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I. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
1. Các yếu tố quan trọng tạo nên học tập trực tuyến thành công – Nghiên cứu
thực nghiệm
Tác giả đ~ tổng quan các nghiên cứu về khái niệm yếu tố tạo nên sự thành công trong dạy và
học trực tuyến và làm rõ các yếu tố này là gì. Theo tác giả, thuật ngữ yếu tố tạo nên sự thành
công lần đầu tiên xuất hiện trong một số tài liệu vào những năm 1980 khi nhiều người quan
t}m đến lý do tại sao một số tổ chức dường như th{nh công hơn những tổ chức khác trong
dạy học trực tuyến. Freund (1988) cho rằng yếu tố tạo nên thành công là những điều phải
được thực hiện nếu một công ty muốn thành công. Papp (200) xem xét một số yếu tố quan
trọng tạo nên thành công có thể hỗ trợ giảng viên v{ trường đại học trong việc phát triển môi
trường dạy học trực tuyến, các yếu tố của Papp đó l{: quyền sở hữu trí tuệ, tính phù hợp của
khóa học đối với môi trường học tập điện tử, nội dung khóa học trực tuyến, xây dựng khóa
học trực tuyến, bảo trì khóa học trực tuyến, nền tảng khóa học trực tuyến v{ đo lường sự
thành công của một khóa học. Benigo và Trentin (2000) x|c định khung đ|nh gi| c|c khóa
học trực tuyến, tập trung vào hai khía cạnh: đ|nh gi| việc học và đ|nh gi| việc thực hành của
học sinh. Volery v{ Lord (2000) x|c định 03 yếu tố quyết định sự thành công quan trọng
trong dạy học trực tuyến: công nghệ; người hướng dẫn và việc sử dụng công nghệ điện tử
trước đ}y từ nhận thức của sinh viên. Soong và cộng sự (2000) cho rằng các yếu tố tạo nên
thành công bao gồm: yếu tố con người, năng lực kỹ thuật của giảng viên và sinh viên, mức độ
hợp t|c, tư duy học tập điện tử của giảng viên v{ sinh viên v{ cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin nhận thức. Theo Leidner và Jarvenpaa (1993) và Dillon và Guawardena (1995), 03 yếu tố
chính ảnh hưởng đến hiệu quả của môi trường học tập điện tử: công nghệ, đặc điểm giảng
viên v{ đặc điểm sinh viên. Thực hiện khảo sát về nhận thức dạy học trực tuyến của sinh viên
sau đại học theo học tại Trường Kinh doanh, Curtin, Helmi (2002) đ~ x|c định ba động lực
thúc đẩy dạy học trực tuyến là công nghệ thông tin, nhu cầu thị trường và các nhà môi giới
giáo dục như c|c trường đại học. Trong nỗ lực cung cấp nền tảng sư phạm l{m điều kiện tiên
quyết cho việc triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả, Govindasamy (2002) đ~ x|c định bảy
tiêu chuẩn chất lượng dạy học trực tuyến là: hỗ trợ thể chế, phát triển khóa học, dạy và học,
cấu trúc khóa học, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ giảng viên, v{ đ|nh gi|. Baylor v{ Ritchie (2002),
cho rằng t|c động của bảy yếu tố độc lập liên quan đến công nghệ giáo dục (lập kế hoạch,
điều chỉnh chương trình giảng dạy, l~nh đạo, phát triển chuyên môn, sự cởi mở của giảng
viên để thay đổi, sử dụng công nghệ và giảng viên sử dụng m|y tính bên ngo{i trường học)
dựa trên năm yếu tố phụ thuộc (năng lực công nghệ của người hướng dẫn, tinh thần của
người hướng dẫn, t|c động đến việc tiếp thu nội dung của sinh viên, tích hợp công nghệ của
người hướng dẫn và việc đạt được kỹ năng tư duy bậc cao) đ~ được nghiên cứu bằng cách sử
dụng phân tích hồi quy từng bước…
Từ việc tổng quan các nghiên cứu, tác giả đ~ đưa ra bảng tổng hợp 27 yếu tố tạo nên thành
công trong dạy học trực tuyến như sau:
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Bảng 1. Tổng hợp các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công trong dạy học trực tuyến
TT Các yếu tố quan trọng tạo nên sự
Tổng quan từ nghiên cứu
thành công trong dạy học trực tuyến
1
Nộp thay thế các bài tập
Khan (2001), Selim (2007), Papp (2000)
2
Chi phí và lợi ích
Khan (2001), Dillon và Guawardena (1995),
Leidner và Jarvenpaa (1993)
3
C|c tính năng quay lại tác vụ bị bỏ dở
Khan (2001), Dillon và Guawardena (1995),
Leidner và Jarvenpaa (1993)
4
Băng thông kết nối internet rộng
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Khan (2001), Webster và
Hackley (1997)
5
Khóa học tương t|c
Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
Soong et al. (2001), Volery và Lord (2000),
Govindasamy (2002)
6
Hỗ trợ công nghệ thông tin
Khan (2001), Volery và Lord (2000), Webster
và Hackley (1997), Selim (2007)
7
Hỗ trợ ngôn ngữ
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993),Khan (2001), Selim (2007)
8
Học từ những kinh nghiệm đ~ thực Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
hành trong quá khứ
Jarvenpaa (1993),Khan (2001)
9
Những phong cách học tập
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993),Khan (2001), Govindasamy
(2002)
10 Nghiên cứu thị trường
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Khan (2001)
11 Đo lường hiệu quả giảng dạy
Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
Soong và cộng sự (2001), Papp (2000),
Govindasamy (2002)
12 Những công cụ truyền thông đa Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
phương tiện/công nghệ
Soong và cộng sự (2001), Volery và Lord
(2000), Webster và Hackley (1997), Selim
(2007)
13 Hệ thống thanh toán trực tuyến
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993),Khan (2001)
14 Kiểm tra/C}u đố trực tuyến
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Khan (2001), Papp (2000)
15 Phản hồi nhanh chóng
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Khan (2001)
16 Thiết kế khóa học trực tuyến chất Khan (2001), Webster và Hackley (1997),
lượng
Govindasamy (2002)
17 Khả năng mở rộng hệ thống
Khan (2001), Volery và Lord (2000)
18 Tốc độ tải xuống chậm hơn của Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
video/âm thanh
Soong và cộng sự (2001), Webster và Hackley
(1997)
19 Nhận viên sẵn sàng tìm hiểu hệ thống Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
mới
Jarvenpaa (1993),Khan (2001)
20 Cam kết của sinh viên
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993),Khan (2001)
21 Quy trình sao lưu hệ thống
Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
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TT Các yếu tố quan trọng tạo nên sự
thành công trong dạy học trực tuyến
22
23
24
25

26
27

Tổng quan từ nghiên cứu

Soong và cộng sự (2001), Volery và Lord
(2000), Papp (2000), Selim (2007)
Theo dõi lỗi hệ thống
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993),Khan (2001), Papp (2000)
Độ tin cậy và tính khả dụng của hệ Khan (2001), Dillon và Guawardena (1995),
thống
Leidner và Jarvenpaa (1993)
Giảng viên với tư c|ch l{ người hỗ trợ
Alexander và cộng sự (1998), Khan (2001),
Webster và Hackley (1997), Selim (2007),
Govindasamy (2002)
Đào tạo cho sinh viên/nhân viên
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Alexander và cộng sự
(1998), Khan (2001), Soong và cộng sự
(2001), Govindasamy (2002)
Hệ thống học tập điện tử thân thiện với Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
người dùng
Jarvenpaa (1993), Khan (2001), Webster và
Hackley (1997), Papp (2000), Selim (2007)
Xác minh danh tính sinh viên
Dillon và Guawardena (1995), Leidner và
Jarvenpaa (1993), Alexander và cộng sự
(1998), Khan (2001), Soong và cộng sự
(2001), Benigno và Trentin (2000)

Tác giả cũng mô tả kết quả khảo s|t được thực hiện với c|c sinh viên đăng kí c|c khóa học
trực tuyến khác nhau nhằm xem xét những yếu tố trong khi xây dựng hoặc triển khai các
chương trình đ{o tạo đại học trực tuyến. Bên cạnh đó, mục đích nghiên cứu là kiểm tra
những yếu tố tạo nên dạy học trực tuyến thành công dựa trên nhận thức của sinh viên trong
các khóa học chuyên ngành.
Dữ liệu thu thập khảo sát từ sinh viên đại học v{ sinh viên đ{o tạo trực tuyến sau đại học của
các khóa học chuyên môn khác nhau tại đại học Amity, khuôn viên Noida. Kết quả phân tích
dữ liệu cho thấy các ma trận thành phần với các hệ số tải được trích xuất v{ được coi là có
liên quan đến cấu trúc. Tỷ lệ giới hạn đối với các hệ số tải là 0,4. Phân tích nhân tố khám phá
cho thấy 24 trong 27 biến được tải vào 6 yếu tố (trình b{y dưới đ}y, còn 3 yếu tố bị loại bỏ
trong phân tích vì chúng thể hiện tải chéo:
Bảng 2. Mô tả sơ lược mẫu khảo sát
Biến
Giới tính
Nam
Nữ
Sở hữu máy tính/laptop
Có
Không
Số năm học tập trực tuyến
<1
2
>3

