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Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm bước đầu xác định ảnh hưởng của âm nhạc như liệu
pháp tăng cường hiệu quả khả năng tiếp thu của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện với 3 mục tiêu
tập trung vào 3 yếu tố ảnh hưởng hiệu quả học tập của trẻ là: chất lượng giấc ngủ, môi trường
học tập và khả năng ghi nhớ của trẻ
Mục tiêu 1: Nghiên cứu hát ru như một yếu tố có tác động tích cực trong việc cải thiện
chất lượng giấc ngủ ở trẻ được thực hiện trên ba nhóm học sinh có vần đề về giấc ngủ trong 3
tuần với hai nhóm có tác động của hát ru, sách nói và nhóm đối chứng để tăng độ nội hiệu lực
của nghiên cứu. Chất lượng giấc ngủ của trẻ được đánh giá qua thang PSQI để thu thập số liệu và
phân tích bằng ANOVA hổn hợp để phân tích chất lượng giấc ngủ giữa ba nhóm trước và sau
khi nghiên cứu.
Mục tiêu 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của âm nhạc thiếu nhi lên trí tuệ cảm xúc trong cho
môi trường học tập của hai nhóm trẻ được thực hiện trong hai tháng. Số liệu nghiên cứu được thu
thập bằng các sử dụng thang đo BarOn EQ-i:YV và tiến hành xử lý thống kê bằng ANOVA hổn
hợp để tìm hiệu hiệu quả của nhạc thiếu nhi lên trí tuệ cảm xúc của trẻ.
Mục tiêu 3: Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của âm nhạc không lời như nhân tố tăng
khả năng ghi nhớ trong học tập của trẻ trong giờ học. Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm
học sinh có thành tích học tập gần như nhau với hai nhóm nhận tác động từ âm nhạc không lời và
tiếng sóng biển và một nhóm đối chứng. Số liệu nghiên cứu được thu thập bằng điểm số bài trắc
nghiệm kiến thức về bài giảng vừa học và xử lý thống kê bằng ANOVA độc lập để xác định
khác biệt về trí nhớ giữa các nhóm tham gia nghiên cứu.
Từ khóa
Âm nhạc; hiệu quả học tập; hát ru; chất lượng giấc ngủ; trí tuệ cảm xúc; khả năng ghi nhớ
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Mục tiêu nghiên cứu
Quá trình học tập và tiếp thu kiến thức mới diễn ra liên tục trong suốt cuộc đời con người.
Ngay từ thời thơ ấu, con người được tiếp thu kiến thức thông qua nhiều kênh khác nhau nhưng
phổ biến nhất vẫn là gia đình và nhà trường. Đây là nền tảng kiến thức làm tiền đề để phát triển
thêm kiến thức ở các giai đoạn phát triển sau này quyết định tính vững chắc của nền tảng kiến
thức. Vì vậy việc tăng cường hiệu quả khả năng tiếp thu của trẻ ngay từ thời thơ ấu luôn là vấn
đề được quan tâm trong xã hội hiện đại. Có nhiều biện pháp được áp dụng như tăng giờ học, tăng
cường lượng kiến thức,... nhưng phần lớn mang nặng tính hình thức, hiệu quả thấp và không phù
hợp và hoàn cảnh kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Việt Nam là một quốc gia đang phát
triển với hạ tầng kinh tế - kỹ thuật chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Việc
nghiên cứu sử dụng âm nhạc như liệu pháp tăng cường hiệu quả khả năng tiếp thu của trẻ với chi
phí thấp mang tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu dài hạn góp phần xây dựng một liệu pháp âm
nhạc hoàn chỉnh giúp tạo nên động lực học tập, xây dựng khả năng chủ động và tăng hiệu quả
trong việc tiếp thu kiến thức mới từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Để đạt được mục tiêu đó, việc nghiên cứu về tác động của âm nhạc đến một số yếu tố cơ bản
ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của trẻ cần thực hiện qua các mục tiêu cụ thể

•

Mục tiêu 1: Nghiên cứu việc ứng dụng hát ru trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ ở trẻ

•

Giả thuyết 1: Trẻ nghe hát ru sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn so với trẻ không nghe hát
ru.

