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ThS. NGUYỄN VĂN SƠN
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang

1. Đặt vấn đề
Bản chất của quản lí (QL) dạy học (DH) của trường 

trung học phổ thông (THPT) là phát triển (thiết lập, thực 
hiện và điều chỉnh) môi trường giáo dục (GD) tích cực để 
nâng cao kết quả GD của học sinh (HS). Kết quả nghiên 
cứu và thực tế cho thấy: Để phát triển thành công môi 
trường GD tích cực chủ yếu phụ thuộc vào một số nhân tố 
tác động chính như sau: Hành vi hay hoạt động (HĐ) của 
giáo viên (GV), HS tại lớp học và HĐ ngoại khóa; các đặc 
điểm của GV và HS trước khi bước vào lớp học mới; các 
đặc trưng của cộng đồng và gia đình HS; các chính sách, 
quy định của nhà nước, địa phương và nhà trường,... 

2. Mô hình và nhân tố tác động đến QL DH thành 
công của trường THPT

Các nhân tố trên có mối quan hệ mật thiết và tác 
động lẫn nhau (xem Sơ đồ 1). Kết quả GD của HS phụ 
thuộc vào hành vi của các em và chính sách, quy định của 
nhà nước, địa phương. Hành vi của HS lại chịu tác động 
bởi hành vi của GV cũng như các đặc điểm của HS trước 
khi vào lớp học mới. Hành vi của GV chịu tác động bởi 
hành vi của HS; các đặc điểm của GV và HS trước đó; chính 
sách, quy định của nhà nước, địa phương và các đặc điểm 
của nhà trường. Các đặc điểm của GV và HS lại chịu tác 
động bởi nhân tố cộng đồng. Bên cạnh đó, các đặc điểm 
của HS còn chịu tác động của nhân tố gia đình (trình độ 
GD của cha mẹ HS (CMHS), thu nhập của gia đình, mong 
muốn của CMHS về học tập của HS,...).

Dựa vào mô hình thực hiện của quá trình DH (bối 
cảnh - đầu vào - quá trình - đầu ra) và các nhân tố tác 
động đến thành công của QL DH của trường THPT, mô 
hình QL (quá trình) DH của trường THPT về thực chất bao 
gồm 04 thành tố: QL bối cảnh; QL đầu vào; QL lớp học và 
HĐ ngoại khóa thông qua phát triển môi trường GD/học 
tập tích cực; QL đầu ra (xem Sơ đồ 2). 

2.1. QL đầu ra
Đầu ra thể hiện qua kết quả GD của HS, mức độ phù 

hợp của HS khi học tập ở lớp trên cũng như kết quả thi và 
học đại học (với HS tốt nghiệp lớp 12). Đầu ra là một trong 
các thành tố quan trọng tác động đến QL DH của trường 

THPT. Đây là các chỉ số đánh giá thành công về kết quả 
GD của HS và là điểm bắt đầu để phân tích đánh giá thực 
trạng QL DH của trường THPT.  

QL đầu ra đòi hỏi phải xây dựng cơ sở dữ liệu, cập 
nhật định kì các thông tin về kết quả GD của HS qua các 
năm học và sau khi tốt nghiệp. QL tốt đầu ra cung cấp 
thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng GD nói 
chung và QL DH của trường THPT đã đạt tới mục tiêu GD 
nhu cầu của cá nhân HS chưa. 

2.2. QL lớp học và HĐ ngoại khóa 
Đây là thành tố quan trọng nhất của QL DH của 

trường THPT vì kết quả GD của HS chủ yếu phụ thuộc vào 
mức độ thành công của QL lớp học và HĐ ngoại khóa. 
Thành tố này bao gồm tất cả các nhân tố hay biến cố có 
thể xảy ra tại lớp học và các HĐ ngoại khóa, thường được 
chia thành: Môi trường GD, hành vi của GV, hành vi của HS 
và các nhân tố khác. 