Tần suất

Tỷ lệ %

112
102

52,34
47,66

178
36

83,18
16,82

95
63
56

44,39
29,44
26,17
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Yếu tố 1: Sư phạm – Qua phân tích cho thấy đ}y l{ yếu tố quan trọng nhất với phương sai
được giải thích cao nhất là 16,9%. Bảy trong số 26 biến phụ thuộc đ|ng kể vào yếu tố này là:
Phản hồi nhanh chóng; Nộp thay thế các bài tập; Khóa học tương t|c; Phong c|ch học tập;
Gi|o viên l{ người hỗ trợ; Cam kết của học sinh; Các công cụ/công nghệ đa phương tiện. Các
yếu tố sư phạm tập trung vào các khía cạnh liên quan đến việc học và dạy trực tuyến.
Yếu tố 2: Thể chế - Hành chính – là yếu tố quan trọng thứ hai với phương sai được giải thích
l{ 11,48%. Năm loại biến đ~ được đưa vào yếu tố này: Nhân viên sẵn sàng tìm hiểu hệ thống
mới; Hệ thống thanh toán trực tuyến; Thiết kế khóa học trực tuyến có chất lượng; Chi phí và
lợi ích; Đ{o tạo cho sinh viên/nhân viên. Các yếu tố về thể chế - hành chính tập trung vào các
khía cạnh ảnh hưởng đến tổ chức như h{nh chính, học tập và dịch vụ sinh viên.
Yếu tố 3: Công nghệ - là yếu tố tiếp theo chiếm 8,76% của phương sai. Hệ số tải của năm biến
được đưa vào yếu tố này: Tốc độ tải xuống âm thanh/video chậm hơn; Độ tin cậy và tính khả
dụng của hệ thống; Quy trình sao lưu hệ thống; Băng thông kết nối internet rộng; Theo dõi lỗi
hệ thống. Yếu tố công nghệ liên quan đến các khía cạnh trên phần cứng và phần mềm, lập kế
hoạch của cơ sở hạ tầng được sử dụng.
Yếu tố 4: Đánh giá –biến phụ thuộc vào yếu tố này và cùng chiếm 8,68% phương sai, bao
gồm: Đo lường hiệu quả giảng dạy; Bài kiểm tra/c}u đố trực tuyến; Học từ những kinh
nghiệm đ~ thực hành trong quá khứ. Các yếu tố đ|nh gi| bao gồm các khía cạnh như đ|nh gi|
người học v{ đ|nh gi| môi trường học tập, giảng dạy.
Yếu tố 5: Hỗ trợ nguồn lực – Hai biến phụ thuộc vào yếu tố này cùng chiếm 7,81% phương
sai, bao gồm: Hỗ trợ ngôn ngữ; Hỗ trợ CNTT. Yếu tố n{y liên quan đến tất cả các loại hỗ trợ
trực tuyến và tài nguyên ngoại tuyến
Yếu tố 6: Thiết kế giao diện – Hai biến phụ thuộc vào yếu tố này cùng chiếm 7,37% phương
sai, bao gồm: Hệ thống học tập điện tử thân thiện với người dùng; C|c tính năng quay lại tác
vụ bị bỏ dở.
Kết luận: Như vậy, từ việc tổng quan nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu thập từ khảo sát,
nghiên cứu đ~ x|c định được 6 yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong dạy học trực
tuyến. Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu n{y l{ kích thước mẫu nhỏ và những
người tham gia khảo sát chỉ là sinh viên, nên nghiên cứu chưa đưa được các góc nhìn toàn
diện về nội dung nghiên cứu này trong dạy học trực tuyến.
(Lược dịch từ Puri, D.G. (2012). Critical Success Factors In E-Learning – An Empirical Study.
International Journal of Multidisciplinary Research, 2(1), 149-161)

2. Các yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công trong dạy và học trực
tuyến: Kiểm tra yếu tố công nghệ và sinh viên
Mục đích của nghiên cứu n{y l{ kiểm tra c|c yếu tố quan trọng t|c động đến sự th{nh công
của dạy học trực tuyến qua khảo s|t 450 sinh viên đại học Teknologi Malaysia. Trong nghiên
cứu n{y, hai yếu tố chính trong số c|c yếu tố quan trọng t|c động đến sự th{nh công được
kiểm tra l{ công nghệ v{ sinh viên.

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang 5

Sau khi tổng quan một loạt nghiên cứu trước đó về c|c yếu tố quan trọng t|c động đến sự
thành công trong dạy học trực tuyến, nghiên cứu n{y chỉ tập trung kiểm tra yếu tố công nghệ
v{ sinh viên bằng phương ph|p ph}n tích kh|m ph| nh}n tố. Hai yếu tố được kiểm tra thông
qua:
Yếu tố công nghệ gồm 13 yếu tố độc lập:
TECH1: Dễ d{ng truy cập internet;
TECH2: Không gặp sự cố khi duyệt trình web;
TECH3: Tốc độ duyệt web đạt yêu cầu;
TECH4: Trang web rất dễ sử dụng;
ECH5: Thông tin cấu trúc/trình b{y tốt;
TECH6: Tôi thấy thiết kế m{n hình dễ chịu;
TECH7: Tôi có thể tương t|c với c|c bạn cùng lớp qua web;
TECH8: Tôi có thể dễ d{ng liên hệ với người hướng dẫn;
TECH9: Tôi có thể sử dụng bất kì m|y tính PC n{o ở trường đại học bằng cùng một t{i khoản
v{ mật khẩu;
TECH10: Tôi có thể sử dụng phòng m|y để thực h{nh;
TECH11: Tôi có thể dựa v{o mạng m|y tính;
TECH12: Tôi có thể đăng kí c|c khóa học trực tuyến bằng Banner;
TECH13: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng CNTT đạt hiệu quả
Yếu tố sinh viên gồm 23 yếu tố độc lập:
STD1: Học trực tuyến khuyến khích tôi tìm kiếm nhiều dữ liệu hơn phương ph|p truyền
thống
STD2: Học tập trực tuyến khuyến khích tôi tham gia tích cực hơn v{o cuộc thảo luận
STD3: Tôi thích sử dụng m|y tính c| nh}n
STD4: Tôi sử dụng m|y tính c| nh}n để l{m việc v{ giải trí
STD5: Tôi cảm thấy tho|i m|i với việc sử dụng PC v{ c|c ứng dụng phần mềm trước đ}y
STD6: Kinh nghiệm trước đ}y của tôi đ~ giúp tôi trong c|c khóa học dựa trên học tập trực
tuyến
STD7: Tôi không sợ khi sử dụng c|c khóa học trực tuyến
STD8: Tôi học tốt nhất bằng c|ch hấp thụ (ngồi yên v{ tiếp thu)
STD9: Tôi học tốt nhất bằng c|ch x}y dựng (bằng c|ch tham gia v{ đóng góp)
STD10: Tôi học tốt hơn bằng c|ch x}y dựng hơn l{ hấp thụ
STD11: Không đọc/tham gia v{o nhóm thảo luận
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STD12: Tôi chỉ đọc tin nhắn trong nhóm thảo luận
STD13: Tôi đọc cũng như tham gia v{o nhóm thảo luận
STD14: Người hướng dẫn bắt đầu phần lớn cuộc thảo luận
STD15: C|c sinh viên bắt đầu hầu hết c|c cuộc thảo luận
STD16: Người hướng dẫn đ~ tham gia tích cực v{o cuộc thảo luận
STD17: Tôi thấy hướng dẫn sử dụng th{nh phần học tập trực truyến đủ rõ rang
STD18 Tôi thấy nội dung khóa học vừa đủ v{ liên quan đến môn học
STD19: Thật dễ d{ng để hiểu cấu trúc của c|c th{nh phần học tập trực tuyến
STD20: Dễ d{ng điều hướng qua bảng đen/web khóa học
STD21: C|c th{nh phần học tập trực tuyến luôn có sẵn
STD22: C|c t{i liệu khóa học đ~ được đặt trực tuyến một c|ch kịp thời
STD23: Tôi nhận thấy thiết kế của c|c th{nh phần học tập trực tuyến l{ tốt
Nghiên cứu khảo s|t ý kiến từ 200 sinh viên nam v{ 250 sinh viên nữ với 3 nhóm tuổi từ 1619 (64,2%), 20-23 (31,6%) và 24-26 (2,2%) thuộc 26,4% sinh viên năm thứ nhất; 58,% sinh
viên năm thứ hai v{ 14,9% sinh viên năm thứ ba. Kết quả ph}n tích dữ liệu như sau:
Yếu tố công nghệ được đo lường thông qua 13 yếu tố từ TECH1-TECH13 cho thấy, tất cả c|c
yếu tố có hệ số tải ≥ 0,65 l{ c|c yếu tố có mối tương quan tốt v{ yếu tố TECH3 l{ yếu tố quan
trọng nhất với hệ số tải l{ 0,91, sau đó đến TECH1, TECH9, TECH2, TECH6, TECH4, TECH10,
TECH5, TECH12, TECH11 v{ TECH7 với với hệ số tải lần lượt l{ 0,88; 0,84; 0,79; 0,78,; 0,77;
0,76; 0,73; 0,72; 0,70; 0,68.
Yếu tố sinh viên được đo lường thông qua 23 yếu tố từ STD1-SDT23 cho thấy 3 yếu tố kết
hợp, gồm: yếu tố năng lực tính to|n của sinh viên (STD-COMP) với 10 yếu tố độc lập từ STD1STD10; yếu tố c|c hoạt động hợp t|c của sinh viên (STD-COLL) với 5 yếu tố độc lập từ STD12STD16 và yếu tố c|c nội dung sinh viên (STD-CONT) gồm 7 yếu tố độc lập từ STD17-STD23
Qua ph}n tích dữ liệu, trong nhóm yếu tố năng lực tính to|n của sinh viên thấy, STD9 có hệ số
tải cao nhất với 0,91, sau đó l{ đến STD1 với hệ số t{i l{ 0,88. Trong nhóm c|c hoạt động hợp
t|c của sinh viên thấy c|c hệ số tải đều cao hơn 0,6, trong đó STD16, STD13 l{ hai yếu tố có hệ
số tải cao nhất với lần lượt l{ 0,94 v{ 0,9. Trong nhóm c|c nội dung sinh viên, STD22 có hệ số
tải cao nhất với 0,81, sau đó đến STD18 có hệ số tải l{ 0,74.
Kết luận: Từ kết quả ph}n tích dữ liệu, nghiên cứu khuyến nghị để dạy học trực tuyến th{nh
công, cần xem xét các vấn đề: thứ nhất, về khả năng truy cập internet trong tất cả c|c cơ sở
gi|o dục v{ cả tốc độ đường truyền của internet, điều n{y có thể đạt được bằng c|ch n}ng cấp
gói băng thông v{ cải thiện cơ sở hạ tầng CNTT; thứ hai, về việc người hướng dẫn v{ người
học cùng tham gia tích cực v{o thảo luận trong giờ học trực tuyến; thứ ba, c|c t{i liệu liên
quan đến dạy học trực tuyến cần đảm bảo được cung cấp c{ng kịp thời c{ng tốt để sinh viên
tham gia v{o học tập trực tuyến có thể yên t}m truy cập v{o tất cả c|c khóa học khi cần thiết.
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(Lược dịch từ Musa, M.A., Othman, M.S. (2012). Critical Success Factor in E-Learning: An
Examination of Technology and Student Factors. International Journal of Advances in
Engineering & Technology, 3(2), 140–148)
3. Các yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công trong dạy và học trực tuyến ở
các quốc gia đang phát triển: Phân tích so sánh giữa các chuyên gia và giảng viên
công nghệ thông tin
Nghiên cứu n{y x|c định các yếu tố tạo nên sự th{nh công (CSF) t|c động đến hệ thống dạy
học trực tuyến từ c|c t{i liệu v{ so s|nh tầm quan trọng tương đối giữa hai bên liên quan ở
các quốc gia đang ph|t triển, c|c chuyên gia v{ giảng viên công nghệ thông tin. C|c t|c giả đ~
thu thập 76 c}u trả lời có thể sử dụng bằng c|ch sử dụng phương ph|p Delphi v{ tiếp cận
Quy trình ph}n tích thứ bậc (AHP). Kết quả cho thấy 6 khía cạnh v{ 22 yếu tố quan trọng
quyết định sự th{nh công đối với hệ thống dạy học trực tuyến ở c|c nước đang ph|t triển. Kết
quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc thiết kế chương trình giảng dạy trong hiệu
quả học tập. Nhận thức về công nghệ, động lực v{ thay đổi h{nh vi của người học l{ điều kiện
tiên quyết để triển khai dạy học trực tuyến thành công. Khung lý thuyết về c|c yếu tố tác
động đến sự thành công trong dạy v{ học trực tuyến ở c|c nước đang ph|t triển được mô tả
như sau:
Bảng 3. Các yếu tố tác động đến sự thành công của dạy và học trực tuyến ở các quốc gia
đang phát triển
Yếu tố phụ thuộc
Đặc điểm người học

