVTTL nhằm lấy thông tin 

để phân loại GVTTL theo các nhóm có mức độ kiến thức cao-thấp. Từ đó chúng tôi 

lựa chọn các GVTTL đại diện theo từng nhóm tiếp tục tham gia thực nghiệm 4 nhằm 

phân tích mối liên hệ giữa kiến thức và kỹ năng của GVTTL. 

Điểm trung bình được tính theo công thức sau: 

1

1
,

n

i

i

x x
n 

   

Trong đó, ix là điểm của câu hỏi thứ i liên quan đến mỗi kiểu kiến thức của mỗi 

GVTTL. Vì khung mã hóa cho mỗi câu hỏi có 5 cấp độ từ 0 đến 4 nên điểm trung bình 

cũng sẽ có giá trị từ 0 đến 4. Đối với kiến thức nội dung, chúng tôi chỉ tính điểm trung 

bình của kiến thức nội dung đặc thù. Đối với kiến thức nội dung sư phạm, chúng tôi 

chỉ tính điểm trung bình của kiến thức về việc học của học sinh và kiến thức về việc 

dạy của giáo viên. 

4.4.2. Thực nghiệm 4 

Đối với thực nghiệm 4, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định tính 

nhằm làm rõ đặc trưng NLDH của các nhóm GVTTL thể hiện trong một tình huống dạy 

học cụ thể. Dựa trên câu trả lời của các nhóm GVTTL cho bảng hỏi, chúng tôi sẽ mã hóa 

các kỹ năng tình huống đặc thù (Tri nhận, lý giải, ra quyết định) đối với từng kiểu kiến thức 

theo các phương án mà GVTTL sử dụng để trả lời cho từng câu hỏi. 

4.5. Công cụ nghiên cứu 

4.5.1. Thực nghiệm 1 

Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi gồm bài toán liên quan đến ý nghĩa hình học của 

đạo hàm và 6 câu hỏi, mỗi câu tương ứng với một đến hai kiểu kiến thức khác nhau 

của mô hình MKT để đánh giá kiến thức toán để dạy học của giáo viên. Ngoài ra, 

chúng tôi còn tiến hành phỏng vấn một số GVTTL sau khi hoàn thành bảng hỏi để làm rõ 

thêm cách hiểu của họ. 
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a) Bảng hỏi 

Bài toán  

Dưới đây là đồ thị hàm số ( )y f x  trên khoảng ( ; )a b . 

1) Dựa vào đồ thị hàm số, anh (chị) hãy nhận xét về sự tồn tại của đạo hàm của 

hàm số tại các điểm 1x   ; 0x   và 1.x   

  

 

2) Giả sử rằng sau khi quan sát đồ thị này, có ba học sinh đưa ra nhận xét như sau: 

Học sinh A: Hàm số có đạo hàm tại các điểm 1x    và 1x   vì đồ thị hàm số 

là một đường cong liên tục  

Học sinh B: Hàm số không có đạo hàm tại  1x   và 1x    vì tại 2 điểm đó đồ 

thị bị gãy.  

Học sinh C: Hàm số có đạo hàm tại các điểm 1x   ; 1x   vì tại các điểm 

( 1;1)  và (1;1)  đồ thị hàm số có phần tiếp tuyến ở cả bên trái và bên phải. 

 Anh (Chị) hãy bình luận về mỗi câu trả lời của ba học sinh trên, đánh giá 

tính đúng, sai và giải thích tại sao. 

3i) Dựa vào đồ thị hàm số, anh/chị hãy cho biết tại điểm nào thì tốc độ biến thiên 

tức thời của y theo x là bằng không? Giải thích. 

ii) Theo anh/chị,học sinh thường đưa ra những câu trả lời nào (kể cả đúng hoặc sai) 

cho câu hỏi này và gặp những khó khăn gì khi trả lời câu hỏi trên. Vì sao anh/chị 

nghĩ như vậy. 

4) Giả sử Anh/Chị muốn thiết kế một số bài tập nhằm giúp học sinh củng cố hiểu 

biết về ý nghĩa hình học của đạo hàm. Anh/chị sẽ đưa ra các bài tập như thế nào? 

Giải thích tại sao các bài tập này là phù hợp với mục tiêu trên? 

5) Theo anh/chị, bài tập trên nhằm kiểm tra sự hiểu biết của học sinh về những nội 

dung kiến thức gì đã được học trong chương trình. 

6) Theo Anh/Chị, những ý tưởng toán học quan trọng nào có thể được sử dụng 

để trả lời các câu hỏi trên? 
 

Hình 4.1 Nội dung các câu hỏi trong thực nghiệm 1 
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b) Phân tích tiên nghiệm công cụ nghiên cứu 

Bảng 4.4 Các kiểu kiến thức MKT được đưa ra trong  thực nghiệm 1 

Câu 

hỏi 
Vấn đề nội dung cụ thể 

Kiểu kiến 

thức 

1 
Hiểu được định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm và các 

ý nghĩa khác nhau của đạo hàm trong các ngữ cảnh khác nhau. 
CCK 

2 
Có khả năng phân tích và bình luận về các câu trả lời đúng 

hoặc sai của học sinh. 
SCK 

3i 
Có khả năng nhận ra mối liên hệ giữa các ý nghĩa khác nhau 

của đạo hàm. 
SCK 

3ii 
Dự đoán được các câu trả lời thường gặp, các khó khăn và sai 

lầm của học sinh. 
KCS 

4 

Có khả năng lựa chọn và thiết kế các nhiệm vụ toán học để 

củng cố hiểu biết của học sinh về các ý nghĩa khác nhau của 

đạo hàm. 

KCT 

5 
Nhận ra được vai trò của đạo hàm trong chương trình toán của 

trường học. 
KCC 

6 Xác định được các ý tưởng toán học có liên quan đến đạo hàm. HCK 
 

Câu hỏi 1. Dựa vào đồ thị hàm số, anh (chị) hãy nhận xét về sự tồn tại của đạo 

hàm của hàm số tại các điểm 1x   ; 0x   và 1.x   

Để trả lời được câu hỏi này GVTTL phải nắm được định nghĩa và tính chất cơ bản 

của đạo hàm dựa vào đồ thị. GVTTL có thể trả lời câu hỏi này như sau: 

- Hàm số có đạo hàm tại điểm 0x   vì dựa vào đồ thị thấy hàm số này có tiếp 

tuyến tại điểm đó; hoặc vì tại đó thấy đồ thị hàm số trơn (không gãy);  

- Hàm số không có đạo hàm tại điểm 1x    và 1x   vì tại đó đồ thị hàm số 

nhọn; hoặc vì tại đó ta thấy đồ thị hàm số không có tiếp tuyến. 

Câu hỏi 2.  

Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL ngoài việc nắm được định nghĩa và tính 

chất cơ bản của đạo hàm dựa vào đồ thị còn phải biết cách bình luận, lý giải câu trả 

lời của học sinh. GVTTL có thể trả lời câu hỏi này như sau: 

Học sinh A: Hàm số có đạo hàm tại các điểm 1x    và 1x   vì đồ thị hàm số là 

một đường cong liên tục. 

 Câu trả lời của HS A chưa chính xác, ở đây HS đã nhầm lẫn về mối quan hệ giữa 

tính liên tục và tính khả vi của hàm số: Một hàm số liên tục chưa chắc đã có đạo hàm. 

Học sinh B: Hàm số không có đạo hàm tại 1x   và 1x    vì tại 2 điểm đó đồ thị 

bị gãy. 
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Câu trả lời của học sinh B là câu trả lời đúng. Học sinh đã nắm được bản chất của 

khái niệm đạo hàm. 

Học sinh C: Hàm số có đạo hàm tại các điểm 1x   ; 1x   vì tại các điểm ( 1;1)  

và (1;1)  đồ thị hàm số có phần tiếp tuyến ở cả bên trái và bên phải. 

Câu trả lời của học sinh C chưa chính xác. Học sinh đã nhầm lẫn về việc chỉ cần 

tồn tại tiếp tuyến ở bên trái hoặc bên phải thì hàm số có đạo hàm. Thực chất, tiếp tuyến 

bên trái phải trùng với tiếp tuyến bên phải thì đồ thị hàm số mới có tiếp tuyến tại điểm 

đó và hàm số có đạo hàm. Ở đây, hai tiếp tuyến này không trùng nhau nên hàm số 

không có đạo hàm tại hai điểm đó. 

Câu hỏi 3. Dựa vào đồ thị hàm số, anh/chị hãy cho biết tại điểm nào thì tốc độ 

biến thiên tức thời của y theo x là bằng không? Giải thích. 

Để trả lời câu hỏi này, GVTTL phải hiểu được mối quan hệ giữa đạo hàm của 

hàm số và tốc độ biến thiên của hàm số đó. GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

Tốc độ biến thiên tức thời của y  theo x  bằng 0 tại điểm 0x   bởi vì tốc độ biến 

thiên tức thời của hàm số tại một điểm chính là đạo hàm của hàm số tại điểm đó. Dựa 

vào đồ thị ta thấy tại 0x  , hàm số có đạo hàm và tại đó tiếp tuyến song song với 

trục hoành nên có hệ số góc bằng 0. Mặt khác, hệ số góc của tiếp tuyến chính là đạo 

hàm của hàm số tại điểm đó nên đạo hàm của hàm số tại 0x   là bằng 0. Từ đó ta có 

điều cần chứng minh. 

Theo anh/chị, học sinh thường đưa ra những câu trả lời nào (kể cả đúng hoặc sai) 

cho câu hỏi này và gặp những khó khăn gì khi trả lời câu hỏi trên. Vì sao anh/chị nghĩ 

như vậy. 

Để trả lời được câu hỏi này, GVTTL cần phải hiểu được tư duy của học sinh khi 

học đạo hàm, các sai lầm thường gặp, các khó khăn của học sinh khi học khái niệm 

đạo hàm. GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- HS thường đưa ra các câu trả lời : 

+ tốc độ biến thiên tức thời của y  theo x  bằng 0 tại điểm 0x   (đúng) 

+ tốc độ biến thiên tức thời của y  theo x  bằng 0 tại điểm 1x   và 1x   (sai) 

+ không có điểm nào thỏa mãn 

- Các khó khăn của HS khi trả lời câu hỏi này: 

+ không hiểu ý nghĩa hình học của đạo hàm nên không nhận ra hàm số 

có đạo hàm tại điểm nào cũng như không nhận ra đạo hàm của hàm số 

bằng 0 khi nào. 

+ không hiểu mối liên hệ giữa tốc độ biến thiên tức thời của hàm số với đạo 

hàm của hàm số đó nên không biết cách sử dụng đạo hàm để đưa ra câu trả lời. 
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Câu hỏi 4. Giả sử Anh/Chị muốn thiết kế một số bài tập nhằm giúp học sinh củng 

cố hiểu biết về ý nghĩa hình học của đạo hàm. Anh/chị sẽ đưa ra các bài tập như thế 

nào? Giải thích tại sao các bài tập này là phù hợp với mục tiêu trên? 

Câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức về việc dạy nội dung của GV của các 

GVTTL, cụ thể là khả năng đưa ra các bài tập để giúp học sinh hiểu được ý nghĩa hình 

học của đạo hàm, chẳng hạn như tìm các điểm trên đồ thị hàm số mà tiếp tuyến nằm 

ngang hoặc tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước; dựa vào đồ thị hàm 

số để xác định các điểm hàm số có đạo hàm hay không có đạo hàm; nhận xét tốc độ 

thay đổi độ dốc của một đường cong… 

Câu hỏi 5. Theo anh/chị, bài tập trên nhằm kiểm tra sự hiểu biết của học sinh về 

những nội dung kiến thức gì đã được học trong chương trình. 

Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL phải hiểu được chương trình, cấu trúc nội 

dung môn Toán trong chương trình THPT. Các nội dung kiến thức trong chương trình 

có liên quan đến bài toán có thể đưa ra như sau: 

- Hàm số 

- Hàm số liên tục 

- Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm 

Câu hỏi 6. Theo Anh/Chị, những ý tưởng toán học quan trọng nào có thể được sử 

dụng để trả lời các câu hỏi trên? 

Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL phải hiểu được mối liên hệ giữa các chủ đề 

toán học trong chương trình. Các ý tưởng toán học có thể được sử dụng như sau: 

- Đồ thị hàm số gãy 

- Đồ thị hàm số có tiếp tuyến hay không có tiếp tuyến, hệ số góc của tiếp tuyến 

- Bản chất đạo hàm của hàm số tại một điểm là gì 

- Tốc độ biến thiên tức thời của hàm số liên quan như thế nào với đạo hàm 

của hàm số. 

4.5.2 Thực nghiệm 2 

Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi bao gồm bài toán liên quan đến ý nghĩa hình học 

và vật lý của đạo hàm và các câu hỏi tương ứng với các kiểu kiến thức khác nhau của 

mô hình MKT. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành phỏng vấn một số GVTTL  sau 

khi họ hoàn thành bảng hỏi để làm rõ thêm cách hiểu và đặc trưng các kiểu kiến 

thức của họ.  
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a) Bảng hỏi 

Hai chất điểm chuyển động thẳng 

trên một trục định hướng. Vị trí của 

chúng trên trục phụ thuộc vào thời 

gian t và sự phụ thuộc đó được biểu 

diễn bởi hai đồ thị ( )f t  và ( )g t  

như trong hình bên.  

1) Dựa vào đồ thị, hãy ước tính thời 

điểm mà hai chất điểm có cùng vận 

tốc. Giải thích rõ cách ước tính của 

bạn. 

2) Giả sử có 3 học sinh đưa ra câu 

trả lời cho câu hỏi 1) như sau:  

Học sinh A: Hai chất điểm có cùng vận tốc tại thời điểm tương ứng với hai đồ 

thị cắt nhau. Từ đó, ước lượng được thời điểm 1,7t  . 

Học sinh B: Hai chất điểm có cùng vận tốc ứng với thời điểm xuất phát 0t  . 

Học sinh C: Hai đồ thị ở trên không song song với nhau nên không tồn tại thời 

điểm nào để hai chất điểm có cùng vận tốc. 

Anh (Chị) hãy bình luận về câu trả lời của mỗi học sinh trên, đánh giá tính đúng, 

sai và giải thích tại sao. 

3) Giả sử các hàm số tương ứng với hai đồ thị đó là 3( )f t t  và ( ) 3g t t . Hãy xác 

định chính xác kể từ thời điểm nào, chất điểm có hàm số vị trí ( )f t  có vận tốc lớn 

hơn vận tốc chất điểm có hàm số vị trí ( )g t . 

4) Theo anh (chị), HS thường đưa ra những câu trả lời nào (đúng hoặc sai) cho câu 

hỏi 1) và câu hỏi 3). Những khó khăn mà HS có thể gặp phải khi trả lời các câu hỏi 

đó. Hãy giải thích tại sao anh/chị lại nghĩ như vậy. 

5) Giả sử anh (chị) muốn thiết kế một số bài tập nhằm giúp học sinh củng cố hiểu 

biết về ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Anh (Chị) sẽ đưa ra các bài tập như thế nào? 

Giải thích tại sao các bài tập này là phù hợp với mục tiêu trên? 

6) Theo anh (chị), các câu hỏi 1) và 3) ở trên liên quan đến những kiến thức nào trong 

chương trình và SGK  mà học sinh đã được học, và cụ thể được học vào lớp nào? 

7) Theo anh (chị), những ý tưởng, tính chất toán học quan trọng nào có thể được sử 

dụng để trả lời các câu hỏi 1) và 3) ở trên. 

Hình 4.2 Nội dung bảng hỏi trong thực nghiệm 2 
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b) Phân tích tiên nghiệm công cụ nghiên cứu 

Bảng 4.5 Các kiểu kiến thức của MKT được đánh giá trong  thực nghiệm 2 

Câu 

hỏi 
Vấn đề nội dung cụ thể 

Kiểu 

kiến thức 

1 
Hiểu được các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm trong các ngữ cảnh 

khác nhau để vận dụng vào giải quyết các yêu cầu của bài toán. 
SCK 

2 
Có khả năng phân tích và bình luận về các câu trả lời đúng hoặc 

sai của học sinh. 
SCK 

3 Vận dụng được các quy tắc tính đạo hàm CCK 

4 
Dự đoán được các câu trả lời thường gặp, các khó khăn và sai lầm 

của học sinh. 
KCS 

5 
Có khả năng lựa chọn và thiết kế các nhiệm vụ toán học để củng 

cố hiểu biết của học sinh về các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm. 
KCT 

6 
Nhận ra được vai trò của đạo hàm trong chương trình toán của 

trường học. 
KCC 

7 Xác định được các ý tưởng toán học có liên quan đến đạo hàm. HCK 

Câu hỏi 1. Dựa vào đồ thị, hãy ước tính thời điểm mà hai chất điểm có cùng vận tốc. 

Giải thích rõ cách ước tính của bạn. 

Để trả lời được câu hỏi này GVTTL phải nắm được định nghĩa và tính chất cơ bản 

của đạo hàm dựa vào đồ thị, đặc biệt là mối liên hệ giữa ý nghĩa hình học và ý nghĩa 

vật lý của đạo hàm. Câu trả lời đúng cho câu hỏi này có thể trình bày như sau: Vẽ tiếp 

tuyến của đồ thị ( )g x  song song với ( )f x , hoành độ tiếp điểm chính là thời điểm hai 

chất điểm có cùng vận tốc. Giải thích: vận tốc tức thời của một chuyển động chính là 

đạo hàm của hàm số quãng đường tại điểm đó. Mặt khác, đạo hàm của hàm số tại một 

điểm chính là hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị hàm số tại điểm đó. Vì vậy để hai chất 

điểm có cùng vận tốc thì hai tiếp tuyến của đồ thị hai hàm số tại điểm đó phải có cùng 

hệ số góc hay song song với nhau. Đồ thị ( )f x là đường thẳng cho nên có thể xem nó 

chính là tiếp tuyến của chính nó. Từ đó chúng ta có điều cần chứng minh.  

Câu hỏi 2.  

 Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL ngoài việc nắm được định nghĩa và các ý 

nghĩa của đạo hàm dựa vào đồ thị còn phải biết cách bình luận, lý giải câu trả lời của 

học sinh. GVTTL có thể trả lời câu hỏi này như sau: 

Học sinh A: Hai chất điểm có cùng vận tốc tại thời điểm tương ứng với hai đồ thị 

cắt nhau. Từ đó, ước lượng được thời điểm 1,7t  . 

Câu trả lời của HS A chưa chính xác, ở đây HS đã nhầm lẫn đồ thị trong hình vẽ là 

đồ thị của hàm vận tốc nên trả lời điểm giao nhau chính là lúc vận tốc bằng nhau. 



 

66 

Thực ra, hoành độ giao điểm của hai đồ thị là thời điểm hai chất điểm có cùng quãng 

đường chứ không phải cùng vận tốc. 

Học sinh B: Hai chất điểm có cùng vận tốc ứng với thời điểm xuất phát 0t  . 

Câu trả lời của học sinh B là câu trả lời chưa chính xác. Dựa vào đồ thị thì chưa có 

cơ sở để khẳng định tại thời điểm 0,t   hai chất điểm có cùng vận tốc.  

Học sinh C: Hai đồ thị ở trên không song song với nhau nên không tồn tại thời 

điểm nào để hai chất điểm có cùng vận tốc. 

Câu trả lời của học sinh C chưa chính xác. Học sinh đã nhầm lẫn khi cho rằng  hai 

chất điểm cùng vận tốc thì đồ thị phải song song với nhau. Thực chất chỉ cần hai tiếp 

tuyến của hai đồ thị tại điểm có cùng hoành độ song song với nhau.  

Câu hỏi 3. Giả sử các hàm số tương ứng với hai đồ thị đó là 3( )f t t  và ( ) 3g t t . 

Hãy xác định chính xác kể từ thời điểm nào, chất điểm có hàm số vị trí ( )f t  có vận 

tốc lớn hơn vận tốc chất điểm có hàm số vị trí ( )g t . 

Để trả lời câu hỏi này, GVTTL chỉ cần sử dụng ý nghĩa vật lý của đạo hàm là vận 

tốc tức thời và áp dụng các quy tắc tính đạo hàm là các kiến thức thuộc kiểu kiến thức 

nội dung chung. GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau:  

Giả sử tại thời điểm t0, chất điểm có hàm số vị trí  ( )f t  có vận tốc lớn hơn  chất 

điểm có hàm số vị trí ( )g t . Khi đó, 2 2

0 0 0 0 0( ) ( ) 3 3 1 1f t g t t t t        (vì t0 > 

0). Vậy kể từ thời điểm 1t   thì chất điểm có hàm số vị trí  ( )f t  có vận tốc lớn hơn  

chất điểm có hàm số vị trí ( )g t . 

Câu hỏi 4. Theo anh (chị), HS thường đưa ra những câu trả lời nào (đúng hoặc sai) 

cho câu hỏi 1) và câu hỏi 3). Những khó khăn mà HS có thể gặp phải khi trả lời các 

câu hỏi đó. Hãy giải thích tại sao anh/chị lại nghĩ như vậy. 

Để trả lời câu hỏi này, GVTTL cần phải hiểu được tư duy của học sinh, những 

hiểu biết của học sinh đã có về ý nghĩa vật lý của đạo hàm. GVTTL có thể đưa ra câu 

trả lời như sau:  

- Câu trả lời đúng: Hai chất điểm có cùng vận tốc tại thời điểm mà tiếp tuyến 

của đồ thị hàm ( )f t song song với đồ thị ( )g t , tức là 1t  . 

- Câu trả lời sai: khi hai đồ thị cắt nhau, tại 0t  . 

Câu hỏi 5. Giả sử anh (chị) muốn thiết kế một số bài tập nhằm giúp học sinh củng cố 

hiểu biết về ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Anh (Chị) sẽ đưa ra các bài tập như thế nào? 

Giải thích tại sao các bài tập này là phù hợp với mục tiêu trên? 

Câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức về việc dạy nội dung của GV của các 

GVTTL, cụ thể là khả năng đưa ra các bài tập để giúp học sinh hiểu được ý nghĩa hình 
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học của đạo hàm, chẳng hạn như tìm các điểm trên đồ thị hàm số mà tiếp tuyến nằm 

ngang hoặc tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước; dựa vào đồ thị hàm 

số để xác định các điểm hàm số có đạo hàm hay không có đạo hàm; nhận xét tốc độ 

thay đổi độ dốc của một đường cong… 

Câu hỏi 6. Theo anh (chị), các câu hỏi 1) và 3) ở trên liên quan đến những kiến thức nào 

trong chương trình và SGK  mà học sinh đã được học, và cụ thể được học vào lớp nào? 

Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL phải hiểu được chương trình, cấu trúc nội 

dung môn Toán trong chương trình THPT. Các nội dung kiến thức trong chương trình 

có liên quan đến bài toán có thể đưa ra như sau: 

- Hàm số 

- Hàm số liên tục 

- Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm 

- Bất phương trình 

Câu hỏi 7. Theo anh (chị), những ý tưởng, tính chất toán học quan trọng nào có thể 

được sử dụng để trả lời các câu hỏi 1) và 3) ở trên. 

Để trả lời được câu hỏi này, các GVTTL phải hiểu được mối liên hệ giữa các chủ 

đề toán học trong chương trình. Các ý tưởng toán học có thể được sử dụng như sau: 

- Mối liên hệ giữa đạo hàm của hàm số, vận tốc tức thời và tiếp tuyến của đồ 

thị hàm số.  

- Bản chất đạo hàm của hàm số tại một điểm là gì 

4.5.3 Thực nghiệm 3 

Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 bao gồm các câu 

hỏi tập trung đánh giá các kiểu kiến thức nội dung của các GVTTL. Nhiệm vụ 2 gồm 

các câu hỏi liên quan chủ yếu đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm. Cả hai nhiệm vụ 

đều xoay quanh chủ đề ứng dụng của đạo hàm trong bài toán kinh tế. 

a) Bảng hỏi 

Nội dung bảng hỏi được thể hiện ở Hình 4.3. 

Nhiệm vụ 1. Kiến thức nội dung 

Bài toán: Một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng thể thao. Tổng chi phí 

sản xuất, tính theo nghìn đồng, của x sản phẩm được ước tính theo công thức: 

 ( )                    . 

1) Xác định chi phí cố định ban đầu (các chi phí chuẩn bị cho sản xuất), tổng 

chi phí để sản xuất ra 100 sản phẩm, và chi phí tăng thêm cần thiết để sản xuất sản 

phẩm thứ 101 (sau khi đã sản xuất được 100 sản phẩm). 

2) Ta gọi chi phí cận biên là chi phí gia tăng cần thiết để sản xuất thêm một 

đơn vị sản phẩm. Trong trường hợp tổng quát, nếu  ( ) là tổng chi phí để sản xuất 
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ra x sản phẩm thì chi phí cận biên   ( ) ứng với x được tính bởi công thức 

  ( )   (   )   ( ). Hãy giải thích rõ tại sao trong kinh tế (khi số lượng 

sản phẩm sản xuất ra đủ lớn), người ta có thể lấy đạo hàm   ( ) của hàm chi phí 

sản xuất làm giá trị (xấp xỉ) của chi phí cận biên   ( ). 

3) Hãy cho biết ý nghĩa thực tế cụ thể liên quan đến bài toán trên khi nói 

  (  )      . 

4) Giả sử có bốn học sinh trả lời câu hỏi 3) như sau: 

Học sinh A 

 

Học sinh B 

 

Học sinh C 

 

Học sinh D 

 

Hãy đánh giá tính đúng/sai câu trả lời của mỗi học sinh và lý giải rõ tại sao 

đúng/sai. 

5) Chi phí trung bình để sản xuất ra một sản phẩm được tính theo công thức  

  ( )  
 ( )

 
. Chứng minh rằng trong trường hợp tổng quát, chi phí trung bình 

  ( ) nhỏ nhất khi nó có giá trị đúng bằng chi phí cận biên   ( ), với giả thiết 

rằng hàm chi phí sản xuất  ( ) luôn khả vi. 

6) Giả sử đồ thị của hàm chi phí trung bình   ( ) và hàm chi phí cận biên 

  ( ) có dạng như dưới đây: 

 

Giả sử hai đồ thị chỉ cắt nhau tại một điểm  (   ) với a nguyên. 
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a) Hãy giải thích ý nghĩa trong sản xuất kinh doanh về chi phí trung 

bình và chi phí cận biên khi số lượng sản phẩm sản xuất ra bé hơn a, với a là 

hoành độ của giao điểm như hình trên. 

b) Hãy giải thích ý nghĩa trong sản xuất kinh doanh về chi phí trung 

bình và chi phí cận biên khi số lượng sản phẩm sản xuất ra vượt quá a. 

c) Hãy giải thích ý nghĩa trong sản xuất kinh doanh khi số sản phẩm sản 

xuất ra đúng bằng a. 

