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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Trong vài thập niên trở lại đây, sự phát triển như vũ bão của 

khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, các phát minh,…đã tạo ra 

một kho tàng kiến thức đồ sộ. Để không bị tụt hậu so với kiến thức 

xã hội ngày một lớn như vậy, các quốc gia trên thế giới đã và đang 

thực hiện nhiều biện pháp cải cách, thay đổi nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục đào tạo theo hướng tích cực và hội nhập. Đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực ngày một cao hơn, khắc nghiệt 

hơn. Do vậy, giáo dục đào tạo có một đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng, mà trong đó nội dung chương trình sách giáo khoa là yếu tố 

quan trọng nhất. 

Đối với Việt Nam, chương trình và sách giáo khoa sau năm 

2002 đã có nhiều thay đổi đáng kể. Thực hiện Thông báo Kết luận 

của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 

2(khóa VIII), về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến 

năm 2020. Trong những năm trở lại đây, Bộ giáo dục và đào tạo 

cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang soạn thảo, triển khai “Đề án 

đổi mới chương trình và sách giáo khoa những năm sau 2015”. 

Trong rất nhiều môn học ở chương trình giáo dục phổ thông 

hiện nay, ngoại ngữ, đặc biệt là môn tiếng Anh, ngày càng đóng một 

vai trò vô cùng quan trọng. Trước nhu cầu hội nhập khu vực và thế 

giới, xu thế biến đổi mạnh của nền kinh tế thị trường, khoa học công 

nghệ. Ngoại ngữ là một trong những điều kiện gần như bắt buộc đối 

với mọi tầng lớp xã hội và các thành phần kinh tế. Do vậy, trong 

chương trình phổ thông hiện nay ở nước ta, tiếng Anh được định 

hướng như là một trong những môn học quan trọng nhất. Chính vì 

thế, trong lần đổi mới chương trình sách giáo khoa dự kiến sau năm 

2018. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại bộ sách giáo khoa tiếng 

Anh hiện nay, có ưu và nhược điểm gì. Do vậy, công tác lấy ý kiến 
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của đội ngũ giáo viên là một công việc cần phải thực hiện nhằm đảm 

bảo sự công bằng và khách quan, vì người làm nghề giáo là đối 

tượng tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên nhất đối với một bộ sách 

giáo khoa. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả xin chọn đề tài "Nghiên 

cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản 

phẩm sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông của Nhà 

xuất bản giáo dục Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". 

2.Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận khoa học về sự hài lòng của 

giáo viên đối với sách giáo khoa. 

- Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên 

đối với sách giáo khoa tiếng Anh. 

- Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, xây dựng được bộ thang đo 

hoàn chỉnh làm tiền đề cho việc thiết kế bản câu hỏi. 

- Qua quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, tiến hành nghiên 

cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên 

đối với sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT hiện nay. 

- Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng 

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT. 

3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Bài nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng từ tháng 

12/2016 đến tháng 1/2017. Đối tượng mà nghiên cứu hướng đến là 

giáo viên dạy tiếng Anh bậc trung học phổ thông. 

4.Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bước 1: Nghiên cứu định tính 

Bước 2: Nghiên cứu định lượng 

5.Ý nghĩa thực tiễn và lý luận của nghiên cứu 
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Luận văn hệ thống hóa các mô hình lý thuyết điển hình để đánh 

giá chất lượng sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT và sự hài lòng 

của giáo viên; 

Đánh giá chất lượng của bộ sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT 

hiện nay, trong đó cụ thể hóa những tiêu chí đánh giá.  

Bằng việc xây dựng thang đo đánh giá sự hài lòng đối với sách 

giáo khoa tiếng Anh bậc THPT, những nhà nghiên cứu khác có thể 

áp dụng thang đo này để áp dụng đánh giá sự hài lòng đối với các bộ 

sách giáo khoa khác. 

Kết quả nghiên cứu giúp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà 

quản lý, các nhà nghiên cứu giáo dục, cũng như những cá nhân, tổ 

chức tham gia biên soạn, in ấn bộ sách giáo khoa mới vào năm 2018 

có một tư liệu tham khảo nhằm có những giải pháp nâng cao chất 

lượng sách giáo khoa hơn nữa. 

6.Bố cục luận văn 

Luận văn gồm có 4 chương. 

7.Tổng quan tài liệu 

- Nghiên cứu của Ali Yildirim (2006). 

- Nghiên cứu của Virginie Askildson tại Đại học bang Arizona (2008). 

- Nghiên cứu Janne Hietala tại Phần Lan (tháng 8 năm 2015). 

- Nghiên cứu của Hoàng Văn Vân (tháng 8/2015). 

CHƢƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. SẢN PHẨM 

1.1.1.Khái niệm sản phẩm 

Theo C.Mác: Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng 

để phục vụ cho việc làm thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong nền 

kinh tế thị trường, người ta quan niệm sản phẩm là bất cứ cái gì đó 

có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và đem lại lợi nhuận.  Qua đó, 
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sách giáo khoa là một sản phẩm, là kết quả của quá trình biên soạn, 

biên tập, in ấn và phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng 

dạy cơ bản của học sinh và giáo viên. 