Yếu tố độc lập
Hiệu quả của m|y tính,
hiệu quả của Internet, th|i
độ đối với học trực tuyến
Đặc điểm người hướng Phản ứng kịp thời, hiệu
dẫn
quả bản th}n, kiểm so|t
công nghệ, tập trung v{o
tương t|c, th|i độ đối với
học sinh, công bằng trong
tương t|c
Thể chế và Chất lượng
Đ{o tạo máy tính, tính linh
dịch vụ
hoạt của chương trình
Cơ sở hạ tầng v{ chất Chất lượng Internet, độ tin
lượng hệ thống
cậy, tính dễ sử dụng, chức
năng hệ thống, tính tương
t|c của hệ thống, phản ứng
của hệ thống

Cơ sở dữ liệu
Arbaugh, 2002 , Chu và Chu,
2010 , Chiu và Wang, 2008 , Sun và
cộng sự, 2008
Arbaugh, 2002 , Chiu v{ cộng sự,
2007 , Liaw v{ cộng sự, 2007 , Lim
v{ cộng sự, 2007 , Sun v{ cộng sự,
2008 , Webster và Hackley, 1997
Arbaugh,
2000 , Arbaugh,
2002 , Arbaugh và Duray, 2002 , Lee,
2008
Arbaugh,
2000 , Arbaugh,
2002 , Arbaugh và Duray, 2002 , Lee,
2010 , Lim v{ cộng sự, 2007 , Pituch
và Lee, 2006 , Roca và Gagné,
2008 , Sun
v{
cộng
sự,
2008 , Webster
và
Hackley,
1997 , Wu v{ cộng sự, 2010
Arbaugh, 2002 , McKinney v{ cộng
sự, 2002 , Sun v{ cộng sự, 2008

Chất lượng khóa học v{ Chất lượng khóa học, nội
thông tin
dung phù hợp, tính linh
hoạt của khóa học
Động lực bên ngo{i
Tính hữu ích được cảm Arbaugh, 2000 , Law v{ cộng sự,
nhận, định hướng rõ ràng 2010 , Lee v{ cộng sự, 2005 , Roca
và Gagné, 2008
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Bảng 4. Trọng số AHP và thứ hạng
Kích thước

Quan điểm của chuyên gia CNTTTT
Trọng lượng

Xếp hạng

Quan điểm của giảng
viên CNTT-TT
Trọng lượng Xếp hạng

Đặc điểm người học

0,1983

1

0,1795

2

Đặc điểm người hướng
dẫn

0,1743

2

0,1647

3

Thể chế và Chất lượng
Dịch vụ

0,1522

5

0,1296

6

Cơ sở hạ tầng và chất
lượng hệ thống

0,1709

3

0,2149

1

Chất lượng khóa học và
thông tin

0,1651

4

0,1614

4

Động lực bên ngoài

0,1393

6

0,1502

5

Bảng trên cho thấy đặc điểm người học l{ khía cạnh quan trọng nhất v{ động lực bên ngo{i l{
khía cạnh ít quan trọng nhất theo ý kiến của chuyên gia công nghệ thông tin –truyền thông
(CNTT-TT). Nhưng theo ý kiến của giảng viên, cơ sở hạ tầng v{ chất lượng hệ thống l{ những
khía cạnh quan trọng nhất trong khi chất lượng thể chế v{ dịch vụ l{ những khía cạnh ít quan
trọng nhất.
Bảng 5. Thứ hạng trọng số và hệ số AHP
Yếu tố
(CSF)

Hiệu quả
của máy
tính

Góc nhìn từ chuyên gia CNTT-TT
Trọng
lượng
(toàn cầu)

Xếp hạng
(khu vực)

Xếp
hạng
(toàn
cầu)

Góc nhìn từ giảng viên CNTT-TT
Trọng
lượng
(toàn cầu)

Xếp hạng
(khu vực)

Xếp
hạng
(toàn
cầu)

0,0740

2

4

0,05298

2

8

Hiệu quả
0,0483
của Internet

3

10

0,04718

3

11

Th|i độ đối
với học tập
trực tuyến

0,0758

1

3

0,07935

1

2

Phản ứng
kịp thời

0,0354

1

12

0,03345

3

16

Hiệu quả
bản thân

0,0337

2

14

0,03507

2

15

Kiểm soát
công nghệ

0,0266

5

18

0,03176

4

19
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Góc nhìn từ chuyên gia CNTT-TT
Trọng
lượng
(toàn cầu)

Xếp hạng
(khu vực)

Góc nhìn từ giảng viên CNTT-TT

Xếp
hạng
(toàn
cầu)

Trọng
lượng
(toàn cầu)

Xếp hạng
(khu vực)

Xếp
hạng
(toàn
cầu)