Môi trường GD đóng vai trò quan trọng nhất trong 
QL lớp học và HĐ ngoại khóa. Đặc trưng của môi trường 
GD thành công thường là tham dự, hợp tác và phụ thuộc 
lẫn nhau. Để xây dựng môi trường GD như vậy, GV phải bố 
trí, trang trí lớp học, sắp xếp bàn ghế; giảng dạy và kiểm 
soát đáp ứng nhu cầu của HS; hình thành, thực hiện và 
điều chỉnh công việc giảng dạy hàng ngày phù hợp; phát 
triển các quy định, thủ tục và truyền tải chúng tới HS,... 

Hành vi của GV bao gồm tất cả các HĐ của GV trong 
lớp học, HĐ ngoại khóa, được chia thành: Lập kế hoạch, 
QL và giảng dạy. Lập kế hoạch liên quan đến các HĐ 
tương tác với HS trong lớp học và HĐ ngoại khóa. QL liên 
quan đến việc GV kiểm soát hành vi của HS. Giảng dạy liên 
quan đến HĐ hướng dẫn và dẫn dắt HS học tập. 

Hành vi của HS bao gồm tất cả các HĐ của HS trong 
lớp học, HĐ ngoại khóa. Nó được thể hiện thông qua 
tổng số thời gian học tập dành cho các mục tiêu, nhiệm 
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Sơ đồ 1: Các nhân tố chính tác động đến QL thành công                                     

(quá trình) DH của trường THPT 

Đặc điểm nhà trường                     
(Cấu trúc; Lãnh đạo và QL; Môi trường GD…) 

Gia đình                  
(Trình độ GD CMHS;        

Thu nhập; Mong đợi…) 

Kết quả 
GD của 

HS         
(Kết quả 
rèn luyện 

và học tập) 

Chính 
sách của 
nhà nước 

và địa 
phương 

Hành vi GV 
(Lập kế hoạch;    
QL; Giảng dạy) 

Hành vi HS 
(Tiếp thu nội 

dung; Tham dự; 
Thành công) 

Đặc điểm HS         
(Kiến thức trước; Khả 
năng học; Thái độ và 
Động cơ học tập) 

Đặc điểm GV        
(Kiến thức; Kĩ năng 
 sư phạm; Hiệu quả) 

Cộng đồng                
(Quy mô; Truyền thống…) 

Sơ đồ 1: Các nhân tố chính tác động đến QL thành công  
(quá trình) DH của trường THPT
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2. QL LỚP HỌC       
VÀ HĐ NGOẠI KHÓA

Đặc điểm nhà trường             
(Cấu trúc; Lãnh đạo và QL…) 

Gia đình               
(Trình độ GD CMHS;     

Thu nhập; Mong đợi…) 

 
 

Kết quả 
GD của 

HS   
(Kết quả 

rèn luyện  
và học tập) 

Chính 
sách của 
nhà nước 

và địa 
phương 

Hành vi GV 
(Lập kế hoạch;    
QL; Giảng dạy) 

Hành vi HS 
(Tiếp thu nội 

dung; Tham dự; 
Thành công) 

Cộng đồng                
(Quy mô; Truyền thống…) 

Đặc điểm HS          
(Kiến thức trước; Khả 

năng học; Thái độ; 
Động cơ học tập) 

Đặc điểm GV         
(Kiến thức; Kĩ năng  
sư phạm; Hiệu quả) 

Thông 
tin

MÔI TRƯỜNG GD 
TÍCH CỰC 

Cơ sở vật chất        
khác 

3. QL 
ĐẦU 
VÀO 

1. QL 
ĐẦU 
RA 

  Sơ đồ 2: Mô hình và các nhân tố chính tác động đến  
QL thành công (quá trình) DH của trường THPT
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vụ học tập và mức độ hoàn thành bài tập được giao (đánh 
giá qua kết quả kiểm tra, thi, đánh giá...). Thời gian học 
tập bao gồm 03 biến số: Nội dung hay kiến thức học tập 
(được xếp chồng lên nhau), tham dự và thành công. Nội 
dung học tập được hiểu là tỉ lệ nắm được nội dung học 
tập tại lớp học và HĐ ngoại khóa. Tham dự là tổng số thời 
gian HS thực sự tham gia vào quá trình học tập. Thành 
công là mức độ HS hoàn thành nhiệm vụ học tập và bài 
tập được giao. Các nhân tố này hết sức quan trọng để xây 
dựng chỉ số đánh giá QL lớp học, HĐ ngoại khóa và dễ 
dàng đánh giá. 