1.1.2.Thuộc tính của sản phẩm 

1.2. CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM 

1.2.1. Khái niệm chất lƣợng sản phẩm 

Chất lượng của sản phẩm là tổng hợp những tính chất, đặc trưng 

của sản phẩm tạo nên giá trị sử dụng, thể hiện khả năng, mức độ thoả 

mãn nhu cầu tiêu dùng với hiệu quả cao trong điều kiện sản xuất- kỹ 

thuật- kinh tế - xã hội nhất định 

1.2.2. Đặc điểm của chất lƣợng sản phẩm 

1.2.3. Vai trò của chất lƣợng sản phẩm 

* Chất lượng sản phẩm đã trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu, 

là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.  

* Chất lượng sản phẩm là điều kiện quan trọng nhất để không 

ngừng thoả mãn nhu cầu thay đổi liên tục của con người. 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm 

a. Một số yếu tố tầm vi mô 

b. Một số yếu tố tầm vĩ mô 

1.3. KHÁI NIỆM SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.3.1.Khái niệm về sự hài lòng 

Theo Philip Kotler, sự thỏa mãn - hài lòng của khách hàng 

(customer satisfaction) là mức độ của trạng thái cảm giác của một 

người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ việc tiêu dùng 

sản phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng của khách hàng. Mức độ hài 

lòng phụ thuộc vào sự khác biệt giữa kết quả nhận được và kỳ vọng. 

1.3.2.Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng 
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1.4. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ SÁCH GIÁO KHOA 

1.4.1.Khái niệm sách giáo khoa 

Luật Giáo dục, chương 2 mục 2 điều 29 quy định: “Sách giáo 

khoa cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định 

trong chương trình giáo dục của các môn học ở những lớp của giáo 

dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giảng dạy phổ 

thông”. Hiểu theo nghĩa này, sách giáo khoa có thể bao gồm cả sách 

viết cho học sinh và một số sách kèm theo như sách giáo viên, sách 

bài tập. Đây là một đặc điểm của giáo dục hiện đại, quan tâm nhiều 

đến kỹ năng thực hành.  

1.4.2.Sách giáo khoa Tiếng Anh 

Trong Chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam, vị trí và 

vai trò của tiếng Anh được xác định rõ trong những nội dung dưới 

đây: Tiếng Anh, với tư cách là môn ngoại ngữ, là môn văn hóa cơ 

bản, bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, là một bộ phận 

không thể thiếu của học vấn phổ thông.  

1.4.3.Các nghiên cứu của các tác giả nƣớc ngoài 

Nghiên cứu “High School Textbooks in Turkey from Teachers' 

and Students' Perspectives: The Case of History Textbooks” của Ali 

Yildirim năm 2006. Mô hình đánh giá sự hài lòng về sách giáo khoa 

của tác giả dựa trên 4 nhân tố: Hình thức và trình bày sách; Nội 

dung; Ngôn ngữ; Tài liệu và học liệu đi kèm.  

Nghiên cứu “What do Teachers and Students Want from a 

Foreign Language Textbook?”của Virginie Askildson tại Đại học 

bang Arizona năm 2008. Trong nghiên cứu này, tác giả đã xây dựng 

mô hình đánh giá sự hài lòng sách giáo khoa tiếng Pháp tại Hoa Kỳ 

với 3 nhân tố: Nội dung bài học; Ngữ pháp; Phương tiện và tài liệu 

giảng dạy. 
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Nghiên cứu “Fisnnish upper secondary school EFL teachers’ 

satisfaction with current textbooks”của tác giả Janne Hietala tại Phần 

Lan vào tháng 8 năm 2015. Tác giả đã xây dựng mô hình đánh giá sự 

hài lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa ngoại ngữ với 6 nhân 

tố; Phù hợp với chương trình đào tạo; Ngôn ngữ và cấu trúc; Học 

liệu và thiết bị dạy học; Hình thức và trình bày sách; Giá; Nội dung, 

chủ đề bài học. 

1.4.4.Các nghiên cứu trong nƣớc 

Nghiên cứu “Teachers’ Evaluation of Primary English 

Textbooks for Vietnamese Schools Developed under the National 

Foreign Language 2020 Project: A Preliminary Internal Survey”của 

Hoàng Văn Vân (tháng 8/2015). Theo đó, tác giả đã nghiên cứu tại 

92 trường tiểu học khắp cả nước. Mô hình nghiên cứu được tác giả 

xây dựng dựa trên  4 nhân tố bao gồm: Những vấn đề cơ bản; Nội 

dung kiến thức; Hình thức và trình bày; Học liệu đi kèm. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương này, tác giả đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết và các 

mô hình nghiên cứu về sự hài lòng đối với sản phẩm sách giáo khoa. 

Tóm tắt các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về sản 

phẩm sách giáo khoa có liên quan nhằm đóng góp hữu ích cho việc 

lựa chọn thang đo và phân tích dữ liệu trong các chương sau. 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1.TỔNG QUAN VỀ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT 

NAM 

2.1.1. Giới thiệu về Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

2.1.2. Quan điểm và mục tiêu xây dựng chƣơng trình sách 

giáo khoa Tiếng Anh bậc THPT 
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2.2.TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 

2.3.XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.3.1.Mô hình nghiên cứu đề xuất 

2.3.2.Các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Mục tiêu, 

nguyên tắc và phương pháp dạy học của sách giáo khoa tiếng anh 

bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên. 