0,0285

3

16

0,02693

5

20

Th|i độ đối 0,0271
với học sinh

4

17

0,03765

1

14

Công bằng
tương tác

0,0230

6

20

-

-

-

Đ{o tạo máy 0,0869
vi tính

1

1

0,05846

2

6

Tính linh
hoạt của
chương
trình

0,0653

2

5

0,07113

1

3

Chất lượng
Internet

0,0379

1

11

0,05349

1

7

độ tin cậy

0,0339

2

13

0,05191

2

9

Dễ sử dụng

0,0250

4

19

0,04475

3

13

Chức năng
hệ thống

0,0330

3

15

0,03179

5

18

Tương tác
hệ thống

0,0212

5

21

0,03291

4

17

Phản hồi hệ
thống

0,0199

6

22

-

-

-

Chất lượng
khóa học

0,0643

1

6

0,06543

1

5

Nội dung có
liên quan

0,0506

2

8

0,04897

2

10

Tính linh
hoạt của
khóa học

0,0502

3

9

0,04692

3

12

Tính hữu ích 0,0813
được cảm
nhận

1

2

0,08154

1

1

Định hướng 0,0580
rõ ràng

2

7

0,06861

2

4
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Số liệu ở bảng trên cho thấy, đ{o tạo m|y tính (0,0869), tính hữu ích được cảm nhận
(0,0813), th|i độ đối với học trực tuyến (0,0758), hiệu quả của m|y tính (0,0740) v{ tính linh
hoạt của chương trình (0,0653) l{ năm yếu tố ảnh hưởng h{ng đầu đến sự th{nh công của
việc học trực tuyến ở c|c quốc gia đang ph|t triển từ góc độ chuyên gia CNTT-TT. Tính hữu
ích được cảm nhận (0,08154), th|i độ đối với học tập trực tuyến (0,07935), tính linh hoạt của
chương trình (0,07113), định hướng rõ r{ng (0,06861) v{ chất lượng khóa học (0,06543) l{
năm yếu tố thiết yếu h{ng đầu ảnh hưởng đến sự th{nh công của dạy học trực tuyến ở c|c
nước đang ph|t triển theo quan điểm của giảng viên CNTT-TT.
Kết luận: Nghiên cứu chỉ ra rằng, đối với việc dạy học trực tuyến, động lực bên trong ít quan
trọng hơn so với động lực bên ngo{i trong hệ thống gi|o dục ở c|c nước đang ph|t triển.
Ngo{i ra, nghiên cứu n{y còn cung cấp một số ý nghĩa quan trọng trong việc x}y dựng v{ thúc
đẩy c|c hệ thống học tập điện tử hiệu quả ở c|c nước đang ph|t triển. Có nhiều bên tham gia
v{o học tập điện tử bao gồm “sự kết hợp của c|c bên liên quan kh|c nhau như người học,
người hướng dẫn, h{nh chính, giảng viên, nh}n viên kỹ thuật, người hỗ trợ v{ việc sử dụng
Internet v{ c|c công nghệ kh|c” ( Siritongthaworn v{ cộng sự, 2006, p. 139). C|c trường đại
học ở c|c nước đang ph|t triển nên đ{o tạo về m|y tính, ph|t huy lợi thế của c|c dịch vụ elearning, cung cấp động cơ thúc đẩy người dùng, cung cấp v{ quản lý c|c chương trình v{
khóa học e-learning linh hoạt, ph|t triển tính hiệu quả của m|y tính của người dùng v{ cải
thiện chất lượng của phần mềm học liệu. Đ}y l{ những yếu tố quyết định sự th{nh công được
|p dụng trong hệ thống e-learning ở c|c nước đang ph|t triển v{ đưa ra c|c h{nh động cụ thể
m{ c|c bên liên quan có thể thúc đẩy để đảm bảo e-learning thành công.
(Lược dịch từ Wannasiri Bhuasiri a , Oudone Xaymoungkhoun b,1 , Hangjung Zo b,*, Jae Jeung
Rho b,2 , Andrew P. Ciganek (2012). Critical Success Factors for e-learning in developing
countries: A comparative analysis between ICT experts and faculty. Computers & Education, 58
(2012) 842-855)
4. Các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của đào tạo từ xa trong giáo dục đại
học: Tổng quan nghiên cứu tài liệu
Nghiên cứu này tổng quan t{i liệu, ph}n tích v{ tổng hợp từ 19 b{i b|o trong suốt giai đoạn từ
năm 2000-2012 được chọn l{m căn cứ tham khảo của đại học Chulalongkorn. Từ kết quả ph}n
tích dữ liệu, nghiên cứu đ~ x|c định c|c yếu tố tạo nên sự th{nh công của dạy học trực tuyến
gồm: 1) Quản lý thể chế; 2) Môi trường học tập; 3) Thiết kế giảng dạy; 4) Hỗ trợ dịch vụ v{ 5)
Đ|nh gi| khóa học.
Quản lý thể chế: Quản lý thể chế có ý nghĩa quan trọng đối với sự th{nh công của cấp quản lý
liên quan (Rockart, 1979:87). Đ}y l{ c|c quy trình định hướng kinh doanh có quan điểm v{ tập
trung v{o c|c vấn đề ảnh hưởng đến tổ chức, như quản trị kinh doanh, c|c vấn đề học tập, dịch
vụ sinh viên…. Vì vậy, c|c khóa học trực tuyến cần phải có chương trình dự kiến cần thiết
(Pawlowski, 2020; ENQA, 2005; Puri, 2012), bằng c|ch bao gồm c|c yếu tố độc lập: Nghiên cứu
thị trường; Khung chương trình đ{o tạo; Kế hoạch hoạt động; Hiệu quả về chi phí
Môi trường học tập: L{ nơi m{ sinh viên truy cập trực tuyến, sử dụng hệ thống để truy cập v{o
khóa học trực tuyến v{ giao tiếp, nhận trợ giúp của người hướng dẫn v{ nhận đ|nh gi| kết quả
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học tập (Lennon &Maurer, 2003 trích trong Bhuasiri & cộng sự, 2012). Môi trường học tập trực
tuyến bao gồm hướng dẫn v{ hỗ trợ của trường đại học (Selim, 2007). Môi trường học tập phải
thoải m|i về mọi mặt như thể chất, sự tin tưởng, tôn trọng, hữu ích v{ tự do (Wands v{ Blanc,
2001). Tuy môi trường học tập trực tuyến không ảnh hưởng cao đến kết quả học tập nhưng nó
có tiềm năng ph|t triển môi trường học tập thích hợp trong một khóa học trực tuyến. Yếu tố n{y
gồm c|c yếu tố độc lập: Hệ thống quản lý khóa học; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Học tập tương t|c;
Truy cập v{ điều hướng.
Thiết kế giảng dạy: Thiết kế b{i giảng cho học tập trực tuyến tập trung v{o việc học v{ dạy, ví
dụ, c|c tùy chọn b{i tập, khóa học tương t|c, phong c|ch học tập, công cụ đa phương tiện, công
nghệ. Yếu tố n{y gồm c|c yếu tố độc lập: L{m rõ c|c mục tiêu; Chất lượng nội dung; Chiến lược
học tập; T}m lý học; Đ|nh gi| học tập.
Hỗ trợ dịch vụ: Học tập từ xa hay học tập trực tuyến không thể đạt kết quả mục tiêu đề ra nếu
không có công nghệ v{ c|c yếu tố hỗ trợ. C|c nguồn lực của tổ chức l{ những yếu tố phải được
ph|t triển trong hệ thống hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ học tập (Harasim, 2003; Mosakhani & Jamporazmey, 2010; Puri, 2012; Chantanarungpak, 2010). Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đ|ng kể đến
sự h{i lòng v{ hạnh phúc của sinh viên v{ giảng viên trong dạy v{ học (Allen & Sea-man, 2005;
Slim, 2005; Penn State, 2008; Bhuasiri, 2012). C|c dịch vụ bao gồm việc cung cấp c|c hỗ trợ bao
gồm khả năng truy cập thiết bị v{ đ{o tạo m|y tính-{ những yếu tố quan trọng trong học tập
trực tuyến (Lee, 2008). Ngo{i ra, c|c dịch vụ bao gồm c|c mối quan t}m h{nh chính như l{ quản
lý, t{i trợ, bảo trì v{ cung cấp nguồn lực liên quan chủ yếu đến sự h{i lòng của sinh viên v{ sự
h{i lòng của người hướng dẫn (Ozkan & Koseler, 2009). C|c yếu tố độc lập bao gồm: Đ{o tạo;
Những công cụ truyền thông; Bộ phận hỗ trợ.
Đánh giá khóa học: Yếu tố n{y đ|nh gi| mức độ th{nh công trong việc triển khai dạy học trực
tuyến. Tất cả c|c giai đoạn đều cung cấp thước đo đảm bảo chất lượng cho c|c khóa học trực
tuyến nhằm phục vụ nhu cầu học trực tuyến của cơ sở. (ENQA, 2005; Masrom, Zainon &
Rahiman, 2008; Bhuasiri; 2012). Đ|nh gi| l{ chìa khóa để học trực tuyến chất lượng, v{ lập kế
hoạch cho qu| trình l{ chìa khóa để đ|nh gi|. Đ|nh gi| khóa học bao gồm đ|nh gi| quá trình
trong quản lý dự |n v{ đ|nh gi| tổng kết trong kế hoạch thực hiện. Qu| trình đ|nh gi| phải bao
gồm tất cả c|c khía cạnh của khóa học trực tuyến, để đảm bảo rằng c|c hệ thống đ{o tạo từ
xađạt được c|c mục tiêu của khóa học. (Pawlowski, 2002; ENQA, 2005; Chantanarungpak,
2010; Musa & Othman, 2012; Puri, 2012). Đ}y l{ bước cuối cùng để đảm bảo rằng c|c ứng dụng
học trực tuyến không phải l{ r{o cản đối với việc học.
(Lược dịch từ Bussakorn Cheawjindakarn, Praweenya Suwannatthachote, Anuchai
Theeraroungchaisri (2013). Critical Success Factors for Online Distance Learning in Higher
Education: A Review of the Literature. Creative Education, Vol.3 No.8B)
5. Khung lý thuyết về các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong triển
khai học tập trực tuyến ở giáo dục đại học: Tổng quan nghiên cứu
Nghiên cứu n{y trình b{y khung kh|i niệm c|c yếu tố quan trọng quyết định sự th{nh công
trong triển khai dạy học trực tuyến ở gi|o dục đại học, bắt nguồn từ khảo s|t chuyên s}u về tổng
quan t{i liệu. Mục tiêu nghiên cứu n{y l{ x|c định c|c yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc
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triển khai th{nh công dạy học trực tuyến. C|c ph|t hiện giúp l{m rõ c|c vấn đề liên quan đến
việc triển khai dạy học trực tuyến trong cả gi|o dục đại học chính quy v{ không chính quy, và
theo cách này, góp phần ph|t triển c|c chương trình được thiết kế để giải quyết c|c vấn đề liên
quan.
Nghiên cứu tổng quan t{i liệu từ 57 b{i b|o quan trọng v{ chuyên s}u về vấn đề nghiên cứu n{y
từ cơ sở dữ liệu Google v{ Google Scholar với lần lượt l{ 42 v{ 15 b{i. Sau qu| trình nghiên cứu,
31 b{i b|o (25 b{i từ Google v{ 6 b{i từ Google Scholar) đủ tiêu chí chất lượng được thông qua
để tổng quan nghiên cứu t{i liệu. Khung lý thuyết về c|c yếu tố quan trọng khi triển khai thành
công dạy học trực tuyến trong gi|o dục đại học được đề xuất như sau:
Các yếu tố về nguồn lực
Các yếu tố về thể chế

Các yếu tố về công nghệ

Các yếu tố về sư phạm

Các yếu tố về quản lý

Các yếu tố quan
trọng t|c động tới
sự thành công khi
triển khai dạy học
trực tuyến trong
giáo dục đại học

Các yếu tố về dân tộc

Các yếu tố về đ|nh gi|

Các yếu tố về tương t|c x~ hội
Sơ đồ 1. Khung lý thuyết về các yếu tố quan trọng tác động tới sự thành công khi triển
khai dạy học trực tuyến trong giáo dục đại học
Kết quả của nghiên cứu x|c định 8 nhóm yếu tố:
-

Yếu tố công nghệ có mối tương quan với yếu tố sư phạm v{ l{ một trong những yếu tố
quan trọng trong triển khai dạy học trực tuyến

-

Yếu tố thể chế có mối tương quan với yếu tố sư phạm v{ những yếu tố n{y có ảnh hưởng
đến việc triển khai dạy học trực tuyến trong gi|o dục đại học

-

Yếu tố sư phạm có t|c động đến triển khai dạy học trực tuyến trong gi|o dục đại học v{
tương quan với yếu tố công nghệ v{ thể chế

-

Yếu tố quản lý có t|c động đến triển khai dạy học trực tuyến trong gi|o dục đại học, tuy
nhiên yếu tố quản lý có mối tương quan với yếu tố công nghệ

-

Yếu tố đạo đức cũng t|c động đến người hướng dẫn v{ người học để triến khai dạy học
trực tuyến trong gi|o dục đại học. Hơn nữa, yếu tố n{y tương quan với yếu tố sư phạm
v{ công nghệ

-

Yếu tố đ|nh gi| tương quan với yếu tố sư phạm.

-

Yếu tố nguồn lực cũng ảnh hưởng đến sự can thiệp của người hướng dẫn v{ sự tham gia
của người học. Những yếu tố n{y có quan hệ với yếu tố công nghệ.
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Yếu tố tương t|c x~ hội giữa người hướng dẫn v{ người học cũng t|c động đến triển khai
dạy học trực tuyến trong gi|o dục đại học. V{ yếu tố n{y tương quan với yếu tố đạo đức.

(Lược dịch từ Sujit K. Basak, Marguerite Wotto, Paul Bélanger (2016). A Framework on the
Critical Success Factors of E-Learning Implementation in Higher Education: A Review of the
Literature. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of
Educational and Pedagogical Sciences Vol:10, No:7, 2016).