7) Giả sử có ba học sinh dựa vào đồ thị ở Câu hỏi 6) ở trên để đưa ra lập luận như sau: 

 

Học sinh A 

 

Học sinh B 

 

Học sinh C 

Hãy đánh giá tính đúng/sai của câu trả lời của mỗi học sinh và lý giải tại sao 

đúng/sai. 

Nhiệm vụ 2. Kiến thức nội dung sƣ phạm 

1) Theo anh (chị), học sinh có thể đưa ra những câu trả lời như thế nào cho 
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Câu hỏi 2) của Nhiệm vụ 1. Hãy thử giải thích vì sao học sinh lại thường đưa ra câu 

trả lời như vậy. 

2) Anh (Chị) hãy đưa ra ít nhất ba hướng dẫn hoặc câu hỏi gợi ý cụ thể để giúp 

học sinh trả lời đúng Câu hỏi 2) trong Nhiệm vụ 1. 

3) Đối với Câu hỏi 3) của Nhiệm vụ 1, theo anh (chị), học sinh sẽ gặp những 

khó khăn hoặc quan niệm sai nào khi trả lời. Giải thích cụ thể về khó khăn hoặc 

quan niệm sai nếu có của học sinh. 

4) Anh (Chị) hãy thử đề xuất một bài toán khác để giúp học sinh lớp 11 hiểu 

được ý nghĩa của đạo hàm tại một điểm '( )f a  trong kinh tế. Giải thích tại sao bài 

toán anh (chị) đưa ra phù hợp với mục đích đó. 

5) Theo anh (chị), bài toán đặt ra trong Nhiệm vụ 1 này liên quan đến những kiến 

thức nào trong chương trình toán phổ thông. Trong quá trình học ở đại học, anh (chị) 

thấy những kiến thức này có được dạy không? Cụ thể ở những học phần nào? 

6) Theo anh (chị), khi dạy học đạo hàm, các câu hỏi đặt ra trong Nhiệm vụ 1 sẽ 

giúp học sinh phát triển những năng lực cụ thể gì? 

7) Anh (Chị) có nhận xét gì về việc dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm trong 

kinh tế ở nhà trường phổ thông và ở trường đại học sư phạm hiện nay? 

Hình 4.3 Nội dung phiếu thực nghiệm 3 

b) Phân tích tiên nghiệm công cụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ 1 

Đối với nhiệm vụ 1, chúng tôi đưa ra một bài toán ứng dụng của đạo hàm trong 

kinh tế với các câu hỏi liên quan chủ yếu đến các kiểu kiến thức nội dung (CK). Bảng 

4.6 giải thích các kiểu kiến thức hướng đến mỗi câu hỏi trong bài toán. 

Bảng 4.6  Các kiểu kiến thức được đánh giá trong Nhiệm vụ 1 

Câu hỏi Vấn đề nội dung cụ thể Kiểu kiến thức 

1 

Xác định chi phí cố định ban đầu, tổng 

chi phí để sản xuất ra 100 sản phẩm, 

và chi phí tăng thêm cần thiết để sản 

xuất sản phẩm thứ 101  

Đây là kiểu kiến thức chung 

CCK, liên quan đến việc tính giá 

trị của hàm số ứng với biến số 

cho trước. 

2 

Giải thích mối liên hệ giữa đạo hàm 

  ( ) của hàm chi phí sản xuất và hàm 

chi phí cận biên   ( ). 

Đây là kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù SCK, giải thích mối liên 

hệ giữa chi phí cận biên và chi 

phí sản xuất, liên quan đến khái 

niệm đạo hàm. 



 

71 

3 

Cho biết ý nghĩa thực tế cụ thể liên 

quan đến bài toán trên khi nói 

  (  )       

Đây là kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù SCK, liên quan đến việc 

vận dụng ý nghĩa của đạo hàm 

vào giải thích các dữ liệu trong 

ngữ cảnh kinh tế 

4 

Đánh giá tính đúng/sai và lý giải câu 

trả lời của học sinh liên quan đến mối 

liên hệ giữa chi phí cận biên và đạo 

hàm của chi phí sản xuất. 

Đây là kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù SCK, chỉ đặc thù trong 

dạy học, liên quan đến việc lý 

giải các câu trả lời của học sinh. 

5 

Chứng minh chi phí trung bình   ( ) 

nhỏ nhất khi nó có giá trị đúng bằng 

chi phí cận biên   ( ). 

Đây là kiểu kiến thức chung 

CCK, liên quan đến sử dụng đạo 

hàm để tìm giá trị nhỏ nhất của 

hàm số, là kiến thức mà bất kỳ 

người học toán nào khi học về 

đạo hàm đều có thể biết. 

6 

Dựa vào đồ thị để giải thích ý nghĩa 

trong sản xuất kinh doanh về chi phí 

trung bình và chi phí cận biên liên 

quan đến số lượng sản phẩm sản xuất 

ra 

  Đây là kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù SCK, liên quan đến việc 

mô tả chi phí trung bình và chi 

phí cận biên dựa vào đồ thị trong 

ngữ cảnh kinh tế 

7 

Đánh giá tính đúng/sai của câu trả lời 

của học sinh và nhận định nguyên 

nhân đưa ra câu trả lời liên quan đến 

câu hỏi 6. 

Đây là kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù SCK, chỉ đặc thù trong 

dạy học, liên quan đến việc lý 

giải các câu trả lời của học sinh. 

Câu hỏi 1. Kiểu kiến thức nội dung chung (CCK) 

Để trả lời được câu hỏi này GVTTL phải hiểu được ý nghĩa của hàm chi phí sản 

xuất và phải hiểu được chi phí sản xuất ban đầu nghĩa là chi phí chuẩn bị cho sản xuất 

khi x = 0 tức là (0) 8836C   (nghìn đồng). Chi phí để xản xuất 100 sản phẩm là 

(100) 378836C  (nghìn đồng). Chi phí để sản xuất thêm sản phẩm thứ 101 là 

(101) (100) 14911C C   (nghìn đồng). 

Câu hỏi 2. Kiểu kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

Để trả lời được câu hỏi này GVTTL phải hiểu được khái niệm đạo hàm: 
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Trong ngữ cảnh kinh tế, hàm C(x) là hàm chi phí và x là số sản phẩm nên x chỉ 

nhận giá trị nguyên, do đó số gia h không thể dần về 0 và biến động nhỏ nhất của h là 

1. Từ đó giải thích được trong kinh tế thì có thể xấp xỉ chi phí cận biên với đạo hàm 

của hàm số chi phí  khi cho h = 1 và x đủ lớn (để h nhỏ so với x):  

 

Câu hỏi 3. Kiểu kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

Để trả lời được câu hỏi này GVTTL phải hiểu được ý nghĩa của chi phí cận biên 

trong kinh tế và mối liên hệ giữa chi phí cận biên và đạo hàm của hàm số chi phí, 

đồng thời hiểu được ý nghĩa của đạo hàm tại một điểm chính là tốc độ biến đổi tức 

thời của hàm số. Từ đó GVTTL có thể trả lời đúng theo 2 cách như sau: 

Cách 1(xem đạo hàm là xấp xỉ của chi phí cận biên):   (  )       có nghĩa là 

chi phí để sản xuất sản phẩm thứ 51 là 1200 (nghìn đồng). 

Cách 2 (xem đạo hàm là tốc độ biến thiên tức thời):   (  )       có nghĩa là 

khi mức sản xuất đạt 50 sản phẩm thì tốc độ chi phí sản xuất tăng 1200 (nghìn 

đồng)/1 sản phẩm. 

Câu hỏi 4: Kiểu kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

Câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức nội dung đặc thù SCK của GVTTL, cụ thể 

là đánh giá được tính đúng sai của mỗi bài làm của học sinh và lý giải được nguyên 

nhân đúng sai. 

Với học sinh A,  

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là sai vì bài toán cho 

'(50) 1200C   chứ không phải (50) 1200C   nên đây không phải là chi phí để sản xuất 

ra 50 sản phẩm. 

Với học sinh B, 

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là đúng vì học sinh đã 

sử dụng ý nghĩa của đạo hàm của hàm số chi phí tại một điểm chính là tốc độ biến 

thiên tức thời của hàm chi phí đó. 
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Với học sinh C,  

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là sai vì bài toán cho 

'(50) 1200C   chứ không phải cho chi phí trung bình. 

Với học sinh D,  

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là đúng vì học sinh đã 

sử dụng mối liên hệ giữa chi phí cận biên và đạo hàm của hàm chi phí nên biểu thức 

'(50) 1200C   cho biết chi phí cận biên tại sản phẩm thứ 50 bằng 1200 (nghìn đồng) 

nên đó chính là chi phí để sản xuất sản phẩm thứ 51.  

Câu hỏi 5: Kiểu kiến thức nội dung chung (CCK) 

Câu hỏi này nhằm kiểm tra GVTTL có biết cách tìm giá trị nhỏ nhất của hàm 

số chi phí trung bình dựa vào đạo hàm hay không. GV có thể đưa ra lời giải đúng 

như sau: 

'

2

( ) ( )
( )M

xC x C x
C x

x

 
  

' ( )
( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) ( ).M M

C x
C x xC x C x C x C x

x
         

Vậy hàm chi phí trung bình đạt giá trị nhỏ nhất khi nó bằng chi phí cận biên (xấp 

xỉ bằng đạo hàm của hàm chi phí). 

Câu hỏi 6: Kiểu kiến thức nội dung đặc thù (SCK) 

Câu hỏi 6 cũng là một câu hỏi nhằm kiểm tra kiến nội dung thức đặc thù của 

GVTTL, cụ thể ở đây là hiểu được ý nghĩa trong kinh tế về chi phí trung bình và chi 

phí cận biên khi số lượng sản phẩm sản xuất so với giá trị của a. 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: 

a) Dựa vào đồ thị ta thấy khi số lượng sản phẩm sản xuất ra nhỏ hơn a thì chi phí 

trung bình đang giảm, chi phí cận biên giảm rồi lại đang tăng dần lên. 

b) Dựa vào đồ thị ta thấy khi số lượng sản phẩm sản xuất ra lớn hơn a thì chi phí 

trung bình và cả chi phí cận biên đều đang tăng dần lên. 

c) Dựa vào đồ thị ta thấy khi số lượng sản phẩm sản xuất ra bằng a thì chi phí 

trung bình đạt giá trị nhỏ nhất, chi phí cận biên mặc dù đang tăng nhưng cũng đang ở 

mức thấp. 
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Câu hỏi 7: Kiểu kiến thức nội dung đặc thù SCK 

Câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức nội dung đặc thù SCK của GVTTL, cụ thể là 

đánh giá được tính đúng sai của mỗi bài làm của học sinh và lý giải được nguyên nhân 

đúng sai. 

Với học sinh A, 

 

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là sai vì dựa vào chi 

phí cận biên bé hơn chi phí trung bình thì không thể khẳng định việc sản xuất sẽ tối 

ưu. Lúc này mặc dù chi phí cận biên có thể đang thấp nhưng chi phí bình quân đang 

cao nên việc sản xuất không thể tối ưu. 

Với học sinh B, 

 

 

GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là đúng vì lúc này chi 

phí bình quân đạt giá trị nhỏ nhất và chi phí cận biên cũng chưa quá cao nên việc sản 

xuất sẽ tối ưu. 

Với học sinh C,  
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GVTTL có thể đưa ra câu trả lời đúng như sau: Đáp án này là sai vì dựa vào chi 

phí bình quân bé hơn chi phí cận biên thì không thể khẳng định việc sản xuất sẽ tối ưu. 

Lúc này cả chi phí cận biên và chi phí bình quân đều đang tăng nên việc sản xuất sẽ 

không thể tối ưu. 

Nhiệm vụ 2 

Đối với nhiệm vụ 2, chúng tôi đưa ra các câu hỏi liên quan chủ yếu đến các 

kiểu kiến thức nội dung sư phạm (PCK) liên quan đến bài toán ứng dụng của đạo 

hàm trong kinh tế. Bảng 4.7 giải thích các kiểu kiến thức mà mỗi câu hỏi trong bài 

toán hướng đến. 

Bảng 4.7 Các kiểu kiến thức được đánh giá trong Nhiệm vụ 2 

Câu 

hỏi 
      Vấn đề nội dung cụ thể       Kiểu kiến thức 

1 

Dự đoán câu trả lời của học sinh và nhận 

định nguyên nhân đưa ra câu trả lời về mối 

quan hệ giữa hàm chi phí sản xuất và chi phí 

cận biên liên quan đến khái niệm đạo hàm.  

Đây là kiểu kiến thức về việc 

học ứng dụng của đạo hàm trong 

bài toán kinh tế của học sinh 

(KCS) 

2 

Đưa ra các hướng dẫn hoặc câu hỏi gợi ý 

giúp học sinh trả lời đúng mối quan hệ giữa 

hàm chi phí sản xuất và chi phí cận biên liên 

quan đến khái niệm đạo hàm.  

Đây là kiểu kiến thức về việc 

dạy nội dung ứng dụng của đạo 

hàm trong bài toán kinh tế của 

GV (KCT)  

3 

Dự đoán các khó khăn hoặc quan niệm sai lầm 

của học sinh và đưa ra nguyên nhân khi trả lời 

về việc vận dụng ý nghĩa của đạo hàm vào giải 

thích các dữ liệu trong ngữ cảnh kinh tế 

Đây là kiểu kiến thức về việc 

học ứng dụng của đạo hàm trong 

bài toán kinh tế của học sinh 

(KCS) 

4 
Đề xuất một bài toán khác giúp học sinh hiểu 

được ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế 

Đây là kiểu kiến thức về việc 

dạy nội dung ứng dụng của đạo 

hàm trong bài toán kinh tế của 

GV (KCT) 

5 

Chỉ ra những nội dung trong chương trình 

toán phổ thông và Toán cao cấp ở các trường 

đại học sư phạm có liên quan đến nội dung 

ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế 

Đây là kiểu kiến thức nội dung 

theo chiều ngang (HCK) 

6 

Chỉ ra những năng lực có thể phát triển cho 

học sinh khi dạy nội dung ứng dụng của đạo 

hàm trong bài toán kinh tế 

  Đây là kiểu kiến thức nội dung 

chương trình (KCC) 
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7 

Nhận xét về việc dạy học chủ đề ứng dụng 

đạo hàm trong kinh tế ở nhà trường phổ 

thông và ở trường đại học sư phạm hiện nay 

Bài tập này hướng đến xem xét  

khía  cạnh  quan  niệm của GV 

về việc dạy học ứng dụng đạo 

hàm trong kinh tế ở trường phổ 

thông và trường đại học sư 

phạm, thuộc kiểu kiến thức KCT 

Câu hỏi 1. Kiểu kiến thức về việc học nội dung của học sinh (KCS) 

Câu hỏi 1 nhằm kiểm tra kiến thức về việc học nội dung của học sinh của các 

GVTTL, cụ thể là khả năng dự đoán các câu trả lời thường gặp và nguyên nhân đưa ra 

các câu trả lời đó của học sinh liên quan đến mối liên hệ giữa chi phí cận biên và chi 

phí sản xuất. 

Các câu trả lời mà học sinh có thể đưa ra cho câu hỏi này là: 

- Khi thay một vài giá trị cụ thể thì thấy hai giá trị này xấp xỉ bằng nhau. 

- Dựa vào định nghĩa đạo hàm 

- Theo định nghĩa thì chi phí cận biên là chi phí cần để sản xuất thêm một sản 

phẩm nên có thể xem là sự gia tăng chi phí nên có thể bằng đạo hàm của 

hàm chi phí 

Câu hỏi 2. Kiểu kiến thức về dạy nội dung của GV (KCT) 

Câu hỏi 2 nhằm kiểm tra kiến thức về việc dạy nội dung của GV của các 

GVTTL, cụ thể là khả năng đưa ra các hướng dẫn và câu hỏi gợi ý để giúp học 

sinh trả lời đúng câu hỏi liên quan đến mối liên hệ giữa chi phí cận biên và chi phí 

sản xuất. 

Các hướng dẫn hoặc câu hỏi gợi ý mà GV có thể đưa ra trong tình huống này là: 

- Viết biểu thức tính đạo hàm của hàm ( )C x theo định nghĩa 

- Viết công thức tính chi phí cận biên 

- Tìm mối liên hệ giữa hai biểu thức này 

Câu hỏi 3. Kiểu kiến thức về việc học nội dung của học sinh (KCS) 

Câu hỏi 3 nhằm kiểm tra kiến thức về việc học nội dung của học sinh của các 

GVTTL, cụ thể là khả năng dự đoán các khó khăn hay các sai lầm thường gặp và 

nguyên nhân đưa ra các câu trả lời đó của học sinh liên quan đến việc vận dụng ý 

nghĩa của đạo hàm trong ngữ cảnh kinh tế. 

Các GV có thể đưa ra các khó khăn hay quan niệm sai như sau: 

- Học sinh chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa chi phí cận biên và đạo hàm 

- Học sinh thường hiểu đạo hàm của một hàm số tại một điểm là một số thực 

chứ không hiểu được số đó phản ánh điều gì 
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- Học sinh có thể gặp khó khăn trong việc diễn tả đơn vị của đại lượng này 

- Học sinh có thể nhầm lẫn 1200 (nghìn đồng)  là chi phí để sản xuất 50 

sản phẩm 

- Học sinh có thể nhầm lẫn 1200 (nghìn đồng) là chi phí để sản xuất một 

sản phẩm 

- Học sinh có thể nhầm lẫn 1200 (nghìn đồng) là chi phí để sản xuất  sản 

phẩm thứ 50 

Câu hỏi 4. Kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV (KCT) 

Câu hỏi 4 nhằm kiểm tra kiến thức về việc dạy nội dung của GV của các GVTTL, 

cụ thể là khả năng đưa ra các bài tập để giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của đạo hàm 

trong bài toán kinh tế. 

Câu hỏi 5. Kiểu kiến thức nội dung theo chiều ngang (HCK) 

Câu hỏi 5 nhằm kiểm tra kiến thức nội dung theo chiều ngang của các GVTTL, cụ 

thể là khả năng đưa ra các chủ đề có liên quan với ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế 

trong chương trình toán phổ thông và trong chương trình Toán đại học. 

Các chủ đề trong chương trình toán phổ thông có thể đưa ra như sau: 

- Hàm số 

- Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm 

- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 

Các học phần có liên quan đến nội dung này trong chương trình Đại học sư 

phạm Toán: 

- Giải tích 1 (đạo hàm) 

- Đại số sơ cấp và thực hành giải toán (Hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất) 

Câu hỏi 6. Kiểu kiến thức nội dung chương trình (KCC)  

Câu hỏi 6 nhằm kiểm tra kiến thức nội dung chương trình của các GVTTL. Cụ thể 

là nhận ra vai trò của chủ đề ứng dụng trong kinh tế của đạo hàm bằng cách chỉ ra 

những năng lực có thể phát triển cho học sinh khi dạy nội dung ứng dụng của đạo hàm 

trong bài toán kinh tế. 

Các GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau:  

- Học sinh có thể được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học thông 

qua việc giải quyết các bài toán kinh tế. 

- Học sinh có thể được phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua 

việc chuyển những tình huống thực tế thành mô hình toán. 

- Học sinh có thể được phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc 

nắm bắt thêm các thuật ngữ toán học trong ngữ cảnh kinh tế. 
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- Học sinh có thể được phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện 

học toán, năng lực tư duy và lập luận toán học trong quá trình giải toán. 

Câu hỏi 7. Kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV KCT 

Câu hỏi 7 nhằm kiểm tra kiến thức về việc dạy nội dung  của các GVTTL. Cụ thể 

là khả năng có thể đưa ra nhận xét về việc dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm trong 

kinh tế ở nhà trường phổ thông và ở trường đại học sư phạm hiện nay.  

4.5.4. Thực nghiệm 4 

Công cụ nghiên cứu gồm hai video clip dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm trong 

bài toán kinh tế và một phiếu phân tích đánh giá bài học.  

a) Video clip 

Mỗi video kéo dài 12-15 phút mô tả các hoạt động của GV và học sinh lớp 12 

trong một tình huống dạy học liên quan đến ứng dụng của đạo hàm trong bài toán kinh 

tế. Các khái niệm được đề cập đến trong các clip là khái niệm chi phí sản xuất, chi phí 

cận biên, chi phí trung bình, mối liên hệ giữa đạo hàm của hàm số chi phí và chi phí 

cận biên, chi phí trung bình và chi phí cận biên. Clip chứa đựng các yếu tố thể hiện 

phương pháp, kỹ thuật dạy học của giáo viên, cách giải thích các khái niệm, cách xử lý 

các lỗi sai của học sinh cũng như sự tiến triển và các khó khăn của học sinh khi giải 

quyết các bài toán kinh tế liên quan đến khái niệm đạo hàm. 

b) Bảng hỏi 

Bảng hỏi là phiếu phân tích bài học gồm 11 câu hỏi trong khung phân tích bài 

học MPLA chúng tôi đã trình bày ở phần cơ sở lý thuyết được thể hiện cụ thể ở 

Hình 4.4. 

Sau khi quan sát video, anh/chị hãy đưa ra ý kiến của mình theo hướng dẫn sau. 

1. Anh/chị có nhận xét gì về tính chính xác của các nội dung toán học được thể 

hiện trong bài dạy? 

2. GV có lý giải tính đúng/sai của các câu trả lời của học sinh hay không? Theo 

anh/chị, lý giải như vậy đã thoả đáng chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình huống đó 

thì anh chị sẽ lý giải thế nào? 

3. GV đã giải thích các khái niệm toán học mới trong bài học cho học sinh như thế 

nào? Theo anh/chị, giải thích như vậy đã hợp lý chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình 

huống đó thì anh chị sẽ giải thích thế nào? 

4. Nội dung bài học có liên quan gì với các chủ đề trong các môn học khác? Hãy 

chỉ rõ kiến thức toán cao cấp nào có liên quan trực tiếp đến nội dung bài học này? 

5. Hãy chỉ rõ các phương pháp dạy học (PPDH) hoặc kỹ thuật dạy học GV đã sử 

dụng nhằm thúc đẩy việc học của học sinh trong bài dạy. Các phương pháp/kỹ thuật 

của GV đã giúp học sinh tiến triển kiến thức như thế nào? Anh/chị hãy đề xuất phương 
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pháp/kỹ thuật dạy học nào khác để thúc đẩy việc học của học sinh trong bài dạy này. 

6. Anh/chị hãy nhận xét về tính phù hợp của những ví dụ hay tình huống mà GV 

đưa ra để minh họa kiến thức mới trong bài dạy. Anh/Chị hãy thử đưa ra lý do vì sao 

GV đã sử dụng ví dụ/tình huống như trong bài học để minh họa kiến thức mới. Nếu là 

anh chị, anh/chị sẽ dùng ví dụ hay tình huống nào khác để minh họa kiến thức mới? 

7. GV có đưa ra các hướng dẫn để giúp đỡ học sinh đạt được mục tiêu bài học không? 

Đó là những hướng dẫn nào (nếu có) và theo anh/chị các hướng dẫn đó có hợp lí không? 

Anh/chị hãy đưa ra một phương án dạy học khác thay thế phương án dạy học của GV 

trong video để hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu học tập. Giải thích tại sao anh/chị cho 

rằng phương án của anh chị sẽ hỗ trợ tốt cho học sinh đạt được các mục tiêu học tập. 

8. GV có đưa ra các câu hỏi hay bài tập nào để đánh giá việc hiểu bài của học sinh 

không? Đó là những câu hỏi/bài tập nào (nếu có) và theo anh/chị các câu hỏi/bài tập đó 

có hợp lí không? Anh/chị hãy đưa ra các câu hỏi/bài tập khác thay thế để đánh giá việc 

hiểu bài của học sinh. Giải thích tại sao anh/chị cho rằng phương án của anh chị sẽ 

đánh giá học sinh hiệu quả. 

9. Theo anh/chị, học sinh có đang tiến triển tốt theo hướng đạt được mục tiêu bài 

học không? Giải thích cụ thể. 

10. Theo anh/chị, học sinh gặp những khó khăn gì liên quan đến nội dung bài học? 

Điều gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy hứng thú khi học nội dung này? 

11. Theo anh/chị, mục tiêu chính của bài học (bao gồm cả kiến thức, năng lực của 

học sinh) là gì? Mục tiêu bài học có liên quan như thế nào với các kiến thức toán học 

sinh đã được học và sẽ được học (cụ thể học lớp nào)? 

Hình 4.4 Phiếu phân tích bài học trong Bảng hỏi của thực nghiệm 4 

c) Phân tích tiên nghiệm bảng hỏi 

Các câu hỏi được chia thành hai nhóm: S_PID (năng lực ghi chú liên quan đến 

kiến thức nội dung) và P_PID  (năng lực ghi chú liên quan đến kiến thức nội dung 

sư phạm). Bảng 4.8 giải thích các kỹ năng và các kiểu kiến thức hướng đến mỗi câu 

hỏi trong bảng hỏi. 

Bảng 4.8 Mô tả các kỹ năng tương ứng với từng câu hỏi trong bảng hỏi 

TT Câu hỏi MKT  

1 
Anh/chị có nhận xét gì về tính chính xác của các nội dung toán 

học được thể hiện trong bài dạy? 
CCK 

S_PID 

2 

GV có lý giải tính đúng/sai của các câu trả lời của học sinh hay 

không? Theo anh/chị, lý giải như vậy đã thoả đáng chưa? Vì 

sao? Nếu anh chị ở trong tình huống đó thì anh chị sẽ lý giải 

thế nào? 

SCK 

 



 

80 

3 

GV đã giải thích các khái niệm toán học mới trong bài học cho 

học sinh như thế nào? Theo anh/chị, giải thích như vậy đã hợp 

lý chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình huống đó thì anh chị 

sẽ giải thích thế nào? 

4 

Nội dung bài học có liên quan gì với các chủ đề trong các môn 

học khác? Hãy chỉ rõ kiến thức toán cao cấp nào có liên quan 

trực tiếp đến nội dung bài học này? 

HCK 

5 

Hãy chỉ rõ các phương pháp dạy học hoặc kỹ thuật dạy học 

GV đã sử dụng nhằm thúc đẩy việc học của học sinh trong bài 

dạy. Các phương pháp/kỹ thuật của GV đã giúp học sinh tiến 

triển kiến thức như thế nào? Anh/chị hãy đề xuất phương 

pháp/kỹ thuật dạy học nào khác để thúc đẩy việc học của học 

sinh trong bài dạy này. 