•

Mục tiêu 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của âm nhạc thiếu nhi trong việc tạo nên cảm xúc tích
cực cho môi trường học tập của trẻ
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Giả thuyết 2: Trẻ được nghe nhạc thiếu nhi sẽ có trí tuệ cảm xúc tích cực hơn so với trẻ
còn lại.

•

Mục tiêu 3: Nghiên cứu tăng khả năng ghi nhớ trong học tập của trẻ bằng âm nhạc không
lời

•

Giả thuyết 3: Trẻ được nghe nhạc không lời trong giờ học sẽ có khả năng ghi nhớ tốt hơn.

4	
  

NGHIÊN CỨU TĂNG HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA TRẺ BẰNG ÂM NHẠC

MSSV:

Bối cảnh và tầm quan trọng
Bối cảnh
Ngay từ thời đồ đá, âm nhạc đã ra đời cùng với đời sống sinh hoạt của con người. Âm
nhạc đã không ngừng phát triển, hoàn thiện và có sức ảnh hưởng ngày càng càng lớn, trở thành
bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống con người. Âm nhạc là một môn nghệ thuật đặc biệt đi
theo con người từ khi được sinh cho đến khi xuôi tay. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất
nhiều điểu: Giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những giận hờn vu vơ, gợi lại
những cảm xúc buồn, vui, thích thú,…Không những thế, âm nhạc giúp nảo của chúng ta hoạt
động một cách hiệu quả hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn trong đó có việc giúp cải thiện hiệu
quả học tập.
Mục tiêu 1
Chất lượng giấc ngũ là nhân tố quan trọng thể hiện chất lượng cuộc sống và góp phần ảnh
hưởng đến hiệu quả học tập. Giấc ngủ đóng vai trò như “cọc neo” để não bộ củng cố các thông
tin vừa nạp. Việc thiếu ngủ hay giấc ngủ không chất lượng có thể dẫn đến mệt mỏi, trầm cảm,
thiếu tập trung và giảm chất lượng của các hoạt động sống. Một số nghiên cứu cho thấy rằng âm
nhạc có thể có tác động tích cực lên giấc ngủ qua việc tạo thư giãn cơ bắp và xao lãng suy nghĩ
(Mornhigweg & cs, 1995; Zimmermann & cs, 1996; Johnson, 2003; Lai & Good, 2004) . Âm
nhạc có thể làm giảm hoạt động của hệ thống thần kinh giao cảm, giảm lo lắng, huyết áp, nhịp
tim và hô hấp (Standley, 1986; Good & cs, 1999; Salamon & cs, 2003). Có hai nghiên cứu về sự
tác động của âm nhạc lên giấc ngũ được thực hiện trên trẻ em. Nghiên cứu của Field (1999), trẻ
được nghe nhạc trong thời gian nghỉ giải lao, còn nghiên cứu của Tan (2004) được thực hiện
trước giờ ngủ. Tất cả các nghiên cứu cho thấy rằng âm nhạc đã tác dụng thúc đẩy giấc ngủ tự
nhiên và có ý nghĩa thống kê.
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Tất cả dân tộc trên trái đất này đều có nền âm nhạc riêng thể hiện được những đặc trưng
riêng của từng dân tộc địa phương, vùng miền. Âm nhạc truyền thống Việt Nam phong phú, đa
dạng với nhiều thể loại khác nhau, trong đó hát ru là một trong những thể loại âm nhạc dân gian
ra đời sớm nhất, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân loại, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác, trở thành di sản văn hóa tinh thần riêng có của người Việt Nam. “Hát ru còn gọi là hát ru
con hoặc ru em là một lối hát theo tập quán truyền thống và rất phổ biến ở các vùng, các dân tộc
ở trên khắp mọi miền đất nước. Tuy mỗi miền, mỗi dân tộc đều có điệu hát ru được gọi bằng các
tên gọi khác nhau và âm nhạc cũng mang màu sắc riêng, nhưng có những điểm chung như: giai
điệu êm dịu, du dương, trìu mến; tiết tấu đều đặn, nhịp nhàng; lời ca giàu hình tượng, dào dạt
tình thương yêu tha thiết đối với em thơ, tất cả những yếu tố đó đã như đôi cánh nhẹ nhàng đưa
em bé vào giấc ngủ yên lành”( Phạm, Phúc Minh, 1994). Chính mục đích để ru trẻ ngủ mà nhịp
điệu đặc trưng của hát ru thuộc dạng nhịp đôi êm ái, du dương, đều đặn, dễ tạo cảm giác dìu dịu
gây ngủ.
Hầu hết các nhà nghiên cứu trước đây không có tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng
chất lượng giấc ngủ như sự mong đợi của người tham gia và ứng dụng âm nhạc truyền thống như
hát ru vào nghiên cứu. Ở Việt Nam, việc ứng dụng hát ru vào việc cải thiện giấc ngủ của trẻ chưa
được đánh giá đúng mức. Việc nghiên cứu và ứng dụng hát ru như một nhân tố giúp cải thiện
giấc ngủ ở trẻ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ cần là
một trong những vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu này.
Mục tiêu 2
Ở giai đoạn đầu đời, quá trình học tập của trẻ được thực hiện ở gia đình và nhà trường là
chủ yếu. Theo Maria Montessori, giai đoạn đầu đời là giai đoạn nhạy cảm của trẻ. Ở giai đoạn
này, trẻ bắt đầu tìm hiểu thế giới và tiếp xúc với môi trường xung quanh để tiếp nhận kiến thức,
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đặc biệt là ngôn ngữ một cách tự nhiên. Nếu môi trường đó làm trẻ cảm thấy an toàn và dễ chịu
góp phần khuyến khích trẻ bộc lộ tiềm năng của bản thân và ngược lại sẽ làm trẻ bộc lộ mặc cảm
tự ti về bản thân. Hiểu được khuynh hướng phát triển tự nhiên của trẻ, tạo điều kiện để trẻ được
học tập trong một môi trường phù hợp là cách tốt nhất giúp trẻ phát huy tối đa khả năng của
mình.
Môi trường học tập là nơi diễn ra quá trình học tập của trẻ, nơi trẻ có ý kiến về những
điều chúng quan tâm, được giao tiếp, tương tác với bạn, với thầy, được chơi, vận động, hát, nhảy
múa, kể chuyện, hay làm thủ công,… Một số nghiên cứu đã chứng minh việc học trong môi
trường học tập tốt sẽ giúp trẻ nhớ hơn những gì đã học. Chỉ có một vài nghiên cứu về tác động
trực tiếp của các môi trường học tập lên kết quả học tập như của Besancon & Lubart (2008) và
Govender (2009). Ảnh hưởng gây ra bởi việc thay đổi các đặc điểm của môi trường học tập có
thể ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu suất học tập
có thể bị ảnh hưởng bởi cảm súc, động lực và nhận thức của người học. Ngoài ra, một số nghiên
cứu đã chỉ ra rằng thay đổi môi trường học tập có thể tạo nên ảnh hưởng tích cực và tăng động
lực học tập (Susskind, 2005). Với những phát hiện sơ bộ này, ảnh hưởng tích cực của môi trường
học tập đối với thành tích học tập dường như là lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn. Một cách đơn
giản để tạo nên môi trường học tập tốt là thông qua âm nhạc.
Âm nhạc đóng vai trò là nhân tố của môi trường xung quanh tác động lên trí tuệ cảm xúc
của trẻ. Theo Bar-On, trí tuệ cảm xúc là tổ hợp các năng lực cảm xúc, các năng lực cá nhân và
liên cá nhân, giúp con người thích ứng và ứng phó với những yêu cầu và áp lực của môi trường
(Bar-On, 1997). Trí tuệ cảm xúc là chỉ báo quan trọng đối với sự thành công của con người trong
cuộc sống, và có ảnh hưởng trực tiếp đối với cảm nhận hạnh phúc chung của con người (Bar-On,
2006). Nghiên cứu về các nền văn hoá đã phát hiện ra rằng âm nhạc là một lối thoát cảm xúc
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quan trọng và được sử dụng như “chức năng về giá trị an toàn” (Nguyễn, Văn Thọ, 2009). Với
tính chất như vậy, âm nhạc đã tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ sự chân thực cảm xúc, tăng sự giao tiếp
và tác động trực tiếp đến cảm xúc hơn là các phương pháp tâm lý truyền thống trong việc tạo
cảm giác an toàn và yêu thương cho trẻ. Do vậy, trong môi trường có âm nhạc đã cho phép một
trẻ rụt rè, hoặc bị kiềm chế có thể thăm dò và diễn tả cảm xúc về bản thân.
Âm nhạc với sự khác biệt giai điệu và ngôn từ, một tác phẩm có thể là hay cho một
người, nhưng là một sự tệ hại cho người khác. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu chủ yếu tập trung
vào các dòng nhạc giao hưởng mà bỏ qua các thể loại nhạc tích cực khác phù hợp với trẻ như
nhạc thiếu nhi. Trong khi đó ở Việt Nam, nơi có hệ thống giá trị văn hóa và đạo đức được xây