II. YẾU TỐ RÀO CẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

1. Các rào cản trong dạy học trực tuyến ở giáo dục phổ thông và đào tạo giáo viên
Công trình này tổng quan những r{o cản trong việc sử dụng công nghệ gi|o dục thông qua môi
trường trực tuyến ở bậc tiểu học v{ trung học. Nghiên cứu đ~ nêu bật 9 r{o cản: học thuật, t{i
chính, địa lý, quản trị, quản lý lao động, ph|p lý, hỗ trợ học sinh, kĩ thuật v{ văn hóa. Phân tích
các t{i liệu về những r{o cản đối với việc sử dụng công nghệ gi|o dục ở gi|o dục phổ thông cho
thấy yếu tố học thuật, văn hóa v{ kĩ thuật là những yếu tố được quan t}m chính; sau đó đến yếu
tố quản lý lao động v{ t{i chính; ít hoặc không đề cập đến c|c yếu tố về địa lý, quản trị, hỗ trợ
học sinh v{ ph|p lý khi phổ biến công nghệ. Để kiểm tra liệu việc dạy học qua trung gian m|y
tính ở môi trường trực tuyến có phải l{ một lĩnh vực quan trọng của công nghệ gi|o dục ở bậc
phổ thông hay không, bộ s|ch bốn tập mới xuất bản gần đ}y có tựa đề “Wired Together:
Computer Mediated Communication in K-12” đ~ được ph}n tích. Việc tổng hợp bảy mươi hai
(72) chương trong bốn cuốn s|ch n{y, hầu hết l{ nghiên cứu điển hình, thể hiện khối lượng kinh
nghiệm đ|ng kể trong việc dạy v{ học trực tuyến bậc gi|o dục phổ thông và đ{o tạo gi|o viên dự
bị v{ tại chức. Việc ph}n tích nội dung đ~ được thực hiện 1) để x|c định số lượng r{o cản trong
dạy trực tuyến v{, 2) để x|c định tần suất từng loại r{o cản cụ thể được đề cập, tức l{, để chỉ ra
mức độ nghiêm trọng được nhận thức của những vấn đề n{y. Kết quả kh| phù hợp khi so s|nh
với t{i liệu tổng quan về công nghệ gi|o dục.
Việc tổng hợp t{i liệu trong 4 cuốn s|ch cho thấy trong số 72 chương có 52 chương (72,2%) đề
cập đến c|c yếu tố r{o cản trong việc dạy v{ học trực tuyến; trong đó có 49/72 chương (68,1%)
chỉ ra c|c yếu tố về r{o cản tập trung chủ yếu ở 04 vấn đề: học thuật, quản lý lao động, kĩ thuật
v{ văn hóa. V{ trong 52 chương nói trên có tất cả 261 lần c|c yếu tố r{o cản được b|o c|o với
tần suất: các yếu tố về học thuật được b|o c|o với n=30 ( 11,5%); các yếu tố về quản lý lao động
với n=29 ( 11,1%); các yếu về kĩ thuật với tần suất n =67( 25,7%) và nhiều nhất l{ c|c yếu tố về
văn hóa với tần suất báo cáo n=89 ( 34,1%) . Cụ thể:
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Bảng 6. Những rào cản trong dạy học trực tuyến ở giáo dục phổ thông
Các khía
Các yếu tố chính
cạnh/lĩnh
vực
Học thuật Lịch học; thiết kế khóa học không đầy đủ; khả năng chuyển nhượng; bảng
điểm; qu| trình đ|nh gi|; chương trình gi|o dục; qu| trình phê duyệt
chương trình gi|o dục; sự công nhận; bất bình đẳng (ví dụ: khuyết tật học
tập; giới tính; cuộc đua); đặt c}u hỏi về gi| trị gia tăng của công nghệ/phần
mềm; vấn đề đạo đức; thiếu thời gian của học sinh; sĩ số lớn; thiếu sự hỗ
trợ của gi|o viên đối với học sinh trong học tập sử dụng công nghệ
Tài chính Mức học phí; phí công nghệ; hợp đồng liên kết; c|c quy định t{i khóa của
nh{ nước; mô hình kinh doanh; tiếp thị; thiếu phần cứng/phần mềm/con
người; tính bền vững v{ dựa v{o sự hỗ trợ của doanh nghiệp v{ cộng
đồng; chia sẻ doanh thu với c|c phòng ban; cạnh tranh với c|c đơn vị kinh
doanh khác
Địa lý
Giới hạn khu vực kinh doanh; múi giờ kh|c nhau; học phí địa phương so
với ngo{i khu vực; hiệp định liên kết; vấn đề đa văn hóa
Quản trị
Gi|m s|t đơn lẻ so với hội đồng quản trị; bố trí nh}n sự; cấu trúc hiện có so
với cấu trúc mới nổi (ví dụ: hình th{nh công ty con đ{o tạo từ xa); hỗ
trợ/c|c vấn đề h{nh chính; chiến lược
Quản lý Lương thưởng v{ khối lượng công việc; thăng chức v{ nhiệm kì; khuyến
lao động
khíc ph|t triển lao động; quyền sở hữu trí tuệ / quyền sở hữu; đ{o tạo gi|o
viên; sự tương đồng với c|c hợp đồng công đo{n hiện có; thiếu thời gian
của gi|o viên / gi|o viên
Pháp lý
Sử dụng hợp lý; bản quyền; tr|ch nhiệm của giáo viên, học sinh và nhà
trường; tội phạm m|y tính, tin tặc, vi phạm bản quyền phần mềm, virus
máy tính
Hỗ trợ học Lời khuyên; sự tư vấn; truy cập thư viện; cung cấp dịch vụ nguyên vật liệu;
sinh
đ{o tạo học sinh; kiểm tra tiến sĩ
Kĩ thuật
Thiếu độ tin cậy của hệ thống; thiếu kết nối / truy cập; không đủ số lượng
/ loại phần cứng / phần mềm; vấn đề thiết lập; cơ sở hạ tầng thiếu thốn;
hỗ trợ kỹ thuật không đầy đủ; bảo trì phần cứng / phần mềm không đầy
đủ
Văn hóa
Sự phản kh|ng của gi|o viên hoặc học sinh đối với sự đổi mới / phương
ph|p mới; phản kh|ng với sự thay đổi; khó tuyển dụng gi|o viên hoặc học
sinh; thiếu hiểu biết về gi|o dục từ xa v{ những gì liên quan đến hoạt động
từ xa; thiếu tầm nhìn / sứ mệnh chung; c|c vấn đề đa văn hóa; tốc độ thay
đổi chậm; thiếu gi|o viên có thể l{m mô hình sử dụng hiệu quả; qu| tải
thông tin

Tần
suất
(n)

30

1.5
9
14
29

4
4
67

89

Tóm lại, nghiên cứu n{y l{ nghiên cứu đ|nh gi| tổng quan t{i liệu, có sự tham gia của c|c gi|o
viên giảng dạy trực tuyến v{ c|c gi|o viên sử dụng công nghệ gi|o dục cũng như c|c đối tượng
liên quan việc dạy v{ học trực tuyến kh|c như: học sinh; c|n bộ quản lý trường học; phụ huynh
học sinh. Mỗi đối tượng tham gia có thể có nhận thức kh|c nhau về c|c r{o cản đối với việc dạy
v{ học trực tuyến trong cơ sở gi|o dục của họ.
(Lược dịch từ Zane L.Berge, Susan E.Mrozowski (1999). Barriers to Online Teaching in
Elementary Secondary, and Teacher Education. Canadian Journal of Educational
Communication Vol.27, No.27, 125-138).
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2. Một số rào cản của sinh viên trong học tập trực tuyến thông qua nghiên cứu về
phân tích nhân tố
Đ}y là nghiên cứu ph}n tích nh}n tố kh|m ph| quy mô lớn (n = 1,056) đ~ x|c định c|c cấu trúc
cơ bản bao gồm r{o cản của sinh viên đối với việc học trực tuyến. 08 yếu tố được tìm thấy l{ (a)
c|c vấn đề h{nh chính, (b) tương t|c x~ hội, (c) kỹ năng học tập, (d) kỹ năng kỹ thuật, (e) động
lực của người học, (f) thời gian v{ hỗ trợ cho c|c nghiên cứu, (g) chi phí v{ khả năng tiếp cận với
Internet, v{ (h) c|c sự cố kỹ thuật. C|c biến số độc lập ảnh hưởng đ|ng kể đến xếp hạng của sinh
viên đối với c|c yếu tố r{o cản n{y bao gồm: giới tính, độ tuổi, d}n tộc, loại hình cơ sở học tập, tự
đ|nh gi| về kỹ năng học tập trực tuyến, hiệu quả của việc học trực tuyến, mức độ thích học trực
tuyến, đối xử th{nh kiến trong c|c lớp học truyền thống v{ số lượng trong số c|c khóa học trực
tuyến đ~ ho{n th{nh. Nghiên cứu n{y thực hiện 02 cuộc khảo s|t ở pha nghiên cứu thử nghiệm
và pha nghiên cứu chính thức.
Ở pha nghiên cứu thử nghiệm, các t|c giả đ~ tìm ra 06 yếu tố r{o cản đối với việc học tập
trực tuyến của học sinh: (1) Thời gian/sự gi|n đoạn l{ một nhóm có liên quan đến c|c r{o
cản được nhận diện đối với việc học sinh d{nh thời gian cho việc học trực tuyến v{ những
gi|n đoạn có thể l{m ngắt qu~ng việc học của học sinh; (2) Cơ sở hạ tầng/dịch vụ hỗ trợ. Từ
quan điểm của sinh viên, c|c yếu tố của nhóm n{y liên quan đến c|c vấn đề m{ người hướng
dẫn hoặc tổ chức có thể kiểm so|t; (3) Động lực: Việc ph}n nhóm n{y liên quan đến c|c qu|
trình t}m lý khiến học sinh kiên trì đạt được mục tiêu học tập của mình; (4) Kỹ năng tiên
quyết: Nhóm n{y bao gồm c|c lĩnh vực m{ hầu hết sinh viên tin rằng họ cần phải th{nh thạo
ở một mức độ nhất định trước khi bước v{o lớp học trực tuyến; (5) Kỹ thuật: Phân nhóm này
đề cập đến việc sinh viên cảm thấy thoải m|i với hệ thống trực tuyến v{ phần mềm/phần
cứng đang được sử dụng trong học tập trực tuyến; (6) X~ hội:Ph}n nhóm n{y đề cập đến môi
trường học tập được tạo ra để học tập trực tuyến phải th}n thiện v{ mang tính x~ hội, v{ một
môi trường học tập được thúc đẩy. Điều n{y cho thấy việc thúc đẩy mối quan hệ giữa con
người với nhau, ph|t triển sự gắn kết nhóm, duy trì nhóm như một đơn vị, v{ theo những
cách khác nhau sẽ giúp các thành viên cùng hợp t|c vì mục tiêu chung.
Ở pha nghiên cứu chính thức, tìm ra được 47 yếu tố r{o cản chia v{o 08 nhóm yếu tố r{o cản
(như trình b{y phía trên). Qua ph}n tích kết quả khảo s|t, c|c yếu tố r{o cản được đ|nh gi|
từ mức độ t|c động quan trọng nhất đến mức độ t|c động ít quan trọng nhất. Kết quả ph}n
tích cho thấy, r{o cản về thiếu tương t|c x~ hội l{ r{o cản được đ|nh gi| với mức độ tác động
quan trọng nhất nhất, với mean (M) = 2,356; tiếp theo l{ c|c vấn đề h{nh chính/người hướng
dẫn với M bằng 2,05; thời gian v{ hỗ trợ cho c|c nghiên cứu v{ động lực của người học có M
đều bằng 1,91; c|c r{o cản t|c động ít quan trọng hơn l{ những vấn đề về kĩ thuật; chi phí v{
truy cập v{o internet với M lần lượt l{ 1,70 v{ 1,60; và cuối cùng l{ 02 nhóm yếu tố những kĩ
năng kĩ thuật v{ những kĩ năng học tập l{ những r{o cản t|c động ít quan trọng nhất đối với
việc học tập trực tuyến của học sinh với M lần lượt bằng 1,30 v{ 1,20.
(Lược dịch từ Lin Y. Muilenburga* and Zane L. Bergeb (2005), Student Barriers to Online
Learning: A factor analytic study, Distance Education Vol. 26, No. 1, May 2005, pp. 29–48)
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3. Tạo lớp học nâng cao công nghệ, lấy người học làm trung tâm: Niềm tin, nhận
thức, rào cản và nhu cầu hỗ trợ của giáo viên trung học phổ thông
Bài báo này dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến 126 gi|o viên để thu thập dữ liệu, phân tích
nhằm phát hiện ra các cách hỗ trợ giáo viên trong thực tế để tạo ra lớp học ứng dụng công
nghệ, lấy người học làm trung tâm và thảo luận về các yếu tố rào cản cũng như nhu cầu thúc
đẩy phát triển nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông.
Phiếu khảo sát đề cập đến 11 chỉ tiêu về rào cản được xếp hạng theo thang điểm từ 1 (không
phải là rào cản) đến 3 (một rào cản lớn). Bảng dưới đ}y thể hiện thứ tự xếp hạng của các rào
cản:
Bảng 7. Thứ tự xếp hạng của các rào cản
Các rào cản
Thiếu công nghệ
Thiếu thời gian
Đ|nh gi| (kiểm tra tỷ lệ học sinh trung học phổ thông và quốc gia)
Rào cản trong nh{ trường (l~nh đạo nh{ trường, lịch học nhà
trường, nguyên tắc nh{ trường
Thiếu kiến thức về việc hướng dẫn lấy người học làm trung tâm
(phương ph|p đ{o tạo)
Thiếu kiến thức về cách tích hợp công nghệ v{o hướng dẫn lấy
người học l{m trung t}m (đ{o tạo về kĩ thuật tích hợp công nghệ)
Thiếu hỗ trợ về công nghệ
Văn hóa chủ thể (tập hợp chung các thực hành và kì vọng được thể
chế hóa đ~ ph|t triển xung quanh một môn học cụ thể ở trường
Thiếu kiến thức về công nghệ
Th|i độ đối với hướng dẫn lấy người học làm trung tâm
Th|i độ với công nghệ