Giả thuyết H2: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Nội dung kiến 

thức của sách giáo khoa tiếng anh bậc THPT đến sự hài lòng của 

giáo viên. 

Giả thuyết H3: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Kỹ năng ngôn 

ngữ của sách giáo khoa tiếng anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo 

viên. 

Giả thuyết H4: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Hình thức trình 

bày của sách giáo khoa tiếng anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo 

viên. 

Giả thuyết H5: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Học liệu đi 

kèm của sách giáo khoa tiếng anh bậc THPT đến sự hài lòng của 

giáo viên 

Mục tiêu, nguyên tắc và phương 

pháp dạy học 

Nội dung kiến thức 

Kỹ năng ngôn ngữ 

Hình thức trình bày 

Học liệu đi kèm 

Sự hài lòng của 

giáo viên 
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2.4.NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

2.4.1. Mục tiêu của nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính 

dùng để khám phá, điều chỉnh và bổ sung mô hình giả thiết cũng như 

các biến quan sát dùng để đo lường các thành phần của nó. Bước này 

cũng giúp hoàn thiện các nội dung trong bảng câu hỏi trước khi 

phỏng vấn chính thức. 

2.4.2. Phỏng vấn sâu 

Phỏng vấn chuyên sâu lần lượt với 10 người, đối tượng nghiên 

cứu được tác giả lựa chọn chủ quan, thuộc nhóm tuổi từ 26 tuổi trở 

lên, gồm cả nam l n nữ, là các chuyên gia, nhà quản lý, người làm 

trong ngành giáo dục, các giáo viên dạy tiếng Anh bậc trung học phổ 

thông, trên cơ sở đó điều chỉnh lại thang đo và bảng câu hỏi cho phù 

hợp. 

2.4.3.Xây dựng thang đo 

 Mục tiêu, nguyên tắc và phƣơng pháp dạy học 

MT1 Sách đảm bảo đạt mục tiêu của chương trình đào tạo. 

MT2 Phương thức trình bày nội dung của sách giúp có thể 

lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ 

dạy học phù hợp. 

MT3 Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu, phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá. 

MT4 Sách đảm bảo phát triển cân đối bốn kĩ năng Nghe, 

Nói, Đọc và Viết. 

MT5 Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng trong sách 

có thể áp dụng dễ dàng đối với giáo viên. 

MT6 Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, liền mạch 

về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ 
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 Nội dung kiến thức 

KT1 

Sách có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp 

với năng lực, có tính giáo dục về hành vi và kĩ năng 

sống của học sinh. 

KT2 
Sách có nội dung cập nhật, hấp d n, khuyến khích tư 

duy sáng tạo của giáo viên. 

KT3 
Nội dung kiến thức được phân bổ hợp lí trong từng 

đơn vị bài học. 

KT4 
Ngôn ngữ sử dụng trong sách phù hợp với ngôn ngữ 

trong đời sống thực tế và lứa tuổi của học sinh. 

KT5 
Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế khoa 

học, đa dạng, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. 

KT6 

Sách có phương pháp dạy học từ vựng thích hợp, 

lượng từ vựng được phân bổ hợp lí và được gắn liền 

với ngữ cảnh. 

 Kỹ năng ngôn ngữ 

NN1 Nội dung các bài Đọc đa dạng, phong phú. 

NN2 
Bài Đọc có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ 

của người học. 

NN3 Hệ thống các bài Đọc đa dạng, hấp d n về thể loại. 

NN4 
Nội dung các bài tập Viết đa dạng, phong phú, gần 

gũi với đời sống. 

NN5 Hệ thống các bài Viết đa dạng, hấp d n về thể loại. 

NN6 
Thông qua hoạt động Viết, giáo viên có thể giúp 

học sinh luyện tập các kỹ năng viết khác nhau.  

NN7 
Các bài Nghe được ghi âm với giọng nói tự nhiên và 

có chất lượng ghi âm đạt chuẩn 
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NN8 
Hoạt động Nói được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến 

khó. 

NN9 

Nội dung Nghe được thiết kế đa dạng, giúp phát 

triển được các kĩ năng nghe hiểu khác nhau. 

NN10 
Bài Nghe có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ 

của người học. 

NN11 
Nội dung Nói phù hợp với chủ đề của từng bài học, 

phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

NN12 
Các hoạt động Nói đảm bảo sự tương tác giữa giáo 

viên và học sinh. 

 Hình thức trình bày 

HT1 Sách được thiết kế đẹp, không có lỗi in ấn. 

HT2 
Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ chữ và màu sắc 

tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi người học. 

HT3 
Sách có tranh, ảnh minh hoạ sinh động, tương thích 

với nội dung bài học. 

HT4 
Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí với 

đầy đủ các phần cơ bản . 

HT5 Giá cả của sách là phù hợp. 

 Học liệu đi kèm 

HL1 Chất lượng âm thanh của CD bài nghe tốt.  