dựng trên nền tảng văn hóa nông nghiệp – nông thôn gần như không tương đồng với hệ văn hóa
phương Tây với nền tảng văn hóa du mục thì việc áp dụng các thể loại âm nhạc phương Tây vào
môi trường học tập của trẻ sẽ không hoàn toàn phù hợp. Nhạc thiếu nhi là thể loại nhạc được viết
dành riêng cho trẻ với giai điệu vui tươi và ngôn từ đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nền văn hóa
Việt Nam. Việc áp dụng nhạc thiếu nhi mang âm điệu vui tươi vào môi trường học tập có thể
giúp trẻ cảm thấy thư giản, kích thích tính sáng tạo, tự tin và nâng cao trí tuệ cảm xúc của trẻ là
mục tiêu của nghiên cứu này.
Mục tiêu 3
Tiếp theo ảnh hưởng của cảm xúc thì khả năng chú ý và ghi nhớ những điều đã học đóng
vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả của việc học. Chú ý là mối liên kết nhận thức
giữa số lượng thông tin có giới hạn mà tâm trí con người đang thực sự xử lý và số lượng thông
tin khổng lồ sẵn có thông qua cảm giác, trí nhớ lưu trữ và các tiến trình nhận thức khác
(Sternberg, 1996). Khả năng tập trung và duy trì chú ý là nền tảng cho nhiều chức năng sống như
học tập các kỹ năng, ghi nhớ các thông tin mới...
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Nghiên cứu thực nghiệm của Berlyne (1971) về thẩm mỹ gợi ra rằng nghệ thuật có thể
kích thích tiến trình kiểm soát và củng cố sự chú ý một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến việc
tăng hiệu quả ghi nhớ trong học tập. Các nghiên cứu lâm sàng sau này đã chứng minh cho quan
điểm lý thuyết của Berlyne là âm nhạc có thể tăng cường những hành vi chú ý (Nguyễn, Văn
Thọ, 2009). Một vài nghiên cứu chỉ ra việc âm nhạc làm mất chú ý ở người cao tuổi nhưng lại
giúp người trẻ ghi nhớ tốt hơn (Reaves & cs, 2015). Những cá nhân có trải nghiệm âm nhạc giàu
cảm xúc có khả năng ghi nhớ tốt hơn so với nhóm còn lại (Proverbio & cs, 2015). Một số nghiên
cứu đã phát hiện ra mọi người có thể ghi nhớ nhiều thông điệp quảng cáo khi có sự đồng điệu
giữa nhạc nền được sử dụng và hình ảnh của các sản phẩm được quảng cáo (North & cs, 2004).
Tất cả các nghiên cứu đều cho thấy có mối quan hệ giữa âm nhạc và trí nhớ. Việc sử dụng âm
nhạc không lời trong bài giảng sẽ giúp trẻ dễ tập trung và ghi nhớ làm tăng hiệu quả của quá
trình học tập là mục tiêu của nghiên cứu này.
Tầm quan trọng
Âm nhạc có mặt trong mọi nền văn hóa trên thế giới. Âm nhạc trở thành một phần không
thể thiếu được của cuộc sống con người đến nỗi nhiều cá nhân, tổ chức không ngừng nghiên cứu
về tác động của âm nhạc đến con người, đặc biệt trẻ em. Ngày càng có nhiều bậc phụ huynh,
thầy cô, cả những nhà kinh doanh muốn tìm hiểu về ảnh hưởng của âm nhạc đến sự phát triển
của trẻ.
Trong những giai đoạn phát triển của con người, lứa tuổi nhi đồng (6-12 tuồi), giai đoạn
trẻ bắt đầu khám phá, tìm hiểu cuộc sống xung quanh với những giao tiếp xã hội đầu đời có một
vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thời kỳ phát triển phức tạp và cũng là thời kỳ chuẩn
bị quan trọng nhất cho những bước trưởng thành sau này. Bởi vì, trong thời kỳ này những nền
tảng quan hệ xã hội, định hướng học hỏi được hình thành, phát triển tiếp ở các giai đoạn sau. Sự
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phát triển tự ý thức có ý nghĩa thúc đẩy học sinh bước vào một giai đoạn mới. Từ đây khả năng
tự giáo dục được phát triển, các em không chỉ là khách thể của quá trình giáo dục mà còn là chủ
thể của quá trình này.
Việc ứng dụng Âm nhạc như một nhân tố thúc đẩy cảm xúc, khả năng tự tin, hòa nhập
với môi trường xã hội đầy bở ngỡ sẽ giúp trẻ dám đương đầu với những thử thách sau này. Đồng
thời nghiên cứu cũng góp phần tìm ra cách ứng dụng Âm nhạc phù hợp với trẻ em Việt Nam và
