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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Chất lượng đào tạo của mỗi trường ĐH không chỉ phụ thuộc vào chương trình 

đào tạo của mỗi ngành học mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ giảng 

viên. Năng lực của giảng viên được đánh giá qua năng lực chuyên môn, giảng dạy, 

năng lực NCKH, năng lực phục vụ cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, 

kỹ năng khác. Trong bối cảnh giáo dục ĐH hiện nay, xây dựng đội ngũ giảng viên 

đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường một trong những mục tiêu quan trọng 

của các trường ĐH. Để đạt được mục tiêu đó, các trường ĐH cần có những chính 

sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường. Bên 

cạnh đó, mỗi giảng viên cũng cần nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của 

mình, chủ động trang bị, nâng cao năng lực của cá nhân đảm bảo đạt tiêu chuẩn.  

Có nhiều cách thức để mỗi giảng viên có thể nâng cao năng lực như chủ 

động học tập, tích cực nghiên cứu, kết nối cộng đồng, v.v... Trong đó, hoạt động 

khai thác thông tin của đội ngũ giảng viên được xem là một trong những hoạt động 

không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH của giảng viên. Ngoài 

nhiệm vụ chính là giảng dạy, giảng viên còn bắt buộc phải tham gia các hoạt động 

NCKH, luôn cập nhật và vận dụng những kiến thức mới vào trong hoạt động thực 

tiễn, hướng dẫn, định hướng sinh viên cùng tham gia trong các hoạt động đó và 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Như vậy, để thực hiện nhiệm vụ đó, đòi hỏi giảng viên phải tiếp cận nhiều nguồn tài 

liệu, thông tin khác nhau, trong đó, TV được xem là một trong những nguồn thông 

tin hữu ích và hiệu quả. Hay nói cách khác, TV giữ vai trò hỗ trợ giảng viên thực 

hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và NCKH đạt chất lượng cao.  

TVĐH được xem là một trong những nguồn thông tin có ý nghĩa to lớn. Đối với 

giảng viên, TVĐH một mặt là nơi lưu giữ đầy  đủ nhất, hệ thống nhất và mới nhất 

những kiến thức về ngành nghề, về liñh vưc̣ khoa hoc̣ để nghiên cứu, giảng dạy; là nơi 

cung cấp thông tin để giảng viên thường xuyên cập nhật nội dung giảng daỵ, làm mới 

cũng như làm phong phú nội dung giảng daỵ. Mặt khác, TVĐH là phương tiện giúp 
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giảng viên thưc̣ hiện phương pháp phát huy khả năng tư ̣hoc̣ , tư ̣nghiên cứu của sinh 

viên, phát huy tính sáng tạo của sinh viên trong quá trình đào tạo [14, tr.222]. 

Trong quá trình khai thác thông tin, hành vi xác định nhu cầu tin, hành vi tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu 

tố khác nhau như yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Đặc biệt, trong bối cảnh 

hiện nay, HVTT của giảng viên gắn liền với sự thay đổi của công nghệ hoặc tâm lý 

cá nhân cũng liên quan đến quá trình tìm kiếm thông tin [73, tr.557]. 

Ở lĩnh vực khoa học TT-TV, nghiên cứu HVTT có thể hiểu một cách đơn 

giản là nghiên cứu những biểu hiện của các cá nhân ngư ời dùng tin khi họ cần, tìm 

kiếm, tiếp nhận và sử dụng thông tin. Những biểu hiện đó được nghiên cứu trong 

bối cảnh có sự tác động của nhiều yếu tố như tâm lý bên trong, đặc điểm cá nhân, 

môi trường xã hội bên ngoài. Những biểu hiện của người dùng tin bao gồm phản 

ứng thuộc về cảm giác như cảm xúc, cảm nghĩ mà người dùng tin có được khi nhìn 

thấy, nghĩ về, tiếp cận hoặc khi sử dụng thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu HVTT lưu 

ý đến những biểu hiện thuộc về tri giác khi người dùng tin thể hiện qua suy nghĩ, 

hiểu biết và đánh giá cá nhân về thông tin mà họ đã sử dụng. Những đánh giá đó 

được thể hiện bằng niềm tin, quan điểm, thái độ và quyết định lựa chọn, sử dụng 

thông tin phục vụ mục tiêu của họ.  

