
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CHUYẾN XE BUÝT LỮ HÀNH ĐẦY ẮP 
SÁCH 

CHÚNG TÔI ĐANG MUỐN HỌC HỎI ĐIỀU GÌ? 

Có hàng loạt bằng chứng từ chuyện kể rằng các chuyến thăm từ tác giả/họa sĩ tranh minh họa đã có ảnh hưởng tích cực 
đến cảm nghĩ và hành vi của học sinh về việc đọc sách và viết. Dù vậy, chưa ai từng đo lường chính xác cách thức những 
thay đổi cảm nghĩ này xảy ra với học sinh, hoặc lý do chúng xảy ra. Nghiên cứu này sẽ làm điều đó. 

TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG? 

Kết quả của nghiên cứu này có thể: 1) giúp bên quản trị trường xin tài trợ cho các chuyến tác giả/họa sĩ tranh minh họa 
thăm trường trnog tương lai, 2) giúp giáo viên chuẩn bị để học sinh nhận được nhiều lợi ích nhất từ những chuyến thăm 
như vậy, và 3) giúp các quận trường học thực hiện những quyết định có căn cứ về việc lập ngân sách cho các hoạt động 
trau dồi học vấn. 

QUY TRÌNH LÀ GÌ? 

Các học sinh sẽ hoàn thành ba khảo sát ngắn: một bản khảo sát trước buổi thăm của Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp 
Sách, một bản khảo sát ngay sau chuyến thăm, và một bản khảo sát thứ ba vào một tháng sau. Các bản khảo sát này đo 
lường cảm nghĩ và các động cơ thúc đẩy quanh việc đọc sách, viết và vẽ ở các trường học. Chúng được định dạng với 
cách thức thân thiện và dễ tiếp cận (hãy xem ví dụ ở dưới) và tốn ít hơn 10 phút để hoàn thành. 

 

Các giáo viên sẽ được yêu cầu hoàn thành các bản khảo sát trước và sau buổi thăm ghi lại 1) cách thức họ chuẩn bị học 
sinh cho buổi thăm từ tác giả/họa sĩ tranh minh họa này và 2) các phương pháp tăng trình độ học vấn thông thường 
trong lớp học của họ. 

Các quản trị viên và nhân viên trường liên quan đến việc nâng cao trình độ học vấn sẽ được yêu cầu hoàn thành một 
bản khảo sát một lần về động cơ thúc đẩy họ tham gia các chuyến thăm từ tác giả/họa sĩ tranh minh họa và môi trường 
học vấn của trường họ. 

Trường bạn sẽ có lựa chọn giữa việc hoàn thành khảo sát trên giấy hoặc qua mạng (dùng nền tảng khảo sát bảo mật 
Qualtrics). 

HỌC SINH CÓ BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA KHÔNG? 

Không. Cả học sinh và phụ huynh đều sẽ có cơ hội chọn không tham gia nghiên cứu này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng 
tôi sẽ cung cấp các đơn chấp thuận cho học sinh và người giám hộ, theo chính sách trường bạn về việc tham gia khi có 
thông tin bối cảnh. Khi giáo viên phân phát các bản khảo sát họ cũng sẽ cho học sinh cơ hội chọn không tham gia. Sẽ 
không có hậu quả nào nếu học sinh hoặc gia đình của họ chọn không tham gia. 

LÀM SAO CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO BẢO MẬT CHO HỌC SINH? 

Học sinh sẽ chỉ được nhận diện qua tên viết tắt của các em. Các nhà nghiên cứu sẽ không bao giờ truy cập được tên 
đầy đủ hoặc các thông tin nhận diện khác của các em. Khi tất cả dữ liệu đã được thu thập, tên viết tắt của học sinh sẽ 



được thay thế bằng một số ID. Các nhà nghiên cứu sẽ dùng các tên ngụy tạo khi báo cáo về các học sinh, giáo viên và 
trường tham gia. 

AI ĐANG LÀM NGHIÊN CỨU? 

Nghiên cứu này đang được tiến hành bởi năm giáo sư trong Phòng ban Giáo dục và Xã hội học tại Washington College: 
Tiến sỹ Sara Clarke-De Reza, Tiến sỹ Bridget Bunten, Tiến sỹ Nick Garcia, Giáo sư Erin Counihan, và Giáo sư Michelle 
Johnson.  

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN: BẠN CÓ CÂU HỎI? 

https://robbiandmatthew.com/busload-of-books/    sclarkedereza2@washcoll.edu 
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