các phương pháp ứng dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu sẽ góp
phần tăng hiệu quả học tập của trẻ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, việc phát triển
tốt khả năng học tập ở giai đoạn này giúp các em tự tin vượt qua khủng hoảng giữa chăm chỉ và
kém cỏi một cách thuận lợi. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giúp các em có thể
sống với tuổi thơ đúng nghĩa của mình mà không cần cực khổ với việc học thêm.
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Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu 1
Thiết kế
Học sinh ở lứa tuồi 7-12 tuổi là giai đoạn bắt đầu tuổi đến trường đi học, tham gia các
hoạt động xã hội, học bài khuya, làm việc nhà nên thường xuyên gặp phải các vấn đề về giấc
ngủ. Nghiên cứu được thiết kế đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành đồng thời trên 3 nhóm học
sinh (7-12 tuồi) gặp vấn đề về giấc ngủ để loại trừ sự tác động của các yếu tố không mong muốn
và tối đa hóa nội hiệu lực của nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu
90 học sinh (7-12 tuổi) có vấn đề về giấc ngủ được chọn ngẫu nhiên từ các trường học địa
phương. Thang đo BDI-II được dùng để sàn lọc đối tượng nghiên cứu không có triệu chứng trầm
cảm. Những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào nhóm bằng cách sử dụng một danh sách
chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính. Mỗi nhóm chỉ nhận một tác nhân nhất định: Nhóm 1(n=30)
được nghe hát ru, Nhóm 2 (n=30) được nghe đọc sách, Nhóm 3 (n=30) nhóm đối chứng không
được tác động
* Các tiêu chí chọn đối tượng nghiên cứu bao gồm
• Nhóm tuổi từ 7 – 12 tuồi, Có khả năng nghe hiểu tiếng Việt,
• Khó ngủ: Chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburg (PSQI) >5 (Buysee & cs,1989),
• Không có triệu chứng trầm cảm: Chỉ số thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI-II) <16
* Các tiêu chí loại trừ trẻ không được tham gia nghiên cứu là
• Có sử dụng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm
• Có chuẩn đoán y khoa về rối loạn giấc ngủ chính
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Phương pháp nghiên cứu
Nhóm 1 được cung cấp 1 đĩa CD có chứa các bài hát ru phổ biến có tổng thời lượng 45
phút và đồng nhất cho tất cả trẻ tham gia. Trẻ được yêu cầu nghe hát ru từ CD trong 45 phút mỗi
đêm trước khi ngủ liên tục trong 3 tuần liên tiếp.
Nhóm 2 được cung cấp 1 đĩa CD có chứa các câu chuyện cổ tích phổ biến có tổng thời
lượng 945 phút và đồng nhất cho tất cả trẻ tham gia. Trẻ được yêu cầu nghe hát ru từ CD trong
45 phút mỗi đêm trước khi ngủ liên tục trong 3 tuần liên tiếp. Trẻ có thể lựa chọn câu chuyện
muốn nghe trong CD được cung cấp.
Nhóm 1 và 2 được yêu cầu lắng nghe CD trước khi đi ngủ và tránh các vận động mạnh
trong và sau khi nghe để tránh ảnh hưởng về thể lý tác động đến kết quả nghiên cứu. Nhóm 3 là
nhóm đối chứng và không nhận bất cứ phương pháp nào.
Thang đo
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) được phát triển vào năm 1989 là thang đo thông
dụng và được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu. PSQI là một bảng câu hỏi ngắn gọn
và đầy đủ để đánh giá chất lượng giấc ngủ; được thiết kế để người tham gia nghiên cứu có
thể trả lời và sẽ giúp đánh giá chất lượng giấc ngủ của đối tượng nghiên cứu. Buysee và cộng sự
(1989) cho biết điểm số 5 (cho thấy chất lượng giấc ngủ kém) mang lại độ nhạy chẩn đoán
89.6% và độ đặc hiệu 86.5% và thang đo có nội hiệu lực tốt, với α= 0.83. Phiên bản PSQI tiếng
Việt được sử dụng trong nghiên cứu là phiên bản hoàn chỉnh được thực hiện vào tháng 3 năm
2013 bởi các dịch giả và chuyên gia thảo luận nhóm và thử nghiệm trên 10 bệnh nhân tại phòng
khám Chăm sóc Giấc ngủ