Từ kết quả của một số quan sát ban đầu về HVTT của giảng viên cho thấy, 

giảng viên có khuynh hướng lựa chọn các nguồn thông tin khác nhau như bộ sưu 

tập của cá nhân, Internet, đồng nghiệp, bạn bè, v.v... Nhiều giảng viên chưa thực sự 

xem TVĐH là nơi cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động giảng dạy và NCKH. Một 

số giảng viên dành ít thời gian hoặc còn do dự khi lựa chọn sử dụng TV. Điều này 

góp phần khẳng định một thực trạng đó là vai trò của TV nói chung, TVĐH nói 

riêng chưa thực sự phát huy hiệu quả nhiệm vụ phục vụ thông tin và tác động đến 

HVTT của giảng viên.  

Chính vì vậy, việc nhận diện, xác định những đặc trưng về HVTT của giảng 

viên và xây dựng các giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên nói riêng, người 

dùng tin nói chung chính là nhiệm vụ mà các TVĐH cần phải thực hiện. Để có cơ sở 

thực hiện, đòi hỏi các TVĐH cần phải nắm vững, hiểu rõ đặc điểm các nhóm giảng 
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viên, hành vi xác định nhu cầu tin và mong muốn của giảng viên là gì, hành vi tìm 

kiếm và sử dụng thông tin khi nào, ở đâu, như thế nào hay những yếu tố ảnh hưởng 

đến HVTT của giảng viên để từ đó có thể nhận diện, dự đoán xu hướng trong HVTT 

của giảng viên và cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ cũng như có những biện 

pháp tác động và hỗ trợ hiệu quả HVTT của giảng viên. Nhận thức và hiểu biết về 

HVTT của giảng viên là giảng viên còn giúp các TVĐH xây dựng chiến lược 

marketing, tác động trở lại giảng viên, góp phần hoàn thiện HVTT của giảng viên.  

TP. Hồ Chí Minh là khu vực tập trung số lượng lớn các trường ĐH, trong đó 

tất cả các trường đều có TV, hệ thống các trung tâm thông tin hỗ trợ hoạt động đào 

tạo của nhà trường bao gồm hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng 

viên. Đây được xem là cơ sở để TVĐH đề xuất những giải pháp và biện pháp cụ thể 

nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động cũng như quá trình hoàn thiện 

HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam 

nói chung. Cụ thể, nghiên cứu HVTT của giảng viên cung cấp cơ sở xây dựng văn 

hoá thông tin trong nhà trường, góp phần hoàn thiện chính sách, chiến lược phát triển 

của nhà trường. Nghiên cứu HVTT của giảng viên còn giúp lãnh đạo nhà trường có 

thể nhận diện, phát hiện ra những điểm mạnh, hạn chế trong chính sách phát triển 

nguồn nhân lực của nhà trường. Cụ thể, thông qua việc đánh giá HVTT của giảng viên 

có thể cho thấy năng lực của từng giảng viên, gắn liền với quá trình hình thành những 

nét đặc trưng trong văn hoá nhà trường. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng góp 

phần giúp lãnh đạo nhà trường sẽ nhận diện rõ hơn về nhận thức, thái độ, hành vi, 

động cơ, kỳ vọng của giảng viên đối với nhà trường, sự hài lòng của giảng viên 

trong quá trình thể hiện vai trò giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng hay nâng 

cao trình độ. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn có thể đánh giá được sự tác động 

của yếu tố văn hoá – văn hoá nhà trường – đối với HVTT của giảng viên dựa trên 

những thành quả mà giảng viên thực hiện được. Đây chính là bối cảnh chính góp 

phần hình thành HVTT của giảng viên. 

Đặc biệt, mỗi giảng viên là một thành viên trong nhà trường, có hiểu biết về 

chức năng, nhiệm vụ, vai trò của bản thân đối với nhiệm vụ chung của nhà trường. 

