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TÓM TẮT: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của việc dạy
học trực tuyến lên quá trình học tiếng Anh cũng như những kì vọng mà sinh
viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Vinh dành cho hình thức học trực
tuyến này. Để thực hiện nghiên cứu, dữ liệu và ngữ liệu nghiên cứu đã được
thu thập thông qua bảng câu hỏi dành cho 171 sinh viên không chuyên ngữ và
phỏng vấn chuyên sâu, sau đó được thực hiện cho 15 sinh viên trong số 171
sinh viên trên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hình thức dạy học qua nền
tảng trực tuyến trong đại dịch COVID-19 đã mang đến cả lợi ích lẫn thách thức
cho người học. Hình thức giảng dạy này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự tương
tác trong lớp học giữa sinh viên và giáo viên, giữa sinh viên và sinh viên. Bên
cạnh đó, đối tượng tham gia nghiên cứu bày tỏ mong muốn có những cải tiến
đối với nền tảng cũng như những hoạt động giảng dạy của giáo viên nhằm tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho người học. Từ những kết quả nghiên cứu nêu trên,
bài viết đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà quản lí giáo dục và giáo viên
với mục đích phát triển chất lượng dạy và học theo hình thức trực truyến này ở
môi trường đại học tại Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Từ tháng 01 năm 2020, sự bùng phát của dịch bệnh
COVID-19 được xem như một mối lo ngại của toàn
thế giới. Dịch bệnh này đã gây ra rất nhiều thiệt hại về
mọi mặt của cuộc sống. Việc hàng loạt các trường học
đóng cửa và chuyển sang dạy online đã đặt ra khá nhiều
vấn đề cho cả người học lẫn người dạy [1]. Dạy học
online được xem như dạy học từ xa vì tất cả thao tác và
hoạt động dạy đều được thực hiện thông qua các nền
tảng online được kết nối với Internet. Các nghiên cứu
trên thế giới đã chỉ ra rằng, học online mang lại nhiều
lợi ích cho người học. Người học có thể xem lại các
bài giảng được ghi lại và nâng cao khả năng thích ứng
với công nghệ [2], [3]. Ngoài ra, học online còn giúp
giáo viên tăng khả năng sáng tạo trong các bài dạy và
giúp người học phát triển tư duy phản biện [4]. Tại Việt
Nam, việc dạy học online được thực hiện để thích ứng
với tình hình trực tuyến được áp dụng cho tất cả mọi
cấp bậc, đặc biệt là ở các trường đại học [5]. Nghiên
cứu của Duc Long và các tác giả (2021) [6] cũng đã
chỉ ra rằng, mặc dù có những khó khăn khi chuyển đổi
sang dạy trực tuyến, qua ba lần dịch bệnh COVID-19
bùng phát, sinh viên và giảng viên đã ghi nhận những
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ảnh hưởng tích cực của việc dạy học trực tuyến và đã
đạt được những thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, Uyen
và Long (2021) [7] cũng đã chỉ ra rằng, các chính sách
cũng như con người ở môi trường Đại học Ngoại ngữ
- Đại học Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng thích nghi và
hòa nhập thành công vào hình thức dạy học trực tuyến
này. Nghiên cứu của Nguyễn và Đoàn (2021) [8] đánh
giá những đặc điểm của chất lượng dịch vụ E-learning
trong thời kì dịch bệnh tại Trường Đại học Lạc Hồng.
Có thể nói, các nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu
về ảnh hưởng của việc dạy học trực tuyến đã được tiến
hành ở nhiều trường đại học nhưng chưa có nghiên cứu
nào được thực hiện để tìm hiểu thực trạng này ở Trường
Đại học Vinh. Hơn thế nữa, trong các nghiên cứu liên
quan chưa có nghiên cứu nào tập trung tìm hiểu chuyên
sâu ảnh hưởng của việc dạy học trực tuyến đến sự tương
tác giữa giảng viên và sinh viên trong các lớp học tiếng
Anh. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, sự tương
tác trong quá trình học trực tuyến sẽ bị hạn chế hơn so
với học trực tiếp, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất
lượng dạy và học [9], [10], [11]. Bên cạnh đó, những
mong muốn kì vọng của người học cũng chưa thật sự
được đề cập. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực
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hiện nhằm mục đích tìm hiểu rõ hơn những ảnh hưởng
của đại dịch COVID-19 đối với quá trình học tiếng Anh
của sinh viên chuyên ngữ và những kì vọng trong tương
lai của họ về phương thức học tập này. Để đạt được mục
đích, nghiên cứu đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi
sau: 1/ Những lợi ích và bất lợi của việc học trực tuyến
đối với việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên
trong đại dịch COVID 19 là gì? 2/ Việc học trực tuyến
ảnh hưởng đến sự tương tác của sinh viên như thế nào?
3/ Kì vọng của sinh viên FLD về việc học trực tuyến
trong đại dịch COVID-19?
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu
Nghiên cứu đã được thực hiện với sự tham gia của
171 sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Vinh,
trong đó có 58 nam và 113 nữ. Những người tham gia
này được chọn ngẫu nhiên trong số những sinh viên
đang theo học môn Tiếng Anh như một ngoại ngữ bắt
buộc tại Trường Đại học Vinh. Độ tuổi của những người
tham gia dao động từ 19 đến 21. Để thực hiện mục đích
của nghiên cứu, những người tham gia này sẽ trả lời
một cuộc khảo sát trực tuyến và sau đó 15 sinh viên (7
nam và 8 nữ) được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia
cuộc phỏng vấn sâu qua nền tảng ứng dụng Zoom.
2.2. Công cụ nghiên cứu và quy trình thực hiện nghiên cứu