Như vậy, QL lớp học và HĐ ngoại khóa chính là cách 
hay các quy trình HĐ được sử dụng để QL HĐ của GV, HS 
nhằm đạt tới mục tiêu, chiến lược DH của trường THPT. Nó 
bao hàm việc xây dựng, QL việc thực hiện mục tiêu và nội 
dung chương trình DH, đảm bảo chất l ượng DH nhằm đạt 
đư ợc chất l ượng DH theo yêu cầu.

Ngoài những nội dung QL chủ yếu trên, trư ờng THPT 
phải chú trọng đến các nội dung QL sau: QL việc kiểm tra, 
đánh giá để công nhận trình độ năng lực của HS; QL các 
HĐ ngoài lớp, ngoài nhà trư ờng; QL, điều phối HĐ của các 
tổ chức s ư phạm trong nhà tr ường,...

2.3. QL đầu vào 
Đây là thành tố quan trọng tiếp theo của QL DH của 

trường THPT. Thành tố này liên quan đến chất lượng hay 
đặc điểm của GV và HS trước khi vào lớp học/năm học 
mới. Đây là các nhân tố quan trọng tác động đến thành 
công của QL quá trình DH của trường THPT.

a) Đặc điểm của GV bao gồm các giá trị, niềm tin, kiến 
thức, tư duy và các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thực hiện, 
nhân cách,... của GV. Đặc điểm quan trọng nhất của GV là 
giá trị và niềm tin hay hiệu quả. Tiếp theo là các nhân tố 
khác như: Kiến thức của GV liên quan đến môn học giảng 
dạy, phát triển nhân cách HS, lí thuyết học tập và quá trình 
giảng dạy/học tập. 

GV làm công tác giảng dạy trong trường THPT phải 
có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư  phạm vững vàng. 
GV không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là ng-
ười tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều khiển HĐ học tập 
của HS. Đây cũng là yếu tố cơ bản quyết định chất l ượng 
DH. Nếu ch ương trình, sách giáo khoa, điều kiện học tập 
tốt mà GV non kém về chuyên môn và nghiệp vụ s ư phạm 
thì quá trình DH đó không thể đem lại chất lượng tốt. 
Trong quá trình DH, GV phải là người điều khiển, khuyến 
khích và dẫn dắt HS tiếp cận, khám phá nội dung/kiến 
thức mới. 

b) Đặc điểm của HS liên quan đến hành vi lớp học 
và thành tích của HS (trình độ GD, khả năng lĩnh hội kiến 
thức, lứa tuổi, giới tính, động cơ, kiểu học, nhân cách, 
tư duy,...). Đây là các nhân tố quan trọng tác động đến 
thành công của QL DH của trường THPT. Trình độ GD của 
HS trong một lớp không đồng đều nhau và ngay cả một 
HS cũng khác nhau với các lĩnh vực. Thời gian dành cho 
học tập cần phù hợp với kiến thức trước đây của HS. Hơn 
nữa, động cơ học tập của HS rất khác nhau. Động cơ học 
tập càng cao, càng rõ ràng thì khả năng thành công của 
chương trình, khóa học càng lớn. Trong thực tế, các mức 
độ động cơ học tập của HS không phải lúc nào cũng rõ 
ràng và động cơ học tập của từng cá nhân thay đổi từ bài 
học này so với bài học khác. 

c) Đầu vào còn có nhân viên, ngân sách, cơ sở vật chất, 
công nghệ, trang thiết bị phục vụ quá trình DH và các mục 
tiêu của trường THPT,... Trong DH, điều kiện cơ sở vật chất 
luôn có ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và là yếu tố 
không thể thiếu trong quá trình DH. Đó là những điều 
kiện về sách giáo khoa, các phương tiện DH,... Nếu thiếu 

các điều kiện này thì dù GV có trình độ chuyên môn cao, 
phương pháp DH hay, HS tích cực, chủ động nhưng kết 
quả DH sẽ bị hạn chế, do đó chất lượng DH cũng bị ảnh 
hưởng.