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng (Tô, Minh Ngọc & cs,

2014).
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Thang BDI là thang đánh giá rối loạn trầm cảm do Beck và cộng sự xây dựng năm 1961
gồm 21 câu hỏi, sau đó phiên bản rút gọn 13 câu hỏi được giới thiệu và áp dụng vào năm 1972,
đến năm 1979 một phiên bản sửa đổi BDI-II được đưa ra. Thang BDI-II là một trong những công
cụ được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá trầm cảm . Các nghiên cứu đã cho thấy thang đo này
có độ tin cậy cao, với hệ số Cronbach’s alpha dao động trong khoảng 0,87-0,94 (Hemert & cs,
2002). Phiên bảng tiếng Việt của thang đo BDI-II được sử dụng trong nghiên cứu là phiên bản
được biên dịch bởi TS. Nguyễn Công Khanh.
Thu thập dữ liệu
Vào lúc bắt đầu nghiên cứu các dữ liệu ban đầu được thu thập bằng cách sử dụng thang
đo PSQI và những trẻ tham gia được phân ngẫu nhiên vào một trong ba nhóm. Sau 3 tuần, thang
đo PSQI được sử dụng để thu dữ liệu của những người tham gia trong nhóm 1, nhóm 2 và nhóm
3; Ngoài ra, những trẻ tham gia được nhắc nhở qua điện thoại hàng tuần trong thời gian nghiên
cứu để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của nghiên cứu.
Phân tích dữ liệu
Dữ liệu được phân tích bằng ANOVA hổn hợp để phân tích chất lượng giấc ngủ giữa ba
nhóm trước và sau khi nghiên cứu.
Khó khăn có thể gặp phải
Việc thu thập dữ liệu ở trẻ em (7-12 tuổi) sẽ gặp nhiều khó khăn do các em chưa thể đọc
hiểu được tòan bộ thang đo. Trong quá trình tiến hành nghiên cứu sẽ có những nguyên nhân làm
sai lệch số liệu như các em không thực hiện đúng theo chỉ định. Có thể khắc phục bằng việc nhờ
người thân hổ trợ giúp các em thuân thủ theo chỉ định và nhờ cộng tác viên hổ trợ các em trong
quá trình thu thập số liệu. Việc xác định nhóm học sinh có vấn đề về giấc ngủ để tiến hành
nghiên cứu đòi hỏi nhiều thông tin và thời gian để sàn lọc dẫn đến tăng chi phí nghiên cứu.
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Mục tiêu 2
Thiết kế nghiên cứu
Học sinh ở lứa tuồi 6-9 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu tuổi đến trường, phải tiếp xúc với môi
trường mới và tạo dựng các mối quan hệ xã hội dễ dẫn đến tâm trạng không tốt. Nghiên cứu
được thiết kế đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành đồng thời trên 2 nhóm học sinh (6-9 tuồi) để
tối đa hóa nội hiệu lực của nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu
60 học sinh (6-9 tuổi) được chọn ngẫu nhiên từ một trường học ở địa phương vào đầu
năm học mới. Năm học mới là thời điểm mà trẻ phải đương đầu với việc tạo dựng các mối quan
hệ mới với bạn bè, thầy cô. Đây là thời điểm nhạy cảm có thể gây căng thẳng, áp lực và ảnh
hưởng không tốt lên tâm trạng của trẻ. Trẻ được phân ngẫu nhiên vào nhóm bằng cách sử dụng
một danh sách chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính. Mỗi nhóm chỉ nhận một tác nhân nhất định:
Nhóm 1 (n=30) được nghe nhạc thiếu nhi, Nhóm 2 (n=30) nhóm đối chứng không được tác động
* Các tiêu chí chọn đối tượng nghiên cứu bao gồm
• Nhóm tuổi từ 6 – 9 tuồi, Có khả năng nghe hiểu tiếng Việt