Khi giảng viên nhận thức được vai trò của bản thân đối với quá trình phát triển chung 
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của nhà trường, họ sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển đó. Để làm được điều này, 

giảng viên cũng cần phải có sự tương tác với nhiều đối tượng, bao gồm các mối quan 

hệ xã hội với đồng nghiệp, người học, và tương tác với thông tin để hỗ trợ thực hiện 

vai trò. Các mối quan hệ xã hội hình thành mối tương tác liên cá nhân với những nét 

đặc trưng riêng. Riêng đối với thông tin, giảng viên cũng có những hành vi tương 

ứng. Do vậy, khi giảng viên có sự tương tác hiệu quả đối với thông tin hay ngược lại, 

thông tin được xác định, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ hiệu quả bởi giảng viên, khi 

đó, HVTT hoàn thiện đồng thời góp phần hình thành nên nét đặc trưng trong văn hoá 

chung của nhà trường – văn hoá thông tin trong nhà trường. 

Với những lý do trên, việc cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về HVTT 

của giảng viên trong các trường ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tìm ra những giải 

pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh là vấn 

đề thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề 

“Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành phố 

Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài 

 Hành vi thông tin từ lâu đã được nhiều nhà khoa học ở nước ngoài quan tâm 

nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực với những vấn đề liên quan đến khái niệm HVTT, 

các biểu hiện của HVTT, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT. Nhiều nhà 

khoa học đã nghiên cứu đề xuất các mô hình HVTT mô tả các quá trình của HVTT 

như xác định nhu cầu tin, quá trình tìm tin, sử dụng và chia sẻ thông tin. Một số kết 

quả nghiên cứu tiêu biểu về các vấn đề này được trình bày theo nhóm vấn đề sau.  

 Khái niệm “hành vi thông tin” 

Hành vi không chỉ là một hoạt động vật chất, mà còn thể hiện một quá trình 

xen kẽ phức tạp giữa nhận thức và tình cảm, hướng dẫn cá nhân quyết định trong 

thời gian nhất định [45, tr.2]. Tất cả hành vi được mô tả như là sự nỗ lực của cá 

nhân nhằm thay đổi từ một tình trạng này sang tình trạng khác, hoặc duy trì tình 

trạng hiện tại [54, tr.49]. Hành vi thông tin (thuật ngữ tiếng Anh là “information 
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behavior”) là một phân ngành trong lĩnh vực khoa học thông tin và là một lĩnh vực 

liên ngành được tiếp cận từ nhiều quan điểm khác nhau như tâm lý học nhận thức, 

hành vi tổ chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học. Các nghiên cứu 

về HVTT có những khuynh hướng tiêu biểu.  

Với cách tiếp cận nhận thức đối với HVTT, các tác giả xem xét HVTT tập 

trung vào người dùng tin, sử dụng thông tin, chuyển giao và trao đổi thông tin, sự 

thỏa mãn của người dùng tin [71, tr.198] hoặc chú ý đến nhu cầu tin trong đời sống 

hàng ngày, bối cảnh nghiên cứu HVTT trong cuộc sống công việc hằng ngày [76, 

tr.53]. Ngoài ra, HVTT là “cách thức con người cần, tìm kiếm, cung cấp và sử dụng 

thông tin trong các bối cảnh khác nhau, bao gồm cả nơi làm việc và sinh hoạt hàng 

ngày”[59, tr.44]. HVTT của con người liên quan đến nghiên cứu hành vi tìm kiếm 

thông tin, khám phá, tổ chức và sử dụng thông tin [66, tr.258].  

Với cách tiếp cận tổng quát không chỉ liên quan đến nhu cầu nhận thức của 

người dùng tin mà còn chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến người dùng tin trong 

quá trình sử dụng các nguồn thông tin, các nghiên cứu chỉ rõ: Ai sử dụng thông tin 

gì? Sử dụng thông tin như thế nào, khi nào, ở đâu và tại sao? Những nguồn thông 

tin nào được sử dụng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng đó? [36, 

tr.72-74]. Khi nhấn mạnh đến vai trò bị động hay chủ động của người dùng tin cho 

thấy HVTT là “tìm kiếm thông tin, cũng như toàn bộ hành vi không chủ ý hoặc thụ 

động (như thoáng gặp hay bắt gặp thông tin), và hành vi có mục đích mà không liên 

quan đến tìm kiếm, như tránh thông tin” [24, tr.5], [75, tr.249].  