Như vậy, QL đầu vào chính là các cách để đảm bảo 
các đặc điểm của GV và HS, cũng như cơ sở vật chất đáp 
ứng được các quy định đã đề ra và tương lai phát triển của 
nhà trường. QL đầu vào thường được thực hiện thông qua 
các chính sách, quy định về GV, HS và cơ sở vật chất.

2.4. QL bối cảnh 
Thành tố này bao gồm các nhân tố/biến số bên 

ngoài lớp học có ảnh hưởng đến đặc điểm của GV, HS, các 
quá trình DH tại lớp học, HĐ ngoại khóa và đầu ra. Trong 
đó, các đặc điểm của nhà trường và các quá trình hay HĐ 
của nhà trường là những nhân tố tác động trực tiếp nhất. 

Các đặc điểm của trường THPT bao gồm những biến 
số như cấu trúc tổ chức và khoa học cũng như quy mô nhà 
trường. Các quá trình hay HĐ của nhà trường bao gồm 
những nhân tố liên quan đến HĐ như sự lãnh đạo/kiểm 
soát và môi trường GD của nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều 
nhân tố bối cảnh khác có ảnh hưởng đến QL quá trình DH 
như: Gia đình, cộng đồng, xã hội, văn hoá, các điều kiện 
quốc tế,... Các biến số liên quan đến môi trường gia đình 
gồm: Trình độ GD của CMHS, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của 
gia đình, các đặc điểm khác của CMHS và nhóm các biến số 
khác (tổng số công nghệ, số lượng sách, báo... tại gia đình). 

Một trong các nhân tố quan trọng để có thể dự đoán 
tốt nhất kết quả GD của HS là trình độ GD của CMHS. 
Sự quan tâm, GD đối với con em tại gia đình phụ thuộc 
nhiều vào trình độ nhận thức và GD của CMHS. Tiếp theo 
là nhân tố về tổng số công nghệ tại gia đình vì công nghệ 
trở thành nhân tố quan trọng trong xã hội hiện đại. Trẻ em 
càng gần gũi với công nghệ càng cảm thấy tự tin trong 
lớp học hiện đại. Ngoài ra, biến số bối cảnh quan trọng 
khác là cộng đồng (vị trí địa lí, quy mô cộng đồng, chính 
sách về GD), các nhóm nghề nghiệp, xã hội (truyền hình/
phim ảnh, các cơ quan xã hội...), chính sách quốc gia và 
địa phương, các điều kiện quốc tế/toàn cầu. 

Như vậy, QL bối cảnh chủ yếu là thiết lập một cấu 
trúc tổ chức và khoa học hợp lí, đi đôi với việc phân chia 
trách nhiệm và quyền hạn giữa các đơn vị trong tổ chức 
một cách phù hợp, thiết lập được một môi trường GD/học 
tập tích cực để lôi cuốn tham dự của các bên liên quan 
vào HĐ DH của trường THPT.

3. Kết luận
Trên đây trình bày mô hình và các nhân tố chính/

cơ bản tác động đến thành công của QL DH của trường 
THPT: QL bối cảnh - QL đầu vào - QL quá trình lớp học và 
HĐ ngoại khóa - QL đầu ra. Các nhân tố này có mối quan 
hệ và tác động lẫn nhau. Vì vậy, muốn QL thành công DH 
của nhà trường, cần phải tác động đồng bộ lên tất cả các 
nhân tố, tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể. Các nhân 
tố trên chính là cơ sở hay tiền đề quan trọng nhất để xây 
dựng hệ thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá 
QL thành công của QL DH của trường THPT.
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