Nghiên cứu đã áp dụng cách tiếp cận tổng hợp giữa
định tính và định lượng để khai thác vấn đề một cách
toàn diện hơn. Số liệu định lượng được thu thập qua
bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được sử dụng trong nghiên
cứu này được chuyển thể từ nghiên cứu khoa học của
Migyu Kang và Ánh Dương (2020). Bảng câu hỏi này
bao gồm 15 nhận định được thiết kế theo thang Likert
từ 1 (rất không tốt) đến 5 (rất tốt) cho các nhận định
về lợi ích và thang “không bao giờ (thang điểm 1) đến
thang “luôn luôn” (thang điểm 5). Ngoài ra, bảng câu
hỏi còn được bổ sung 1 câu hỏi mở liên quan đến kì
vọng của người học. Sau khi bảng câu hỏi được thu
thập và xử lí, 15 trong tổng số 171 sinh viên được lựa
chọn bất kì để phỏng vấn với mục địch làm rõ một số
vấn đề và tìm hiểu sâu hơn về những nội dung nghiên
cứu. Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc phỏng vấn là tiếng
Việt. Ngữ liệu định tính này được thu thập, ghi âm và
phối hợp phân tích với số liệu định lượng để trả lời các
câu hỏi nghiên cứu đề ra.
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Tác động của việc dạy học trực tuyến đối với việc học
tiếng Anh của sinh viên

Để trả lời câu hỏi đầu tiên, các số liệu định lượng
từ bảng câu hỏi được thống kê và xử lí với phần mềm
SPSS theo hai chủ đề: quan điểm của sinh viên về