Giá trị
trung bình
1,74
1,71
1,66
1,46

Độ lệch
chuẩn
0,74
0.69
0,73
0,59

1,44

0,59

1,44

0,59

1,39
1,35

0,62
0,54

1,33
1,05
1,03

0,48
0,29
0,22

Từ kết quả phân tích cho thấy, “thiếu công nghệ” và “thiếu thời gian” là hai rào cản lớn nhất.
Khoảng 57% cho rằng “thiếu công nghệ” và “thiếu thời gian” là rào cản hoặc trở ngại lớn. Hơn
một nửa số người tham gia (51%) coi “đ|nh gi|” là một rào cản hoặc rào cản lớn. Về kiến
thức, khoảng 35% cho rằng “thiếu kiến thức về việc hướng dẫn lấy người học làm trung tâm”
và “thiếu kiến thức về cách tích hợp công nghệ v{o hướng dẫn lấy người học l{m trung t}m”
là những rào cản để tạo ra các lớp học nâng cao công nghệ, lấy người học làm trung tâm.
Những người tham gia cho điểm xếp hạng thấp nhất đối với "th|i độ đối với công nghệ" và
"th|i độ đối với hướng dẫn lấy người học làm trung tâm". Hầu hết (98%) tin rằng “th|i độ
đối với hướng dẫn lấy người học làm trung tâm” không phải là rào cản.
Qua nghiên cứu cho thấy, thay đổi mô hình đ{o tạo là một điều thú vị, tuy nhiên, giáo viên
dường như phải đối mặt với nhiều rào cản, trong đó mô hình đ{o tạo trực tuyến lấy người
học làm trung tâm thì rào cản về công nghệ, thời gian v{ đ|nh gi| l{ những rào cản khó khăn
nhất mà giáo viên sẽ gặp phải.
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(Lược dịch từ Yun-Jo An & Charles Reigeluth (2011). Creating Technology-Enhanced, LearnerCentered Classrooms. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28:2, 54-62, DOI:
10.1080/21532974.2011.10784681)
4. Tổng quan nghiên cứu các rào cản trong môi trường học tập trực tuyến: Vai trò
của chủng tộc và giới tính
Công trình chỉ ra xu hướng ng{y c{ng tăng của số lượng lớn người học l{ người lớn tham gia
học tập trực tuyến. Xu hướng n{y thực sự quan trọng trong việc thúc đẩy ph|t triển x~ hội
học tập, thiết kế chương trình giảng dạy v{ quản lý c|c chương trình phù hợp với bản chất v{
đặc điểm nhu cầu học tập của người lớn. Người học trưởng th{nh được thúc đẩy để đạt được
bằng đại học hoặc mở rộng kiến thức v{ kỹ năng hiện có và được thúc đẩy bởi gi| trị tiền tệ
liên quan đến việc học cao hơn. Thống kê của Trung t}m Gi|o dục Quốc gia cho thấy sự gia
tăng ghi danh v{o đại học từ năm 2001 đến năm 2009, với dấu hiệu cho thấy xu hướng n{y sẽ
tiếp tục tăng (Trung t}m Thống kê Gi|o dục Quốc gia, 2011), v{ phần lớn việc học n{y diễn ra
trên môi trường trực tuyến. Do đó, những c}u hỏi quan trọng cần được giải quyết bao gồm:
Đ}u l{ r{o cản khi tham gia học tập trực tuyến? Giới tính hay chủng tộc có đóng vai trò như
một r{o cản không? Nếu vậy, l{m thế n{o để giảm thiểu khó khăn khi tham gia học tập trực
tuyến? Ngoài ra, công trình nghiên cứu n{y cũng đề cập tới hiệu quả của lớp học truyền thống
v{ cho rằng cũng l{ công bằng để có một nghiên cứu giúp môi trường học tập trực tuyến hiệu
quả. Do vậy, nhóm t|c giả tìm hiểu c|c b{i b|o công bố từ năm 1990 đến 2013 để tổng quan
nghiên cứu v{ đưa ra một số r{o cản m{ những người tham gia v{o môi trường học tập trực
tuyến gặp phải: r{o cản về công nghệ, r{o cản về cấu trúc, r{o cản về văn hóa v{ r{o cản về
giới tính, nhằm khắc phục những khó khăn cũng như n}ng cao hiệu quả của việc học trực
tuyến trong tương lai.
R{o cản công nghệ: bao gồm những khó khăn hoặc không tiếp cận được m|y tính, thiếu c|c kĩ
năng về m|y tính v{ những yếu tố kh|c cản trở quyền truy cập v{o học tập trực tuyến
(Selwyn, 1998; Kirkup, 2001; Miller, Kennedy, và Leung, 2000).
R{o cản về cấu trúc: Những r{o cản cấu trúc tiếp tục cản trở nhiều tới nỗ lực của người dân
tộc nhằm đạt được th{nh công về kinh tế. Ph}n biệt chủng tộc v{ sự ph}n biệt lớn trong cấu
trúc chủng tộc đ~ khắc s}u v{o cơ cấu x~ hội Hoa Kỳ v{ dẫn đến những bất công v{ ph}n biệt
đối xử trong chính s|ch v{ thực tiễn x~ hội, kinh tế, gi|o dục v{ chính trị. Ph}n biệt chủng tộc
có cấu trúc dẫn đến việc thực thi v{ chính s|ch có lợi cho một số nhóm nhất định, nhưng c|c
nhóm kh|c phải trả gi| (Barker, 2003; Barndt, 1991).
R{o cản văn hóa: Từ l}u, người ta hiểu rằng có tương quan chặt chẽ giữa văn hóa v{ học tập
(Guild, 1994). Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu thực nghiệm về ảnh hưởng của c|c thuộc tính văn
hóa đối với người trưởng th{nh khi tham gia học tập trực tuyến. Không có phong c|ch học
tập ưa thích n{o được tất cả người học chấp nhận. Ngay cả những c| nh}n trong cùng một
nhóm d}n tộc hoặc văn hóa cũng không học cùng một c|ch. Hiểu biết về phong c|ch học tập,
kiến thức nền tảng v{ kinh nghiệm sống của người tham gia l{ những yếu tố quan trọng khi
tạo điều kiện đa dạng đối tượng người học trưởng th{nh. Vasquez (1990) nhận thấy rằng,
động cơ học tập được n}ng cao đ|ng kể khi có sự hỗ trợ phù hợp với phong c|ch học tập của
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sinh viên. C|c phong c|ch học tập kh|c nhau được liên kết với c|c nhóm văn hóa khác nhau.
Theo Dunn v{ Griggs (1995), phong c|ch học tập kh|c nhau giữa c|c nhóm văn hóa v{ c|c
thành viên trong một nhóm văn hóa có xu hướng chia sẻ c|c phong c|ch học tập chung. Với
bối cảnh n{y, với giả định rằng c|c nhóm văn hóa kh|c nhau sẽ có những trải nghiệm học tập
kh|c nhau trong môi trường học tập trực tuyến. Người Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi
c|c thực h{nh văn hóa có nguồn gốc từ c|c cộng đồng cụ thể ở Ch}u Phi, trực tiếp hoặc thông
qua c|c truyền thống Da đen-Caribê v{ Mỹ Latinh có nguồn gốc từ cộng đồng người gốc Phi.
Tương tự như vậy, nền văn hóa của nhiều cộng đồng gốc T}y Ban Nha / Latino có nguồn gốc
s}u xa từ truyền thống của c|c d}n tộc bản địa ở Caribe, Mesoamerica v{ Nam Mỹ. Trong cả
hai nền văn hóa, c|c thiết chế x~ hội như nh{ thờ v{ gia đình l{ tối quan trọng, đ~ củng cố v{
t|i tạo tính độc đ|o của văn hóa. Điều n{y có nghĩa l{ mặc dù con ch|u của c|c d}n tộc bản địa
ở ch}u Phi, ch}u Mỹ v{ ch}u Âu lớn lên trong sự gần gũi về thể chất với nhau, nhưng quan
điểm văn hóa v{ phong c|ch học tập tương ứng có thể kh|c nhau đ|ng kể. Người Mỹ da trắng
có xu hướng ph}n tích, theo chủ nghĩa c| nh}n v{ độc lập trong phong c|ch học tập của họ.
Người Mỹ gốc T}y Ban Nha / Latinh v{ người Mỹ gốc Phi có xu hướng to{n diện, theo chủ
nghĩa tập thể v{ phụ thuộc v{o lĩnh vực trong phong c|ch học tập của họ (Smith v{ Ayers,
2006). Những dấu ấn văn hóa v{ sự kh|c biệt văn hóa n{y phải được thừa nhận v{ giải thích
không chỉ trong môi trường học tập truyền thống, m{ còn trong môi trường học tập trực
tuyến.
Sự kh|c nhau về giới tính: Sự kh|c biệt về giới trong tương t|c v{ h{nh vi trực tuyến dường
như phụ thuộc v{o ngữ cảnh (Chyung, 2007). Phụ nữ có xu hướng thể hiện h{nh vi x~ hội
trực tuyến nhiều hơn nam giới. Nam giới trong c|c lớp học trực tuyến đăng nhiều tin nhắn
hơn học sinh nữ, nhưng học sinh nữ đăng nhiều tin nhắn x~ hội “tương t|c” hơn học sinh nam