 Mô hình hành vi thông tin 

Một số nghiên cứu lý thuyết và mô hình HVTT thường tập trung vào các 

thành phần của mô hình HVTT đó là hành vi xác định nhu cầu tin của người dùng 

tin; hành vi tìm kiếm thông tin; sử dụng và chia sẻ thông tin. Các yếu tố này có mối 

liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi mô hình HVTT đều thể hiện quan điểm tiếp cận 

khác nhau bao gồm quan điểm hành vi, quan điểm nhận thức – hành vi, quan điểm 

nhận thức – cảm tính và quan điểm tích hợp.  

Theo quan điểm tiếp cận hành vi, mô hình tìm kiếm thông tin của Ellis [31] 

với 8 giai đoạn chính dựa trên những nghiên cứu về các nhà khoa học xã hội, nhà 
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vật lý, hoá học, kỹ sư, các nhà nghiên cứu trong nhà máy. Sau đó, Meho and Tibbo 

[54] cũng đã hiệu chỉnh mô hình với sự linh hoạt điều chỉnh trong các giai đoạn của 

mô hình Ellis gồm có 4 giai đoạn bao quát: tra cứu, truy cập, xử lý và kết thúc.  

Theo quan điểm nhận thức – cảm tính, mô hình của Kuhlthau được xem là mô 

hình tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Tác giả đã nghiên cứu thực nghiệm và phát triển 

mô hình tổng quát về quá trình tra cứu thông tin gồm có 6 giai đoạn cụ thể. Mô hình 

này nhấn mạnh đến vai trò chủ động của người dùng tin trong quá trìh tìm kiếm thông 

tin. Ngoài ra, Dervin là một trong những tác giả đề xuất mô hình tìm kiếm thông tin 

(Dervin’s Sense-Making). Một vài tác giả cũng đã có sự phân tích cụ thể đã phân tích 

và giới thiệu mô hình của Dervin [29]. Chelton, Mary K. and Cool, Colleen [26] đã xây 

dựng mô hình quy trình tra cứu thông tin gồm 7 giai đoạn: khởi đầu, lựa chọn, khám 

phá, phát biểu, thu thập, trình bày và đánh giá. Mô hình này mô tả ý nghĩ, hành động 

và cảm nhận chung của các sinh viên trong từng giai đoạn của quy trình. 

Theo quan điểm nhận thức – hành vi, mô hình Johnson [43] bao gồm 7 thành 

tố được tập hợp trong ba nhóm chính (tiền đề, nhân tố ảnh hưởng và hoạt động tìm 

kiếm thông tin). Tuy nhiên, mô hình này mang tính chất một chiều, không phản ánh 

được vòng lặp giữa các hoạt động và các yếu tố trong mô hình.  

Theo quan điểm tích hợp, các tác giả đã đề xuất và phân tích một số mô hình 

với các khía cạnh khác nhau của HVTT như mô hình của Wilson về hành vi tìm tin 

[71, tr.553] và HVTT [75, tr.253]. Tác giả T.D. Wilson (1999) giới thiệu phác thảo 

sơ lược mô hình tìm kiếm thông tin và những khía cạnh khác của HVTT [74]. Tác 

giả còn chỉ ra mối quan hệ giữa giao tiếp và HVTT với quá trình tìm kiếm thông tin 

nói chung trong hệ thống tìm tin. Trong một nghiên cứu khác, tác giả trình bày phác 

thảo của các mô hình tìm kiếm thông tin và các khía cạnh khác của HVTT, thể hiện 

mối quan hệ giữa truyền thông và HVTT nói chung với tìm kiếm thông tin và tra 

cứu thông tin trong hệ thống tìm tin [73, tr.553]. 