KCT 

P_PID 

6 

Hãy nhận xét về tính phù hợp của những ví dụ hay tình huống 

mà GV đưa ra trong bài dạy để minh họa kiến thức mới. 

Anh/Chị hãy thử đưa ra lý do vì sao GV đã sử dụng ví dụ/tình 

huống như trong bài học để minh hoạ kiến thức mới. Nếu là 

anh/chị, anh/chị sẽ dùng ví dụ hay tình huống nào khác để 

minh họa kiến thức mới? 

7 

GV có đưa ra các hướng dẫn để giúp đỡ học sinh đạt được mục 

tiêu bài học không? Đó là những hướng dẫn nào (nếu có) và 

theo anh/chị các hướng dẫn đó có hợp lí không? Anh/chị hãy 

đưa ra một phương án dạy học khác thay thế phương án dạy học 

của GV trong video để hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu 

học tập. Giải thích tại sao anh/chị cho rằng phương án của anh 

chị sẽ hỗ trợ tốt cho học sinh đạt được các mục tiêu học tập. 

8 

GV có đưa ra các câu hỏi hay bài tập nào để đánh giá việc hiểu 

bài của học sinh không? Đó là những câu hỏi/bài tập nào (nếu 

có) và theo anh/chị các câu hỏi/bài tập đó có hợp lí không? 

Anh/chị hãy đưa ra các câu hỏi/bài tập khác thay thế để đánh 

giá việc hiểu bài của học sinh. Giải thích tại sao anh/chị cho 

rằng phương án của anh chị sẽ đánh giá học sinh hiệu quả. 

9 
Theo anh/chị, học sinh có đang tiến triển tốt theo hướng đạt 

được mục tiêu bài học không? Giải thích cụ thể. 
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10 

Theo anh/chị, học sinh gặp những khó khăn gì liên quan đến 

nội dung bài học? Điều gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy hứng 

thú khi học nội dung này? 

KCS 

11 

Theo anh/chị, mục tiêu chính của bài học là gì (bao gồm cả 

kiến thức, kỹ năng, năng lực của học sinh)? Mục tiêu bài học 

có liên quan như thế nào với các kiến thức toán học sinh đã 

được học và sẽ được học (cụ thể học lớp nào)? 

KCC 

 

 

 Cụ thể, các kỹ năng tình huống đặc thù và các kiểu kiến thức được đánh giá trong 

bảng hỏi được mô tả qua ma trận ở Hình 4.5. 
 

 Tri nhận Lý giải Ra quyết định 

CCK Câu 1 Câu 1 Câu 1 

SCK Câu 2, 3 Câu 2, 3 Câu 2, 3 

HCK Câu 4 Câu 4 Câu 4 

KCT Câu 5, 6, 7, 8 Câu 5, 6, 7, 8 Câu 5, 6, 7, 8 

KCS Câu 9, 10 Câu 9, 10 Câu 9, 10 

KCC Câu 11 Câu 11 Câu 11 

Hình 4.5 Ma trận thiết kế bảng hỏi trong thực nghiệm dựa trên video 

Đối với video 1, nội dung bài học giới thiệu các khái niệm liên quan đến bài toán 

kinh tế như chi phí sản xuất, chi phí cận biên; mối liên hệ giữa chi phí cận biên và đạo 

hàm của hàm chi phí sản xuất. Mục tiêu của bài học này là học sinh phải hiểu được các 

khái niệm trên và mối liên hệ giữa các khái niệm liên quan đến công cụ đạo hàm, hiểu 

được ý nghĩa của các khái niệm trong bài toán kinh tế và biết cách diễn đạt các mối 

quan hệ đó trong ngữ cảnh kinh tế. 

Video 2 tập trung vào giải quyết bài toán tối ưu trong kinh tế liên quan đến khái 

niệm chi phí trung bình, mối liên hệ giữa chi phí trung bình và chi phí cận biên, xác 

định số lượng sản phẩm sản xuất ra để chi phí trung bình đạt giá trị nhỏ nhất. Để giải 

quyết được nhiệm vụ này, học sinh phải hiểu được các khái niệm trên và mối liên hệ 

giữa các khái niệm, đồng thời biết cách dựa vào đồ thị để xác định điểm tối ưu trong 

bài toán kinh tế.  

Câu hỏi 1. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception) ), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức nội dung chung 

Anh/chị có nhận xét gì về tính chính xác của các nội dung toán học được thể hiện 

trong bài dạy? 

Câu hỏi 1 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải và ra quyết định của 

GVTTL, cụ thể là khả năng quan sát, ghi nhận các nội dung toán được trình bày trong 
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bài giảng để nhận ra tính chính xác của các nội dung đó. Từ đó lý giải về tính chính 

xác và đưa ra các bằng chứng minh họa cho nhận xét của mình. 

Ở câu hỏi này, đối với video 1, các GVTTL có thể đưa ra câu trả lời:các nội dung 

toán trong bài dạy gồm khái niệm hàm chi phí sản xuất, chi phí cận biên, mối liên hệ 

giữa chi phí cận biên và đạo hàm của hàm chi phí sản xuất đều được trình bày chính 

xác. Các GVTTL có thể trích dẫn lại một vài nội dung chính liên quan đến các khái 

niệm trên để minh họa tính chính xác. 

Đối với video 2, các GVTTL có thể đưa ra câu trả lời: các nội dung toán trong bài 

dạy gồm khái niệm chi phí trung bình, mối liên hệ giữa chi phí trung bình và chi phí 

cận biên, giá trị nhỏ nhất của chi phí trung bình và ý nghĩa trong bài toán tối ưu được 

trình bày chính xác. Các GVTTL có thể trích dẫn lại một vài nội dung chính liên quan 

đến các khái niệm trên để minh họa tính chính xác. 

Câu hỏi 2. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù  

GV có lý giải tính đúng/sai của các câu trả lời của học sinh hay không? Theo 

anh/chị, lý giải như vậy đã thoả đáng chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong tình huống 

đó thì anh chị sẽ lý giải thế nào? 

Ý thứ nhất trong Câu hỏi 2 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận của GVTTL 

liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù, cụ thể là khả năng quan sát các hoạt 

động của GV sau khi học sinh trả lời câu hỏi để nhận ra GV có lý giải thỏa đáng các 

câu trả lời của học sinh hay không. Muốn trả lời được câu hỏi này, GVTTL phải có 

kiểu kiến thức nội dung đặc thù SCK, tức là những kiến thức liên quan đến ứng dụng 

đạo hàm trong kinh tế mà một người đi dạy cần biết để giải thích cho học sinh.  

Ý thứ hai trong câu hỏi 2 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng lý giải của GVTTL liên 

quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù. Cụ thể, GVTTL phải đưa ra được những lập 

luận của mình để giải thích tại sao hoạt động của GV trong tình huống đó là phù hợp. 

Ý thứ ba trong câu hỏi 2 nhằm đánh giá kỹ năng ra quyết định của GVTTL liên 

quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù, cụ thể là khả năng đưa ra được những cách 

lý giải của bản thân về các câu trả lời của học sinh thay thế cho phương án của GV 

trong video. 

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời trong trường hợp này như sau: 

- Tình huống thứ nhất, sau khi 3 nhóm học sinh đưa ra câu trả lời, GV không 

đánh giá và lý giải ngay tính đúng sai của học sinh mà đi ngay vào đáp án 

của giáo viên. Tuy nhiên, trong quá trình đưa ra đáp án, GV có kết hợp đánh 

giá tính đúng sai bài làm của 3 nhóm nhưng vẫn không lý giải cụ thể tại sao 

kết quả của các nhóm là đúng hoặc sai. 
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- Tình huống thứ hai ở yêu cầu tính đạo hàm của hàm ( )C x  tại 100x  , sau 

khi gọi hai học sinh trả lời, GV không đánh giá và lý giải tính đúng sai mà 

chỉ đưa ra kết quả. 

- Tình huống thứ ba ở cuối video, câu hỏi củng cố, GV đã có sự lý giải và 

đánh giá tính đúng sai câu trả lời của ba học sinh đưa ra.  

GVTTL có thể đánh giá cách giải quyết của GV trong video ở tình huống 1 và 2 

chưa hợp lý. Họ phải lập luận được lý do chưa hợp lý thể hiện ở chỗ nếu GV chỉ đưa 

ra đáp án mà không giải thích thì học sinh sẽ không nhận ra được sai lầm và nguyên 

nhân dẫn đến sai lầm của mình.  

GVTTL có thể đề xuất các giải pháp khác như: 

- Sau khi mỗi học sinh trả lời sẽ đánh giá tính đúng sai và giải thích tại sao 

đúng hoặc sai ngay. 

- Sau khi học sinh trả lời sẽ gọi học sinh khác nhận xét, đánh giá rồi GV kết 

luận và giải thích. 

- Sau khi gọi học sinh trả lời sẽ yêu cầu học sinh giải thích cách làm của mình 

để GV chỉ ra cụ thể đúng hoặc sai ở chỗ nào. 

- Sau khi gọi một vài học sinh đưa ra kết quả thì cho học sinh so sánh, sau đó 

dùng các lập luận logic để đưa ra câu trả lời chính xác, từ đó chỉ ra điểm 

đúng, sai trong các câu trả lời của học sinh. 

Lời giải thích mà GVTTL có thể đưa ra trong tình huống 1 là: Học sinh thứ nhất 

trả lời chi phí ban đầu bằng 0. Đây là câu trả lời sai vì học sinh nhầm lẫn chi phí ban 

đầu với số sản phẩm ban đầu. Câu trả lời đúng về chi phí ban đầu phải là tính giá trị 

hàm tổng chi phí ứng với số sản phẩm sản xuất 0x  . 

Lời giải thích mà GVTTL có thể đưa ra trong tình huống 2 là: 

- Học sinh thứ nhất trả lời (100) 23700C  . Đây là câu trả lời sai có thể do 

trong lúc tìm hàm đạo hàm hoặc quá trình tính toán đạo hàm lúc thay 100.x   

GV có thể yêu cầu học sinh trình bày rõ cách tính để chỉ ra chỗ sai. 

- Học sinh thứ hai trả lời (100) 14900C  . Đây cũng là câu trả lời sai nhưng 

có thể không phải do quá trình tính toán của học sinh mà do học sinh lấy lại 

kết quả câu 3 trong bài tập 1. GV sẽ trình bày lại chi tiết cách tìm đạo hàm 

để học sinh hiểu được làm thế nào để đưa ra kết quả đúng. 

Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời trong trường hợp này như sau: 

- Ở các tình huống thảo luận với học sinh, khi GV hỏi cách tìm giá trị nhỏ 

nhất của một hàm số và vận dụng vào một hàm chi phí cụ thể hay khi hỏi về 

ý nghĩa của chi phí trung bình và chi phí cận biên trong việc tối ưu hóa sản 

xuất, GV đều đã có nhận xét và lý giải về các câu trả lời của học sinh. 
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- GVTTL có thể đánh giá cách lý giải của GV trong video là hợp lý. 

Câu hỏi 3. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù  

GV đã giải thích các khái niệm toán học mới trong bài học cho học sinh như thế 

nào? Theo anh/chị, giải thích như vậy đã hợp lý chưa? Vì sao? Nếu anh chị ở trong 

tình huống đó thì anh chị sẽ giải thích thế nào? 

Câu hỏi 3 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù SCK. Cụ thể, GVTTL phải có 

khả năng quan sát các hoạt động của GV khi dạy khái niệm mới để nhận ra cách giải 

thích của GV có hợp lý không. Từ đó dựa trên kiến thức của bản thân về ứng dụng của 

đạo hàm trong kinh tế để đưa ra lập luận lý giải tính hợp lý của GV trong video và đưa 

ra quyết định của bản thân nếu ở trong tình huống đó. 

Đối với video 1, các GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Khái niệm mới được GV giải thích trong video: chi phí cận biên là chi phí 

gia tăng cần thiết để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, ký hiệu là 

( ) ( 1) ( )mC x C x C x   . Chi phí cận biên có thể xấp xỉ bằng đạo hàm của 

hàm số chi phí nên có thể xem như là tốc độ gia tăng chi phí tại thời điểm 

sản xuất được x  sản phẩm. 

- Khái niệm mới chưa được GV giải thích: chi phí sản xuất 

Các GVTTL có thể lý giải về tính hợp lý của cách giải thích của GV trong video 

như sau: GV đã mô tả được các đặc trưng của khái niệm, cách tính, ký hiệu và khái 

niệm được hình thành từ một ví dụ nên giúp học sinh hiểu rõ được khái niệm. 

Các GVTTL có thể đề xuất cách giải thích khác như sau: 

- Đưa ra định nghĩa hàm chi phí toàn phần: thông thường hàm chi phí toàn phần 

thường được biểu diễn bằng một đa thức: 2 3( )C x a bx cx dx    , trong đó a 

biểu thị chi phí quản lý (tiền thuê, nhiên liệu, bảo trì) và những hệ số khác biểu 

thị chi phí nguyên liệu thô, công lao động…Sau đó đưa ra một ví dụ minh họa 

và giải thích rõ x  là số sản phẩm sản xuất ra, ( )C x  là tổng chi phí để sản xuất 

ra x  sản phẩm bao gồm cả chi phí ban đầu. 

- Đưa ra định nghĩa chi phí cận biên là tốc độ biến thiên tức thời của hàm số chi 

phí tại thời điểm sản xuất được x  sản phẩm, tức là đạo hàm của hàm ( )C x . Sau 

đó hướng dẫn học sinh chứng minh có thể xấp xỉ chi phí cận biên với 

( 1) ( )C x C x  . 

 Đối với video 2, các GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Các khái niệm được GV giải thích trong video là khái niệm chi phí trung bình. 
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- Về tính hợp lý của cách giải thích của GV trong video, GV đã mô tả được 

các đặc trưng của khái niệm, cách tính, ký hiệu.  

- Cách giải thích khác: có thể so sánh với những khái niệm khác như chi phí 

sản xuất, chi phí cận biên để học sinh phân biệt và khắc sâu các khái niệm. 

Câu hỏi 4. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức nội dung theo chiều ngang. 

Nội dung bài học có liên quan gì với các chủ đề trong các môn học khác? Hãy chỉ 

rõ kiến thức toán cao cấp nào có liên quan trực tiếp đến nội dung bài học này? 

Câu hỏi 4 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức nội dung theo chiều ngang, cụ thể là khả năng 

quan sát và hướng sự chú ý của mình vào những chi tiết quan trọng trong bài dạy để 

nhận ra nội dung chính của bài dạy có liên quan với các chủ đề nào khác. Đặc biệt, 

GVTTL phải có kiểu kiến thức nội dung theo chiều ngang mới có thể đưa ra được mối 

liên hệ giữa các nội dung trong bài dạy với các chủ đề trong giáo trình toán  cao cấp.  

Kỹ năng ra quyết định của GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức này thể hiện ở khả 

năng đưa ra các bằng chứng về những mối liên hệ mà họ đã trình bày.    

Đối với video 1 và 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này như sau: 

- Các chủ đề liên quan đến nội dung bài học: tốc độ biến thiên (vật lí), bài toán 

tối ưu (kinh tế). 

- Kiến thức trong chương trình toán cao cấp có liên quan trực tiếp đến nội dung 

bài dạy: Đạo hàm, các ý nghĩa và ứng dụng của đạo hàm, bài toán tối ưu trong 

kinh tế. 

Câu hỏi 5. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung. 

Hãy chỉ rõ các phương pháp dạy học hoặc kỹ thuật dạy học GV đã sử dụng nhằm 

thúc đẩy việc học của học sinh trong bài dạy. Các phương pháp/kỹ thuật của GV đã 

giúp học sinh tiến triển kiến thức như thế nào? Anh/chị hãy đề xuất phương pháp/kỹ 

thuật dạy học nào khác để thúc đẩy việc học của học sinh trong bài dạy này. 

Ý thứ nhất trong Câu hỏi 5 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận của GVTTL 

liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của giáo viên, cụ thể là khả năng 

quan sát các hoạt động của GV để nhận ra phương pháp/kỹ thuật dạy học mà GV sử 

dụng trong bài dạy để thúc đẩy việc hiểu biết của học sinh.  

Ý thứ hai trong câu hỏi 5 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng lý giải của GVTTL liên 

quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của giáo viên. Cụ thể, GVTTL phải đưa ra 

được những lập luận của mình để giải thích tại sao GV lại sử dụng phương pháp/kỹ thuật 

dạy học đó và nó hỗ trợ học sinh trong việc tiến triển kiến thức như thế nào.  



 

86 

Ý thứ ba trong câu hỏi 5 nhằm đánh giá kỹ năng ra quyết định của GVTTL liên 

quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của giáo viên, cụ thể là khả năng đưa ra 

được những phương pháp/kỹ thuật dạy học của bản thân nếu ở trong tình huống đó để 

thúc đẩy hiểu biết của học sinh về ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế.  

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi như sau: 

- GV trong video đã sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, thể hiện ở 

hoạt động đầu tiên. 

- GV trong video đã sử dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đáp, thể hiện qua 

hoạt động chứng minh mối liên hệ giữa chi phí cận biên và chi phí sản xuất. 

- GV trong video đã sử dụng phương pháp dạy học thuyết trình, thể hiện ở 

những hoạt động GV giải thích các khái niệm và các tính chất. 

GVTTL có thể đề xuất một số phương pháp/kỹ thuật khác như sau: 

- Có thể dùng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề bằng cách 

đặt vấn đề từ ban đầu: Tốc độ gia tăng chi phí sản xuất tại các thời điểm 

khác nhau có khác nhau không, làm sao xác định được tốc độ đó? 

- Có thể dùng phương pháp trực quan bằng cách vẽ đồ thị hàm ( )C x  và cho 

học sinh nhận xét về tốc độ gia tăng chi phí dựa vào đồ thị. 

Tương tự đối với video 2. 

Câu hỏi 6. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và 

ra quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung. 

Hãy nhận xét về tính phù hợp của những ví dụ hay tình huống mà GV đưa ra trong 

bài dạy để minh họa kiến thức mới. Anh/Chị hãy thử đưa ra lý do vì sao GV đã sử 

dụng ví dụ/tình huống như trong bài học để minh hoạ kiến thức mới. Nếu là anh/chị, 

anh/chị sẽ dùng ví dụ hay tình huống nào khác để minh họa kiến thức mới? 

Câu hỏi 6 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV KCT. Cụ thể là 

khả năng quan sát các hoạt động của GV khi dạy khái niệm mới để nhận ra các ví 

dụ/tình huống mà GV đưa ra để minh họa cho kiến thức mới; dựa vào hiểu biết của 

mình về việc giảng dạy ứng dụng đạo hàm trong kinh tế để đánh giá tính phù hợp 

của những ví dụ/tình huống đó. Từ đó đưa ra lập luận lý giải tính hợp lý của những 

ví dụ/tình huống mà GV đưa ra trong video và đề xuất giải pháp thay thế của bản 

thân nếu ở trong tình huống đó. 

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Để minh họa khái niệm chi phí cận biên, GV sử dụng một câu hỏi trong bài 

tập đặt vấn đề ban đầu: ―tính chi phí sản xuất sản phẩm thứ 101‖ 
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- Gv sử dụng ví dụ này để học sinh thấy được ý nghĩa cụ thể của chi phí 

cận biên. 

- Sử dụng một ví dụ khác: có thể đưa thêm một bài toán khác với bài toán ban 

đầu và cho HS tìm chi chí cận biên. 

Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- GV không đưa ra ví dụ để minh họa khái niệm chi phí trung bình.  

- Phương án thay thế: Cho HS tính chi phí trung bình trong bài toán đã cho để 

HS so sánh với chi phí sản xuất, chi phí cận biên, từ đó hiểu rõ ý nghĩa của 

chi phí trung bình.  

Câu hỏi 7. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và 

ra quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung. 

 GV có đưa ra các hướng dẫn để giúp đỡ học sinh đạt được mục tiêu bài học 

không? Đó là những hướng dẫn nào (nếu có) và theo anh/chị các hướng dẫn đó có 

hợp lí không? Anh/chị hãy đưa ra một phương án dạy học khác thay thế phương án 

dạy học của GV trong video để hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu học tập. Giải 

thích tại sao anh/chị cho rằng phương án của anh chị sẽ hỗ trợ tốt cho học sinh đạt 

được các mục tiêu học tập. 

 Câu hỏi 7 cũng nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định 

của GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV KCT mà cụ thể 

là khả năng quan sát các hướng dẫn của GV để hỗ trợ học sinh đạt được mục tiêu của 

bài học; khả năng đánh giá tính hợp lý của những hướng dẫn đó dựa vào kiến thức về 

việc dạy dạo hàm của mình.  Từ đó đưa ra lập luận lý giải tính hợp lý của những 

hướng dẫn mà GV đưa ra trong video và đề xuất giải pháp thay thế của bản thân nếu ở 

trong tình huống đó. 

 Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Ở tình huống đầu tiên, trong bài tập nhóm, GV để cho các nhóm tự làm chứ 

không đưa ra hướng dẫn. 

- Ở tình huống thứ hai, tìm mối liên hệ giữa chi phí cận biên và chi phí sản 

xuất, GV đã đưa ra các hướng dẫn và câu hỏi gợi ý cho học sinh như: ―có 

cách nào khác để tính chi phí cận biên‖; ―chi phí cận biên có thể xem là sự 

gia tăng chi phí, vậy có đại lượng nào khác cũng có thể mô tả tốc độ biến 

thiên tức thời‖; ―hãy tình đạo hàm của hàm chi phí tại 100x  và so sánh 

với chi phí cận biên tại thời điểm sản xuất được 100 sản phẩm‖. 

- ở tình huống thứ ba, câu hỏi củng cố, GV không đưa ra hướng dẫn hay câu 

hỏi gợi ý mà chỉ chốt lại các kiến thức được học trong bài. 

GVTTL có thể lý giải tính hợp lý của các hoạt động trên như sau: 



 

88 

- Ở tình huống đầu tiên, mục tiêu là để giới thiệu khái niệm hàm số chi phí và 

chi phí cận biên nên chưa cần GV phải hỗ trợ các hoạt động của học sinh. 

- Ở tình huống thứ hai, đây là trọng tâm chính của bài học nên GV đã đưa ra 

nhiều câu hỏi gợi mở nhằm giúp học sinh phát hiện ra mối liên hệ. Sau đó 

GV giải thích và kết luận. Điều này giúp học sinh khám phá được mối liên 

hệ này một cách chủ động chứ không phải bị áp đặt. 

- Ở tình huống thứ ba, mục tiêu là để đánh giá việc hiểu biết và mức độ vận 

dụng của học sinh nên GV không đưa ra câu hỏi gợi ý hay hướng dẫn mà 

chỉ nhận xét và củng cố lại kiến thức cho học sinh, giúp học sinh nắm chắc 

và hệ thống được những kiến thức vừa được học. 

 GVTTL có thể đề xuất giải pháp khác như sau: 

- Ở tình huống thứ hai, GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý và hướng dẫn như: ― 

đại lượng nào mô tả sự gia tăng chi phí‖; ―sử dụng vi phân vào tính gần đúng 

để đưa ra xấp xỉ của số gia hàm số‖; ―viết lại biểu thức của hàm chi phí cận 

biên để tìm mối liên hệ với đạo hàm của hàm số chi phí‖… 

 Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Ở tình huống đầu tiên, khi đặt câu hỏi cách tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số, 

sau khi học sinh đưa ra phương án, GV đã hỗ trợ HS thực hiện các bước cụ 

thể để tìm ra kết quả của bài toán.  

- Ở tình huống thứ hai, vận dụng vào hàm chi phí sản xuất cụ thể, sau khi HS 

đưa ra phương án, GV nhận xét và hướng dẫn HS về nhà hoàn thiện và so 

sánh kết quả với kết quả GV đưa ra.   

- Ở tình huống thứ ba, dựa vào đồ thị để nhận xét về chi phí trung bình và chi 

phí cận biên, tìm phương án tối ưu của bài toán kinh tế, sau khi HS đưa ra 

câu trả lời, GV nhận xét chỗ sai trong câu trả lời của HS.  

GVTTL có thể lý giải tính hợp lý của các hoạt động trên như sau: 

- Ở tình huống đầu tiên, mục tiêu là để có được kết quả chứ không phải quá trình 

nên GV tiến hành các hoạt động để minh họa cho HS thấy rõ hơn kết quả.  

- Ở tình huống thứ hai và thứ ba, GV chưa đưa ra các câu hỏi gợi mở để giúp 

HS trả lời đúng câu hỏi, mục tiêu là để đánh giá việc hiểu biết và mức độ 

vận dụng của học sinh.   

 GVTTL có thể đề xuất giải pháp khác như sau: 

- Ở tình huống đầu tiên, GV có thể vừa dẫn dắt vừa cho HS tiến hành các hoạt 

động để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm trung bình.  

- Ở tình huống thứ hai, có thể dẫn dắt để HS biết sử dụng nhiều cách để vận 

dụng vào một hàm cụ thể. 
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- Ở tình huống thứ ba, GV dẫn dắt HS quan sát đồ thị để đưa ra nhận xét 

chính xác và phù hợp hơn. 

Câu hỏi 8. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung. 

GV có đưa ra các câu hỏi hay bài tập nào để đánh giá việc hiểu bài của học sinh 

không? Đó là những câu hỏi/bài tập nào (nếu có) và theo anh/chị các câu hỏi/bài tập 

đó có hợp lí không? Anh/chị hãy đưa ra các câu hỏi/bài tập khác thay thế để đánh giá 

việc hiểu bài của học sinh. Giải thích tại sao anh/chị cho rằng phương án của anh chị 

sẽ đánh giá học sinh hiệu quả. 

Câu hỏi 8 cũng nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định 

của GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức về việc dạy nội dung của GV KCT ở khía 

cạnh đánh giá học sinh. Cụ thể, GVTTL phải có khả năng quan sát các hoạt động của 

GV để nhận ra cách GV đánh giá học sinh trong lớp học; khả năng đánh giá tính hợp 

lý của những câu hỏi/bài tập mà GV đưa ra để đánh giá học sinh.  Từ đó đưa ra lập 

luận lý giải tính hợp lý của những bài tập/ câu hỏi đó và đề xuất giải pháp thay thế của 

bản thân nếu ở trong tình huống đó. 