những lợi ích và những bất cập của việc học trực tuyến
trong thời kì dịch bệnh COVID-19. Kết quả phân tích
số liệu được trình bày ở Bảng 1 và Bảng 2.
Bảng 1 cho thấy, người học ít nhiều đánh giá cao
những lợi ích trong việc học tiếng Anh mà việc dạy
học trực tuyến mang lại với trung bình chung là 3.638,
gần với thang đánh giá “Tốt” trong bảng câu hỏi. Cụ
thể, hầu hết những người tham gia nghiên cứu đánh giá
các tài liệu bài học và sự linh hoạt trong các hoạt động
học ở thang điểm tốt với mức trung bình là 3.732. Tuy
nhiên, điểm trung bình cho việc giảm sự mất tập trung
và tạo động lực học lại có đánh giá thấp nhất, lần lượt là
3.380 và 3.493. Trong khi đó, các lợi ích khác liên quan
đến thảo luận, sự tiện lợi về thời gian, chất lượng nền
tảng trực tuyến và chất lượng truyền đạt bài học được
đánh giá dao động ở thang 3.6, nghiêng về thang “Tốt”
trong bảng câu hỏi.
Bảng 1: Quan điểm của sinh viên về những lợi ích của việc học
tiếng Anh trực tuyến
Lợi ích

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

1

Phương thức truyền tải bài học tốt

3.704

0.782

2

Sự cung cấp tài liệu bài học đầy đủ

3.732

0.744

3

Môi trường học trực tuyến thoải mái

3.690

0.709

4

Tạo động lực học

3.493

0.808

5

Giảm mất tập trung

3.380

0.851

6

Chất lượng nền tảng trực tuyến

3.690

0.767

7

Sự linh hoạt trong các hoạt động học

3.732

0.774

8

Tăng cường hoạt động thảo luận

3.634

0.797

9

Sự tiện lợi về thời gian

3.690

0.785

Tổng

3.638

0.7796

Bảng 2: Những bất lợi thường gặp của việc học tiếng Anh trực
tuyến
TT

Bất lợi trong việc học tiếng Anh
trực tuyến

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

1

Vấn đề kĩ thuật

2.789

0.631

2

Khó khăn trong việc thực hành các kĩ
năng giao tiếp

2.606

0.746

3

Khó tập trung

2.634

0.615

4

Khó lưu giữ các thông tin lâu dài trong đầu

2.493

0.694

5

Giao tiếp với giảng viên hạn chế

2.690

0.623

6

Giao tiếp với bạn bè hạn chế

2.662

0.584

Tổng

2.646

0.648
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Cùng với kết quả này, ngữ liệu thu thập được từ các
cuộc phỏng vấn cho thấy, người học đánh giá cao việc
linh hoạt trong quá trình học và tài liệu được cập nhật
nhanh chóng nhờ những hướng dẫn và giới thiệu của
giáo viên về các nguồn có sẵn trên Internet. Ngoài ra,
việc cung cấp bài giảng trên hệ thống LMS của các môn
học tiếng Anh cũng giúp cho người học có thêm thời
gian chuẩn bị bài trước khi học trực tuyến hoặc có thể
xem đi xem lại bài giảng nếu họ không hiểu bài sau đó.
Bên cạnh đó, những nhận định về bất lợi ảnh hưởng đến
việc học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên được thu
thập và trình bày trong Bảng 2.
Có thể thấy rằng, người học khá thường xuyên gặp
những bất lợi được đề cập trong bảng câu hỏi, với trung
bình tổng là 2.646, nằm giữa thang “thường xuyên” và
“thỉnh thoảng”. Việc khó lưu giữ thông tin lâu dài trong
đầu xảy ra thường xuyên nhất và các vấn đề kĩ thuật
không gây quá nhiều trở ngại cho người học. Cụ thể,
kết quả cho thấy giá trị trung bình của 6 thành phần thử
thách dao động từ 2.493 đến 2.789. Các đánh giá này
của sinh viên đã được làm rõ hơn trong các cuộc phỏng
vấn tiếp theo.
Trong các cuộc phỏng vấn, những người tham gia
đã xác định các thành phần sau đây là thách thức: vấn
đề kĩ thuật (59,1%) và giao tiếp với giảng viên và bạn
bè (60,56%). Hầu hết những người tham gia nói rằng,
họ thường xuyên gặp phải các vấn đề kĩ thuật như kết
nối Internet không ổn định đã làm gián đoạn quá trình
học tập của họ nhưng không khá tự tin về năng lực kĩ
thuật số của mình khi tham gia học với các nền tảng
trực tuyến. Việc hạn chế trong kết nối Internet gây
ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài giảng, làm cho họ khó
theo dõi bài giảng một cách suôn sẻ. Bên cạnh đó, các
bài giảng được dạy thông qua tiếng Anh nên việc kết
quả ít nhiều ảnh hưởng, nhất là đối với kĩ năng nghe
và các hoạt động liên quan đến âm thanh. Những bất
cập đó dẫn đến quá trình học và lưu giữ thông tin cần
thiết đôi khi bị gián đoạn. Ngoài ra, một vấn đề khác
mà khá nhiều sinh viên học tiếng Anh phải đối mặt là
vấn đề sức khỏe. Việc ngồi trước màn hình máy tính
trong một thời gian dài khiến nhiều sinh viên cảm thấy
mệt mỏi, mỏi mắt và dẫn đến mất dần động lực học.
Mặt khác, tiếng ồn xung quanh là một trong những
yếu tố khiến sinh viên khó có thể tập trung vào bài
giảng như trên lớp học dẫn tới làm giảm chất lượng
học tập trực tuyến.
2.3.2. Ảnh hưởng của việc học trực tuyến đến tương tác của
người học