Ngoài ra, một số mô hình khác được các tác giả xây dựng như mô hình tìm 

kiếm thông tin của các nhà chuyên môn của Leckie GJ và các đồng nghiệp [50], mô 

hình HVTT dựa trên cách tiếp cận phân tích ngôn ngữ giao tiếp của người dùng tin 

khi tìm kiếm thông tin [68].  
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 Bối cảnh và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thông tin  

Trong những năm cuối thập niên 1990 và đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học 

mở rộng cách nhìn nhận về HVTT bằng việc kết hợp toàn bộ môi trường, bao gồm 

môi trường tự nhiên, xã hội, công nghệ trong nghiên cứu về những tương tác giữa 

con người với thông tin. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu HVTT theo cách mới so 

với những cách truyền thống được sử dụng lâu nay. Họ cho rằng cần phải hiểu bối 

cảnh với nghĩa rộng hơn và cần có nghiên cứu định lượng, chi tiết và đầy đủ hơn về 

các trường hợp, bối cảnh cụ thể để hiểu những cách thức con người có thể tiếp 

nhận, tạo lập hay xử lý thông tin.  

Nghiên cứu HVTT được thực hiện ở những nhóm người dùng tin khác nhau. 

Trong bối cảnh công việc hàng ngày, kết quả điều tra nhu cầu tin để hiểu lý do cần 

thông tin, hành vi tìm kiếm thông tin của các bác sĩ thú y từ các nguồn khác nhau. 

Tác giả đề nghị một số giải pháp như phát triển sản phẩm, dịch vụ; huấn luyện, hỗ 

trợ thông tin và quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến người dùng tin. Nhìn chung, mục 

đích của đề tài nhằm đánh giá sâu sắc HVTT của bác sĩ thú y ở Nam Phi, để từ đó 

đề nghị và phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin thích hợp [53]. 

Trong bối cảnh ngoài nhà trường, Eric M. Meyers, Karen E. Fisher và 

Elizabeth Marcoux [33, tr.326] giới thiệu về HVTT của thiếu niên. Đề tài được thực 

hiện nhằm mục đích tìm hiểu bối cảnh mà lứa tuổi thiếu niên tìm kiếm thông tin 

thường nhật, nguồn tìm tin, lý do và cách thức tìm tin cũng như những yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình tìm tin. Trên cơ sở này, tác giả đề xuất dịch vụ chuyên môn 

nhằm hỗ trợ quá trình tìm và sử dụng thông tin thường nhật của thiếu niên.  

Trong các bối cảnh khác, Devon L. Greyson, Colleen Cunningham và Steve 

Morgan [30] tìm hiểu HVTT của nhà lập chính sách ngành dược Canada, đặc điểm 

nhu cầu tin, các nguồn tin mà nhóm người dùng tin sử dụng chủ yếu là từ các 

chuyên gia, nguồn tài liệu điện tử và các tổ chức đáng tin cậy. Tương tự, các tác giả 

Kostagiolas PA, Bairaktaris KD, Niakas D. cũng đã có một điều tra về HVTT của 

dược sĩ ở Hy Lạp cũng như những cảm nhận của người dùng tin đối với dịch vụ 

TV-TT nhằm phát triển nghề nghiệp của họ trong tương lai [48, tr.46-56].  

Ngoài ra, còn có nhiều nghiên cứu khác của các tác giả Williamson, K.[70, 

tr.345] về nhu cầu tin và hành vi tìm tin của người trưởng thành, nghiên cứu được 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kostagiolas%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20402804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bairaktaris%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20402804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niakas%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20402804
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thực hiện ở Úc, hay Ian Rowlands và Maggie Fieldhouse nghiên cứu về xu hướng 

HVTT học thuật, trong đó, tác giả đề cập đến bối cảnh dẫn đến thay đổi HVTT, đặc 

biệt là dưới sự tác động của Internet đến HVTT [37, tr.26].  

Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng mạng xã hội khi tìm kiếm thông tin, Juan 

Daniel Machin Mastromatteo [44] phân tích HVTT của con người trên mạng xã hội. 