HL2 
Chất lượng của các học liệu( Flashcard, tranh ảnh...) 

đi kèm tốt. 
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 Sự hài lòng 

SA1 
Các kỳ vọng của Thầy/Cô từ một cuốn sách giáo 

khoa đã được đáp ứng 

SA2 
Thầy/Cô hài lòng với nội dung và hình thức của sách 

giáo khoa mang lại. 

SA3 
Thầy/Cô cảm thấy không cần thiết phải thay đổi bộ 

sách giáo khoa tại thời điểm này. 

SA4 

Thầy/Cô sẽ tiếp tục sử dụng sách giáo khoa này như 

là một tài liệu tham khảo trong tương lai nếu chương 

trình thay đổi. 

2.4.4.Kiểm định thang đo 

a. Phỏng vấn sâu 

Công cụ sử dụng trong phỏng vấn là biên bản phỏng vấn sâu và 

bảng câu hỏi dự thảo từ các thang đo lường dự kiến. Kết quả nghiên 

cứu sơ bộ cho thấy, 10/10 đối tượng được mời phỏng vấn đều hiểu 

được nội dung của các phát biểu dùng để đo lường từng khái niệm 

trong mô hình nghiên cứu.  

b. Tiền kiểm định 

Sau khi phát 40 bảng câu hỏi phỏng vấn thử nghiệm số lượng 

phiếu thu về là 39 bảng hợp lệ. Kết quả bước đánh giá thang đo bằng 

hệ số Cronbach’s Alpha như sau: 

Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học loại 

biến MT1.  Thang đo Nội dung kiến thức loại biến KT6. Thang đo Kỹ 

năng ngôn ngữ loại 2 biến NN7 và NN8. Thang đo Hình thức trình 

bày, Học liệu đi kèm và Sự hài lòng của giáo viên giữ nguyên số 

lượng biến quan sát. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập: 

- Kiểm định Bartlett’s Sig. = 0.0000< 0.05.  
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- Hệ số KMO= 0.583>0.5 nên phân tích nhân tố có ý nghĩa. 

- Phương sai trích 78.8%>50%. Từ 26 biến quan sát trích được 6 

nhân tố.  

- Hệ số Eigenvalue = 1.206 > 1, phân tích đạt yêu cầu. 

- Trong bảng Ma trận xoay cho thấy các biến số đều có hệ số 

loading lớn hơn 0.5 do vậy không có biến nào bị loại ra khỏi mô 

hình. Thang đo Kỹ năng ngôn ngữ được tách thành 2 thang đo mới. 

Căn cứ vào nội dung biến quan sát, tác giả đặt tên 2 thang đo mới là 

Kỹ năng Đọc – Viết, bao gồm các biến NN1 đến NN6, mã hóa lại 

thành DV1 đến DV6. Thang đo Kỹ năng Nghe – Nói, bao gồm các 

biến từ NN9 đến NN12, tác giả mã hóa lại thành NN1 đến NN4 

Phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến phụ thuộc thuộc 

nhân tố Sự hài lòng, kết quả cho thấy: 

- KMO =0.759 >0.5. Đạt yêu cầu. 

- Phương sai trích 71.68%.  Đạt yêu cầu. 

- Hệ số Eigenvalue =2.867>1. Đạt yêu cầu. 

- Trong bảng Ma trận xoay cho thấy các biến số đều có hệ số 

loading lớn hơn 0.5 do vậy không có biến nào bị loại ra khỏi mô 

hình. 

Để kiểm tra độ tin cậy của thang đo sau khi chạy EFA, tác giả 

tiến hành đánh giá lại 2 thang đo mới là Kỹ năng Nghe – Nói và Kỹ 

năng Đọc – Viết. Kết quả cho thấy các thang đo đều thỏa mãn, đủ tin 

cậy để tiến hành phân tích tiếp theo. 
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2.4.5.Hiệu chỉnh mô hình sau nghiên cứu tiền kiểm định 

Mô hình nghiên cứu tiền kiểm định 

2.5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG CHÍNH THỨC 

2.5.1.Thiết kế bảng câu hỏi 

2.5.2.Mẫu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phi ng u 

nhiên với hình thức chọn m u phán đoán. Dữ liệu được thu thập 

thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bản câu hỏi. Trong 

nghiên cứu này, tác giả chọn kích thước m u là 130 m u. Nhưng để 

đạt được kích thước m u mong muốn như vậy, tác giả gởi phiếu điều 

tra thực tế là 200 phiếu. 

Các bước phân tích dữ liệu bao gồm: đánh giá độ tin cậy của 

thang đo bằng Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá EFA; 

kiểm định và hồi quy; phương pháp phân tích hồi quy tương quan. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trình bày nghiên cứu từ quá trình thiết kế quy trình nghiên cứu, 

xây dựng thang đo cho mô hình và thực hiện tiền kiểm định thang 

Mục tiêu, nguyên tắc  và 

phương pháp dạy học 

Nội dung kiến thức 

Kỹ năng Nghe – Nói 

Kỹ năng Đọc – Viết 

Hình thức trình bày 

Học liệu 

Sự hài lòng của 

giáo viên 
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đo, xử lý số liệu dựa trên phần mềm SPSS 20.0. Giả thiết tác giả đề 

xuất mô hình với 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên 

đối với sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông bao gồm: 

(1) Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học; (2) Nội dung kiến 

thức; (3) Kỹ năng Đọc – Viết; (4) Kỹ năng Nghe – Nói; (5) Hình 

thức trình bày và (6) Học liệu đi kèm. 

CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ 

3.1.1. Kích cỡ mẫu nghiên cứu sau khảo sát 

Tỉ lệ m u hồi đáp là 69.5%, số lượng m u hợp lệ là 139. 

3.1.2. Các thông tin cơ bản về mẫu nghiên cứu 

Nhìn chung tỉ lệ các biến nhân khẩu học ở m u nghiên cứu xấp 

xỉ tổng thể giáo viên dạy tiếng Anh trên địa bàn Đà Nẵng. M u 

nghiên cứu này đảm bảo được tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu. 

Cụ thể, trong 139 giáo viên trả lời có 89 nữ chiếm 64% và 50 nam 

chiếm 36%. Tỉ lệ giáo viên trả lời có trình độ học vấn chủ yếu ở bậc 

đại học chiếm tỉ lệ cao nhất là 79.9%. Thứ nhì là tỷ lệ giáo viên ở 

trình độ sau đại học với 13.7%. Giáo viên có trình độ cao đẳng chiếm 

tỉ trọng ít với 6.5%. Thâm niên từ 6 năm đến 10 năm với tỉ lệ 61.2%. 

Thứ nhì là trình độ từ 11 đến 20 năm chiếm tỉ lệ 23%. Tỉ lệ giáo viên 

có trình độ thâm niên dưới 5 năm có tỉ lệ 14.4%. Ít nhất là giáo viên 

có thâm niên trên 20 năm chiếm tỉ lệ 1.4%. 

3.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ 

CRONBACH’S ALPHA 

3.2.1.Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phƣơng pháp dạy 

học 

3.2.2.Thang đo Nội dung kiến thức 
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3.2.3.Thang đo Kỹ năng Đọc – Viết 

3.2.4.Thang đo Kỹ năng Nghe - Nói 

3.2.5.Thang đo về Hình thức trình bày 

3.2.6.Thang đo về Học liệu đi kèm 

3.2.7.Thang đo về Sự hài lòng của giáo viên 

Sau khi thực hiện phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo, tất cả 

các thang đo và các biến quan sát đều được giữ nguyên. Hệ số tương 

quan biến – tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0.3, Cronbach’s 

Alpha của các thang đo đều lớn hơn 0.6. Do đó, tất cả thang đo với 

26 biến quan sát được sử dụng tiếp tục trong bước phân tích nhân tố 

EFA. 

3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 

3.3.1.Nhóm các nhân tố độc lập 

Kiểm định Bartlett’s: Sig. =0.000 < 0.05. Hệ số KMO = 0.741 > 

0.5. Có 6 nhân tố được trích ra từ phân tích EFA. Phương sai trích  = 

75.42% cho biết 06 nhân tố trên giải thích được 75.42% biến thiên 

của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1. 

Tất  cả các biến  quan  sát  đều có  hệ số tải  nhân  tố (Factor loading) 

> 0.5. 

Kết quả này đạt yêu cầu, đồng nghĩa với việc kết luận rằng 

phương pháp phân tích nhân tố thang đo các biến độc lập với 26 biến 

quan sát đều được chấp nhận.  

3.3.2.Nhân tố phụ thuộc 

Kiểm định Bartlett’s: Sig. =0.000 < 0.05. Hệ số KMO = 0.78 > 0.5. 

Có 1 nhân tố được trích ra từ phân tích EFA.Tổng phương sai trích = 

71.68%. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1. Tất 

cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố > 0.5. 

Như vậy, thang đo “Sự hài lòng của giáo viên” đạt giá trị hội tụ. 



16 
 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

Về cơ bản các biến đo lường trong các nhân tố trích được không 

có sự khác biệt so với kết quả tiền kiểm định. Do vậy, mô hình 

nghiên cứu thực tế sau khi nghiên cứu chính thức không có sự thay 

đổi so với mô hình nghiên cứu tiền kiểm định trước đó. 

3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

3.5.1.Kiểm định hệ số tƣơng quan 

Từ bảng ma trận tương quan cho thấy, có sự tương quan chặt 

chẽ và cùng chiều giữa các biến độc lập với sự hài lòng của khách 

hàng, hệ số tương quan đều lớn hơn 0.3. Trong đó X3 (Kỹ năng Đọc 

–Viết) là ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của giáo viên đối với 

sách giáo khoa tiếng Anh. Các biến độc lập cũng có mối quan hệ 

tương quan với nhau, tuy nhiên hệ số tương quan giữa các biến đều 

nhỏ hơn 0.5 nên không kết luận được hiện tượng đa cộng tuyến trong 

mô hình. 

Như vậy, có thể kết luận rằng tất cả các biến độc lập như Mục 

tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học; Nội dung kiến thức; Kỹ 

năng đọc viết; Kỹ năng nghe nói; Hình thức trình bày; Học liệu đi 

kèm đều có thể đưa vào mô hình để giải thích cho sự hài lòng của 

giáo viên về sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông. 