Câu hỏi nghiên cứu thứ hai liên quan đến ảnh hưởng
việc học trực tuyến trong đại dịch COVID-19 đến sự
tương tác của sinh viên. Một số nhận định liên quan đến
tương tác trong hai bảng câu hỏi 1 và 2 đã cho thấy một
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số sự khác biệt về nhận định về một số khó khăn trong
việc tương tác với giáo viên và với bạn học của mình.
Ở Bảng 1, sinh viên tiếng Anh cho rằng, việc học trực
tuyến làm tăng sự thảo luận trên lớp học. Tuy nhiên, ở
Bảng 2, với hai nhận định 5 và 6 thì họ lại cho rằng,
cản trở trong tương tác với giáo viên và bạn học lại xảy
ra khá thường xuyên. Những nhận định này được tổng
hợp lại tại Bảng 3.
Bảng 3: Quan điểm của sinh viên về tương tác trong lớp học
TT

Quan điểm về tương tác

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

1

Giao tiếp với giảng viên hạn chế

2.690

0.623

2

Giao tiếp với bạn bè hạn chế

2.662

0.584

3

Tăng cường hoạt động thảo luận

3.634

0.797

Để làm rõ vấn đề, các cuộc phỏng vấn được thực hiện
và tập trung làm rõ kết quả này. Các câu trả lời phỏng
vấn cũng làm rõ mâu thuẫn của kết quả từ bảng câu hỏi.
Trên thực tế, với các môn học tiếng Anh thực hành, việc
làm nhóm thường được các giáo viên tận dụng. Hơn thế
nữa, các nền tảng online như Zoom và Microsoft Team
đều có tính năng hỗ trợ chia nhóm. Chính vì vậy, việc
tạo ra thảo luận nhóm giữa các học viên với nhau được
giáo viên thực hiện khá thường xuyên. Tuy nhiên, phân
tích ngữ liệu phỏng vấn cho thấy, sinh viên cho rằng, sự
tương tác giữa giáo viên và bạn bè trong quá trình học
trực tuyến kém hiệu quả hơn so với học trực tiếp, đặc
biệt là trong quá trình làm việc nhóm. Nguyên nhân dẫn
đến sự hạn chế tương tác giữa người học được đề cập là
trong quá trình làm nhóm, hầu hết người học đều chọn
tắt hình ảnh và việc tương tác trò chuyện cũng trở nên
ít hơn. Điều này khiến một số bạn cảm thấy không có
động lực để tham gia vào bài học.
Bên cạnh đó, hệ thống E-learning chưa được trang bị
đầy đủ để đáp ứng một số lượng lớn sinh viên truy cập
trong cùng một thời điểm. Việc phải mất một thời gian
dài để truy cập dẫn tới cản trở việc chuẩn bị bài học
trước khi tham gia các lớp học của sinh viên và việc
không nắm bắt kiến thức một cách toàn diện xảy ra khá
nhiều. Đây cũng là một yếu tố làm giảm sự tương tác
của học sinh với giáo viên và bạn bè trong quá trình
học tập.
2.3.3. Kì vọng của sinh viên tiếng Anh về việc dạy - học trực
tuyến

Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thứ ba liên quan đến
kì vọng của sinh viên tiếng Anh về việc học trực tuyến
trong tương lai, số liệu từ bảng câu hỏi và phỏng vấn
cũng được phối hợp phân tích. Kết quả từ bảng câu hỏi
như sau (xem Bảng 4):
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Bảng 4: Những kì vọng của sinh viên với việc học tiếng Anh
trực tuyến trong tương lai
TT

Kì vọng của sinh viên

Tỉ lệ

1

Có nền tảng học trực tuyến tốt hơn

73.2 %

2

Phối hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học trực
tiếp trên lớp học

70.4 %

3

Có thêm những phản hồi nhanh chóng từ giáo viên
và bạn học

52.1 %

4

Sinh viên chỉ cần hoàn thành các bài tập trực tuyến

31 %

5

Chỉ học với các bài giảng trực tuyến

19.7%

6

Khác

8.5 %

Bảng 4 cho thấy những kì vọng chung trong tương
lai được xác định ở tất cả những người được phỏng
vấn, hai yếu tố được kì vọng cao nhất theo xếp hạng
theo thứ tự từ trên xuống là nền tảng trực tiếp tốt hơn
(73,2%) và sự kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy
học trực tiếp trên lớp học (70,4%). Trong các kì vọng
mà sinh viên bổ sung, nhiều khuyến nghị để học trực
tuyến hiệu quả đã được đưa ra. Những đề xuất đó bao
gồm việc nhà trường cần tìm cách khắc phục một số
lỗi của hệ thống E-learning để học sinh làm bài tập
dễ dàng (6/15). Thay vì giao nhiều bài tập, giáo viên
có thể tập trung vào chất lượng trong từng bài tập để
giảm áp lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng
cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình học tập của mình.
Họ cũng hi vọng giáo viên dạy thêm về lí thuyết trong
quá trình học trực tuyến thay vì những bài tập thực
tế. Bởi vì bài giảng lí thuyết rất khó và sinh viên cần
nhiều thời gian hơn trong lớp để lắng nghe giáo viên
giải thích về điều đó. Họ hi vọng giảng viên sẽ tạo
điều kiện cho sinh viên nắm bắt kiến thức càng nhanh
càng tốt và tất cả các bài giảng sẽ được ghi lại để sinh
viên ôn tập bất cứ khi nào cần thiết. Hơn nữa, hầu hết
học sinh cũng mong đợi giáo viên thường xuyên nhận
xét về bài tập về nhà của họ và sửa chữa lỗi sai trong
bài làm của họ để họ có thể hoàn thiện hơn nữa trong
tương lai.
3. Kết luận và kiến nghị
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu quan
điểm về sự tác động của việc dạy học tiếng Anh qua nền
tảng trực tuyến đối trong đại dịch COVID-19 lên quá
trình học cũng như những kì vọng của họ lên phương
thức giảng dạy này. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy:
Thứ nhất, sinh viên không chuyên ở Trường Đại học
Vinh đánh giá việc dạy học trực tuyến mang lại cả lợi
ích và bất lợi cho họ. Về lợi ích, dạy học trực tuyến
giúp cho các bài học và các tài liệu học được truyền
tải và khai thác nhanh chóng. Về mặt bất lợi, kết quả