Mạng xã hội thường được sử dụng như một ứng dụng công nghệ trong hoạt động 

giải trí. Vì vậy, tác giả nghiên cứu mạng xã hội từ quan điểm của khoa học thông tin 

nhằm phân tích HVTT của người dùng tin để có thể nhận thấy xu hướng và những 

vấn đề trong mối liên hệ giữa mạng xã hội và hệ thống thông tin. Mục tiêu của 

nghiên cứu là tìm hiểu ảnh hưởng của web 2.0 và mạng xã hội đến HVTT của 

người dùng tin. Luận án cung cấp tổng quan về HVTT của người dùng tin trong hệ 

thống thông tin, góp phần cung cấp cách hiểu sâu sắc hơn về người dùng tin và 

hướng đến xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu và HVTT của người 

dùng tin. 

Susan Elizabeth Capel [67] nghiên cứu HVTT của những người lớn tuổi 

sống ở vùng nông thôn để hiểu được cách thức họ trao đổi thông tin qua các mạng 

xã hội và các hoạt động xã hội. Công trình này nhấn mạnh đến sự trao đổi thông tin 

trong bối cảnh nông thôn từ xa dựa trên quan điểm của người lớn tuổi. Mô hình 

HVTT của những người lớn tuổi ở bối cảnh nông thôn đã nêu bật những ảnh hưởng 

xã hội và hoàn cảnh đến HVTT, các phương tiện trao đổi thông tin, các loại thông 

tin được trao đổi..  

Maghferat, Parinaz, & Stock, Wolfgang G. [51] nghiên cứu giới tính trong 

bối cảnh khoa học thông tin. Các tác giả thảo luận về cuộc điều tra về sự khác biệt 

trong hoạt động tìm kiếm thông tin của sinh viên nam và sinh viên nữ. Nghiên cứu 

tập trung vào sự khác biệt cụ thể của giới tình khi họ tìm kiếm thông tin với sự hỗ 

trợ của công cụ tìm kiếm thông thường và dịch vụ thông tin web chuyên sâu. Ngoài 

ra, các tác giả còn quan sát hành vi của những người tham gia trong việc thu thập 

thông tin và sự khác biệt giữa các nhóm giới tính với nhau.  

Ngoài ra, một số nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy HVTT được tiếp 

cận theo nhiều góc độ khác nhau . Jamshid Beheshti và Andrew Large , Lanham, 
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MD, Scarecrow Press [41] đã phân tích các chủ đề khác nhau bao gồm mô hình lý 

thuyết và mô hình HVTT. Tác giả đề cập đến trình độ kiến thức thông tin của các 

thế hệ trẻ ngày nay, một số vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ như đạo văn, tìm tin, 

đánh giá thông tin và sáng tạo sản phẩm cuối cùng. Ở nội dung khác, các tác giả đề 

cập đến HVTT của người trẻ tuổi bao gồm việc sử dụng công nghệ di động, nhắn 

tin, sử dụng mạng xã hội để tìm tin và phân tích thông tin. Ngoài ra, các nội dung 

còn lại được tác giả đề cập như khái niệm, mô hình, lý thuyết trong nghiên cứu 

HVTT, phát triển nhận thức và HVTT, v.v… trong tác phẩm.  

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài 

Nhiều tác giả trong nước đã có những nghiên cứu về kiến thức thông tin, nhu 

cầu tin, thói quen tìm tin và sử dụng thông tin v.v… trên những nhóm người dùng tin 

khác nhau. Các công trình này tập trung chủ yếu vào nhu cầu tin, thói quen tìm tin của 

người dùng tin đối với các loại hình tài liệu cụ thể, ví dụ như nghiên cứu của tác giả 

Nguyễn Hồng Sinh, Hoàng Thị Hồng Nhung [57] chú trọng khảo sát thói quen tìm tin 

trong các CSDL trực tuyến tại TV Trung tâm, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.  