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- GV đã đưa ra bài tập để đánh giá học sinh: ―Hãy cho biết ý nghĩa thực tế cụ 

thể liên quan đến bài toán khi biết '(50) 1200C  ‖. Để trả lời được câu hỏi 

này, học sinh phải hiểu được giá trị '(50)C mô tả điều gì hay có ý nghĩa như 

thế nào. Từ đó GV có thể đánh giá được học sinh có liên hệ được đại lượng 

này với chi phí cận biên để mô tả ý nghĩa hay không. Đây là câu hỏi mở, có 

thể đưa ra hai phương án trả lời nên GV cũng có thể đánh giá được học sinh 

nắm chắc khía cạnh nào và còn hạn chế ở khía cạnh nào để có biện pháp bồi 

dưỡng và khắc phục. Một phương án mà GVTTL có thể đưa ra thay thế cho 

phương án của GV là yêu cầu học sinh tính chi phí cận biên tại thời điểm 

sản xuất 50 sản phẩm, hoặc yêu cầu học sinh tính tốc độ gia tăng chi phí tại 

thời điểm sản xuất 50 sản phẩm. 

 Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- GV đưa ra bài toán quan sát đồ thị để đánh giá hiểu biết của HS về chi phí 

trung bình, mối liên hệ giữa chi phí trung bình, chi phí cận biên và tính tối 

ưu của bài toán. Thông qua câu trả lời của HS có thể đánh giá được HS có 

hiểu được ý nghĩa của chi phí trung bình trong bài toán tối ưu không. Một 

phương án thay thế có thể đưa ra là yêu cầu HS tính chi phí trung bình của 

một hàm số cụ thể và so sánh với chi phí sản xuất, chi phí cận biên để đưa ra 

nhận xét. 
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Câu hỏi 9. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc học nội dung  của 

học sinh. 

Theo anh/chị, học sinh có đang tiến triển tốt theo hướng đạt được mục tiêu bài học 

không? Giải thích cụ thể. 

Câu hỏi 9 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức về việc học nội dung của học sinh. Cụ thể, 

GVTTL phải có khả năng quan sát và hướng sự chú ý của mình vào học sinh tại các 

thời điểm thích hợp. Từ đó GV mới ghi nhận và mô tả lại được sự tiến triển của học 

sinh. Đặc biệt, GVTTL phải có kiểu kiến thức về việc học đạo hàm của học sinh, tức là 

cách học sinh tư duy về đạo hàm mới có thể lý giải được sự tiến triển của học sinh. Kỹ 

năng ra quyết định của GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức này thể hiện ở khả năng 

đưa ra các bằng chứng về sự tiến triển của học sinh.   

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Học sinh ở nhóm thứ nhất, trong câu hỏi đầu tiên đã trả lời sai chi phí ban 

đầu và chi phí sản xuất thêm sản phẩm thứ 101. Trong câu hỏi thứ hai, yêu 

cầu tính đạo hàm của hàm số chi phí sản xuất tại 100x  , học sinh này cũng 

tính sai. Trong câu hỏi cuối cùng ở phần cũng cố, học sinh này vẫn trả lời 

sai ý nghĩa của con số '(50) 1200C  . Điều này chứng tỏ học sinh này đang 

gặp hạn chế về mặt kiến thức và chưa có sự tiến triển. 

- Học sinh ở nhóm thứ hai, trong câu hỏi đầu tiên trả lời sai chi phí sản xuất thêm 

sản phẩm thứ 101. Trong câu hỏi thứ hai, yêu cầu nhắc lại chi phí cận biên tại 

thời điểm sản xuất 100 sản phẩm thì học sinh này đã nhắc lại đúng. Trong câu 

hỏi cuối cùng ở phần cũng cố, học sinh này đã trả lời đúng ý nghĩa của con số 

'(50) 1200C  là chi phí để sản xuất sản phẩm thứ 51. Điều này chứng tỏ học 

sinh này đã có sự tiến triển về mặt kiến thức và có xu hướng nắm chắc khái 

niệm chi phí cận biên hơn là ý nghĩa của đạo hàm. 

- Học sinh ở nhóm thứ ba, trong câu hỏi đầu tiên đã trả lời đúng cả ba ý. Trong 

câu hỏi thứ hai, yêu cầu tính đạo hàm của hàm số chi phí sản xuất tại 100x  , 

học sinh này có sự nhầm lẫn nhưng đến câu hỏi cuối cùng ở phần cũng cố, học 

sinh này đã trả lời đúng ý nghĩa của con số '(50) 1200C  là tốc độ gia tăng chi 

phí tại thời điểm sản xuất 50 sản phẩm là 1200 nghìn đồng/1 sản phẩm. Điều 

này chứng tỏ học sinh này đã có sự tiến triển về mặt kiến thức và có xu hướng 

nắm vững ý nghĩa của đạo hàm hơn là khái niệm chi phí cận biên. 
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Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Học sinh ở nhóm thứ nhất, trong câu hỏi đầu tiên về tìm giá trị nhỏ nhất của 

hàm số, chưa đưa ra được câu trả lời. Trong câu hỏi thứ hai, yêu cầu vận 

dụng vào một hàm số cụ thể cũng chưa trả lời được. Trong câu hỏi cuối 

cùng ở phần cũng cố, học sinh này nhận xét được về đồ thị nhưng chưa trả 

lời đúng câu hỏi về tính tối ưu. Điều này chứng tỏ học sinh này đang gặp 

hạn chế về mặt kiến thức và tiến triển còn chậm. 

- Học sinh ở nhóm thứ hai, trong câu hỏi vận dụng tìm giá trị nhỏ nhất của hàm 

chi phí trung bình, đã trả lời đúng cách làm nhưng vẫn còn một chút lúng 

túng. Trong câu hỏi dựa vào đồ thị, học sinh này nhận xét được về đồ thị 

nhưng chưa trả lời đúng câu hỏi về tính tối ưu. Điều này chứng tỏ học sinh 

này có sự  tiến triển nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc kiến thức. 

- Học sinh ở nhóm thứ ba trả lời đúng ở các câu hỏi và có sự giải thích hợp lí. 

Điều này chứng tỏ học sinh này đã có sự tiến triển về mặt kiến thức và nắm 

chắc nội dung bài học.  

Câu hỏi 10. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức về việc học nội dung của 

học sinh. 

Theo anh/chị, học sinh gặp những khó khăn gì liên quan đến nội dung bài học? 

Điều gì sẽ làm cho học sinh cảm thấy hứng thú khi học nội dung này? 

Câu hỏi 10 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức về việc học nội dung của học sinh, mà cụ thể là 

khả năng quan sát và hướng sự chú ý của mình vào học sinh tại các thời điểm thích 

hợp để nhận ra các khó khăn và hứng thú của học sinh. Đặc biệt, GVTTL phải có kiểu 

kiến thức về việc học đạo hàm của học sinh, tức là cách học sinh tư duy về đạo hàm 

mới có thể lý giải được những khó khăn và hứng thú của học sinh khi học ứng dụng 

của đạo hàm trong kinh tế. Kỹ năng ra quyết định của GVTTL liên quan đến kiểu kiến 

thức này thể hiện ở khả năng đưa ra các bằng chứng về những khó khăn và hứng thú 

của học sinh.   

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời: 

- Qua quan sát buổi học, có thể thấy học sinh khó khăn trong việc hiểu rõ 

được khái niệm chi phí cận biên và giải thích mối liên hệ giữa chi phí cận 

biên và đạo hàm của hàm số chi phí. Điều này thể hiện qua hoạt động 1 có 

hai nhóm học sinh đưa ra câu trả lời sai cho chi phí để sản xuất thêm sản 

phẩm thứ 101 và hoạt động 2 không có học sinh nào giải thích được chi phí 

cận biên có thể xấp xỉ với đạo hàm của hàm số chi phí. 
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- Học sinh khá hứng thú với ý nghĩa thực tế trong câu hỏi củng cố vì lúc này 

học sinh đã có thêm công cụ chi phí cận biên xấp xỉ với đạo hàm của hàm số 

chi phí nên có thể hiểu được trong ngữ cảnh kinh tế thì các đại lượng đó 

phản ánh điều gì. 

Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời: 

- Qua quan sát buổi học, có thể thấy học sinh khó khăn trong việc hiểu rõ ý 

nghĩa của chi phí trung bình, mối liên hệ giữa chi phí trung bình và chi phí 

cận biên trong bài toán tối ưu. Điều này thể hiện qua việc HS vẫn chưa trả 

lời được câu hỏi hay đưa ra câu trả lời chưa chính xác.  

- Học sinh khá hứng thú khi dựa vào đạo hàm có thể xét được tính tối ưu của 

bài toán kinh tế.  

Câu hỏi 11. Đánh giá kỹ năng tri nhận (Perception), lý giải (Interpretation) và ra 

quyết định (Decision making) liên quan đến kiểu kiến thức nội dung chương trình. 

Theo anh/chị, mục tiêu chính của bài học (bao gồm cả kiến thức, năng lực của học 

sinh) là gì? Mục tiêu bài học có liên quan như thế nào với các kiến thức toán học sinh 

đã được học và sẽ được học (cụ thể học lớp nào)? 

Câu hỏi 11 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định của 

GVTTL liên quan đến kiểu kiến thức nội dung chương trình, mà cụ thể là khả năng 

quan sát và hướng sự chú ý của mình vào những chi tiết quan trọng trong bài dạy để 

nhận ra mục tiêu của bài dạy. Đặc biệt, GVTTL phải có kiểu kiến thức nội dung 

chương trình mới có thể đưa ra được mối liên hệ giữa các nội dung trong bài dạy với 

các nội dung toán khác trong chương trình.  Kỹ năng ra quyết định của GVTTL liên 

quan đến kiểu kiến thức này thể hiện ở khả năng đưa ra các bằng chứng về những mục 

tiêu và mối liên hệ mà họ đã trình bày.  

Đối với video 1, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Mục tiêu bài dạy trong video hướng đến là: 

+ về mặt kiến thức: học sinh nắm được khái niệm chi phí sản xuất, chi phí cận 

biên, mối liên hệ giữa chi phí cận biên và chi phí sản xuất, ý nghĩa của chi phí cận biên 

và đạo hàm trong bài toán kinh tế. 

+ về mặt năng lực: học sinh phát triển được các năng lực giải quyết vấn đề toán học, giao 

tiếp toán học, tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 

- Nội dung bài dạy liên quan với các chủ đề toán sau: 

+ Khái niệm hàm số, đồ thị hàm số, giá trị hàm số tại một điểm (lớp 9, 10). 

+ Sự biến thiên của hàm số (lớp 10). 

+ Khái niệm đạo hàm, vi phân và tính gần đúng (lớp 11) 

+ Giá trị nhỏ nhất của hàm số (lớp 10, 12) 
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Đối với video 2, GVTTL có thể đưa ra câu trả lời như sau: 

- Mục tiêu bài dạy trong video hướng đến là: 

+ về mặt kiến thức: học sinh nắm được khái niệm chi phí trung bình, mối liên 

hệ giữa chi phí cận biên và chi phí trung bình, ý nghĩa của các khái niệm này trong 

bài toán kinh tế.  

+ về mặt năng lực: học sinh phát triển được các năng lực giải quyết vấn đề toán 

học, giao tiếp toán học, tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ và phương tiện 

học toán. 

- Nội dung bài dạy liên quan với các chủ đề toán sau: 

+ Khái niệm hàm số, đồ thị hàm số, giá trị hàm số tại một điểm (lớp 9, 10). 

+ Sự biến thiên của hàm số (lớp 10). 

+ Khái niệm đạo hàm, vi phân và tính gần đúng (lớp 11) 

+ Giá trị nhỏ nhất của hàm số (lớp 10, 12) 

 

Kết luận chƣơng 4 

 

Chương này đóng vai trò phương pháp luận của nghiên cứu. Trong chương này, 

chúng tôi đã trình bày ngữ cảnh, mục tiêu chung và của từng thực nghiệm. Sau đó, 

chúng tôi đã tiến hành mô tả nội dung các câu hỏi trong phiếu thực nghiệm và các kiểu 

kiến thức của mô hình MKT cũng như các kỹ năng tình huống đặc thù tương ứng với 

từng câu hỏi nhằm làm rõ mục đích của chúng tôi khi đưa ra các câu hỏi và bài toán. 

Chúng tôi cũng mô tả quy trình thu thập dữ liệu và các phương pháp phân tích dữ liệu. 

Các khung đánh giá các kiểu kiến thức toán và kỹ năng tình huống đặc thù của 

GVTTL để dạy học đạo hàm cũng được minh họa chi tiết. Các phân tích này cung cấp 

cái nhìn tổng quan về các câu hỏi được đưa ra cho GVTTL, cũng như làm cơ sở để đối 

chiếu, phân tích sau thực nghiệm và đưa ra các kết quả nghiên cứu ở Chương 5. 
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Chƣơng 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Các kết quả của nghiên cứu này sẽ được trình bày theo ba lĩnh vực chính. Cơ sở 

của việc phân loại các kết quả nghiên cứu được chúng tôi trình bày trong phần đầu tiên 

mô tả định hướng phân tích kết quả nghiên cứu. Sau đó, chúng tôi sẽ mô tả khía cạnh 

thứ nhất chính là các kiểu kiến thức của GVTTL để dạy học ý nghĩa của đạo hàm. Tiếp 

theo, chúng tôi sẽ phân tích định tính NLDH của GVTTL theo tiếp cận tình huống và 

cuối cùng là đưa ra những kết quả liên quan đến mối liên hệ giữa kiến thức để dạy học 

và kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học của GVTTL trong ngữ cảnh dạy học ý 

nghĩa của đạo hàm trong kinh tế. 

5.1. Định hƣớng phân tích kết quả nghiên cứu 

Kết quả đánh giá kiến thức để dạy học của các GVTTL được trình bày theo sáu 

kiểu kiến thức của mô hình MKT, đó là CCK, SCK, KCS, KCT, KCC và HCK dựa 

trên khung nội dung để đánh giá đã được xây dựng ở Chương 4. Trong khuôn khổ của 

đề tài nghiên cứu, chúng tôi chỉ phân tích làm rõ một số khía cạnh của các kiểu kiến 

thức quan trọng: kiến thức nội dung đặc thù (SCK) đặc trưng cho kiểu kiến thức nội 

dung (CK); kiến thức về việc học của học sinh (KCS), kiến thức về việc dạy (KCT) đặc 

trưng cho kiểu kiến thức nội dung sư phạm (PCK). 

Trong nghiên cứu này, phạm vi nội dung kiến thức liên quan đến dạy học các ý 

nghĩa khác nhau của đạo hàm. Đối với mỗi kiểu kiến thức, kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi được trình bày theo ba phần tương ứng với phương pháp phân tích dữ liệu: 

• Phân tích định tính dựa trên các đặc trưng về chiến lược giải của GVTTL. 

• Phân tích phỏng vấn. 

• Thống kê định lượng theo khung đánh giá 5 mức độ cho mỗi câu hỏi chúng tôi 

đã trình bày ở chương 4. 

Về mặt NLDH, chúng tôi tập trung làm rõ các đặc trưng về kỹ năng tri nhận, lý 

giải, ra quyết định của các GVTTL thể hiện qua tình huống dạy học ứng dụng đạo hàm 

trong kinh tế thông qua nghiên cứu dựa trên video clip đã trình bày ở chương 4. 

Cuối cùng, chúng tôi tiến hành so sánh kết quả đánh giá về kiến thức để dạy học 

và các kỹ năng tình huống đặc thù của một số nhóm GVTTL đặc trưng để đưa ra kết 

quả về mối liên hệ giữa hai khía cạnh này. 
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5.2. Phân tích kiến thức để dạy học  ý nghĩa  của đạo hàm của giáo viên toán 

tƣơng lai 

5.2.1. Kiến thức nội dung đặc thù để dạy học ý nghĩa đạo hàm  

Kiến thức nội dung đặc thù để dạy học ý nghĩa của đạo hàm của GVTTL được 

đánh giá qua câu hỏi 2, 3 trong thực nghiệm 1, câu hỏi 1, 2 trong thực nghiệm 2 và câu 

hỏi 2, 3, 4, 6 trong thực nghiệm 3. Các chỉ số đặc trưng cho kiểu kiến thức SCK được 

chúng tôi đánh giá ở đây bao gồm: (1) khả năng giải thích, lý giải câu trả lời của học 

sinh; (2) xác định mối liên hệ giữa ý nghĩa vật lý (tốc độ thay đổi tức thời) và ý nghĩa 

hình học (đường cong trơn hay không trơn) của đạo hàm; (3) khả năng giải thích mối 

liên hệ giữa hàm chi phí cận biên và đạo hàm của hàm chi phí; (4) sử dụng mối liên hệ 

giữa hàm chi phí cận biên và đạo hàm của hàm chi phí để giải thích ý nghĩa trong bài 

toán thực tế; (5) vận dụng tổng hợp ý nghĩa hình học và ý nghĩa kinh tế của đạo hàm. 

a) Phân tích định tính 

Liên quan đến chỉ số (1), về ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm, các chiến 

lược mà đa số GVTTL sử dụng cho câu hỏi 2 ở phiếu thực nghiệm 1 và thực nghiệm 2 

có thể phân loại thành ba nhóm: sử dụng công cụ hình học (mã 1); sử dụng công cụ đại 

số (mã 2); sử dụng các công cụ khác (mã 3). 

Hình 5.1a, b là một minh họa cho GVTTL sử dụng chiến lược (1) để đưa ra câu 

trả lời. Hình 5.2 là một minh họa cho GVTTL sử dụng chiến lược (2) để trả lời. 

 

Hình 5.1a Câu trả lời sai của GVTTL sử dụng chiến lược (1) cho câu hỏi 2)  

của thực nghiệm 1 

 

Hình 5.1b Câu trả lời sai của GVTTL sử dụng chiến lược (1) cho câu hỏi 2)  

của thực nghiệm 1 

Kết quả trả lời câu hỏi 2 ở hai phiếu thực nghiệm 1 và 2 cho thấy hầu hết các 

GVTTL đã đánh giá được chính xác tính đúng sai câu trả lời của các học sinh nhưng 

chưa có giải thích rõ ràng, đầy đủ và hợp lí, hoặc có giải thích nhưng sử dụng kiến 
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thức không chính xác (Hình 5.1a, b). Cụ thể, một số GVTTL mắc phải sai lầm về sự 

tồn tại tiếp tuyến khi đánh giá học sinh C ―Hàm số có đạo hàm tại các điểm 1x    và 

1x   vì tại hai điểm đó đồ thị có phần tiếp tuyến ở cả bên trái và phải‖ là đúng (Hình 

5.1a). GVTTL tiếp tục phạm phải sai lầm về kiểu kiến thức này, cụ thể là mối liên hệ 

giữa tính liên tục của hàm số và sự tồn tại đạo hàm khi đánh giá câu trả lời của học 

sinh B ―Hàm số không có đạo hàm tại 1x   và 1x    vì tại 2 điểm đó đồ thị bị gãy‖ 

là sai với lập luận vì tại hai điểm đó đồ thị không bị đứt đoạn nên tồn tại giới hạn và từ 

đó hàm số có đạo hàm tại các điểm đó (Hình 5.1b) và đánh giá câu trả lời của A là 

đúng với lập luận tương tự. Điều này chứng tỏ kiểu kiến thức đặc thù về ý nghĩa của 

đạo hàm chưa được thể hiện rõ ở GVTTL. 

Chỉ một số ít tỏ ra khá vững chắc về kiến thức đặc thù khi dạy học ý nghĩa của đạo 

hàm thể hiện ở việc đánh giá chính xác được tính đúng đắn các câu trả lời của các học sinh 

và đưa ra được những bằng chứng cụ thể để giải thích một cách hợp lí (Hình 5.2). 

 

Hình 5.2 Câu trả lời đúng kèm giải thích hợp lý của GVTTL sử dụng chiến lược (2) 

cho câu hỏi 2) của thực nghiệm 1 

Liên quan đến ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế thể hiện ở câu hỏi 4 của thực 

nghiệm 3, vẫn còn nhiều GVTTL đánh giá chưa chính xác tính đúng sai câu trả lời của 

học sinh. Về khía cạnh giải thích, chỉ có một số ít GVTTL giải thích được chỗ đúng, 

sai trong câu trả lời của học sinh. Nhiều GVTTL chỉ đưa ra một cách làm khác với học 

sinh mà họ cho là đúng để giải thích lý do học sinh đó sai chứ chưa phân tích học sinh 

đó sai chỗ nào.  Các chiến lược giải của GVTTL có thể phân loại thành ba nhóm: Đưa 

ra câu trả lời đúng để chứng minh câu trả lời của học sinh là sai (mã 1); có lý giải chỗ 

sai của học sinh (mã 2); không có lý giải nào hợp lý hoặc để trống (mã 3). 

Có 70 GVTTL lý giải tính đúng sai câu trả lời của học sinh bằng cách so sánh 

với kết quả mà GVTTL đó cho là đúng, chỉ có 8 GVTTL có lý giải chỗ sai của học 

sinh, còn lại không đưa ra được bất kỳ lý giải nào. Như vậy đa số GVTTL đưa ra câu 

trả lời phù hợp đều có xu hướng lý giải tính đúng sai câu trả lời của học sinh bằng cách 

so sánh với kết quả mà GVTTL đó cho là đúng. Minh họa các chiến lược giải của 

GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.1. 
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Mã 1 Mã 2 Mã 3 

Đưa ra câu trả lời đúng để chứng 

minh câu trả lời của học sinh là sai 

Có lý giải chỗ sai 

của học sinh 

Không có lý giải nào 

hợp lý hoặc để trống 

 

Bảng 5.1 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho câu hỏi 4 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

70 

2 

 

8 

3  2 
 

Liên quan đến chỉ số (2) thể hiện qua câu hỏi 3 của thực nghiệm 1 và câu hỏi 

1 của thực nghiệm 2, chỉ có một số ít GVTTL biết linh hoạt trong việc chuyển đổi 

giữa biểu diễn đại số cũng như biểu diễn đồ thị của đạo hàm để đưa ra kết luận 

chính xác tốc độ biến thiên tức thời của y theo x  bằng không tại 0x  .  Tuy nhiên 

có khá ít người nghĩ đến khía cạnh độ dốc tiếp tuyến của đạo hàm để vận dụng vào 

câu trả lời mà chủ yếu dựa vào biểu thức đại số mà cụ thể là giới hạn của thương 

các số gia trong định nghĩa đạo hàm. Trong quá trình phân tích dữ liệu, chúng tôi 

nhận thấy đa số các GVTTL lựa chọn các chiến lược sau để đưa ra câu trả lời: Chỉ 

dựa vào đồ thị (Mã 1); chỉ dựa vào các biểu thức đại số về định nghĩa đạo hàm và 

mối liên hệ giữa đạo hàm và tốc độ biến thiên (Mã 2); kết hợp cả đồ thị và biểu 

thức đại số (Mã 3). 

 

 

 

Mã 1 Mã 2 Mã 3 

Chỉ dựa vào 

đồ thị 

Chỉ dựa vào các biểu thức đại số về 

định nghĩa đạo hàm và mối liên hệ giữa 

đạo hàm và tốc độ biến thiên 

Kết hợp cả đồ thị và 

biểu thức đại số 

Câu hỏi 4 (Thực nghiệm 3) 

Câu hỏi 3 (Thực nghiệm 1) 
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Có 18 GVTTL sử dụng chiến lược (1) để đưa ra câu trả lời, 25 GVTTL sử dụng chiến 

lược (2), và 22 GVTTL sử dụng chiến lược (3), còn lại hầu như chưa có ý tưởng rõ ràng. 

Như vậy đa số các GVTTL có xu hướng sử dụng chiến lược đại số để giải quyết bài toán. 

Trong số 18 GVTTL sử dụng chiến lược đồ thị để giải thì chỉ có 2 người nghĩ đến khía cạnh 

độ dốc tiếp tuyến của đạo hàm để vận dụng vào câu trả lời. Còn lại chủ yếu chỉ quan sát đồ 

thị để đưa ra các kết luận về cực trị, tính trơn và dựa vào biểu thức đại số mà cụ thể là giới 

hạn của thương các số gia trong định nghĩa đạo hàm (Bảng 5.2). 

Bảng 5.2 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho kiểu kiến thức SCK của thực 

nghiệm 1 

Chiến 

lƣợc giải 
Minh họa 

Tần 

số 

1 

 

18 

2 

 

25 

3 

 

22 

 

 

Hình 5.3 Minh họa câu trả lời sử dụng chiến lược (1) trong thực nghiệm 2 

Hình 5.3 và 5.4 minh họa cho các GVTTL sử dụng chiến lược (1) và (2) để đưa 

ra câu trả lời trong thực nghiệm 2. 



 

99 

 

Hình 5.4 Minh họa câu trả lời sử dụng chiến lược (2) trong thực nghiệm 2 

Vẫn còn nhiều GVTTL chưa thể hiện có kiểu kiến thức đặc thù liên quan đến ý 

nghĩa vật lý của đạo hàm khi không có bất cứ hình dung nào và đưa ra các câu trả lời 

sai. Điều này chứng tỏ rằng hầu hết GVTTL chưa có đủ kiến thức nội dung đặc thù về 

mối liên hệ giữa ý nghĩa vật lý và ý nghĩa hình học của đạo hàm. 

Về kiến thức nội dung đặc thù để dạy học ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế liên 

quan đến chỉ số (3) thể hiện ở câu hỏi 2 của thực nghiệm 3, các chiến lược giải của 

GVTTL có thể phân loại thành sáu nhóm: Sử dụng khái niệm vô cùng bé (mã 1); sử 

dụng ý nghĩa xấp xỉ của đạo hàm (mã 2); sử dụng ý nghĩa tốc độ biến thiên của đạo 

hàm (mã 3); sử dụng một hàm chi phí cụ thể (mã 4); các chiến lược khác (mã 5); 

Không đưa ra ý tưởng nào liên quan (mã 6). 

 

 

 

Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 Mã 5 Mã 6 

Sử dụng 

khái niệm 

vô cùng bé 

Sử dụng ý 

nghĩa xấp xỉ 

của đạo hàm 

Sử dụng ý 

nghĩa tốc độ 

biến thiên 

của đạo hàm 

Sử dụng một 

hàm chi phí 

cụ thể 

Các chiến 

lược khác 

Không 

đưa ra ý 

tưởng nào 

liên quan 
 

Có 7 GVTTL sử dụng chiến lược khái niệm vô cùng bé để đưa ra câu trả lời, 17 

GVTTL sử dụng ý nghĩa xấp xỉ của đạo hàm, 5 GVTTL sử dụng ý nghĩa tốc độ biến thiên 

của đạo hàm và 6 GVTTL không đưa ra chứng minh tổng quát mà chỉ áp dụng vào hàm 

chi phí cho trong bài toán. Còn lại 43 GVTTL sử dụng các chiến lược khác chưa chính 

xác và một số không đưa ra được ý tưởng nào liên quan. Mặc dù một số GVTTL có sử 

dụng các kí hiệu vô cùng bé hay thuật ngữ tốc độ biến thiên nhưng trong đó đều dẫn đến 

một kết quả là ý nghĩa xấp xỉ của đạo hàm. Như vậy những GVTTL đưa ra câu trả lời phù 

hợp đều có xu hướng sử dụng ý nghĩa xấp xỉ của đạo hàm để giải quyết bài toán. Minh 

họa các chiến lược giải của GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.3. 