cho thấy các vấn đề kĩ thuật tuy ít nhiều ảnh hưởng
đến chất lượng bài giảng, tuy nhiên đó không phải là
vấn đề lớn nhất đối với sinh viên trong quá trình học.
Việc lưu giữ thông tin được lâu dài mới chính là thách
thức lớn nhất đối với họ. Một trong những ngầm định
có thể được hiểu là sinh viên đại học đã có thể thích
nghi với việc dạy - học qua các nền tảng trực tuyến, vì
vậy hình thức này nên được tận dụng trong quá trình
đào tạo sau này. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng
các bài giảng, giáo viên cần lưu ý đến việc thiết kế các
hoạt động để nhằm giúp người học lưu giữ thông tin
được lâu dài hơn.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sinh
viên không chuyên Anh đều đánh giá sự hạn chế trong
tương tác trong quá trình học của họ. Mặc dù các hoạt
động được giảng viên tiếng Anh sử dụng thường xuyên
nhưng sinh viên nhận thấy sự hạn chế trong hiệu quả
của các hoạt động này do các vấn đề tự thân người học
và ảnh hưởng của các vấn đề kĩ thuật. Vì vậy, ngoài
việc nhà trường cần nâng cấp về mặt kĩ thuật, giáo viên
nên sẵn sàng với các giải pháp phòng ngừa sự cố kĩ
thuật trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, bản thân
giáo viên cần lưu ý đến việc kiểm soát các hoạt động
tương tác mà họ thực hiện, ví dụ như luôn yêu cầu sinh
viên bật hình ảnh khi làm việc nhóm, kiểm soát thường
xuyên hơn các hoạt động khi phân nhóm và đưa ra phản
hồi kịp thời cho người học.
Thứ ba, sau một thời gian học trực tuyến, người học
vẫn mong muốn có thể tham gia theo học hình thức này.
Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy kì vọng của sinh
viên không chuyên tập trung vào hai trường hợp hàng
đầu là mong muốn có một nền tảng trực tuyến tốt hơn
và cần có sự phối hợp giữa các lớp học trực tuyến và
trực tiếp. Hơn nữa, người học cũng mong muốn được
dạy thêm nhiều hơn về lí thuyết để nắm rõ vấn đề hơn.
Cán bộ quản lí của Trường Đại học Vinh nên cân nhắc
tỉ lệ giảng dạy lí thuyết và thực hành để có thể đảm
bảo rằng, người học có thể thực hành bài học một cách
hiệu quả nhất. Dựa vào những kinh nghiệm thực tế của
người học, các nhà quản lí giáo dục và các giáo viên
nên cân nhắc đến việc phối hợp giữa hai hình thức trực
tuyến và trực tiếp đối với mỗi loại hình môn học, tạo
điều kiện tiện lợi cho người học cũng như giảm chí phí
đào tạo.
Như vậy, việc chuyển đổi nhanh chóng từ hình thức
dạy học trực tiếp trên lớp sang hình thức dạy học qua
các phần mềm trực tuyến đã tạo ra nhiều cơ hội và
thách thức cho người học. Tuy nhiên, hình thức dạy
trưc tuyến đã và đang được ghi nhận có những chuyển
biến tích cực, mở ra một hi vọng mới cho công cuộc
chuyển đổi số trong ngành Giáo dục ở Việt Nam.
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ABSTRACT: The study aims at investigating EFL students’ perceptions of the
impacts of English online teaching on their learning process as well as the
expectations that are placed upon this learning method. 171 non- English
majored students involved in this study. The data were collected from a
questionnaire and follow-up interviews through Zoom and Microsoft Team. The
results showed that the online teaching brought both benefits and challenges
to EFL students. The participants also claimed the limited interactions between
teachers and students, students and students in these classes. From their
own experiences, many expectations were declared with a hope of improving
the convenience for their learning process. The study then suggests a number
of pedagogical solutions in order to enhance the quality of the online English
teaching - learning process in tertiary contexts in Vietnam.
KEYWORDS: Online learning, interactions, non-English major students, benefits, challenges,
students’ expectations.
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