• Không có triệu chứng về bệnh thần kinh hoặc bất thường về tâm lý
Phương pháp nghiên cứu
Nhóm 1 được cho vào 1 phòng có trang bị loa và ghế tựa. Trẻ được yêu cầu ngồi im và
nghe các bài nhạc thiếu nhi chuẩn bị trước có giai điệu vui tươi và ngôn từ đơn giản trong 20
phút liên tục trong một lần và được thực hiện trong tám lần trong khoảng thời gian hai tháng
(bốn lần trong một tháng).
Nhóm 2 được cho vào phòng có ghế tựa và không áp dụng bất cứ phương pháp nào.
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Thang đo
Trong nghiên cứu này, thang đo trí tuệ cảm xúc dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên
BarOn EQ-i:YV (BarOn Emotional Quotient inventory: Youth Version) được R.Bar-On và J.
Parker thiết kế và giới thiệu vào năm 2000 (Bar-On, 2000) được sử dụng. Thang đo này được
thiết kế để đo lường một loạt các năng lực liên quan đến nhận thức, các khả năng và kĩ năng mà
Bar-On cho rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến năng lực của một cá nhân đương đầu một cách có hiệu
quả với những đòi hỏi của môi trường, áp lực và sức ép trong cuộc sống. Thang đo này gồm 60
đề mục bao quát 5 lĩnh vực: Sự hiểu biết chính mình gồm các năng lực tự nhận biết mình, năng
lực tự khẳng định, quyết đoán và năng lực đánh giá mình một cách lạc quan; Quan hệ với người
khác gồm các năng lực như đồng cảm, năng lực thực hiện các trách nhiệm xã hội; Kiểm soát,
quản lý stress, gồm các kĩ năng như giải quyết vấn đề, đánh giá đúng thực tiễn; Khả năng thích
ứng gồm khả năng chịu đựng stress, năng lực kiểm soát xung tính; Tâm trạng gồm khả năng giữ
tâm trạng lạc quan, hạnh phúc. Thang đo được sử dụng là phiên bản đã được dịch sang tiếng
Việt, có hệ số tin cậy Cronbach's Alpha = 0.82 (Trương, Thị Khánh Hà, 2015).
Thu thập dữ liệu
Dữ liệu về thang đo trí tuệ cảm xúc dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên BarOn EQ-i:YV
được thu thập trước khi bắt đầu nghiên cứu và sau khi nghiên cứu kết thúc ở cả hai nhóm tham
gia.
Phân tích dữ liệu
Số liệu trong nghiên cứu được xử lý ANOVA hổn hợp để tìm hiệu hiệu quả của nhạc
thiếu nhi lên trí tuệ cảm xúc của trẻ. Cách tính điểm tuân thủ theo hướng dẫn chi tiết của thang
đo [Bar-On, 2000].
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Khó khăn có thể gặp phải
Việc thu thập dữ liệu ở trẻ (6-9 tuổi) sẽ gặp nhiều khó khăn do khả năng đọc hiểu của trẻ
chưa hoàn thiện. Trong quá trình thu thập dữ liệu, cộng tác viên được dùng hổ trợ các em.
Nghiên cứu được thực hiện nhiều lần khó tránh khỏi tình trạng trẻ không tham gia đầy đủ, có thể
khắc phục bằng cách chọn nhiều trẻ tham gia nghiên cứu để dự phòng. Nghiên cứu được thực
hiện trong môi trường khác với thực tế nên kết quả mang tính ngoại hiệu lực thấp, có thể khắc
phục bằng việc thực hiện nghiên cứu trong môi trường học tập thực tế nhưng sẽ dẫn đến các yếu
tố không mong muốn ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Mục tiêu 3
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được thiết kế đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành đồng thời trên 3 nhóm
học sinh (7-12 tuồi) để tối đa hóa nội hiệu lực của nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu
90 học sinh (7-12 tuổi) được chọn ngẫu nhiên từ một trường học ở địa phương với thành
tích học tập ở học kỳ trước gần tương đương nhau để giảm thiểu sai số của nghiên cứu. Những
trẻ tham gia được phân ngẫu nhiên vào nhóm bằng cách sử dụng một danh sách chọn ngẫu nhiên
trên máy vi tính. Mỗi nhóm chỉ nhận một tác nhân nhất định: Nhóm 1 (n=30) được tham gia bài
học có chèn nhạc nền, Nhóm 2 (n=30) được tham gia bài học có chèn âm thanh sóng biển làm
nền, Nhóm 3 (n=30) nhóm đối chứng tham gia bài học tương tự nhưng không có thêm âm thanh
nền nào khác.
* Các tiêu chí chọn đối tượng nghiên cứu bao gồm
• Nhóm tuổi từ 7 – 12 tuồi, có khả năng nghe hiểu tiếng Việt
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• Không có triệu chứng về bệnh thần kinh hoặc bất thường về tâm lý
Phương pháp nghiên cứu
Nhóm 1 được cho vào 1 căn phòng có bài giảng được ghi hình sẳn với thời lượng 45
phút, nhạc nền được lồng vào bài học là những bản nhạc không lời với nhịp điệu chậm rải với âm
lượng bằng 60% tiếng bài giảng để đảm bảo trẻ có thể nghe rõ nội dung bài giảng.
Nhóm 2 được cho vào 1 căn phòng có bài giảng được ghi hình sẳn với thời lượng 45
phút, âm thanh nền được lồng vào bài học là tiếng sóng biển với âm lượng bằng 60% tiếng bài
giảng để đảm bảo trẻ có thể nghe rõ nội dung bài giảng. Tiếng sóng biển được sử dụng để kiểm
định ảnh hưởng của âm thanh khác ngoài nhạc nền lên kết quả nghiên cứu.
Nhóm 3 là nhóm đối chứng được cho vào 1 căn phòng có bài giảng được ghi hình sẳn với
thời lượng 45 phút và không có bất cứ tác động nào.
Bài giảng được sử dụng cho 3 nhóm là như nhau, được biên soạn dành riêng cho nghiên cứu trí
nhớ của trẻ và chưa từng được công bố trước đây.
Thu thập dữ liệu
Sau khi nghiên cứu kết thúc, trẻ được yêu cầu làm một bài trắc nghiệm gồm 20 câu để
kiểm tra khả năng ghi nhớ nội dung bài giảng. Mỗi câu trả lời chính xác sẽ được tính 0.5 điểm
trên thang điểm 10. Số điểm càng cao thể hiện khả năng ghi nhớ của trẻ càng cao.
Phân tích dữ liệu
Dữ liệu được phân tích phương sai ANOVA độc lập để xác định khác biệt về trí nhớ giữa
các nhóm tham gia nghiên cứu.
Khó khăn có thể gặp phải
Việc thu thập dữ liệu ở trẻ (7-12 tuổi) khó khăn do các em chưa đọc hiểu được tòan bộ
bài trắc nghiệm. Trong quá trình tiến hành nghiên cứu sẽ có những nguyên nhân làm các em mất
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tập trung khi nghe giảng. Trong quá trình thu thập dữ liệu, cộng tác viên được dùng hổ trợ các
em trong quá trình làm bài trắc nghiệm. Có thể tăng độ ngoại hiệu lực của nghiên cứu bằng cách
thực hiện nghiên cứu đồng thời ở nhiều trường khác nhau nhưng sẽ làm tăng chi phí và thời gian
chuẩn bị. Bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn có thể chưa đánh giá đầy đủ khả năng ghi nhớ của trẻ có
thể khắc phục bằng việc đầu tư thêm cho việc tạo bài kiểm tra toàn diện về trí nhớ ngữ nghĩa, trí
nhớ hình ảnh, trí nhớ kỹ năng,... nhưng sẽ đòi hỏi nhiều chi phí và kéo dài thời gian nghiên cứu
tạo nên hiệu ứng chán nản ở trẻ.
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