Câu hỏi 2 (Thực nghiệm 3) 
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Bảng 5.3 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho câu hỏi 2 trong nhiệm vụ 1 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

7 

2 

 

17 

3 

 

5 

4 

 

6 

5 

 

43 

6 

 

2 

Liên quan đến chỉ số (4) thể hiện ở câu hỏi 3 của thực nghiệm 3, đa số GVTTL 

đều nêu được đúng ý nghĩa của đạo hàm f '(x) ở đây chính là tốc độ biến thiên của giá 

sản xuất so với số sản phẩm sản xuất được. Một số GVTTL xem f '(x) chính là chi phí 

cận biên mà không có giải thích tại sao. Chưa có GVTTL nào đưa ra câu trả lời đầy đủ 

cả ý nghĩa của đạo hàm kết hợp với mối quan hệ với chi phí cận biên để thể hiện có 

kiến thức SCK đầy đủ trong trường hợp này. Các chiến lược giải của GVTTL có thể 

phân loại thành ba nhóm: Sử dụng khái niệm khái niệm chi phí cận biên (mã 1); sử dụng 

ý nghĩa tốc độ biến thiên tức thời của đạo hàm (mã 2); chiến lược khác không hợp lý hoặc 

không có câu trả lời (mã 3). 
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Mã 1 Mã 2 Mã 3 

Sử dụng khái niệm chi 

phí cận biên 

Sử dụng ý nghĩa tốc độ biến 

thiên tức thời của đạo hàm 

Chiến lược khác không 

hợp lý hoặc không có 

câu trả lời 

Có 56 GVTTL sử dụng khái niệm chi phí cận biên để đưa ra câu trả lời, 8 

GVTTL sử dụng ý nghĩa tốc độ biến thiên tức thời của đạo hàm. Còn lại 16 GVTTL 

sử dụng các chiến lược khác chưa chính xác hoặc không đưa ra được ý tưởng nào liên 

quan. Như vậy những GVTTL đưa ra câu trả lời phù hợp đều có xu hướng sử dụng 

khái niệm chi phí cận biên để kết luận, tức là cho rằng đạo hàm của hàm chi phí tại 

một điểm chính là chi phí sản xuất sản phẩm tiếp theo. Minh họa các chiến lược giải 

của GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.4. 

Bảng 5.4 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho câu hỏi 3 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

 

56 

2 

 

 

8 

3 

 

 

16 

Ở câu hỏi 6 của thực nghiệm 3 liên quan đến chỉ số (5), đa số các GVTTL đều so 

sánh được chi phí trung bình và chi phí cận biên nhưng không nêu được ý nghĩa trong 

kinh tế một cách rõ ràng. Các chiến lược giải của GVTTL có thể phân loại thành bốn 

nhóm: Chỉ quan tâm nhận xét xu hướng tăng, giảm của chi phí trung bình và chi phí 

cận biên (mã 1); Chỉ quan tâm nhận xét giá trị của chi phí trung bình và chi phí cận 

biên (mã 2); Quan tâm cả xu hướng và giá trị của chi phí trung bình và chi phí cận 

biên (mã 3); không có lý giải nào hợp lý hoặc để trống (mã 4). 

 

Câu hỏi 3 (Thực nghiệm 3) 
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Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 

Chỉ quan tâm nhận 

xét xu hướng tăng, 

giảm của chi phí 

trung bình và chi phí 

cận biên 

Chỉ quan tâm nhận 

xét giá trị của chi phí 

trung bình và chi phí 

cận biên 

Quan tâm cả xu 

hướng và giá trị 

của chi phí trung 

bình và chi phí cận 

biên 

Không có lý 

giải nào hợp 

lý hoặc để 

trống 

 

Có 23 GVTTL đưa ra nhận xét xu hướng tăng, giảm của chi phí trung bình và chi 

phí cận biên, 22 GVTTL chỉ nhận xét xu hướng của chi phí trung bình và so sánh giá 

trị của chi phí trung bình và chi phí cận biên và 29 GVTTL đưa ra so sánh giá trị hoặc 

xu hướng của chi phí trung bình và chi phí cận biên, còn lại không đưa ra được bất kỳ 

lý giải nào. Như vậy đa số GVTTL dựa vào đồ thị và đưa ra một vài nhận xét chưa đầy 

đủ chứ chưa tìm cách lý giải mối liên hệ giữa các đặc điểm đó với tính tối ưu của bài 

toán. Minh họa các chiến lược giải của GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.5. 

Bảng 5.5 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho câu hỏi 6 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

 

23 

2 

 

 

22 

3 

 

 

29 

4  6 

 

Câu hỏi 6 (Thực nghiệm 3) 
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b) Phỏng vấn 

Liên quan đến thực nghiệm 1 và 2 về ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm, có 

những GVTTL đưa ra kết quả đúng nhưng khi được phỏng vấn để làm rõ thêm lý do 

thì lại phát hiện người này lại mắc phải những sai lầm khác về kiến thức như sau: 

Người phỏng vấn: Em có thể giải thích kết quả em đã đưa ra trong phiếu thực 

nghiệm là:“tốc độ biến thiên tức thời của y  theo x  bằng 0 

tại 0x   ?” 

GVTTL 1: Tốc độ biến thiên tức thời… (suy nghĩ), theo em hiểu thì đó 

là giá   trị đạo hàm của y tại 0x , mà …ta thấy tại 0x   thì 

0y   nên… ta suy ra được đạo hàm tại 0x   là bằng 0. 

Chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn một GVTTL đưa ra câu trả lời chưa đúng để 

tìm hiểu nguyên nhân như sau. 

Người phỏng vấn: Tại sao em đưa ra câu trả lời: “Tốc độ biến thiên tức thời của y 

theo x  bằng 0 tại 3 cực trị 1x  , 0x  , 1x   ?” 

GVTTL 2: Dạ…tốc độ biến thiên …tức thời của y theo x,… tức là đạo hàm 

của f(x) bằng 0 nên tại 3 điểm cực trị. 

Người phỏng vấn: Kết quả đó của em có mâu thuẫn với kết quả câu trả lời trong 

câu hỏi i) không, tức là tại các điểm 1x   và 1x    thì không 

tồn tại đạo hàm? 

GVTTL 2: Dạ ... dạ có. 

Người phỏng vấn: Vậy bây giờ em có ý kiến gì khác không? 

GVTTL 2: Dạ theo em thì…câu trả lời của em lúc đó là sai rồi. Chỉ có tại 

0x   là đúng. 

Như vậy GVTTL này vẫn nắm được ý nghĩa vật lý của đạo hàm, tuy nhiên chưa 

hiểu sâu về mối liên hệ giữa các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm nên dẫn đến nhầm lẫn 

trong lúc trả lời. Nhưng khi được xem xét lại thì GVTTL này đã phát hiện ra được 

nhầm lẫn của mình và đưa ra được câu trả lời đúng. 

Liên quan đến thực nghiệm 3 về ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế, khi được 

phỏng vấn để làm rõ thêm suy nghĩ của các GVTTL về kiến thức đặc thù để dạy học ý 

nghĩa đạo hàm, có bốn GVTTL đã cung cấp các câu trả lời như sau. 

Người phỏng vấn: Khi nhắc đến khái niệm đạo hàm, các em nghĩ ngay đến điều gì? 

GVTTL 1: Công thức tính đạo hàm 

GVTTL 2: Công thức 

GVTTL 3: Giới hạn đặc biệt 

GVTTL 4: Giá trị đạo hàm 

Người phỏng vấn: Khi nói đến ý nghĩa của đạo hàm, các em nghĩ đến ý nghĩa gì? 

GVTTL 1: … (không đưa được câu trả lời) 
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GVTTL 2: … (không đưa được câu trả lời) 

GVTTL 3: Tốc độ biến thiên tức thời 

GVTTL 4: … (không đưa được câu trả lời) 

Người phỏng vấn: Khi nói đến ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế, các em nghĩ đến 

ý nghĩa gì? 

GVTTL 1: … (không đưa được câu trả lời) 

GVTTL 2: … chi phí cận biên 

GVTTL 3: Chi phí biên 

GVTTL 4: …chắc là bài toán tối ưu 

Như vậy, ngay trong suy nghĩ ban đầu, các kiến thức về ý nghĩa của đạo hàm 

dường như rất ít xuất hiện trong trí óc của GVTTL. Khi yêu cầu giải thích về phiếu 

thực nghiệm của mình, ở câu hỏi 2, GVTTL 1 và 2 đã sử dụng ký hiệu vô cùng bé 

trong câu trả lời của mình, tuy nhiên khi được yêu cầu giải thích thì mỗi người lại có 

những lý do khác nhau. 

 
Hình 5.5 Minh họa câu trả lời của GVTTL 1 cho câu hỏi 2 liên quan đến  

kiểu kiến thức SCK 

 
Hình 5.6 Minh họa câu trả lời của GVTTL 2 cho câu hỏi 2 liên quan đến 

kiểu kiến thức SCK 
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Người phỏng vấn: Giải thích rõ hơn về ký hiệu vô cùng bé? 

GVTTL 1: Em có tham khảo công thức trên internet, không biết ký hiệu đó 

là gì. 

GVTTL 2: …là 0 nhân với denta chứ không phải ký hiệu. 

Người phỏng vấn: Tại sao em lại sử dụng? 

GVTTL 1: Em thấy người ta giải một bài tập tương tự liên quan đến chi phí 

cận biên bằng phương pháp như vậy. 

GVTTL 2: Tham khảo từ giáo trình toán kinh tế. 

Người phỏng vấn: Nếu 0 nhân với denta thì bằng 0, bài toán vô nghĩa? 

GVTTL 2: … (không đưa ra được lý giải) 

Người phỏng vấn: Tại sao em cho 1?x   

GVTTL 1: Vì họ muốn tìm chi phí thấp nhất nên em cho bằng 1 và vì họ 

muốn tìm chi phí khi sản xuất thêm 1 sản phẩm. 

GVTTL 2: Để tương đồng với công thức chi phí cận biên. 

Như vậy hai GVTTL này không thực sự hiểu rõ về khái niệm đạo hàm, đặc biệt 

là vận dụng đạo hàm để giải thích mối liên hệ giữa đạo hàm và chi phí cận biên, mặc 

dù câu trả lời của họ trong phiếu thực nghiệm là đúng. Đối với GVTTL 3, người đã 

luôn nghĩ đến đạo hàm như là tốc độ biến thiên, trong câu trả lời cho phiếu thực 

nghiệm của mình tuy còn một vài thiếu sót nhưng khi phỏng vấn đã phát hiện được 

chỗ sai của mình và hoàn chỉnh câu trả lời đúng. 

Người phỏng vấn: Tại sao em nghĩ đến tốc độ biến thiên trung bình của chi phí? 

GVTTL 3: Vì tốc độ biến thiên trung bình rất dễ viết ra… 

Người phỏng vấn: Tại sao trong bài này em dùng khái niệm này? 

GVTTL 3: Vì đạo hàm là một giới hạn đặc biệt, có liên quan đến tốc độ 

biến thiên trung bình. 

Người phỏng vấn: Tốc độ này có phải đạo hàm không? 

GVTTL 3: Dạ không, đạo hàm thì phải lấy lim của tốc độ biến thiên trung 

bình… 

Người phỏng vấn: Tại sao chọn 1x   ? 

GVTTL 3: Vì denta x chính là số sản phẩm, nên không thể cho bằng 0 

Người phỏng vấn: Tại sao trong bài làm của em không dùng đến lim? 

GVTTL 3: Em quên ghi ạ, nếu được bổ sung thì em sẽ bổ sung vào lim của 

tỉ số đó. 

Trường hợp GVTTL 4, người đã sử dụng hàm chi phí được cho trong bài toán để 

chứng minh kết quả xấp xỉ của chi phí cận biên và đạo hàm của hàm chi phí. Khi được 

phỏng vấn, GVTTL này đã nhận ra chỗ thiếu sót của mình nhưng vẫn không thể cung 

cấp một giải thích rõ ràng cho câu hỏi này. 
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Về kiến thức đặc thù để bình luận, lý giải tính đúng sai câu trả lời của học sinh 

liên quan đến câu hỏi 4 trong phiếu thực nghiệm 3, các GVTTL đã lý giải như sau. 

Người phỏng vấn: Phân vân điều gì mà chưa đưa ra đánh giá câu trả lời của HS? 

GVTTL 1: …( không đưa ra được câu trả lời) 

Người phỏng vấn: Khi em đọc câu trả lời của HS thì em thấy chưa rõ điều gì? 

GVTTL 1: Em chưa tính được tốc độ chi phí nên không thể biết HS đó trả 

lời đúng hay sai. 

GVTTL 2: Em đang phân vân tính đúng sai của C vì chi phí trung bình sẽ 

thay đổi phụ thuộc vào số sản phẩm nên không thể khẳng định 

câu trả lời của HS đúng hay sai. 

 

 

Hình 5.7a Minh họa câu trả lời của GVTTL 2 trong câu hỏi 4 liên quan đến 

kiểu kiến thức SCK 

 

Hình 5.7b Minh họa câu trả lời của GVTTL 3 cho câu hỏi 4 liên quan 

kiểu kiến thức SCK 
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Người phỏng vấn: HS sai lầm về mặt khía cạnh gì? (Kiến thức, kỹ năng tính toán,…) 

GVTTL 1: Sai về mặt tính toán, vì em làm ra kết quả khác nên em nghĩ HS 

đã tính sai. 

GVTTL 2: HS A nhầm về mặt kiến thức, vì chỗ này phải là tốc độ trung 

bình, tốc độ thì không thể giữ nguyên mà phải là tăng hoặc 

giảm; học sinh D sai lầm về mặt tính toán vì khoảng cách từ 

1200 đến 1236 có chênh lệch lớn nên ko thể xấp xỉ;… em thấy 

HS làm ra kết quả khác với mình nên nghĩ là HS sai. 

GVTTL 3: HS A sai, chi phí sản xuất sản phẩm thứ 1 cộng với chi phí sản 

xuất sản phẩm thứ hai cho đến thứ 50 mới cho ra chi phí sản 

xuất 50 sản phẩm, sai về mặt kiến thức, nhầm chi phí sản xuất 

sản phẩm thứ 50 với tốc độ biến thiên là đạo hàm. HS C sai, vì 

chi phí trung bình là tổng giá cả chia số sp nên phụ thuộc vào 

số sản phẩm nên chi phí trung bình không thể cố định, sai về 

mặt kiến thức. HS D đúng. 

Người phỏng vấn: Vì sao cả B và D đều đúng? 

GVTTL 3: Vì theo định nghĩa đạo hàm thì đạo hàm là hệ số góc của tiếp 

tuyến, nên tại hai điểm sát nhau thì tiếp tuyến có thể gần như 

trùng nhau nên có thể cho hệ số góc xấp xỉ bằng nhau 

Người phỏng vấn: Vậy theo em đây là chi phí sản xuất sản phẩm thứ 50? 

GVTTL 3: … không phải… đơn vị khác nhau nên chỉ có một câu đúng 

Người phỏng vấn: Theo em HS nào đúng? 

GVTTL 3: …(lúng túng) 

 

Như vậy, khi được phỏng vấn, GVTTL đã thể hiện cách lý giải câu trả lời của HS 

như chúng tôi đã đánh giá ngay từ đầu phân loại các chiến lược. Các GVTTL đa số 

tính theo cách mình cho là đúng, sau đó so sánh kết quả với học sinh, nếu kết quả học 

sinh đó khác với kết quả của họ thì họ cho đó là sai chứ không hiểu rõ HS sai chỗ nào. 

Tuy nhiên khi được hỏi kĩ thêm, GVTTL 3 vẫn lý giải được chỗ sai của các HS. 

Nhưng GVTTL 3 và GVTTL 4 vẫn còn lúng túng trong việc đánh giá câu trả lời của 

HS, nguyên nhân do họ vẫn chưa nắm chắc các khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm liên 

quan đến kinh tế dẫn đến sự nhầm lẫn, phân vân. 
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c) Thống kê định lượng 

Về kiểu kiến thức đặc thù về ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm, kết quả 

định lượng được mô tả theo từng trường hợp riêng dựa trên khung đánh giá đã đề xuất 

trong phần phương pháp nghiên cứu (xem phụ lục 3A, tr P37; phụ lục 3B, tr P41). 

Minh họa các câu trả lời theo 5 mức độ cụ thể được trình bày ở Bảng 5.6; Bảng 5.7. 

Bảng 5.6 Minh họa câu trả lời của GVTTL cho câu hỏi 2 của thực nghiệm 1 

Mã Minh họa câu trả lời Tần số % 

4 

 

 

1 1.21 

3 

 

 

28 33.73 

2 

 

 

4 4.82 

1 

 

 

19 22.89 

0 

 

 

31 37.35 
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Bảng 5.7 Minh họa câu trả lời của GVTTL cho câu hỏi 1 của thực nghiệm 2 

Mã Minh họa Tần số % 

4 

 

6 6.59 

3 

 

30 32.97 

2 

 

11 12.09 

1 

 

10 10.99 

0 

 

34 37.36 

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 5.6 và 5.7 cho thấy ở thực nghiệm 1 hơn một 

nửa số GVTTL (60,54%) và ở thực nghiệm 2 là 48,35% GVTTL không thể đưa ra câu 

trả lời hoặc đưa ra câu trả lời sai hoặc có ý tưởng đúng nhưng vẫn chưa đưa ra được 

kết quả chính xác (mã 0 và 1). 

Kết quả định lượng kiểu kiến thức đặc thù về ý nghĩa của đạo hàm trong kinh 

tế của GVTTL trong thực nghiệm 3 được mô tả theo từng trường hợp riêng dựa trên 

khung đánh giá đã đề xuất trong phần phương pháp nghiên cứu (xem phụ lục 3C, tr 

P49). Minh họa các câu trả lời theo 5 mức độ cụ thể được trình bày ở Bảng 5.8. 
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Bảng 5.8 Thống kê kết quả kiểu kiến thức SCK cho câu hỏi 2 của thực nghiệm 3 

Điểm Minh họa Tần số % 

4 

 

8 10 

3 

 

22 27,5 

2 

 

22 27,5 

1 

 

26 

 
32,5 

0 

 

2 2,5 

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 5.8 và biểu đồ phân loại mức độ SCK dựa 

trên điểm trung bình ở Hình 5.8 cho thấy đa số GVTTL đang ở mức độ trung bình 

về kiểu kiến thức nội dung đặc thù để dạy học ý nghĩa kinh tế của đạo hàm. Không 

có GVTTL nào đạt điểm tuyệt đối. Vẫn còn gần 15 GVTTL không đưa ra được bất 

kỳ ý tưởng gì hoặc chỉ có những ý tưởng rời rạc ít liên quan đến nội dung câu hỏi.  
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Hình 5.8 Thống kê điểm trung bình kiểu kiến thức SCK trong thực nghiệm 3 

5.2.2. Kiến thức về việc học ý nghĩa đạo hàm của học sinh (KCS) 

Kiến thức về việc học ý nghĩa đạo hàm của HS của GVTTL được đánh giá qua câu 

hỏi 4 trong thực nghiệm 1, thực nghiệm 2 và câu hỏi 1, 3 trong nhiệm vụ 2 của thực nghiệm 

3. Các chỉ số đặc trưng cho kiểu kiến thức KCS được chúng tôi đánh giá ở đây bao gồm: (1) 

dự đoán các câu trả lời thường gặp của học sinh khi học ý nghĩa của đạo hàm; (2) hiểu biết 

về những khó khăn, sai lầm của học sinh khi học ý nghĩa của đạo hàm. 

a) Phân tích định tính 

Về chỉ số (1), liên quan đến ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm thể hiện ở 

câu hỏi 4 trong thực nghiệm 1 và 2, đa số GVTTL đều đưa ra được dự đoán câu trả lời 

của học sinh, tuy nhiên số lượng còn hạn chế và phần lớn không giải thích rõ các câu 

trả lời đó là đúng hay sai. Đa số GVTTL tham khảo các dự đoán này từ câu hỏi 2 của 

phiếu thực nghiệm chứ chưa đưa ra được phương án khác. Các chiến lược giải của 

GVTTL có thể phân loại thành ba nhóm:  sử dụng công cụ hình học (mã 1); sử dụng 

công cụ đại số (mã 2); sử dụng các công cụ khác (mã 3). Hình 5.9; 5.10 là một minh 

họa cho câu trả lời của GVTTL sử dụng chiến lược (1) và (2). 

 

Hình 5.9 Minh họa câu trả lời sử dụng chiến lược (1) trong thực nghiệm 2 

 

Hình 5.10 Minh họa câu trả lời sử dụng chiến lược (2) trong thực nghiệm 2 
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112 

Liên quan đến ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế ở câu hỏi 1 của thực nghiệm 3, 

các chiến lược giải của GVTTL có thể phân loại thành bốn nhóm: ngữ cảnh toán học 

(mã 1); ngữ cảnh thực tế (mã 2); cả hai ngữ cảnh toán học và thực tế (mã 3); để trống 

hoặc không có ý tưởng rõ ràng (mã 4). 

 

 

 

Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 

Ngữ cảnh 

toán học 

Ngữ cảnh 

thực tế 

Cả hai ngữ cảnh 

toán học và thực tế 

Để trống hoặc không có ý 

tưởng rõ ràng 
 

Có 48 GVTTL chỉ sử dụng ngữ cảnh toán học để dự đoán các câu trả lời của học 

sinh, 7 GVTTL chỉ sử dụng ngữ cảnh thực tế để dự đoán các câu trả lời của học sinh, 

19 GVTTL đã kết hợp cả hai ngữ cảnh toán học và thực tế và còn lại 6 GVTTL không 

đưa ra được ý tưởng nào liên quan. Như vậy hầu hết GVTTL chỉ nghĩ đến ngữ cảnh 

toán học khi dự đoán câu trả lời của học sinh. Minh họa các chiến lược giải của 

GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.9. 

Bảng 5.9 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho câu hỏi 1 (Nhiệm vụ 2) liên 

quan đến kiểu kiến thức KCS 

Mã Minh họa Số 

lƣợng 

1 

 

48 

2 

 

7 

3 

 

19 

4  6 

Câu hỏi 1 (Thực nghiệm 3) 
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Liên quan đến chỉ số (2), hầu hết các GVTTL đều tỏ ra có những hiểu biết sâu 

sắc về các khó khăn và các quan niệm sai lầm mà học sinh thường có trong quá trình 

giải quyết vấn đề liên quan đến ý nghĩa vật lý của đạo hàm khi dự đoán được nhiều 

khó khăn học sinh sẽ gặp phải khi giải quyết một vấn đề không quen thuộc và đòi hỏi 

sự linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa các dạng biểu diễn đạo hàm khác nhau (Hình 

5.11). Tuy nhiên rất ít GVTTL giải thích được những ý kiến mình đưa ra. Vẫn còn một 

số ít GVTTL không đưa ra được dự đoán nào về câu trả lời thường gặp của học sinh 

hay không dự đoán được một khó khăn nào. 

 
Hình 5.11 GVTTL dự đoán được nhiều khó khăn của học sinh cho câu hỏi liên quan 

đến kiểu kiến thức KCS trong thực nghiệm 1 

b) Phỏng vấn 

Liên quan đến ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm, khi được phỏng vấn để 

làm rõ thêm kiến thức của các GVTTL về việc học của học sinh, có ba GVTTL đã 

cung cấp các câu trả lời như sau. 

Người phỏng vấn: Đánh giá các dự đoán về câu trả lời của học sinh mà em đưa ra? 

GVTTL 1: Chưa thể kết luận được. 

GVTTL 2: Đây là những câu trả lời sai của học sinh được đưa ra trong 

câu hỏi 2 của phiếu thực nghiệm chứ em không dự đoán được 

thêm câu trả lời nào khác. 

Người phỏng vấn: Về các khó khăn của học sinh, theo em đây là khó khăn về mặt 

kiến thức hay kỹ năng vận dụng, tính toán? 

GVTTL 1: Sai lầm về mặt tính toán, dựa vào đồ thị học sinh sẽ nghĩ đến 

parabol để đưa đồ thị về dạng bậc hai…học sinh chỉ được học 

một cách máy móc về hình dạng của các đồ thị, ít được tiếp cận 

với các hình ảnh trực quan… 

GVTTL 2: Sai lầm về mặt kiến thức. 

GVTTL 3: Sai lầm về mặt kiến thức. 

Người phỏng vấn: Nguyên nhân? 

GVTTL 2: Học sinh không chịu học, không chú ý nên không nắm được kiến thức. 

GVTTL 3: Do khi GV dạy chủ yếu cung cấp công thức tính toán nên HS 

không nắm bản chất khái niệm. Học sinh chưa chủ động tìm tòi tìm 

hiểu bản chất… do nội dung SGK, chương trình, áp lực thi cử… 
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Hình 5.12 Minh họa câu trả lời của GVTTL 1 liên quan đến kiểu kiến thức KCS trong 

câu hỏi 3 của thực nghiệm 2 

 
Hình 5.13 Minh họa câu trả lời của GVTTL 2 liên quan đến kiểu kiến thức KCS trong 

câu hỏi 3 của thực nghiệm 2 

 
Hình 5.14 Minh họa câu trả lời của GVTTL 3 liên quan đến kiểu kiến thức KCS trong 

câu hỏi 3 của thực nghiệm 2 

Như vậy, đa số GVTTL dựa vào những câu trả lời của HS trong câu hỏi trước để 

đưa ra dự đoán chứ ít có thêm phương án nào khác. Các dự đoán câu trả lời (nếu có) 

thì cũng còn chung chung, ngay bản thân các GVTTL dự đoán câu trả lời đó cũng 

không xác định được các câu trả lời đó có đúng hay không. Điều này chứng tỏ các 

GVTTL còn hạn chế về kiểu kiến thức KCS liên quan đến ý nghĩa của đạo hàm. 
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Về dự đoán các khó khăn của HS, đa số GVTTL đưa ra các khó khăn, sai lầm 

của HS về mặt kiến thức. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến các khó khăn đó, một 

số GVTTL cũng đã liên hệ được cách dạy, cách học, chương trình, SGK…đã có tác 

động đến HS như thế nào. 

Khi được phỏng vấn để làm rõ thêm kiến thức của các GVTTL về việc học ý nghĩa 

của đạo hàm trong kinh tế, có bốn GVTTL đã cung cấp các câu trả lời như sau. 

Người phỏng vấn: Em dựa vào đâu để dự đoán các câu trả lời đó của HS? 