3.5.2.Phân tích hồi quy 

Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh= 0.755, tức là mô hình giải thích 

được 75,5% ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của giáo viên 

đối với sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông. Hệ số 

Durbin-Watson của mô hình hồi quy = 2.085 nằm trong khoảng 

1<d<3 nên trong mô hình không có hiện tượng tự tương quan. Hệ số 

VIF của các  biến số trong mô hình nằm trong khoảng 1.304 – 1.624 

<10 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến. Như vậy, phân tích hồi 
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quy là có ý nghĩa. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của phương trình có thể 

thấy các giá trị của Beta đều khác 0, giá  trị kiểm  định  với  Sig.F = 

0.000 chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính bội là phù hợp với tập dữ 

liệu và có thể sử dụng được. 

Tóm lại, dựa vào kết quả phân tích hồi quy ở trên, phương trình 

hồi quy như sau: 

Sự hài lòng= 0.176*X1+ 0.219*X2 + 0.292*X3+ 0.241*X4+ 

0.168*X5+ 0.162*X6. 

3.5.3.Kiểm định giả thiết 

Dựa vào kết quả phân tích hồi quy ta thấy X1, X2, X3, X4, X5, 

X6 có hệ số beta dương, giá trị Sig.<0.05 có ý nghĩa thống kê do vậy 

chấp nhận các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, với độ tin cậy 

95%.  

3.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG SÁCH GIÁO 

KHOA TIẾNG ANH BẬC THPT VÀ SỰ HÀI LÕNG CỦA 

GIÁO VIÊN 

3.6.1. Mục tiêu, nguyên tắc và phƣơng pháp dạy học 

Kết quả khảo sát cho thấy các tiêu chí thuộc thang đo Mục 

tiêu,nguyên tắc và phương pháp dạy học có mức đánh giá nằm trong 

khoảng 3.04 – 3.39 là thuộc mức trung bình thấp.  

3.6.2. Nội dung kiến thức 

Kết quả cho thấy, trong yếu tố Nội dung kiến thức có hai tiêu chí 

nhận được mức đánh giá trung bình là KT2 - “Sách có nội dung cập 

nhật, hấp d n, khuyến khích tư duy sáng tạo của giáo viên” và KT4 - 

“Ngôn ngữ sử dụng trong sách phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống 

thực tế và lứa tuổi của học sinh.”. Các tiêu chí còn lại có mức đánh 

giá khá tốt. 
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3.6.3. Kỹ năng Đọc – Viết 

Thang đo kỹ năng Đọc –Viết có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự 

hài lòng của giáo viên về sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT. Các 

tiêu chí thuộc thang đo này có mức đánh giá khá tốt, tuy nhiên v n 

chưa cao. Giá trị trung bình nằm trong khoảng 3.52 – 3.71.  

3.6.4 Kỹ năng Nghe - Nói 

Các yếu tố thuộc thang đo kỹ năng Nghe - Nói có hai tiêu chí 

NN1- “Nội dung Nghe được thiết kế đa dạng, giúp phát triển được 

các kĩ năng nghe hiểu khác nhau” và NN4 -“Các hoạt động Nói đảm 

bảo sự tương tác giữa giáo viên và học sinh” có mức đánh giá khá tốt 

với giá trị trung bình xấp xỉ 3.5. Hai tiêu chí còn lại có mức đánh giá 

xấp xỉ 3 nên thuộc mức trung bình 

3.6.5 Hình thức trình bày 

Hầu hết các tiêu chí thuộc hình thức trình bày đều có mức đánh 

giá trung bình. Chỉ riêng tiêu chí HT2 - “Khổ sách, trọng lượng sách, 

kích cỡ chữ và màu sắc tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi người học” có 

mức đánh giá khá tốt. 

3.6.6 Học liệu đi kèm 

Các thang đo về học liệu đi kèm có mức đánh giá chưa tốt. Giá 

trị trung bình đều dưới 2.6. 

3.6.7 Sự hài lòng của giáo viên 

Từ giá trị trung bình cho thấy, sự hài lòng của giáo viên đối với 

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT ở mức bình thường (trung bình). 

Ta có thể đưa ra nhận định rằng, chất lương sách giáo khoa tiếng 

Anh bậc trung học phổ thông hiện nay chưa thật tốt, chưa tương 

xứng với mức kỳ vọng của giáo viên. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chương này đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu có được từ 



19 
 

việc xử lý và phân tích số liệu thu thập được.  Phần mô tả m u và 

biến nghiên cứu đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về m u 

nghiên cứu  theo giới tính, trình độ học vấn và thâm niên công tác 

Việc xác định hệ số Cronbach’s  Alpha và phân tích nhân tố 

EFA đã giúp ta khẳng định được 6 nhân tố từ trong thành phần thang 

đo có độ tin cậy trong việc đo lường sự hài lòng của giáo viên đối 

với sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT.  

CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA 

4.1.1.Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Từ 5 nhân tố được đo lường bởi 30 biến quan sát thuộc hệ thống 

thang đo ảnh hưởng đến sự hài lòng ban đầu, sau khi phân tích tiền 

kiểm định với kiểm tra độ tin cậy bằng phân tích Cronbach’s Alpha 

còn 26 biến. Có 4 biến bị loại do hệ số tương quan biến tổng <0.3 là 

MT1, KT6, NN7, NN8.  Có 6 nhân tố trích ra từ 24 biến quan sát 

được đặt tên và mã hóa lại là (1) Mục tiêu, nguyên tắc và phương 

pháp dạy học, (2) Nội dung kiến thức, (3) Kỹ năng Đọc – Viết, (4)Kỹ 

năng Nghe – Nói, (5)Hình thức trình bày, (6) Học liệu đi kèm.  

Dựa vào hệ số mô hình hồi quy đã chuẩn hóa có thể thấy Kỹ 

năng Đọc – Viết ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của giáo viên, 

thứ nhì là Kỹ năng Nghe - Nói, thứ ba là Nội dung kiến thức. Thứ tư 

là Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học. Hai nhân tố  Hình 

thức trình bày và Học liệu đi kèm có mức ảnh hưởng gần bằng nhau 

với hệ số beta = 0.168, 0.162.  

4.1.2.Ý nghĩa của nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu mức độ hài lòng của giáo viên đối 

với sách giáo khoa Tiếng Anh của tác giả, sẽ giúp cho Bộ Giáo dục 

và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như các cơ quan 
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ban ngành liên quan, đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhằm kế thừa 

những ưu điểm của sách giáo khoa Tiếng Anh hiện nay đang có. 

Đồng thời khắc phục những điểm yếu còn tồn tại như còn nặng về 

kiến thức nhưng thiếu kỹ năng ngôn ngữ, học liệu giảng dạy còn 

thiếu, chưa đạt chất lượng cao...nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng 

sách giáo khoa tiếng Anh mới sau năm 2018. 

4.1.3.So sánh kết quả nghiên cứu so với các nghiên cứu trƣớc 

đây 

- So với nghiên cứu của Ali Yildirim năm 2006 

Trong nghiên cứu của tác giả, có sự khác biệt rõ nhất so với mô 

hình của tác giả Ali Yildirim ở 2 nhân tố Kỹ năng Nghe – Nói và Kỹ 

năng Đọc – Viết do trong nghiên cứu của Ali Yildirim là nghiên cứu 

về sách giáo khoa môn Lịch sử. Cụ thể, nhân tố có sự tương đồng 

giữa 2 mô hình là Học liệu đi kèm đều không đạt được sự hài lòng 

của giáo viên. Ngược lại, nhân tố Nội dung kiến thức có sự khác biệt 

mạnh mẽ.  

- So với nghiên cứu của Virginie Askildson tại Đại học bang 

Arizona năm 2008 

Trong nghiên cứu của tác giả, so với mô hình nghiên cứu sự hài 

lòng của Virginie Askildson, nhân tố Ngữ pháp được tách thành 2 

nhân tố riêng biệt là Kỹ năng Nghe – Nói và Kỹ năng Đọc - Viết, 

nhân tố Phương tiện và tài liệu giảng dạy được tách thành Học liệu đi 

kèm và Hình thức trình bày nhằm cụ thể hóa hơn cho mô hình. Qua 2 

nghiên cứu giữa Virginie và tác giả, có sự bất tương đồng giữa nhân 

tố Phương tiện và tài liệu giảng dạy của Virginie và 2 nhân tố Hình 

thức trình bày- Học liệu đi kèm của tác giả. 

- Nghiên cứu của tác giả Janne Hietala tại Phần Lan vào 

tháng 8 năm 2015 
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Trong nghiên cứu của tác giả Janne Hietala, mô hình đánh giá sự 

hài lòng của giáo viên được tách thành 6 nhân tố. So với mô hình của 

tác giả, có sự khác biệt rõ nhất là nhân tố Giá. Về kết quả nghiên cứu 

của Janne Hietala, các nhân tố đều đạt được sự hài lòng của giáo viên 

rất cao, đặc biệt là hai nhân tố Ngôn ngữ và cấu trúc, Nội dung và 

chủ đề bài học. 

- Nghiên cứu của Hoàng Văn Vân vào tháng 8/2015 

Trong mô hình nghiên cứu của Hoàng Văn Vân, có sự khác biệt 

rõ nhất về việc nhân tố Nội dung kiến thức đã được tách thành 2 

nhân tố mới là kỹ năng Nghe- Nói và kỹ năng Đọc – Viết. Nhằm 

mục đích cụ thể hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo 

viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh. 

4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.2.1.Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Về công tác biên soạn bộ sách giáo khoa mới sau năm 2018, 

trong đó có sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông cần 

được Bộ, Vụ giáo dục trung học quan tâm, chỉ đạo một cách sâu sắc, 

thiết thực hơn. Đồng thời cần phải học tập kinh nghiệm làm sách 

giáo khoa của các nước phát triển về giáo dục như Phần Lan, Nhật 

Bản, Singapore...  