(Barrett v{ Lally, 1999). Tuy nhiên, trong tất cả c|c nhóm nữ, họ tham gia viết nhiều tin nhắn
hơn đ|ng kể so với c|c nhóm nam trong c|c lớp học trực tuyến kh|c, nhưng khi tham gia v{o
môi trường trực tuyến hỗn hợp giới tính, h{nh vi trực tuyến của họ dường như đ~ thay đổi.
Cũng chính những sinh viên nữ n{y viết ít hơn trong c|c nhóm giới tính hỗn hợp (Bostick, v{
Lizhi, 2005).
Việc xem xét c|c t{i liệu hiện có về vai trò của chủng tộc, giới tính, d}n tộc v{ văn hóa trong
môi trường học tập trực tuyến cho thấy những vấn đề quan trọng m{ c|c nh{ gi|o dục cần
tham gia trong việc tạo điều kiện cho c|c khóa học trực tuyến. Sinh viên da m{u - bao gồm cả
người Mỹ gốc Phi v{ người gốc T}y Ban Nha - có phong c|ch học tập v{ sở thích bị ảnh hưởng
bởi nền văn hóa v{ trải nghiệm độc đ|o của họ như những nhóm bị gạt ra ngo{i lịch sử ở Hoa
Kỳ. Hầu hết c|c lớp học trực tuyến được ph|t triển với giả định sai lầm rằng tất cả người học
l{ đồng nhất về phong c|ch học v{ sở thích. Giả định n{y đặc quyền cho những người học l{
nam da trắng.
Tổng quan t{i liệu n{y cũng tiết lộ rằng mặc dù khoảng c|ch kỹ thuật số giữa nam giới v{ nữ
giới không phải l{ một vấn đề đ|ng kể trong môi trường học tập trực tuyến, c|c nh{ gi|o dục
phải chú ý đến sự kh|c biệt trong phong c|ch học tập giữa nam giới v{ nữ giới. Nữ giới là
những người biết kết nối v{ họ thích sự hợp t|c v{ thấu hiểu quan t}m trong môi trường học
tập trực tuyến. Mặt kh|c, nam giới có xu hướng không phải l{ người biết kết nối. Nam giới có
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xu hướng quyết đo|n trong phong c|ch giao tiếp trực tuyến của họ, trong khi phong c|ch học
tập của nữ giới có xu hướng dựa trên ngữ cảnh. Đó l{ nữ giới tham gia nhiều hơn khi lớp học
trực tuyến có giới tính đơn (nữ).
C|c nh{ gi|o dục chịu tr|ch nhiệm thiết kế v{ tạo điều kiện thuận lợi cho c|c khóa học trực
tuyến phải tìm hiểu v{ c}n nhắc nhiều khía cạnh đa dạng kh|c nhau trong môi trường học tập
trực tuyến để thiết kế c|c khóa học phù hợp với sự kh|c biệt trong phong c|ch học tập v{
giao tiếp giữa nam giới, nữ giới, người Mỹ gốc Phi, người T}y Ban Nha v{ c|c nhóm d}n tộc bị
gạt ra ngo{i lịch sử kh|c.
(Lược dịch từ Palmer, Glenn A.; Bowman, Lorenzo; and Harroff, Pamela (2013). "Literature
Review: Barriers to Participation in the Online Learning Environment: The Role of Race and
Gender".
Adult
Education
Research
Conference.
https://newprairiepress.org/aerc/2013/papers/36)
5. Các rào cản chính đối với việc tham gia giảng dạy trực tuyến ở các nước đang phát
triển theo quan điểm của các giảng viên Iran
Mặc dù hệ thống gi|o dục đại học ở c|c nước đang ph|t triển như Iran đ~ |p dụng phương
ph|p gi|o dục trực tuyến, nhưng họ đang phải đối mặt với những th|ch thức đ|ng kể trong
qu| trình chuyển đổi n{y, một trong số đó l{ thiếu sự tham gia của giảng viên trong giảng
dạy trực tuyến. Do đó, nghiên cứu n{y nhằm kh|m ph| c|c r{o cản v{ c|c yếu tố ảnh hưởng
đến việc thiếu sự tham gia n{y. Các nh{ nghiên cứu đ~ ph|t triển khung lý thuyết của họ dựa
trên việc xem xét kỹ lưỡng khối kiến thức hiện có, đồng thời xem xét c|c đặc điểm văn hóa
của Iran với tư c|ch l{ một quốc gia đang ph|t triển. Một bảng c}u hỏi được thiết kế riêng để
tìm hiểu về sự tồn tại của ba nhóm r{o cản, cụ thể l{ yếu tố c| nh}n, th|i độ v{ bối cảnh, đ~
được gửi đến cho tất cả c|c giảng viên l{ ứng cử viên cung cấp c|c khóa học trực tuyến tại
một trong những trường đại học h{ng đầu trong nước. Dữ liệu nhận về được ph}n tích bằng
c|c thử nghiệm mô tả v{ suy luận của Friedman, t-Test và ANOVA. Kết quả phù hợp với kết
quả nghiên cứu ở c|c nước đang ph|t triển kh|c, nơi c|c r{o cản ngữ cảnh có t|c động hạn
chế nhiều nhất đối với sự tham gia của giảng viên v{o giảng dạy trực tuyến. Những r{o cản
văn hóa nhất định cũng được những người tham gia nhấn mạnh, liên quan đến bối cảnh của
hệ thống gi|o dục trực tuyến của Iran.
Kết quả ph}n tích nhận được từ khảo s|t 24 giảng viên nam v{ 9 giảng viên nữ với 72,7%
trình độ tiến sĩ; chủ yếu l{ giảng viên có kinh nghiệm dưới 10 năm v{ từ 10-20 năm với lần
lượt khoảng 60,6% và 30,3% giảng viên; v{ với độ tuổi 25-35 tuổi và 36-45 l{ chủ yếu với lần
lượt khoảng 57,6% và 24,2%; đặc biệt l{ trong số được hỏi n{y có đến 90,9% là giáo viên
chưa từng giảng dạy trực tuyến. Người được hỏi được hỏi về mức độ trở ngại m{ họ gặp phải
khi hoạt động trong môi trường giảng dạy trực tuyến của đại học Isfahan, sử dụng thang
điểm likert 5 (rất thấp = 1 v{ rất cao = 5). Độ tin cậy của công cụ đ~ được kiểm chứng bằng
c|ch tính hệ số Cronbach’s anpha với c|c hệ số r{o cản α = 0,73 với 06 chỉ số của c|c yếu tố c|
nh}n; α = 0,66 đối với 05 chỉ số của c|c yếu tố th|i độ v{ α = 0,85 đối với 07 chỉ số của c|c
yếu tố bối cảnh. Từ góc độ của c|c giảng viên, họ đ|nh gi| rằng:
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Bảng 8. Xếp hạng các rào cản về sự tham gia của giảng viên Isfahan vào giảng dạy trực
tuyến
I. Các rào cản cá nhân đối với sự tham gia của giảng viên vào
Giá trị
giảng dạy trực tuyến
trung bình
1
Không nhận thức được v{ không đủ kiến thức về môi trường học
3.42
trực tuyến v{ giảng dạy trực tuyến
2
Không đủ kiến thức về lập kế hoạch v{ x}y dựng c|c khóa học
3.12
trực tuyến
3
Lo lắng về việc giảm thời gian cho c|c hoạt động gi|o dục kh|c
2.96
(học tập v{ nghiên cứu)
4
Lo lắng về khối lượng công việc bổ sung v{ giảm thời gian rảnh
2.96
rỗi
5
Miễn cưỡng học c|c kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy trực
2.06
tuyến
6
Năng lực tham gia với c|c công nghệ gi|o dục mới
2.06
II. Các rào cản về thái độ đối với sự tham gia của giảng viên vào
Giá trị
giảng dạy trực tuyến
trung bình
7
Lo lắng về sự sụt giảm chất lượng gi|o dục
3.76
8
Lo lắng về việc giảm tương t|c giữa sinh viên v{ người hướng
3.6
dẫn trong môi trường trực tuyến
9
Lo lắng về chất lượng của c|c khóa học đ~ mua v{ phần mềm do
3.33
trường đại học cung cấp
10 Lo lắng về việc xuất bản bất hợp ph|p t{i sản trí tuệ của giảng
2.9
viên trên web
11 Lo lắng về sự an to{n trong công việc v{ giảm kiểm so|t đối với
3.6
việc giảng dạy
III. Các rào cản về bối cảnh đối với sự tham gia của giảng viên
Giá trị
vào giảng dạy trực tuyến
trung bình
12 Lo lắng về việc thiếu c|c thiết bị phần cứng v{ phần mềm thiết
3.63
yếu cho c|c khóa học trực tuyến
13 Không đủ sự khuyến khích từ c|c nh{ quản lý trường đại học về
3.39
định hướng v{ niềm tin của giảng viên
14 Lo lắng về việc thiếu c|c quy định về bản quyền đối với t|c giả
3.3
của c|c b{i học điện tử
15 Không nhận thức được về tính cần thiết của sự hỗ trợ kỹ thuật
3.09
trong suốt khóa học
16 Lo lắng về việc thiếu c|c hướng dẫn liên tục tại cơ sở về công
3.15
việc mới
17 Lo lắng về việc thiếu hợp t|c đồng cấp trong c|c khóa học trực
3.0
tuyến
18 Lo lắng về việc không có c|c chính s|ch đ~i ngộ (ví dụ như tiền
2.9
thưởng hiệu suất)