GVTTL 1: Em nghĩ HS thường sẽ áp dụng công thức nhiều hơn. 

GVTTL 2: Em nghĩ HS thường sẽ áp dụng công thức nhiều hơn. 

GVTTL 3: Vì câu hỏi này thực chất là một chứng minh nên học sinh sẽ 

cố gắng biến đổi để ra được điều cần chứng minh. 

GVTTL 4: Dựa vào tư duy của học sinh, học sinh sẽ biết định nghĩa đạo 

hàm nên sẽ dùng định nghĩa vào để chứng minh. 
 

 
Hình 5.15a Minh họa câu trả lời của GVTTL 1 cho câu hỏi 1 liên quan đến 

kiểu kiến thức KCS 

 

Hình 5.15b Minh họa câu trả lời của GVTTL 3 cho câu hỏi 1 liên quan đến 

kiểu kiến thức KCS 
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Người phỏng vấn: Theo em, những câu em dự đoán HS trả lời như vậy là câu trả 

lời đúng hay sai? 

GVTTL 1: … em nghĩ là đúng. 

GVTTL 2: … em nghĩ là đúng. 

GVTTL 3: Câu 1 đúng, câu 3 đúng, còn câu 2… cần phải làm rõ hơn. 

GVTTL 4: Áp dụng định nghĩa như câu 1 và 2 là đúng, câu 3 chỉ đúng trong 

một số trường hợp. 

Người phỏng vấn: Em đã làm theo cách như vậy chưa? 

GVTTL 1: Dạ chưa. 

GVTTL 2: Dạ chưa. 

Người phỏng vấn: Em có đưa ra khía cạnh ý nghĩa của đạo hàm trong thực tế, theo 

em, HS có thể đưa ra đc câu trả lời như vậy không? 

GVTTL 3: Khó nhưng cũng là một trường hợp có thể xảy ra. 
 

Như vậy, đa số GVTTL biết dựa vào đặc điểm tư duy và kiến thức của học sinh 

để dự đoán câu trả lời, tuy nhiên câu trả lời họ đưa ra hầu hết còn chung chung, ngay 

bản thân các GVTTL dự đoán câu trả lời đó cũng chưa thử làm theo cách đó để xem 

cách làm như vậy có đúng hay không. 

c) Thống kê định lượng 

Kết quả định lượng kiểu kiến thức của GVTTL về việc học ý nghĩa hình học và 

vật lý của đạo hàm của học sinh được mô tả theo từng trường hợp riêng dựa trên 

khung đánh giá đã đề xuất trong phần phương pháp nghiên cứu (xem phụ lục 3A, tr 

P37; phụ lục 3B, tr P41). Minh họa các câu trả lời cho kiểu kiến thức KCS của thực 

nghiệm 1 theo 5 mức độ cụ thể được trình bày ở Bảng 5.10. 

Bảng 5.10 Minh họa câu trả lời của GVTTL cho câu hỏi 4 của thực nghiệm 1 

Mã Ví dụ minh họa Tần số % 

4 

 

2 2,4 
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3 

 

 

 

 

 

35 42,2 

2 

 

 

 

 

 

 

27 32,5 

1 

 

 

 

 

12 14,5 

0 

 

7 8,4 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, chỉ có hai GVTTL (2,4%) đạt mã 4, tức là đưa ra 

được nhiều dự đoán về các câu trả lời thường gặp của học sinh, khó khăn và các sai 

lầm thường gặp của học sinh khi trả lời câu hỏi trong bài toán kèm theo các lời giải 

thích phù hợp. Tuy nhiên, hơn 75% GVTTL đưa ra được nhiều dự đoán mặc dù không 

kèm lời giải thích phù hợp (mã 3 và 2), chứng tỏ các GVTTL đã có những hiểu biết 

bước đầu về việc học của học sinh tuy rằng chưa có được hiểu biết sâu sắc. Vẫn còn 

hơn 20% số GVTTL không đưa ra được câu trả lời nào hoặc chỉ đưa ra được một dự 

đoán về câu trả lời thường gặp của học sinh mà không đưa ra được bất kỳ dự đoán nào 

về khó khăn hay sai lầm của học sinh. Điều này chứng tỏ kiến thức KCS của một số 

GV tương lai vẫn chưa đạt được mức độ mong đợi. 
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Hình 5.16 Thống kê điểm trung bình kiểu kiến thức KCS của các GVTTL 

Kết quả định lượng kiểu kiến thức của GVTTL về việc học ý nghĩa của đạo hàm 

trong kinh tế của học sinh cũng được mô tả theo từng trường hợp riêng (xem phụ lục 

3C, tr P49). Biểu đồ phân loại mức độ KCS dựa trên điểm trung bình được thể hiện ở 

Hình 5.16. Cụ thể, đối với câu hỏi 1 của nhiệm vụ 2 trong thực nghiệm 3, kết quả điểm 

KCS của GVTTL được minh họa  ở Bảng 5.11. Dựa vào Bảng 5.11 và biểu đồ ở Hình 

5.16, chúng tôi nhận thấy đa số GVTTL (68,75%) đưa ra được nhiều dự đoán kèm lời giải 

thích (mã 3). 

Bảng 5.11. Thống kê kết quả kiểu kiến thức KCS (thực nghiệm 3) 

Mã Minh họa Tần số % 

4  0 0 

3 

 

 

 

 

55 68,75 

0

10

20

30

40

50

60

[0; 1) [1; 2) [2; 3) [3; 4) [4;5)

T
ầ
n

 s
ố

 

Điểm trung bình 

Điểm trung bình KCS 
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2 

 

 

 

 

9 11,25 

1 

 

 

10 12,5 

0  6 7,5 

 

5.2.3. Kiến thức về việc dạy ý nghĩa đạo hàm của giáo viên  

Kiến thức về việc dạy đạo hàm của GVTTL được đánh giá qua câu hỏi 5 trong 

thực nghiệm 1, 2 và câu hỏi 2, 4 trong nhiệm vụ 2 của thực nghiệm 3. Các chỉ số đặc 

trưng cho kiểu kiến thức KCT được chúng tôi đánh giá ở đây là khả năng đưa ra các 

bài tập phù hợp để củng cố hiểu biết của học sinh về ý nghĩa của đạo hàm. 

a) Phân tích định tính 

Liên quan đến kiến thức để dạy học ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm 

ở thực nghiệm 1 và 2, đại đa số GVTTL chỉ đưa ra một vài dạng bài tập đã xuất 

hiện trong SGK mà không làm rõ hay giải thích cụ thể về hiệu quả của các dạng 

bài tập đó. Không có GVTTL nào đề xuất được những dạng bài tập có tính trực 

quan hay thực tế để giúp học sinh hiểu sâu về ý nghĩa cơ học của đạo hàm, chỉ 

một số ít có ý tưởng nhưng chưa thể hiện rõ. Các chiến lược giải của GVTTL có 

thể phân loại thành hai nhóm: Đưa ra bài tập cụ thể (mã 1); Đưa ra các dạng bài 

tập (mã 2). 
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Hình 5.17 Minh họa câu trả lời của GVTTL sử dụng chiến lược (1) 

 

Hình 5.18 Minh họa câu trả lời của GVTTL sử dụng chiến lược (2) 

Kiến thức về việc dạy ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế của GVTTL được đánh 

giá qua câu hỏi 2 và 4 trong nhiệm vụ 2 của thực nghiệm 3. Các chỉ số đặc trưng cho 

kiểu kiến thức KCT được chúng tôi đánh giá ở đây bao gồm: (1) là khả năng đưa ra 

các hướng dẫn để giúp HS giải quyết được bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo 

hàm trong kinh tế; (2) khả năng đưa ra bài tập phù hợp để củng cố hiểu biết của học 

sinh về ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế. 

Liên quan đến chỉ số (1) thể hiện ở câu hỏi 2, các chiến lược giải của GVTTL có thể 

phân loại thành năm nhóm: Đưa ra câu hỏi gợi mở (mã 1); Đưa ra các yêu cầu tính toán 

(mã 2); Kết hợp cả câu hỏi gợi mở và yêu cầu tính toán (mã 3); Đưa ra các công thức toán 

mà không nêu rõ hướng dẫn (mã 4); để trống hoặc không có ý tưởng rõ ràng (mã 5). 

 

 

 

Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 Mã 5 

Đưa ra 

câu hỏi 

gợi mở 

Đưa ra các 

yêu cầu 

tính toán 

Kết hợp cả câu 

hỏi gợi mở và yêu 

cầu tính toán 

Đưa ra các công 

thức toán mà không 

nêu rõ hướng dẫn 

Để trống hoặc 

không có ý 

tưởng rõ ràng 
 

 

Câu hỏi 2 (Thực nghiệm 3) 
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Có 12 GVTTL đưa ra câu hỏi gợi mở để hướng dẫn học sinh, 15 GVTTL đưa ra 

các yêu cầu tính toán, 15 GVTTL đã kết hợp cả hai ngữ cảnh câu hỏi gợi mở và yêu 

cầu tính toán, 29 GVTTL đưa ra các công thức toán mà không nêu rõ hướng dẫn và 

còn lại 9 GVTTL không đưa ra được ý tưởng nào liên quan. Như vậy nhiều GVTTL 

chỉ đưa ra các công thức mà không nêu rõ các chỉ dẫn để giúp học sinh đạt được mục 

tiêu. Vẫn có một số GVTTL đã biết đưa ra các hướng dẫn bằng câu hỏi gợi mở kết hợp 

với các yêu cầu tính toán. Minh họa các chiến lược giải của GVTTL được thể hiện ở 

Bảng 5.12. 

Bảng 5.12 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho kiểu kiến thức KCT 

(câu hỏi 2, Nhiệm vụ 2) 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

12 

2 

 

15 

3 

 

15 

4 

 

29 
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Đối với chỉ số (2) liên quan đến câu hỏi 4, các chiến lược giải của GVTTL có thể 

phân loại thành bốn nhóm: Bài toán liên quan đến một hàm số cụ thể (mã 1); Bài toán 

liên quan đến một hàm số tổng quát (mã 2); Bài toán thực tế yêu cầu người học phải tự 

lập hàm số (mã 3); để trống hoặc không có ý tưởng rõ ràng (mã 4). 

 

 
 

Mã 1 Mã 2 Mã 3 Mã 4 

Bài toán liên 

quan đến một 

hàm số cụ thể 

Bài toán liên quan 

đến một hàm số 

tổng quát 

Bài toán thực tế yêu 

cầu người học phải 

tự lập hàm số 

Để trống hoặc không 

có ý tưởng rõ ràng 

Có 39 GVTTL đưa ra bài toán liên quan đến một hàm số cụ thể, 12 GVTTL đưa 

ra bài toán liên quan đến một hàm số tổng quát, 13 GVTTL đưa ra bài toán thực tế yêu 

cầu người học phải tự lập hàm số và còn lại 16 GVTTL không đưa ra được ý tưởng 

nào liên quan. Như vậy đa số GVTTL có xu hướng sử dụng hàm số cụ thể khi đề xuất 

một bài tập để củng cố hiểu biết của học sinh. Minh họa các chiến lược giải của 

GVTTL được thể hiện ở Bảng 5.13. 

Bảng 5.13 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL cho kiểu kiến thức KCT  

(câu hỏi 4, Nhiệm vụ 2) 

Mã Minh họa Tần số 

1 

 

 

39 

2  

 

12 

Câu hỏi 4 (Thực nghiệm 3) 
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3  

 

13 

4  16 

b) Phỏng vấn 

Khi được phỏng vấn để làm rõ thêm kiến thức của các GVTTL về việc dạy ý 

nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm cho học sinh, có ba GVTTL đã cung cấp các câu 

trả lời như sau. 

Người phỏng vấn: Em đưa ra bài tập thế nào để củng cố ý nghĩa cơ học? 

GVTTL 1: Trong SGK có bài toán tiếp cận về mối quan hệ giữa quãng đường và 

vận tốc, mối quan hệ giữa công và công suất… 

 

Hình 5.19 Câu trả lời của GVTTL 1 cho câu hỏi 5 về kiểu kiến thức KCT trong thực 

nghiệm 2 

Người phỏng vấn: Em hãy giải thích về bài tập mình đưa ra trong phiếu thực 

nghiệm, tại sao em cho rằng bài tập đó có thể giúp học sinh củng cố ý nghĩa cơ học? 

GVTTL 2: Vì đạo hàm của quãng đường là vận tốc… 

GVTTL 3: … (không đưa ra được lời giải thích rõ ràng) 
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Hình 5.20 Câu trả lời của GVTTL 2 cho câu hỏi 5 về kiểu kiến thức KCT trong thực 

nghiệm 2 

 

Hình 5.21 Câu trả lời của GVTTL 3 cho câu hỏi 5 về kiểu kiến thức KCT trong thực 

nghiệm 2 

Như vậy, hầu như GVTTL không có ý tưởng rõ ràng về các phương án dạy học. 

Không có GVTTL nào đưa ra thêm được bất kỳ lý do gì giải thích cho phương án họ 

trình bày trong phiếu thực nghiệm. Điều này chứng tỏ GVTTL đang hạn chế về mặt 

thiết kế các hoạt đông dạy học phù hợp hay nói cách khác, kiểu kiến thức KCT của các 

GVTTL  vẫn dưới mức mong đợi. 

Khi được phỏng vấn để làm rõ thêm kiến thức của các GVTTL về việc dạy học ý 

nghĩa đạo hàm trong kinh tế, có bốn GVTTL đã cung cấp các câu trả lời như sau. 

Người phỏng vấn: Em giải thích rõ hơn về các hướng dẫn mà em đưa ra ở câu hỏi 2? 

GVTTL 1: …(lúng túng)…vẽ đồ thị như bên hình…. Đồ thị chi phí cận 

biên… em cũng không còn nhớ… 

GVTTL 2: … (lúng túng)… vẽ hai hàm C và C’… 

 

Hình 5.22a  Minh họa câu trả lời của GVTTL 2 cho câu hỏi 2 về kiểu kiến thức KCT 
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Câu trả lời phỏng vấn của GVTTL 1 và 2 đã cho thấy rằng họ tương đối khó 

khăn khi phải đưa ra các hướng dẫn để giúp HS giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân 

chủ yếu là do kiến thức nội dung đặc thù về ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế của họ còn 

ở mức hạn chế thể hiện trong phân tích phỏng vấn ở phần kiến thức nội dung đặc thù. 

Liên quan đến chỉ số (2) về đưa ra bài toán cũng cố hiểu biết của học sinh về ý 

nghĩa của đạo hàm trong kinh tế, GVTTL 1 và 2 cũng tỏ ra lúng túng khi không thể 

đưa ra được bài toán nào. Giải thích của họ trong phần phỏng vấn như sau. 

Người phỏng vấn: Theo em, em gặp khó khăn gì khi đưa ra bài toán để củng cố hiểu 

biết của HS về ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế ở câu hỏi 4? 

GVTTL 1: Em không chắc về câu trả lời của mình là đúng nên không dám 

đưa ra bài toán. 

GVTTL 2: Em không am hiểu về kinh tế nên không thể đưa ra được bài toán 

GVTTL 3 và 4 tỏ ra có mức độ hiểu biết cao hơn về kiểu kiến thức này khi đã 

giải thích được các bước hướng dẫn ở câu hỏi 2 cũng như giải thích được dụng ý của 

mình khi đưa ra bài toán trong câu hỏi 4. 

 

Hình 5.22b  Minh họa câu trả lời của GVTTL 3 cho câu hỏi 2 liên quan đến 

kiểu kiến thức KCT 

 

Hình 5.22c Minh họa câu trả lời của GVTTL 4 cho câu hỏi 2 liên quan đến 

kiểu kiến thức KCT 
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Người phỏng vấn: Em giải thích rõ hơn về các hướng dẫn mà em đưa ra ở câu hỏi 2? 

GVTTL 3: Em hướng dẫn học sinh tìm C’(x) là  ý nghĩa cụ thể của đạo hàm 

trong trường hợp tổng quát, (…) yêu cầu chứng minh hai công 

thức xấp xỉ bằng nhau nên phải cố gắng tạo ra cái đó, nên khi hỏi 

về c’(x) thì HS phải viết được công thức hình thức của đạo hàm, 

từ đó liên hệ với công thức chi phí cận biên. 

GVTTL 4: Bước 1: Cho HS nêu định nghĩa đạo hàm; Bước 2: áp dụng như 

thế nào trong bài toán; Bước 3: so sánh lim với CM… 

Người phỏng vấn: Bài toán em đưa ra giúp HS hiểu được ý nghĩa đó như thế nào? 

Em dự kiến bài này đưa ra thời điểm nào là phù hợp, để giới 

thiệu kiến thức mới hay để củng cố? 

GVTTL 3: Muốn HS hiểu được ý nghĩa cơ bản của đạo hàm: là tốc độ biến 

thiên tức thời, từ đó giúp học sinh chuyển qua ngữ cảnh cụ thể là 

tốc độ biến thiên tức thời giá của sản phẩm, đơn vị là nghìn 

đồng/m. Em sẽ đưa bài này cho học sinh sau khi dạy xong để 

minh họa và củng cố để chuyển từ cái tổng quát sang cụ thể. 

 

 
 

 

Hình 5.23 Minh họa câu trả lời của GVTTL 3 cho câu hỏi 4 liên quan đến 

kiểu kiến thức KCT 

c) Thống kê định lượng 

Kết quả định lượng kiểu kiến thức về việc dạy ý nghĩa hình học và vật lý của đạo 

hàm của GVTTL cũng được mô tả theo từng trường hợp riêng (xem phụ lục 3A, tr 

P37; phụ lục 3B, tr P41). Sự phân loại về các mức độ kiểu kiến thức KCT của GVTTL 

được minh họa cụ thể ở Bảng 5.14 và Bảng 5.15. 
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Kết quả cho thấy rất ít GVTTL đưa ra được các bài tập cụ thể để thúc đẩy việc 

hiểu biết của học sinh về ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm. Nhiều GVTTL 

(43,37%) chỉ đưa ra được một số dạng bài tập liên quan (mã 2), vẫn còn gần 30% số 

GVTTL không đưa ra được bất kỳ ý tưởng nào liên quan hoặc đưa ra bài toán không 

phù hợp (mã 0). 

Bảng 5.14. Minh họa câu trả lời của GVTTL cho câu hỏi 5 của thực nghiệm 1 

Điểm Ví dụ minh họa % 

4  0,0 

3 

 

 

 

15,66 

 

 

 

2 

 

 

43,37 

 

 

1 

 

 

12,05 

 

 

0 

 

 

28,92 
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Bảng 5.15 Kết quả câu trả lời của GVTTL cho câu hỏi 5 của thực nghiệm 2 

Mã Minh họa Tần số % 

4  0 0 

3 

 

23 12,71 

2 

 

 

76 41,99 

1 
 

37 20,44 

0 

 

 

45 24,86 

Trong câu hỏi 5 của thực nghiệm 2, có đến gần 45% GVTTL không đưa ra được 

bất kỳ ý kiến nào hoặc chỉ có một vài đề xuất mơ hồ, thậm chí không liên quan đến 

mục tiêu dạy học (mã 0, 1). Chỉ một số ít GVTTL (12,71%) đưa ra được ít nhất một 

bài tập hoặc dạng bài tập  kèm lời giải thích cụ thể tại sao bài tập đó phù hợp để giúp 

đỡ học sinh hiểu sâu sắc ý nghĩa cơ học của đạo hàm. 

Kết quả định lượng kiểu kiến thức về việc dạy ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế 

của GVTTL cũng được mô tả theo từng trường hợp riêng (xem phụ lục 3C, tr P49). Sự 

phân loại về các mức độ kiểu kiến thức KCT đối với câu hỏi 2 trong thực nghiệm 3 

của GVTTL được minh họa cụ thể ở Bảng 5.16. Biểu đồ phân loại mức độ KCT dựa 

trên điểm trung bình cũng được thể hiện ở Hình 5.24. 

Kết quả cho thấy đa số GVTTL đạt mức trung bình (điểm trung bình ở trong 

khoảng 2-3). Vẫn có những GVTTL đạt điểm tối đa nhưng số lượng còn ít. Còn khá 

nhiều GVTTL ở mức dưới 2 chứng tỏ còn hạn chế về kiểu kiến thức này. Điều này 

chứng tỏ kiến thức KCT về việc dạy ứng dụng đạo hàm trong kinh tế của GVTTL vẫn 

chưa đạt được mức độ mong đợi. 
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Bảng 5.16 Thống kê kết quả kiểu kiến thức KCT trong thực nghiệm 3 

Điểm Minh họa Tần số % 

4 

 

 

9 11,25 

3 

 

 

9 11,25 

2 

 

 

43 53,75 

1 

 

 

12 15 

0  7 8,75 

 

 

Hình 5.24 Thống kê điểm trung bình kiểu kiến thức KCT về dạy học ý nghĩa của đạo 

hàm trong kinh tế 
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5.3. So sánh kiến thức nội dung (CK) và kiến thức nội dung sƣ phạm (PCK) khi 

dạy học ý nghĩa đạo hàm trong kinh tế 

Kết quả so sánh kiến thức nội dung mà cụ thể là kiến thức nội dung đặc thù với 

kiến thức nội dung sư phạm (gồm các kiểu kiến thức về việc học của học sinh, kiến 

thức về việc dạy của giáo viên, kiến thức nội dung chương trình) về ý nghĩa của đạo 

hàm trong kinh tế của GVTTL được mô tả theo từng trường hợp riêng dựa vào điểm 

trung bình các câu hỏi liên quan trong thực nghiệm 3 (xem phụ lục 4, tr 54). Biểu đồ 

so sánh điểm trung bình CK và PCK được thể hiện ở Hình 5.25. 

 

Hình 5.25 Biểu đồ so sánh CK và PCK của GVTTL 

Biểu đồ cho thấy số lượng GVTTL đạt các điểm CK và PCK cùng một nhóm mức 

độ không chênh lệch nhiều. Đặc biệt, ở các nhóm mức thấp (điểm trung bình dưới 3) thì 

số lượng GVTTL có điểm CK trong mức đó ít hơn số lượng GVTTL đạt điểm PCK cùng 

mức, ở nhóm điểm trung bình từ 3-4 thì số lượng GVTTL có điểm CK trong mức đó 

nhiều hơn số lượng GVTTL đạt điểm PCK cùng mức và độ chênh lệch khá đáng kể. Trên 

thực tế, nhiều GVTTL có sự chênh lệch đáng kể giữa kiến thức CK và kiến thức PCK. Vì 

vậy, chúng tôi phân loại GVTTL thành 4 nhóm dựa vào độ chênh lệch CK và PCK như ở 

Bảng 5.17. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ chọn ra một số GVTTL đại diện cho từng nhóm để 

tham gia vào thực nghiệm 4 nhằm làm rõ hơn đặc trưng các kiểu kiến thức cũng như các 

kỹ năng tình huống đặc thù của các GVTTL này. Biểu đồ ở Hình 5.26 mô tả rõ hơn tương 

quan số lượng giữa bốn nhóm này. 

Bảng 5.17 Phân loại GVTTL theo đặc trưng CK và PCK 

Nhóm Mô tả Số lƣợng 

Nhóm 1. CK và PCK cùng cao CK   2.5; PCK   2.5 17 

Nhóm 2. CK và PCK cùng thấp CK < 2.5; PCK < 2.5 23 

Nhóm 3. CK cao, PCK thấp CK   2.5; PCK < 2.5 35 

Nhóm 4. CK thấp, PCK cao CK < 2.5; PCK   2.5 5 
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Hình 5.26 Số lượng các nhóm phân loại theo CK và PCK 

5.4. Phân tích năng lực dạy học theo tiếp cận tình huống dựa trên video của giáo 

viên toán tƣơng lai 

NLDH theo tiếp cận tình huống của các GVTTL thể hiện ở ba kỹ năng tình 

huống đặc thù: Tri nhận; lý giải; và ra quyết định. Kết quả chúng tôi đưa ra ở đây dựa 

trên sự quan sát bài làm phiếu phân tích bài học trong thực nghiệm 4 dựa trên video 

của 14 GVTTL đại diện cho 4 nhóm phân loại theo CK và PCK (Bảng 4.10; Bảng 

5.17). Kết quả phân tích định tính tập trung chủ yếu vào câu trả lời của GVTTL sau 

khi quan sát video 1. 

5.4.1. Kỹ năng tri nhận trong tình huống dạy học 

Kỹ năng tri nhận trong tình huống dạy học ứng dụng đạo hàm trong kinh tế của 

GVTTL bao gồm tri nhận kiến thức nội dung và tri nhận kiến thức nội dung sư phạm. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy vẫn còn ít GVTTL có khả năng quan sát và hướng sự 

chú ý vào những chi tiết quan trọng trong video clip để đưa ra câu trả lời đầy đủ và 

chính xác. Sự quan sát của họ cũng chưa toàn diện và chưa có sự kết nối với những 

kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư phạm. Đặc biệt GVTTL tỏ ra gặp nhiều 

khó khăn khi tri nhận các nội dung liên quan đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm 

PCK. Chúng tôi sẽ làm rõ các đặc trưng này trong các phần sau. 

a) Kỹ năng tri nhận kiến thức nội dung 

Kỹ năng Tri nhận liên quan đến kiểu kiến thức nội dung thể hiện qua câu trả lời 

cho câu hỏi 1, 2, 3 và 4 trong phiếu thực nghiệm. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung làm rõ 

kỹ năng tri nhận liên quan đến kiến thức nội dung đặc thù là kiểu kiến thức đặc trưng 

cho kiến thức nội dung của GVTTL thể hiện qua câu hỏi 2 và 3, bao gồm các chỉ số: 

(1) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả nội dung lý giải của GV đối với các 

câu trả lời của học sinh; (2) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả nội dung giải 

thích các khái niệm của giáo viên. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

CK và PCK cùng

cao

CK và PCK cùng 

thấp 

CK cao, PCK thấp 

CK thấp, PCK cao 

Tần số 

Biểu đồ phân loại các nhóm theo CK và PCK 
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Nhiều GVTTL chỉ liệt kê được các câu trả lời của học sinh hoặc những khái niệm 

giáo viên nhắc tới chứ không mô tả được chi tiết các lý giải của giáo viên đối với câu 

trả lời của học sinh và các khái niệm. Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL 

thành các nhóm như sau: (1) mô tả chi tiết, rõ ràng các sự kiện; (2) liệt kê các sự kiện; 

(3) để trống hoặc đưa ra một vài ý tưởng liên quan nhưng không rõ ràng. Minh họa 

cho các chiến lược giải của GVTTL được thể hiện trong Bảng 5.18. 