Về công tác đào tạo cán bộ giáo dục, giáo viên bộ môn tiếng 

Anh cần phải được chú trọng hơn nữa. Ngoài việc tổ chức các buổi 

hội thảo, các khóa đào tạo kỹ năng giảng dạy của giáo viên, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cùng các cơ quan ban ngành liên quan cần thường 

xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kiến thức, kỹ năng giảng 

dạy với các giáo viên dạy tại các trường, các chuyên gia giáo dục... 

4.2.2.Đối với Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 
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Là đơn vị trực tiếp đảm nhiệm công tác tổ chức biên soạn, biên 

tập, in và phát hành sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục; đồng 

thời giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục 

và thư viện trường học trên toàn quốc. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam cần có những việc làm mang tính đại diện, khẳng định là đơn vị 

đứng đầu trong công tác giáo dục tại Việt Nam, mà cụ thể là tiếp tục 

mời các nhà xuất bản từ nước ngoài về làm việc, trao đổi đào tạo 

nhằm xây dựng một bộ sách giáo khoa tiếng Anh đạt chuẩn. 

4.2.3.Đối với giáo viên 

 Là đội ngũ trực tiếp giảng dạy, đưa kiến thức đến với học sinh, 

giáo viên đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo 

dục, điều này luôn được khẳng định từ trước đến nay. Với mục tiêu 

“dạy chữ, dạy người”, giáo viên cần thường xuyên trau dồi kiến thức, 

kỹ năng giảng dạy, kỹ năng thực hành nhằm giúp học sinh trở thành 

trung tâm của việc học, còn người thầy/cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Cụ 

thể, người làm nghề giáo cần luôn tự trau dồi kiến thức bản thân, tích 

cực học tập, tham gia các khóa nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ. Tham 

gia hoặc cùng với trường, đoàn thể tổ chức các chương trình, hoạt 

động giao lưu giáo viên giữa các trường với các trường, giữa địa 

phương với nhau và đặc biệt là với các giáo viên từ nước ngoài nhằm 

nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ sư phạm. 

Thứ hai, trong giai đoạn chờ triển khai chương trình sách giáo 

khoa mới. Trên thị trường sách giáo khoa tiếng Anh hiện nay có rất 

nhiều bộ sách giáo khoa tự chọn song song với bộ sách giáo khoa 

truyền thống, giáo viên cần tự nghiên cứu, tham khảo để cải tiến 

trong việc xây dựng giáo án và kỹ năng truyền đạt nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại của bộ 

sách giáo khoa hiện nay. 
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4.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách 

giáo khoa tiếng Anh của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản phẩm sách giáo khoa 

tiếng Anh bậc THPT, từ đó đánh giá sự tác động của các yếu tố này 

đến sự hài lòng của giáo viên. 

- Đưa ra những đóng góp, hàm ý của nghiên cứu cho Bộ giáo 

dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, những người làm 

công tác biên soạn sách giáo khoa, giáo viên… nhằm nâng cao chất 

lượng sách tiếng Anh. 

4.4 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

TIẾP THEO 

4.4.1.Hạn chế của đề tài 

Trong nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung vào những giáo viên 

đang giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường, các trung tâm giáo dục 

ở khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, mô hình 

và thang đo được tác giả đề xuất mặc dù được tham vấn các nghiên 

cứu có từ trước của nhiều tác giả khác nhau, tuy nhiên v n còn khá 

mới đối với một vài tiêu chí và mang tính chủ quan của người nghiên 

cứu.  

4.4.2.Đề xuất hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Qua phân tích những điểm còn hạn chế ở trên, tác giả xin đề 

xuất cho các nghiên cứu tiếp theo như sau: 

- Các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng m u điều tra, thay vì chỉ 

139 m u như đã nghiên cứu. 

- Bên cạnh đó, để đánh giá một cách khách quan và toàn diện thì 

nên mở rộng không gian nghiên cứu.  
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- Các nghiên cứu tiếp theo nên bổ sung các thang đo với nhiều 

biến quan sát hơn để kết quả nghiên cứu phong phú và cụ thể hơn 

nữa.  

KẾT LUẬN  

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa tiếng 

Anh bậc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhân 

tố nào tác động mạnh mẽ nhất đến sự hài lòng của giáo viên và từ đó 

kiến nghị đối với cơ quan quản lý và giáo viên. 

Trên cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của người tiêu dùng và các 

nghiên cứu có liên quan của các tác giả trên thế giới, phương pháp 

nghiên cứu được tiến hành theo hai bước: nghiên cứu sơ bộ 

(phương pháp định tính), nghiên cứu tiền kiểm định và nghiên cứu 

chính thức (phương pháp định lượng). 

Kết quả sau khi phân tích nhân tố đã cho thấy rằng 6 nhân tố 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hài lòng của giáo viên đối với sách giáo 

khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông tại Đà Nẵng bao gồm các 

nhân tố Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học; Nội dung 

kiến thức; Kỹ năng nghe – nói; Kỹ năng đọc – viết; Hình thức trình 

bày và Học liệu đi kèm. Thực hiện phân tích hồi quy thì kết quả cho 

thấy Kỹ năng đọc – viết là nhân tố ảnh hưởng nhất đến sự hài lòng 

của giáo viên trong khi học liệu đi kèm là nhân tố có ít tác động 

nhất. 