Giá
trị r
4.48
4.06
3.98
3.64
2.48
2.35
Giá
trị r
4.38
4.02
3.79
3.14
2.38
Giá
trị r
4.8
4.41
4.23
3.88
3.77
3.62
3.29

Từ kết quả phân tích cho thấy, các rào cản bối cảnh là nguyên nhân lớn nhất cản trở sự tham
gia của giảng viên vào giảng dạy trực tuyến, trong đó sự “Lo lắng về việc thiếu các thiết bị
phần cứng và phần mềm thiết yếu cho các khóa học trực tuyến” là nguyên nhân quan trọng
nhất ảnh hưởng đến việc tham gia giảng dạy trực tuyến của giáo viên. Ngược lại, “Năng lực
tham gia với các công nghệ giáo dục mới” l{ nguyên nh}n ít quan trọng nhất ảnh hưởng đến
việc tham gia giảng dạy trực tuyến của giáo viên.
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(Lược dịch từ Bibi Eshrat Zamani và Azam Esfijani (2016). "Major barriers for participating in
online teaching in developing countries from Iranian faculty member’s perspectives".
Australasian Journal of Educational Technology, 32(3), 38-49)
6. Đề xuất khung lý thuyết về các rào cản khi triển khai học tập trực tuyến
Mục đích của b{i b|o n{y l{ xem xét một loạt c|c r{o cản ảnh hưởng đến sự th{nh công trong
triển khai học tập trực tuyến, từ đó x}y dựng khung lý thuyết để củng cố c|c nghiên cứu hiện
có.
Sau khi tổng quan 259 b{i b|o 104 r{o cản đ~ được x|c định. Tuy nhiên, kết quả quan sát
thấy rằng một số r{o cản dù được thể hiện bằng c|c thuật ngữ kh|c nhau, nhưng về mặt ngữ
nghĩa l{ giống nhau. C|c t|c giả đ~ nghiên cứu tất cả c|c b{i b|o còn lại, sử dụng hiện tượng
thông diễn học v{ ph}n tích nội dung để diễn giải tính mạch lạc v{ cấu trúc cơ bản từ đối
tượng nghiên cứu văn bản (Taylor, 1976; Hsieh và Shannon, 2005). Cuối cùng, bằng c|ch m~
hóa c|c danh mục suy luận v{ bằng c|ch loại bỏ sự trùng lặp, 68 r{o cản đối với việc triển
khai học tập trực tuyến đ~ được x|c định, bao gồm:
i/Những r{o cản liên quan đến vấn đề công nghệ: 1) Cơ sở hạ tầng công nghệ; 2) Hỗ trợ kĩ
thuật; 3) Vấn đề băng thông v{ khả năng kết nối; 4) Thiết kế phần mềm v{ giao diện; 5) Công
nghệ tương thích; 6) Chất lượng m|y tính kém; 7) Virut tấn công
ii/Những r{o cản liên quan đến c| nh}n: 8) Kiến thức nền tảng; 9) Động lực của học
sinh/sinh viên; 10) Khó khăn về công nghệ; 11) Kinh nghiệm công nghệ; 12) Nhận thức v{
th|i độ đối với công nghệ thông tin – truyền thông; 13) Trình độ m|y tính; 14) Nhận thức về
hữu ích v{ dễ sử dụng; 15) Hỗ trợ sinh viên/học sinh; 16; Lo lắng về m|y tính; 17) Cảm gi|c
bị cô lập do ít tương t|c trực tiếp; 18) Những ưu tiên về xung đột; 19) Hỗ trợ x~ hội; 20) Sự
lười biếng của x~ hội; 21) Kinh tế của học sinh/sinh viên; 22) Sự tin tin trong học tập; 23)
Hiệu quả bản th}n; 24) Thiếu kĩ năng công nghệ thông tin – truyền thông; 25) Cam kết gia
đỉnh; 26) Cam kết l{m việc; 27) Sự sẵn s{ng của sinh viên; 28) Khả năng đ|p ứng sự thay đổi;
29) Bất bình đẳng trong tiếp cận kết nối internet; 30) Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ;
31) Chứng sợ công nghệ; 32) Chi phí cho việc sử dụng công nghệ; 33) Văn hóa c| nh}n
iii/ Những r{o cản liên quan đến sư phạm: 34) Nỗ lực của giảng viên/gi|o viên; 35) Sự ph|t
triển của giảng viên/gi|o viên; 36) Thiếu quyền sở hữu; 37) Thiếu sự phản hồi; 38) Nội dung
khóa học chất lượng; 39) Thu hút sinh viên trực tuyến; 40) Mô hình sư phạm; 41) Bản địa
hóa nội dung (Tùy chỉnh nội dung khóa học theo địa phương: văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng
tôn gi|o…); 42) Tính linh hoạt trong vấn đề trao quyền cho sinh viên (liên quan đến việc trao
quyền cho sinh viên về c|c quyết định thi tuyển, lựa chọn phương tiện v{ ph}n phối nội
dung…); 43) Nội dung khóa học; 44) Đ{o tạo giảng viên/gi|o viên; 45) Thiếu sự tin tưởng.
iv/Những r{o cản liên quan đến điều kiện truy cập: 46) Thời gian bổ sung cần thiết để giao
tiếp với sinh viên; 47) Không đủ m|y tính; 48) Kĩ năng công nghệ thông tin của c|c giảng
viên; 49) Khó truy cập thư viện kỹ thuật số; 50) Chi phí học liệu đa phương tiện; 51) Phương
thức trao quyền; 52) Hệ thống quản lý học tập yếu; 53) Độ tin cậy của công cụ đo trực tuyến;
54) Thiếu sự cam kết của cấp cao nhất; 55) Khả năng tiếp cận t{i liệu; 56) Định hướng trước
khóa học; 57) C|c buổi tư vấn hỗ trợ gia sư; 58) Không có phản hồi thời gian thực; 59) Thiếu
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sự tập trung v{o c|c yêu cầu kĩ thuật của nội dung; 60) Sự chấp nhận của giảng viên về công
nghệ học điện tử; 61) Trình độ kiến thức của gi|o viên; 62) Hỗ trợ h{nh chính; 63) Chi phí c{i
đặt/Ngân qũy giới hạn; 64) An ninh; 65) R{o cản ngôn ngữ; 66; Nội quy v{ quy định; 67)
Giảm tải điện v{ 68) Những r{o cản đạo đức
Từ việc đ|nh gi| tổng quan c|c t{i liệu, nhóm t|c giả đ~ tổng hợp được 68 yếu tố r{o cản nêu
trên v{ x}y dựng được khung lý thuyết với tên gọi l{ “TIPEC” để đo c|c r{o cản khi triển khai
dạy học trực tuyến, khung lý thuyết được nhóm t|c giả thể hiện như hình dưới đ}y:

Pedagogy (Sư phạm)

Enabling
Conditions
(Điều kiện truy
cập

Individual (Cá nhân)

Technology (Công nghệ)
(Lược dịch từ Samnan Ali, M. Amaad Uppal, Stephen R. Gulliver, (2018). "A conceptual
framework highlighting elearning implementation barriers". Information Technology & People,
Vol. 31 Issue: 1, pp.156-180, https://doi.org/10.1108/ITP-10-2016-0246)

7. Quan điểm của giáo viên toán trung học cơ sở về rào cản triển khai elearning trong đại dịch Covid-19: Trường hợp của Indonesia
Bài báo đ~ đưa ra quan điểm của 159 giáo viên toán THCS ở Indonesia về 04 r{o cản chính
khi triển khai e-learning trong đại dịch Covid-19. Đó l{ r{o cản từ gi|o viên, r{o cản từ nhà
trường, r{o cản từ chương trình giảng dạy, v{ r{o cản từ học sinh.
Kết quả nghiên cứu được tổng hợp và phân tích từ thông tin thu được của 83 giáo viên nam
v{ 76 gi|o viên nữ, với 88,1% gi|o viên có trình độ đại học v{ hầu hết c|c gi|o viên có kinh
nghiệm từ 0-15 năm l{ chính, với khoảng 76,2%. Bảng hỏi khảo s|t với thang điểm 5 từ rất
yếu – rất mạnh. Qua kết quả ph}n tích từ c|c dữ liệu thu thập về, cho thấy độ tin cậy của bộ
dữ liệu với cronbach’s anpha r{o cản từ giáo viên là 0.843; cronbach’s anpha r{o cản từ nhà
trường l{ 0.775; cronbach’s anpha r{o cản từ chương trình giảng dạy l{ 0,784 v{ cronbach’s
anpha rào cản từ sinh viên là 0.816.
Kết quả ph}n tích dữ liệu về c|c r{o cản trong triển khai e-learning như sau:
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Bảng 9. Kết quả phân tích dữ liệu về các rào cản trong triển khai e-learning từ quan
điểm của giáo viên toán trung học cơ sở
Nội dung
Rào cản từ giáo viên
Tôi không có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng elearning trong đại dịch Covid-19
Tôi không có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng elearning trong đại dịch Covid-19
Tôi có kinh nghiệm sử dụng e-learning
Tôi tin rằng việc sử dụng e-learning trong giảng dạy
không hữu ích trong thời kỳ đại dịch này
Việc sử dụng E-learning trong thời kỳ đại dịch này
không thuận tiện cho tôi
Rào cản từ nhà trường
Trường tôi không có hệ thống e-learning
Trường tôi không có kết nối internet
C|c quy định của trường học không hỗ trợ việc sử
dụng e-learning trong đại dịch Covid-19
Sách giáo khoa không phù hợp với việc sử dụng elearning
Trường học của tôi không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cho việc sử dụng e-learning
Vì khối lượng công việc nhiều nên tôi không có đủ
thời gian chuẩn bị tài liệu học tập điện tử
Rào cản từ chương trình giảng dạy
Các tài nguyên học tập và giảng dạy có sẵn trên hệ
thống e-learning không phù hợpvới chương trình
học
Trường học yêu cầu học sinh đ|nh gi| không phù
hợp với việc sử dụng e-learning
Nội dung môn học của tôi không thể được giảng dạy
bằng e-learning
Những nội dung khó trong môn học của tôi được
giảng dạy bằng e-learning
Nội dung môn học của tôi khó hiểu đối với học sinh
thông qua e-learning
Rào cản từ sinh học sinh
Học sinh của tôi không có đủ kiến thức và kỹ năng sử
dụng e-learning
Học sinh của tôi không có thiết bị (tức là máy tính
xách tay và máy tính bảng) để sử dụng e-learning
Học sinh của tôi không quan t}m đến việc sử dụng elearning
Học sinh của tôi không có kết nối internet
Học sinh của tôi không thể truy cập hệ thống học tập
điện tử

Số lượng
mẫu
158
158

Giá trị
trung bình
2.78
3.0

Độ lệch
chuẩn
0.95
1.05

158

2.9

1.05

158
158

2.8
2.6

1.03
1.07

158

2.7

1.09

158
158
158
158

3.04
3.5
3.5
2.8

0.85
1.01
1.16
1.07

158

3.9

1.00

158

3.1

1.05

158

2.8

1.03

158
158

2.94
2.9

.082
0.87

158

2.9

0.91

158

2.8

0.89

158

2.9

0.93

158

3.0

0.96

158
158

3.47
3.6

0.76
0.86

158

3.6

0.91

158

3.1

0.79

158
158

3.5
3.4

1.01
0.92

Ngoài ra, kết quả phân tích cho bảng ma trận tương quan như sau:
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Bảng 10. Ma trận tương quan giữa các yếu tố rào cản

Rào cản từ giáo viên
Rào cản từ nh{ trường
Rào cản từ chương trình giảng dạy
Rào cản từ học sinh

Rào cản từ
giáo viên
1.00
.556**
0.572**
.468**

Rào cản từ
nh{ trường

Rào cản từ chương
trình giảng dạy

Rào cản từ
học sinh

1.00
.669**
.652**

1.00
.579**

1.00

Từ kết quả phân tích trên cho thấy, rào cản từ học sinh có t|c động lớn nhất đến việc triển
khai học tập điện tử (e-learning). Ngoài ra, rào cản từ học sinh cho thấy mối tương quan tích
cực chặt chẽ với rào cản từ nhà trường và rào cản từ chương trình học. Nghiên cứu cho thấy
rào cản từ học sinh có mối tương quan trung bình với rào cảo từ giáo viên. Nghiên cứu này
gợi mở những thảo luận s}u hơn về c|ch vượt qua các rào cản trong học tập điện tử; cách tối
đa hóa lợi ích của học tập điện tử trong đại dịch v{ hơn thế nữa nghiên cứu đ~ nêu bật tầm
quan trọng của tiếng nói từ phía học sinh.
(Lược dịch từ Mailizar, Abdulsalam Almanthari, Suci Maulina, Sandra Bruce (2020).
"Secondary School Mathematics Teacher’s Views on E-learning Implementation Barrirers
during the Covid-19 Pandemic: The Case of Indonesia". EURASIA Journal of Mathematics,
Science and Technology Education, 2020, 16(7), em 1860 ISSN: 1305-8223 (online))