Bảng 5.18 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng tri nhận kiến 

thức nội dung 

Chiến lược 
(1) mô tả chi tiết, rõ 

ràng các sự kiện 
(2) liệt kê các sự kiện 

Minh họa 

 

  
 

b) Kỹ năng tri nhận kiến thức nội dung sư phạm 

Kỹ năng Tri nhận liên quan đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm thể hiện qua 

câu trả lời cho câu hỏi 5, 6, 7, 8, 9, 10 trong phiếu thực nghiệm. Các chỉ số đặc trưng 

cho kỹ năng này bao gồm: (1) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về các 

PPDH của giáo viên; (2) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về  những ví dụ 

minh họa kiến thức của giáo viên; (3) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về 

các hướng dẫn của giáo viên; (4) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về cách 

đánh giá của giáo viên; (5) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về sự tiến triển 

của học sinh; (6) khả năng quan sát, hướng sự chú ý và mô tả về những khó khăn hay 

hứng thú của học sinh. 

Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL thành các nhóm như sau: (1) 

mô tả chi tiết, rõ ràng các sự kiện; (2) liệt kê các sự kiện; (3) đưa ra quan điểm cả 

nhân; (4) để trống hoặc đưa ra một vài ý tưởng liên quan nhưng không rõ ràng. 

Đa số GVTTL gặp khó khăn khi đối mặt với những câu hỏi thuộc kiểu kỹ năng 

này. Phần lớn họ sử dụng chiến lược (2) hoặc chiến lược (3) trong câu trả lời. Một số ít 
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có kỹ năng tri nhận tốt đối với kiểu kiến thức KCT khi sử dụng chiến lược (1) mô tả  

rõ ràng các câu hỏi gợi ý của giáo viên ở trong video clip. Tuy nhiên GVTTL chỉ mới 

mô tả được cho một số tình huống trong clip chứ chưa mô tả đầy đủ các tình huống. Bảng 

5.19 mô tả một số minh họa cho các chiến lược của GVTTL đối với kỹ năng này. 

Bảng 5.19 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng tri nhận kiến 

thức nội dung sư phạm 

Chiến lược 
(1) mô tả chi tiết, rõ 

ràng các sự kiện 

(2) liệt kê các sự 

kiện 

(3) Đưa ra quan điểm 

cá nhân 

Minh họa 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Kỹ năng lý giải trong tình huống dạy học 

Kỹ năng lý giải trong tình huống dạy học ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế của 

GVTTL bao gồm lý giải kiến thức nội dung và lý giải kiến thức nội dung sư phạm. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy đa số GVTTL chưa đưa ra được các lập luận để lý giải cho 

những nhận định, quan sát của mình. 

a) Kỹ năng lý giải kiến thức nội dung 

Kỹ năng lý giải liên quan đến kiểu kiến thức nội dung thể hiện qua câu trả lời cho 

câu hỏi 1, 2, 3 và 4 trong phiếu thực nghiệm. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung làm rõ kỹ 

năng lý giải liên quan đến kiến thức nội dung đặc thù là kiểu kiến thức đặc trưng cho 

kiến thức nội dung của GVTTL thể hiện qua câu hỏi 2 và 3 bao gồm các chỉ số: (1) khả 

năng lý giải tính thỏa đáng các giải thích của GV đối với các câu trả lời của học sinh; (2) 

khả năng lý giải tính hợp lý cách giải thích các khái niệm của giáo viên. 

Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL thành các nhóm như sau: (1) lý 

giải về nội dung toán xuất hiện trong video chứ không lý giải về nhận định của bản 

thân; (2) lý giải về nhận định của bản thân; (3) để trống hoặc đưa ra một vài ý tưởng 

liên quan nhưng không rõ ràng. 
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Phần lớn GVTTL đều thể hiện kỹ năng lý giải kiến thức nội dung ở mức thấp khi 

chỉ sử dụng chiến lược (1) trong câu trả lời của mình. GVTTL chỉ tập trung quan sát các 

nội dung toán mà không thấy được ý đồ của GV đằng sau những nội dung toán học đó. 

Chỉ có 3 trong số 14 GVTTL sử dụng chiến lược (2) trong câu trả lời và điều đặc biệt là 

ngoài 1 GVTTL ở trong nhóm 4 thì có 2 GVTTL ở trong nhóm 2 là nhóm có mức CK và 

PCK thấp. 

Bảng 5.20 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng lý giải kiến thức 

nội dung 

Chiến lược Minh họa 

(1) lý giải về 

nội dung toán 

xuất hiện 

trong video 

 

 

(2) lý giải về 

nhận định 

của bản thân 

 

 
 

b) Kỹ năng lý giải kiến thức nội dung sư phạm 

Kỹ năng Lý giải liên quan đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm thể hiện qua câu 

trả lời cho câu hỏi 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 trong phiếu thực nghiệm. Các chỉ số đặc trưng 

cho kỹ năng này bao gồm: (1) khả năng lý giải về hiệu quả của PPDH đối với sự tiến 

triển của học sinh; (2) khả năng lý giải về tính phù hợp của những ví dụ minh họa kiến 

thức của giáo viên; (3) khả năng lý giải về tính hợp lý của các hướng dẫn của giáo 

viên; (4) khả năng lý giải về tính hợp lý của những bài tập củng cố; (5) khả năng lý 

giải về sự tiến triển của học sinh; (6) khả năng lý giải về những khó khăn hay hứng thú 

của học sinh; (7) khả năng lý giải về mục tiêu của bài học. 

Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL thành các nhóm như sau: (1) lý 

giải về nội dung toán xuất hiện trong video chứ không lý giải về nhận định của bản 
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thân; (2) lý giải về nhận định của bản thân; (3) mô tả, liệt kê các hoạt động của GV và 

học sinh trong video chứ không đưa ra lý giải; (4) để trống hoặc đưa ra một vài ý 

tưởng liên quan nhưng không rõ ràng. 

Bảng 5.21 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng lý giải kiến thức 

nội dung sư phạm 

Chiến lược Minh họa 

(1) lý giải về 

nội dung toán 

xuất hiện 

trong video 

 

 

(2) lý giải về 

nhận định 

của bản thân 

 

 

(3) mô tả, liệt 

kê các hoạt 

động của GV 

và học sinh 

trong video 

chứ không 

đưa ra lý giải 
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5.4.3. Kỹ năng ra quyết định trong tình huống dạy học 

Kỹ năng ra quyết định trong tình huống dạy học ứng dụng đạo hàm trong kinh tế 

của GVTTL bao gồm ra quyết định liên quan đến kiến thức nội dung và ra quyết định 

liên quan đến kiến thức nội dung sư phạm. Kết quả thực nghiệm cho thấy vẫn còn 

nhiều GVTTL không đưa ra được các giải pháp thay thế của bản thân trong tình huống 

dạy học tương tự. Chúng tôi sẽ làm rõ các kết quả này trong các phần sau. 

a) Kỹ năng ra quyết định liên quan đến kiến thức nội dung 

Kỹ năng ra quyết định liên quan đến kiểu kiến thức nội dung thể hiện qua câu trả 

lời cho câu hỏi 1, 2, 3 và 4 trong phiếu thực nghiệm. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung làm 

rõ kỹ năng ra quyết định liên quan đến kiến thức nội dung đặc thù là kiểu kiến thức 

đặc trưng cho kiến thức nội dung của GVTTL thể hiện qua câu hỏi 2 và 3 bao gồm các 

chỉ số: (1) khả năng đưa ra các phương án thay thế của bản thân nếu ở trong tình 

huống dạy học tương tự; (2) khả năng đưa ra các đánh giá. 

Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL thành các nhóm như sau: (1) 

đưa ra được các đánh giá và phương án thay thế của bản thân; (2) chỉ đưa ra các đánh 

giá mà không có phương án thay thế; (3) để trống hoặc đưa ra một vài ý tưởng liên 

quan nhưng không rõ ràng. 

Bảng 5.22 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng ra quyết định 

liên quan đến kiến thức nội dung 

Chiến lược Minh họa 

(1) đưa ra 

được các 

đánh giá và 

phương án 

thay thế của 

bản thân 

 

 

(2) chỉ đưa ra 

các đánh giá 

mà không có 

phương án 

thay thế 
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b) Kỹ năng ra quyết định liên quan đến kiến thức nội dung sư phạm 

Kỹ năng ra quyết định liên quan đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm thể 

hiện qua câu trả lời cho câu hỏi 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 trong phiếu thực nghiệm. 

Các chỉ số đặc trưng cho kỹ năng này bao gồm: (1) khả năng đưa ra các phương 

án thay thế của bản thân nếu ở trong tình huống dạy học tương tự; (2) khả năng 

đưa ra các đánh giá. 

Có thể phân loại các chiến lược giải của GVTTL thành các nhóm như sau: (1) 

đưa ra được các đánh giá và phương án thay thế của bản thân; (2) chỉ đưa ra các đánh 

giá mà không có phương án thay thế; (3) để trống hoặc đưa ra một vài ý tưởng liên 

quan nhưng không rõ ràng. 

Phần lớn GVTTL gặp khó khăn đối với những câu hỏi liên quan đến kỹ năng 

này. Rất ít GVTTL đưa ra được phương án thay thế của bản thân khi trả lời những 

câu hỏi liên quan đến kiến thức về việc dạy của giáo viên. Đối với những câu hỏi 

liên quan đến kỹ năng ra quyết định đối với kiến thức về việc học của học sinh, 

GVTTL tỏ ra lúng túng khi đưa ra những khó khăn hay hứng thú của học sinh trong 

bài học. 

Bảng 5.23 Minh họa các chiến lược giải của GVTTL đối với kỹ năng ra quyết định 

liên quan đến kiến thức nội dung sư phạm 

Chiến lược Minh họa 

(1) đưa ra được 

các đánh giá và 

phương án thay 

thế của bản thân 

 

 

(2) chỉ đưa ra các 

đánh giá mà 

không có phương 

án thay thế 
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5.5. Phân tích mối quan hệ giữa kiến thức để dạy học và kỹ năng đặc thù trong 

tình huống dạy học của giáo viên toán tƣơng lai 

Chúng tôi sẽ trình bày kết quả thực nghiệm trong phần này theo bốn nhóm như 

đã được chia ở Bảng 4.10 để thấy rõ đặc trưng mối liên hệ giữa kiến thức để dạy học 

và kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học của từng nhóm. 

Nhóm 1 (CK và PCK cao) 

Chúng tôi minh họa kết quả của GVTTL VD1 đại diện cho nhóm 1 như ở Bảng 5.24. 

Bảng 5.24 Minh họa mối liên hệ giữa MKT và PID của GVTTL VD1 

 MKT PID 

 

 
 

PCK 

 

 

Kết quả cho thấy mặc dù các câu hỏi để đánh giá các kiểu kiến thức MKT được 

GVTTL VD1 trả lời rất tốt nhưng các kỹ năng tri nhận, lý giải cũng như ra quyết định 

thể hiện trong phiếu phân tích bài học đang ở mức hạn chế. 



 

139 

Nhóm 2 (CK và PCK thấp) 

Chúng tôi minh họa kết quả của GVTTL VD7 đại diện cho nhóm 2 như ở Bảng 5.25. 

Bảng 5.25 Minh họa mối liên hệ giữa MKT và PID của GVTTL VD7 

 MKT PID 

CK 

 

 

PCK 

 

 
 

Kết quả cho thấy GVTTL VD7 mặc dù có điểm CK và PCK thấp nhưng lại có 

kỹ năng tri nhận, lý giải khi quan sát video dạy học rất tốt thể hiện ở việc mô tả chi 

tiết các sự kiện quan trọng trong lớp học cũng như đưa ra những lý giải có cơ sở về 

ý kiến của bản thân. 

Nhóm 3 (CK cao và PCK thấp) 

Chúng tôi minh họa kết quả của GVTTL VD10 và VD11 đại diện cho nhóm 3 

như ở Bảng 5.26 và Bảng 5.27. 
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Bảng 5.26 Minh họa mối liên hệ giữa MKT và PID của GVTTL VD10 

 MKT PID 

CK 

 

 

PCK 

  
 

Bảng 5.27 Minh họa mối liên hệ giữa MKT và PID của GVTTL VD11 

 MKT PID 

CK 

  

PCK 

Để trống cho câu hỏi về đề xuất bài 

toán giúp học sinh hiểu ý nghĩa của đạo 

hàm trong kinh tế 

 
 

Kết quả cho thấy dù kiến thức nội dung của GVTTL VD11 khá tốt nhưng kiến 

thức nội dung sư phạm chưa tốt và các kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định cũng 

đang ở mức hạn chế. Tuy nhiên, kết quả của VD10 lại hoàn toàn trái ngược, mặc dù 

kiến thức nội dung sư phạm của VD10 chưa tốt nhưng các kỹ năng tri nhận, lý giải và 

ra quyết định lại tương đối tốt. 

Nhóm 4 (CK thấp và PCK cao) 

Chúng tôi minh họa kết quả của GVTTL VD13 đại diện cho nhóm 4 như ở Bảng 5.28. 

Kết quả cho thấy GVTTL VD13 mặc dù có kiến thức nội dung dưới mức mong 

đợi nhưng lại có kiến thức nội dung sư phạm vững chắc. Tuy nhiên, các kỹ năng lý 

giải và ra quyết định của GVTTL này còn nhiều hạn chế. 
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Bảng 5.28 Minh họa mối liên hệ giữa MKT và PID của GVTTL VD13 

 MKT PID 

CK 

 

 

PCK 

 

 

 

Kết luận chƣơng 5 
 

Chương này đã trình bày được kết quả của 3 thực nghiệm về đánh giá kiến thức 

để dạy học ý nghĩa đạo hàm và 1 thực nghiệm đánh giá các kỹ năng tình huống đặc thù 

dựa trên quan sát video clip của GVTTL. Một sự kết hợp phương pháp phân tích định 

tính và định lượng các dữ liệu thu thập được đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về 

các kiểu kiến thức để dạy học cũng như các kỹ năng tình huống đặc thù của GVTTL 

trong ngữ cảnh dạy học ý nghĩa đạo hàm. Đặc biệt, kết quả đã cho thấy mối liên hệ 

không tuyến tính giữa kiến thức để dạy học và các kỹ năng tình huống đặc thù của 

GVTTL. Những kết quả này cho chúng tôi những bằng chứng đầu tiên về việc hiểu 

biết chưa đầy đủ của các GVTTL Việt Nam, từ đó để chúng tôi phân tích, lý giải và trả 

lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. 
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Chƣơng 6. THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 

 

Chúng tôi tập trung thảo luận kết quả của nghiên cứu để trả lời sáu câu hỏi 

nghiên cứu. Từ đó chúng tôi sẽ đưa ra một số kiến nghị và hướng mở rộng của đề tài. 

6.1. Trả lời và kết luận cho các câu hỏi nghiên cứu 

Trong chương 1, từ việc điểm bình các nghiên cứu về kiến thức của GV toán để 

dạy học và các nghiên cứu về NLDH của GV, chúng tôi đặt ra những vấn đề cho 

nghiên cứu này. Trong chương 2 và chương 3, chúng tôi trình bày sâu hơn nền tảng lý 

thuyết, đó là mô hình về sự phân loại các kiểu kiến thức để dạy học theo Ball và cộng 

sự, mô hình NLDH tiếp cận tình huống và khung phân tích bài học dựa trên video, từ 

đó đưa ra sáu câu hỏi nghiên cứu. 

Sau đây, chúng tôi đưa ra một số yếu tố từ kết quả phân tích dữ liệu, cho phép trả 

lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. 

Về câu hỏi thứ nhất, đặc trưng các kiểu kiến thức để dạy học các ý nghĩa hình 

học và vật lý của đạo hàm của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến 

thức về việc học của học sinh và kiến thức về việc dạy, được thể hiện như thế nào? 

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá kiến thức nội dung đặc thù của GVTTL  

thông qua các câu hỏi thực nghiệm, chúng tôi kết luận được rằng chỉ có một số 

GVTTL  có một nền tảng kiến thức vững chắc và có sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm 

đạo hàm cho giảng dạy, cùng sự hiểu biết về các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm. Các 

GVTTL  đã có sự linh hoạt nhất định trong việc vận dụng mối quan hệ giữa các ý 

nghĩa khác nhau của đạo hàm để giải quyết các bài toán đưa ra, tuy nhiên cũng còn rất 

nhiều GVTTL thể hiện đã thiếu một sự hiểu biết khái niệm chính xác và thiếu linh hoạt 

khi giải quyết vấn đề. Đặc biệt đối với kiểu kiến thức nội dung đặc thù về mối liên hệ 

giữa ý nghĩa vật lý và ý nghĩa hình học của đạo hàm thì phần lớn GVTTL đều ở dưới 

mức mong đợi. 

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá kiến thức về việc học đạo hàm của học 

sinh của GVTTL  thông qua các câu hỏi thực nghiệm, chúng tôi kết luận được rằng các 

GVTTL đã có một sự hiểu biết cơ bản về việc học khái niệm đạo hàm của học sinh. 

Họ có khả năng trong việc dự đoán các câu trả lời thường gặp của học sinh, các quan 

niệm sai lầm mà học sinh thường mắc phải trong quá trình học khái niệm đạo hàm. 

Phần lớn GVTTL có khả năng dự đoán những khó khăn mà học sinh thường gặp trong 

khi giải quyết một vấn đề cụ thể. Tuy nhiên mức độ hiểu biết về kiểu kiến thức này 

của các GVTTL chưa sâu vì vẫn còn nhiều GVTTL cảm thấy lúng túng và khó khăn 

khi phải trả lời câu hỏi này khi chỉ đưa ra được một ý kiến hay không có ý kiến nào 

liên quan. Đặc biệt, rất ít GVTTL đưa ra được những lời giải thích cho các khó khăn, 
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sai lầm của học sinh cũng như các đánh giá đúng sai về những câu trả lời của học sinh 

được dự đoán. Điều này chứng tó mức độ kiến thức về việc học của học sinh của 

GVTTL vẫn đang còn hạn chế. 

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá kiến thức về việc dạy chủ đề đạo hàm của 

GVTTL thông qua các câu hỏi thực nghiệm, chúng tôi kết luận được rằng một số 

GVTTL có sự hiểu biết và khả năng trong việc giảng dạy khái niệm đạo hàm. Họ đã 

đưa ra được các ví dụ cụ thể nhằm giúp học sinh hiểu sâu hơn về khái niệm đạo hàm, 

về các ý nghĩa khác nhau của đạo hàm. Tuy nhiên, có nhiều GVTTL đã lúng túng và 

cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra bài toán để giúp học sinh hiểu sau hơn ý nghĩa của 

đạo hàm khi mà họ đã không đưa ra một ý kiến hữu ích nào trong phiếu thực nghiệm. 

Về câu hỏi thứ hai, đặc trưng các kiểu kiến thức để dạy học ý nghĩa của đạo hàm 

trong kinh tế của GVTTL, đặc biệt là kiến thức nội dung đặc thù, kiến thức về việc học 

của học sinh và kiến thức về việc dạy, được thể hiện như thế nào? 

Kiến thức nội dung đặc thù của GV liên quan đến ứng dụng của đạo hàm trong 

kinh tế được thể hiện qua nhiều nhiệm vụ toán đưa ra trong phiếu thực nghiệm. Các 

nhiệm vụ toán này tập trung vào việc giải thích, lý giải những vấn đề liên quan đến đạo 

hàm trong kinh tế như chi phí cận biên, chi phí trung bình, ý nghĩa của đạo hàm tại một 

điểm của hàm chi phí sản xuất…. Nội dung toán chứa đựng trong các câu hỏi không 

thực sự khó, nhưng đòi hỏi GV phải hiểu ngữ cảnh, biểu đạt được ý nghĩa của các vấn 

đề liên quan trong kinh tế, hay lý giải được câu trả lời của học sinh…. Để làm được điều 

này, GV cần có hiểu biết nền tảng về đạo hàm và hiểu được ngữ cảnh bài toán. Thực 

nghiệm cho thấy có khá ít GVTTL trả lời đúng hay lý giải đúng các nhiệm vụ toán thuộc 

kiểu kiến thức nội dung đặc thù này. Các nội dung như giải thích tại sao chi phí cận biên 

lại xấp xỉ đạo hàm của hàm chi phí sản xuất, chi phí trung bình nhỏ nhất khi nó bằng chi 

phí cận biên… đều gây ra những khó khăn cho GVTTL tham gia khảo sát. Điều này 

chứng tỏ kiến thức nội dung đặc thù của GVTTL để dạy học ứng dụng đạo hàm trong 

kinh tế vẫn còn ở mức hạn chế. 

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá kiến thức về việc học ứng dụng đạo hàm 

trong kinh tế của học sinh của GVTTL  thông qua các câu hỏi thực nghiệm và phỏng 

vấn, đa số GVTTL biết dựa vào đặc điểm tư duy và kiến thức của học sinh để dự đoán 

câu trả lời, tuy nhiên câu trả lời họ đưa ra hầu hết còn chung chung, ngay bản thân các 

GVTTL dự đoán câu trả lời đó cũng chưa thử làm theo cách đó để xem cách làm như 

vậy có đúng hay không. Điều này chứng tỏ các GVTTL có hiểu biết kiểu kiến thức 

KCS nhưng chưa có điều kiện để rèn luyện và phát triển. 

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá kiến thức về việc dạy ứng dụng đạo hàm 

trong kinh tế của học sinh của GVTTL  thông qua các câu hỏi thực nghiệm và phỏng 
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vấn, có thể thấy đa số GVTTL tương đối khó khăn khi phải đưa ra các hướng dẫn để 

giúp HS giải quyết được vấn đề. Việc đưa ra bài toán để giúp học sinh củng cố hiểu 

biết về ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế cũng làm cho GVTTL gặp nhiều lúng 

túng. Nguyên nhân một phần do bản thân GVTTL chưa có hiểu biết sâu về kiến thức nội 

dung đặc thù liên quan đến ứng dụng đạo hàm trong kinh tế cũng như kiến thức về việc học 

của học sinh nên GVTTL không thể đưa ra các hướng dẫn cũng như các bài toán củng cố. 

Những phát hiện tương tự cũng được thể hiện một phần trong nghiên cứu của 

Trần Văn Thương (2019). Tác giả đã thực hiện nghiên cứu trong bối cảnh điều tra kiểu 

kiến thức nội dung đặc thù, là một khía cạnh kiến thức trong mô hình MKT của các 

giáo viên toán đang giảng dạy tại các trường phổ thông ở Việt Nam. Trần Văn Thương 

(2019) nhận định rằng ―có khá ít giáo viên toán hiện hành trả lời đúng hay lý giải đúng 

các nhiệm vụ toán thuộc kiểu kiến thức nội dung đặc thù này. Các nội dung như giải 

thích tại sao chi phí cận biên lại xấp xỉ đạo hàm của hàm chi phí sản xuất, chi phí trung 

bình nhỏ nhất khi nó bằng chi phí cận biên… đều gây ra những khó khăn cho giáo viên 

tham gia khảo sát.‖ Do đó, những phát hiện trong nghiên cứu này thực sự xác nhận 

rằng không chỉ giáo viên đang giảng dạy mà các GVTTL cũng gặp nhiều khó khăn về 

các khía cạnh kiến thức cần thiết để giảng dạy như kiến thức nội dung đặc thù, kiến 

thức về việc học của học sinh, kiến thức về việc dạy trong ngữ cảnh dạy học ý nghĩa 

kinh tế của đạo hàm. 

Về câu hỏi thứ ba, kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học 

của GVTTL được thể hiện như thế nào thông qua phân tích bài học dựa trên video? 

Kết quả thực nghiệm cho thấy vẫn còn ít GVTTL có khả năng quan sát và hướng 

sự chú ý vào những chi tiết quan trọng trong video clip để đưa ra câu trả lời đầy đủ và 

chính xác. Sự quan sát của họ cũng chưa toàn diện và chưa có sự kết nối với những 

kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư phạm. Đặc biệt GVTTL tỏ ra gặp nhiều 

khó khăn khi tri nhận các nội dung liên quan đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm PCK. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy đa số GVTTL chưa đưa ra được các lập luận để lý 

giải cho những nhận định, quan sát của mình. Nguyên nhân có lẽ như tác giả Konig đã 

đưa ra, nếu kỹ năng tri nhận tổng thể có thể được mô tả như là một quá trình nhận thức 

thì việc giải thích các sự kiện phụ thuộc mạnh mẽ vào quá trình biến đổi kiến thức. 

Khả năng biến đổi kiến thức là điều cần thiết để rút ra một diễn giải và diễn đạt nó một 

cách rõ ràng. Khi các GV chuyên gia được cung cấp các họa tiết video, họ có nhiều 

khả năng đưa ra các giải thích chuyên môn hơn là người mới (Berliner, 1992). Việc lý 

giải đòi hỏi các GVTTL phải hiểu được về các đặc điểm nền tảng đằng sau những 

hướng dẫn, những kịch bản giảng dạy của GV và những tư duy, những khó khăn đằng 

sau những câu trả lời của học sinh. 
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Kết quả thực nghiệm cho thấy vẫn còn nhiều GVTTL không đưa ra được các giải 

pháp thay thế của bản thân trong tình huống dạy học tương tự. Phần lớn GVTTL có 

khả năng đưa ra các quyết định đánh giá các hoạt động của GV và học sinh diễn ra 

trong video nhưng không lập luận được tại sao. Điều này chứng tỏ kỹ năng ra quyết 

định của GVTTL đang ở mức hạn chế, nếu có thì ở dạng cảm tính chứ chưa có những 

cơ sở lý luận để đưa ra các quyết định chắc chắn. 

Về câu hỏi thứ tư, ảnh hưởng của kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư 

phạm đến kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của 

GVTTL được thể hiện như thế nào? 

Qua sự quan sát so sánh kết quả của các nhóm thực nghiệm đặc trưng cho các 

mức độ CK và PCK, có thể thấy giữa kiến thức nội dung và kiến thức nội dung sư 

phạm có những tác động nhất định đến các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học. 

Cụ thể, đa số GVTTL có điểm PCK cao thường trả lời tốt các câu về kỹ năng liên quan 

đến kiểu kiến thức nội dung sư phạm. Tương tự, những GVTTL có điểm CK cao 

thường trả lời các câu về kỹ năng liên quan đến kiểu kiến thức nội dung đầy đủ hơn. 

Tuy nhiên, sự tác động này không mang tính quyết định hay nói cách khác không có 

mối quan hệ tuyến tính giữa kiến thức và các kỹ năng tình huống đặc thù. Vẫn còn một 

số GVTTL điểm CK và PCK cao nhưng lại tỏ ra lúng túng khi trả lời các câu hỏi về kỹ 

năng đặc thù trong tình huống dạy học. Đặc biệt, có GVTTL mặc dù điểm CK và PCK 

thấp nhưng lại có năng lực ghi chú tốt thể hiện qua các kỹ năng đặc thù trong tình 

huống dạy học. Điều này chứng tỏ còn có những yếu tố khác tác động đến các kỹ năng 

đặc thù trong tình huống dạy học của GVTTL, chẳng hạn như bối cảnh giáo dục, niềm 

tin, động lực nghề nghiệp của họ. Các kết quả tương tự cũng được đưa ra trong nghiên 

cứu của Yang và cộng sự (2020) về mối liên hệ giữa kiến thức và năng lực ghi chú của 

giáo viên toán Trung Quốc và . Tác giả đã chỉ ra ―mối liên hệ giữa kiến thức MCK và 

khả năng ghi chú của giáo viên là yếu và độc lập với mức độ nhận thức về toán của họ‖ 

(Yang et al., 2020). 

Về câu hỏi thứ năm, mô hình MKT về các kiểu kiến thức của GV để dạy học nên 

được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với việc dạy học và đào tạo GV toán ở cấp 

trung học phổ thông, đặc biệt trong ngữ cảnh Việt Nam? 

Hiển nhiên, đóng góp lớn nhất của mô hình phân loại của Ball và đồng nghiệp là 

chỉ rõ sự tồn tại và phân biệt giữa sáu kiểu kiến thức trên. Trong đó, theo nhiều nhà 

nghiên cứu, sự nhấn mạnh đến kiểu kiến thức nội dung đặc thù là đóng góp quan trọng 

của nhóm nghiên cứu của Ball và cộng sự. 
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Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu, vẫn có những hạn chế trong mô hình phân loại 

của Ball và cộng sự. Chẳng hạn, có những lúc sự phân biệt giữa các kiểu kiến thức nội 

dung chung và kiến thức nội dung đặc thù chưa thật sự rõ. Đặc biệt, kiểu kiến thức 

theo chiều ngang và kiến thức nội dung chương trình có nhiều điểm tương đồng và 

thuộc về nghiệp vụ sư phạm mà một GV cần phải có. Trong bối cảnh giáo dục toán 

Việt Nam và trong quá trình tiến hành thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng có thể 

nhập hai kiểu kiến thức này thành kiểu kiến thức nội dung chương trình và thuộc về 

lĩnh vực kiến thức nội dung sư phạm. 

 

 

Hình 6.1. Mô hình MKT đã được điều chỉnh 

Ngoài ra, vấn đề đánh giá học sinh cũng là một kiến thức quan trọng mà GV 

cần biết để thúc đẩy việc học của học sinh. Chúng tôi cho rằng các yếu tố niềm 

tin, quan niệm của GV về một nội dung toán học nào đó và vấn đề đánh giá học 

sinh có thể xếp vào kiểu kiến thức về việc dạy. Thật vậy, đó là sự kết hợp giữa 

hiểu biết về nội dung toán học hướng đến, và cách thức GV sẽ thực hiện dạy học 

nó, theo quan niệm của họ.Từ đó chúng tôi đề xuất một mô hình kiến thức toán để 

dạy học đã được điều chỉnh dựa trên mô hình MKT của Ball và cộng sự (2008) 

như trong Hình 6.1. 

Các kiểu kiến thức được mô tả cụ thể tương tự như mô hình của Ball và cộng sự. 

Chúng tôi chỉ điều chỉnh kiểu kiến thức nội dung chương trình và kiến thức về việc 

dạy nội dung của GV như sau: 
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Kiến thức 

nội dung 

chƣơng 

trình 

(KCC) 

 Hiểu được các năng lực mong đợi, mục tiêu cần đạt của chương trình 

đối với học sinh liên quan đến một nội dung toán cụ thể 

 Hiểu được cấu trúc của chương trình, nối khớp các mạch kiến thức, 

các mục tiêu của chương trình 

 Hiểu được vị trí, tầm quan trọng, vai trò của một lĩnh vực, nội dung 

toán cụ thể trong chương trình. 

 Nối khớp kiến thức toán phổ thông với kiến thức toán cao cấp, rộng 

hơn, xa hơn 

Kiến thức 

về việc dạy 

nội dung 

của GV 

(KCT) 

 Khả năng thiết kế hoạt động dạy học cho một nội dung toán cụ thể 

 Biết lựa chọn PPDH, kỹ thuật DH hay công nghệ phù hợp với từng 

nội dung toán cụ thể 

 Khả năng chọn lựa được ví dụ giúp học sinh hiểu sâu hơn nội dung toán 

 Lựa chọn được cách thích hợp để minh hoạ cho một nội dung toán 

 Thiết kế bài tập phù hợp để đánh giá học sinh về một nội dung toán 

cụ thể 
 

Về câu hỏi thứ sáu, từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể đưa ra những đề 

xuất như thế nào để đổi mới nội dung đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho GV toán 

trung học phổ thông tương lai ở các cơ sở đào tạo GV hiện nay? 

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi cho rằng những kiến thức nghiệp 

vụ về dạy học đạo hàm của các GVTTL hiện nay còn có những thiếu sót. Thực tế, 

chương trình đào tạo GV toán hiện nay của hầu hết các cơ sở đào tạo GV đều tập trung 

khá chủ yếu vào kiến thức toán cao cấp. Những học phần về kiến thức nghiệp vụ thì 

chỉ tập trung vào những vấn đề về phương pháp dạy học mang tính hình thức, chưa đi 

sâu vào bản chất của các kiến thức toán liên quan, và làm thế nào để dạy học hiệu quả 

các kiến thức toán đó. Đây chính là kiểu kiến thức nội dung đặc thù và kiến thức nội dung 

sư phạm. 

Từ những kết quả thực nghiệm như vậy, chúng tôi thấy rằng việc phát triển các 

kiểu kiến thức của GV để dạy học hiệu quả đạo hàm là rất cần thiết, đối với GVTTL 

và GV hiện tại đang dạy học. Đặc biệt, các kiểu kiến thức như kiến thức nội dung đặc 

thù, kiến thức về việc học của học sinh… là rất quan trọng và cốt yếu đối với giáo 

viên. Do đó, chúng tôi đề nghị rằng thời gian và nội dung của các khóa học này cần được 

xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp. GV tương lai chủ yếu có được kiến thức toán 

học để giảng dạy từ kinh nghiệm học tập của mình tại trường phổ thông và trường đại 

học. Do đó, các GV tương lai có nhiều khả năng để phát triển kiến thức nội dung toán 

học vững chắc nhưng thiếu thành thạo trong các kỹ năng liên quan đến thực hành 
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giảng dạy. Trong các câu trả lời cho các câu hỏi trong phiếu thực nghiệm, các GV 

tương lai đã thể hiện một nền tảng kiến thức nội dung khá vững chắc nhưng lại thiếu 

hụt về kiến thức nội dung đặc thù liên quan đến việc giảng dạy và sự thiếu thành thạo 

trong các kỹ năng thuộc về kiến thức về việc học của học sinh và kiến thức về việc dạy 

của giáo viên. 

Từ các kết quả trên, chúng tôi nghĩ rằng trong các học phần phát triển năng lực 

nghiệp vụ sư phạm cho GVTTL, nên bổ sung và tăng cường thêm các nội dung liên quan 

đến kiến thức về việc học của học sinh và kiến thức về việc giảng dạy của GV gắn với 

từng nội dung cụ thể, bên cạnh kiến thức chuyên ngành. Ngay cả đối với kiến thức nội 

dung chuyên ngành, cũng cần chú trọng đến các yếu tố tri thức luận, đặc điểm nội dung 

của chủ đề đó trong chương trình phổ thông. Các GV tương lai cần được bổ sung các học 

phần về kiến thức toán học để giảng dạy một chủ đề toán học cụ thể. Các học phần này 

tập trung vào việc phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về tri thức khoa học luận liên quan 

đến các chủ đề toán học mà họ sẽ giảng dạy và các tri thức đó đã được biến đổi như thế 

nào khi đưa vào trong chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở trường phổ thông; tăng 

cường và mở rộng sự hiểu biết toán học có liên kết giữa một trình độ học vấn cụ thể với 

các trình độ trước và sau đó, bao gồm các liên kết giữa các cấp tiểu học và trung học cơ sở 

cũng như giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Ngoài ra, phương pháp giảng dạy cho các học phần về kiến thức nội dung sư 

phạm toán học cũng cần phải được cải thiện. Cần kết hợp phương pháp giảng dạy 

chủ đạo là bài giảng với các câu hỏi khảo sát thường xuyên, có lợi cho sự phát triển 

kiến thức có liên kết và có hệ thống của GV tương lai, với quá trình học tập cá nhân, 

các bài trình bày của sinh viên, và tiến hành các dự án nghiên cứu trong các học phần 

nội dung sư phạm toán học, có lợi cho phát triển khám phá cá nhân, hợp tác nhóm, 

và kỹ năng giao tiếp. Việc đảm bảo cho các GV tương lai có một sự hiểu biết sâu sắc 

về các khái niệm cốt lõi và xây dựng một nền tảng kiến thức liên kết với nhau thông 

qua nhiều phương pháp bao gồm giảng dạy trực tiếp, dạy và học dựa trên giải quyết 

vấn đề là một vấn đề quan trọng và đáng được quan tâm. 

Các GVTTL  trong nghiên cứu này đã thể hiện kiến thức toán học khá vững chắc 

để giảng dạy khái niệm đạo hàm và sự linh hoạt trong việc sử dụng các hình thức biểu 

diễn và quan niệm thích hợp. Tuy nhiên, họ cần phải tìm hiểu thêm về các quan niệm 

sai lầm, các khó khăn của học sinh trong việc học khái niệm đạo hàm cũng như cách 

để phát triển tính sáng tạo, khám phá của học sinh trong học tập. Ngoài ra, họ cần phải 

tìm hiểu làm thế nào để phát triển một khái niệm từ nhiều góc nhìn và làm thế nào để 

xây dựng các liên kết giữa số học, đại số, và hình học và áp dụng các kiến thức này 

trong việc giải quyết các vấn đề thực tế. 
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6.2. Tóm tắt kết quả của nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích và trả lời các câu hỏi nghiên cứu của đề tài, có thể tóm tắt 

những kết quả chính mà luận án thu được như sau: 

Nghiên cứu đã đưa ra được một cái nhìn tổng quan về kiến thức để dạy học ý 

nghĩa đạo hàm của GVTTL. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy đa số GVTTL đang 

gặp hạn chế về các kiểu kiến thức để dạy học, cụ thể là kiến thức nội dung đặc thù, 

kiến thức về việc học ý nghĩa đạo hàm của học sinh và kiến thức về việc dạy ý 

nghĩa đạo hàm của giáo viên. Hầu hết GVTTL không nhận ra được mối quan hệ 

giữa ý nghĩa hình học và ý nghĩa vật lý của đạo hàm nên thường bị lúng túng và 

không dự đoán đúng được các câu trả lời, các khó khăn và sai lầm của học sinh, từ 

đó không thể thể đưa ra các gợi ý hay hướng dẫn nhằm giúp học sinh vượt qua các 

khó khăn. Đặc biệt đối với ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế hầu hết GVTTL chỉ 

nắm được công thức tính định nghĩa đạo hàm dựa vào giới hạn chứ chưa thấy được 

ý nghĩa của tỉ số số gia hàm số trên số gia đối số chính là tốc độ biến thiên trung 

bình, và giới hạn của tỉ số đó chính là tốc độ biến thiên tức thời của hàm số. Do vậy 

nhiều GVTTL không nhận ra được sự xấp xỉ của số gia hàm số khi số gia đối số trở 

nên vô cùng nhỏ. Một số GVTTL cũng không nhận ra được mối liên hệ giữa công 

thức tính chi phí cận biên với số gia của hàm số cũng như không thấy được ý nghĩa 

trong kinh tế, số lượng sản phẩm là số tự nhiên khác 0 nên giá trị 1 có thể được 

xem là giá trị vô cùng nhỏ của số gia đối số. Điều này chứng tỏ mặc dù GVTTL có 

hiểu biết về ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế nhưng để nắm rõ với vai trò là người 

giáo viên, là người giảng dạy nội dung kiến thức, là người phải có khả năng giải 

thích được bản chất của khái niệm này và đưa ra các hướng dẫn phù hợp thì vẫn 

chưa đạt mức độ mong đợi. 

Nghiên cứu cũng đã cung cấp những kết quả ban đầu về các kỹ năng tình huống 

đặc thù (tri nhận, lý giải, ra quyết định) của GVTTL ở một số cơ sở đào tạo giáo viên 

ở Việt Nam. Kết quả cho thấy vẫn còn ít GVTTL có khả năng quan sát và hướng sự 

chú ý vào những chi tiết quan trọng trong bài học minh họa ở video clip. Đa số 

GVTTL chưa đưa ra được các lập luận để lý giải cho những nhận định, quan sát của 

mình. Vẫn còn nhiều GVTTL không đưa ra được các giải pháp thay thế của bản thân 

trong tình huống dạy học tương tự. Phần lớn GVTTL có khả năng đưa ra các quyết 

định đánh giá các hoạt động của GV và học sinh diễn ra trong video nhưng không lập 

luận được tại sao. Điều này chứng tỏ kỹ năng ra quyết định của GVTTL đang ở mức 

hạn chế, nếu có thì ở dạng cảm tính chứ chưa có những cơ sở lý luận để đưa ra các 

quyết định chắc chắn. 
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Về mối liên hệ giữa kiến thức để dạy học và năng lực đặc thù trong tình huống , 

kết quả nghiên cứu đã cho thấy các kiểu kiến thức để dạy học có những ảnh hưởng 

khác nhau đến các kỹ năng đặc thù khác nhau của GVTTL ở Việt Nam. Đặc biệt, 

không nhận thấy rõ một mối quan hệ tuyến tính giữa hai khía cạnh này ở GVTTL 

Việt Nam. 

Nghiên cứu cũng đã đánh giá tính phù hợp của mô hình MKT phân loại các kiểu 

kiến thức của GV để dạy học trong ngữ cảnh dạy học và đào tạo GV toán bậc trung 

học phổ thông ở Việt Nam 

Nghiên cứu đã thiết kế được các nhiệm vụ toán thích hợp để đánh giá kiến 

thức của GV về dạy học ý nghĩa của đạo hàm cũng như thiết kế các video clip phù 

hợp để đánh giá các kỹ năng tình huống đặc thù của GVTTL dựa vào quan sát 

video. Những nhiệm vụ toán đưa ra là phù hợp, có tính chọn lọc, tập trung vào 

những ý nghĩa quan trọng nhất của khái niệm đạo hàm. Nghiên cứu cũng đã đề xuất 

được khung phân tích bài học phù hợp để đánh giá các kỹ năng tình huống đặc thù 

của GVTTL dựa trên quan sát video. 

Nghiên cứu đã đưa ra những gợi ý để bổ sung, tăng cường các kiểu kiến thức để 

dạy học theo mô hình MKT trong đào tạo GVTTL, hay bồi dưỡng thường xuyên GV 

toán hiện tại. Những ý kiến của GVTTL tham gia thực nghiệm cũng cho thấy những 

kết luận hay đề xuất như vậy là hợp lý. 

6.3. Lý giải và bàn luận 

Lý giải cho sự thiếu hụt về các kiểu kiến thức để dạy học ý nghĩa đạo hàm của 

GVTTL, tác giả dự đoán nguyên nhân một phần do trong chương trình đào tạo, các học 

phần toán cao cấp mà GVTTL được học chưa chú trọng đến bản chất cũng như các ý 

nghĩa khác nhau của khái niệm đạo hàm. Đặc biệt đối với ý nghĩa của đạo hàm trong 

kinh tế, là nội dung hầu như rất ít được trình bày trong SGK hay trong các giáo trình 

toán cao cấp dành cho sinh viên sư phạm. Cũng liên quan đến kiến thức nội dung đặc 

thù để dạy học ý nghĩa kinh tế của đạo hàm, tác giả Trần văn Thương (2019) cho rằng 

nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn cho giáo viên là do ―những kiến thức nghiệp vụ về 

dạy học đạo hàm của các giáo viên toán trung học phổ thông hiện nay còn có những 

thiếu sót. Thực tế, chương trình đào tạo giáo viên toán hiện nay của hầu hết các cơ sở 

đào tạo giáo viên đều tập trung khá chủ yếu vào kiến thức toán cao cấp. Những học phần 

về kiến thức nghiệp vụ thì chỉ tập trung vào những vấn đề về phương pháp dạy học 

mang tính hình thức, chưa đi sâu vào bản chất của các kiến thức toán liên quan, và làm 

thế nào để dạy học hiệu quả các kiến thức toán đó.‖ 

Theo khung hiểu biết về đạo hàm của Zandieh mà chúng tôi đã mô tả ở chương 3 

thì những GVTTL này chỉ mới có hiểu biết về đối tượng giới hạn chứ còn gặp hạn chế 
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về đối tượng tỉ số cũng như hàm đạo hàm và các quá trình ẩn dưới đối tượng đó. Do 

vậy nhiều GVTTL không nhận ra được sự xấp xỉ của số gia hàm số khi số gia đối số 

trở nên vô cùng nhỏ. Một số GVTTL cũng không nhận ra được mối liên hệ giữa công 

thức tính chi phí cận biên với số gia của hàm số cũng như không thấy được ý nghĩa 

trong kinh tế, số lượng sản phẩm là số tự nhiên khác 0 nên giá trị 1 có thể được xem là 

giá trị vô cùng nhỏ của số gia đối số. Nhiều GVTTL cảm thấy lúng túng và khó khăn 

khi phải đưa ra các dự đoán về khó khăn, sai lầm của học sinh một phần là do chính 

bản thân họ cũng không giải quyết được vấn đề được đặt ra và một phần do họ chưa có 

kinh nghiệm thực hành dạy học. Thời lượng dành cho các học phần phương pháp dạy 

học và thực hành nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế nên chỉ tập trung vào những vấn đề 

về phương pháp dạy học mang tính tổng quát, hình thức, chưa đi sâu vào bản chất của 

các kiến thức toán liên quan, và làm thế nào để dạy học hiệu quả các kiến thức toán đó. 

Đây có lẽ là một phần nguyên nhân dẫn đến kiến thức nội dung sư phạm của GVTTL 

vẫn chưa đạt được mức độ mong đợi. 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng hầu hết những GVTTL không đưa ra được các 

câu trả lời đúng về kiến thức nội dung đặc thù thì họ cũng không đưa ra được các 

chiến lược giảng dạy phù hợp để giúp học sinh hiểu sâu về khái niệm đó. Chính vì họ 

đã mắc phải các sai lầm trong quá trình giải quyết vấn đề và đã không đưa ra được câu 

trả lời đúng nên họ đã không thực hiện được các kỹ năng cần thiết khác cho việc giảng 

dạy. Việc nắm vững kiến thức nội dung đặc thù đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 

GVTTL đưa ra các dự đoán về các câu trả lời thường gặp của học sinh khá phong phú. 

Như vậy, có thể nói kiểu kiến thức hiểu biết về việc học của học sinh và kiểu kiến thức 

về việc dạy nội dung đó của GVTTL chịu ảnh hưởng sâu sắc kiểu kiến thức nội dung 

đặc thù liên quan đến nội dung dạy học đó của chính bản thân giáo viên. Tuy nhiên, có 

nhiều GVTTL thành công trong việc giải quyết các vấn đề được đặt ra nhưng họ đã 

không đưa ra được những dự đoán về khó khăn mà học sinh gặp phải và không đưa ra 

được hướng dẫn giải quyết khó khăn đó. Điều này thể hiện rằng việc giáo viên có nền 

tảng kiến thức chuyên ngành vững chắc sẽ là điều kiện để họ có khả năng trong việc 

hiểu biết về việc học của học sinh và có những chiến lược giảng dạy phù hợp nhưng 

không đảm  bảo cho họ có một kiến thức nội dung sư phạm vững chắc và giúp họ có 

năng lực thực hành dạy học. Những phát hiện trên đưa đến kết luận rằng các kiểu kiến 

thức nội dung đặc thù, kiến thức về việc học đạo hàm của học sinh và kiến thức về 

việc giảng dạy nội dung đạo hàm của GVTTL là riêng biệt và có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau, chúng hỗ trợ và bổ sung cho nhau để hình thành nên NLDH của GVTTL. 

Mô hình MKT điều chỉnh của chúng tôi có tiềm năng phù hợp hơn trong bối 

cảnh giáo dục Việt Nam, khi mà giáo dục đang nặng về thể chế và chịu ảnh hưởng của 
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một nền văn hóa phương Đông rất đặc trưng. Các chủ đề dạy học, phương tiện dạy học 

đang chịu sự quy định khá chặt chẽ của chương trình. Vì vậy các hiểu biết của GVTTL 

về các chủ đề liên quan với nội dung dạy học nên gắn với những kiến thức về chương 

trình, về mục tiêu, phương tiện dạy học. Do vậy chúng tôi đề xuất gộp kiểu kiến thức 

nội dung theo chiều ngang và kiến thức nội dung chương trình thành kiểu kiến thức 

nội dung chương trình, trong đó nhấn mạnh đến việc hiểu biết về vai trò của nội dung 

dạy học cụ thể, hiểu biết về dụng ý của các tài liệu giáo trình khi trình bày nội dung 

dạy học cụ thể đó. 

Lý giải cho mối liên hệ không tuyến tính giữa kiến thức để dạy học và các kỹ 

năng tình huống đặc thù, có thể đưa ra một giả thuyết rằng còn có những yếu tố khác 

tác động đến các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học của GVTTL, chẳng hạn 

như các yếu tố văn hóa, bối cảnh giáo dục, niềm tin, động lực nghề nghiệp…của họ? 

Chẳng hạn như trường hợp GVTTL VD10, khi chúng tôi tìm hiểu bối cảnh thì sinh 

viên này là một sinh viên đang học chương trình đại học thứ hai, có nghĩa là GVTTL 

này đã có một bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Vật lý. Như vậy, mặc dù 

về mặt kiến thức để dạy học còn ở mức thấp nhưng đã có kinh nghiệm dạy học nên thể 

hiện các kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học tốt hơn so với những GVTTL khác. 

Như vậy, khía cạnh kiến thức để dạy học có vai trò hỗ trợ cho các kỹ năng đặc thù chứ 

không đóng vai trò quyết định. Kết quả này khá tương đồng với những nghiên cứu của 

các tác giả khác về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, niềm tin lên kiến thức PCK và 

NLDH của GV (Richardson, 1996; Makonye, 2020), đặc biệt là nghiên cứu của Yang 

(2020) về nền giáo dục Trung Quốc, cũng là một nước mang đậm những nét đặc trưng 

văn hóa phương Đông như Việt Nam. 

6.4. Đóng góp của nghiên cứu 

Với những kết quả nghiên cứu mà đề tài đã đạt được, luận án đã có những đóng 

góp nhất định trong giáo dục toán nói chung và phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên toán nói riêng. Cụ thể, có thể nhắc đến những đóng góp sau: 

Đóng góp về mặt nghiên cứu: 

 Nghiên cứu đã cụ thể hóa mô hình phân loại các kiểu kiến thức toán của giáo 

viên để dạy học (mô hình MKT) vào dạy học chủ đề ý nghĩa của đạo hàm ở 

phổ thông. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra những đề xuất điều chỉnh mô hình 

MKT phù hợp hơn với bối cảnh giáo dục Việt Nam. 

 Nghiên cứu đã đề xuất được khung phân tích bài học MKT-PID dựa trên quan 

sát video để đánh giá năng lực dạy học của giáo viên toán tương lai kết hợp cả 

hai khía cạnh nhận thức và tình huống. 
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 Nghiên cứu bước đầu cho thấy tính hiệu quả của khung phân tích bài học MKT-

PID được đề xuất trong đánh giá năng lực dạy học của giáo viên toán tương lai. 

 Nghiên cứu đã bước đầu cho thấy rằng hầu như không có mối tương quan đáng 

kể nào giữa kiến thức của giáo viên toán tương lai để dạy học (MKT) và những 

kỹ năng đặc thù trong tình huống dạy học (PID). 

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã đóng góp vào nghiên cứu giáo dục ở Việt 

Nam một cách tiếp cận mới để đánh giá năng lực dạy học của giáo viên, chú 

trọng sự kết hợp của ba thành tố là kiến thức để dạy học, kỹ năng đặc thù trong 

tình huống dạy học, và thái độ. 

Đóng góp về mặt thực hành: 

 Nghiên cứu của chúng tôi đã đóng góp một bằng chứng thực nghiệm cho sự 

quan trọng và hữu ích của mô hình MKT trong quá trình đào tạo và phát triển 

năng lực nghiệp vụ của giáo viên toán ở Việt Nam hiện nay. 

 Luận án đã đóng góp vào đổi mới phát triển nghiệp vụ cho giáo viên toán tương 

lai, bằng cách chú trọng nhiều hơn vào các kiểu kiến thức để dạy học và kỹ 

năng đặc thù trong tình huống dạy học. 

6.5. Hạn chế của nghiên cứu và hƣớng phát triển của đề tài 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài với thời gian và khả năng có hạn, nghiên 

cứu của chúng tôi vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. 

Thứ nhất, chúng tôi mới chỉ khảo sát trên một số lượng ít GVTTL và phạm vi 

khảo sát là một số trường đại học ở miền Trung. Thứ hai, nghiên cứu này chưa khảo 

sát được đối tượng là các GV chuyên gia để có thể đưa ra so sánh giữa GV chuyên gia 

và người mới. Thứ ba, nghiên cứu chỉ mới thực hiện trên chủ đề đạo hàm, là một khía 

cạnh trong chương trình toán THPT. 

Tuy vậy, những kết quả đạt được cũng phần nào cho chúng tôi nhận xét được 

những ưu điểm và hạn chế của kiến thức và NLDH của GVTTL hiện nay về dạy học 

đạo hàm, từ đó có thể phát triển để khảo sát các chủ đề dạy học khác cũng như các 

môn học khác. Trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát trên số lượng GV lớn 

hơn và phạm vi rộng hơn, đặc biệt mở rộng phạm vi đối với các GV chuyên gia để có 

sự so sánh giữa GV chuyên gia và người mới. Chúng tôi cũng sẽ có quá trình phân tích 

định tính dài hơi, theo dõi quá trình phát triển kiến thức và năng lực của GVTTL từ lúc 

đang đào tạo đến lúc trở thành GV thực thụ. Hơn nữa, như các kết quả nghiên cứu về 

NLDH đã chỉ ra, các yếu tố văn hóa, xã hội, bối cảnh giáo dục cũng như niềm tin, 

động lực nghề nghiệp cũng là một khía cạnh quan trọng tác động đến NLDH của GV. 

Đó cũng chính là hướng phát triển tiếp theo của đề tài. 
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