Nghiên cứu về nhu cầu tin của đối tượng người dùng tin trong TVĐH nhận 

được nhiều sự quan tâm của nhiều tác giả trong nước. Tác giả Nguyễn Thanh 

Tùng [18] tập trung nghiên cứu những nhu cầu tin cơ bản cùng những thói quen sử 

dụng thông tin của người dùng tin, bao gồm giảng viên tại trường ĐH Sư phạm Kỹ 

thuật TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện tại. Trên cơ sở phân tích và đánh giá 

mức độ đáp ứng nhu cầu tin tại TV trường, những nguyên nhân ảnh hưởng đến 

việc đảm bảo thông tin của TV, luận văn còn đề xuất một số giải pháp thỏa mãn 

và kích thích nhu cầu tin phát triển.  

Từ cách tiếp cận theo quan điểm ngành Xã hội học, một nghiên cứu khác 

cũng đã tập trung nghiên cứu hành vi tìm kiếm thông tin của nhóm độc giả các tạp 

chí, bản tin của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án 

khảo sát hành vi tìm kiếm thông tin từ các tạp chí, bản tin của độc giả trong hệ 

thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá khả năng 

đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, giảng 

dạy và học tập của các đối tượng độc giả của học viện; nguyên nhân thành công và 
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hạn chế của các tạp chí, bản tin. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra một số khuyến nghị, 

đề xuất giải pháp cho những cải cách, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tạp chí, 

bản tin trong toàn Học viện [13].  

Các nghiên cứu liên quan TVĐH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đều chỉ tập 

trung ở một hoặc một vài TVĐH, và nghiên cứu ở các góc độ như nhu cầu tin, nhu cầu 

đọc hay thói quen sử dụng TV của người dùng tin; trong khi đó, chưa có đề tài nào 

nghiên cứu toàn diện về HVTT của người dùng tin trong TVĐH, đặc biệt là HVTT của 

đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các trường ĐH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.  

Có thể chia các công trình nghiên cứu về HVTT ở nước ta thành hai nhóm 

chính như sau: đề tài nghiên cứu của các cơ quan tổ chức; luận văn thạc sĩ ngành 

Khoa học TV [12, tr.28] từ các cơ sở đào tạo ngành TT-TV trong nước. Ngoài ra, 

còn có một số bài viết liên quan đến vấn đề này. Phân tích kết quả tổng quan tài liệu 

cho thấy, hầu hết các công trình nghiên cứu có những điểm nổi bật như sau:  

Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu gắn liền với giải quyết các vấn đề thực 

tiễn. Cụ thể là, các nghiên cứu thường bắt đầu là cơ sở lý luận sẵn có từ những tác 

giả khác, sau đó, nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các nhóm giải pháp dựa trên 

những vấn đề từ thực tiễn. Hầu như không có công trình nào nghiên cứu các vấn đề 

liên quan đến lý thuyết hay ứng dụng mô hình HVTT trong nghiên cứu thực tiễn.  

Thứ hai, các nghiên cứu thường tập trung vào nhóm người dùng tin cụ thể 

như cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên trong các viện nghiên cứu, 

trường đại học hơn là các nhóm người dùng tin khác trong các loại hình TV khác.  

Thứ ba, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào từng khía cạnh cụ thể 

HVTT của người dùng tin như nhu cầu tin, nhu cầu đọc một cách riêng biệt mà 

không gắn liền với bối cảnh nảy sinh nhu cầu tin, hoạt động làm nảy sinh nhu cầu 

tin. Cũng trong các nghiên cứu này, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT của người dùng tin chưa được làm rõ trong các công trình như yếu tố cá 

nhân, công việc, môi trường công nghệ, v.v...  

Ngoài ra, các khía cạnh khác của HVTT như hành vi tìm kiếm thông tin,  

hành vi sử dụng thông tin cũng ít được chú trọng trong các nghiên cứu cụ thể, hoặc 
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các khía cạnh này chỉ là một phần rất nhỏ khi nghiên cứu nhu cầu tin của người 

dùng tin.  

Nhìn chung, kết quả tổng quan tài liệu trong nước và nước ngoài về HVTT 

cho thấy, HVTT là một trong những chủ đề đã được nghiên cứu từ sớm và được các 

nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực quan tâm, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trong 

lĩnh vực khoa học thông tin, khoa học TV ở nước ngoài. Xu hướng của những 

nghiên cứu này có những đặc điểm sau: 

- Về sự gắn kết giữa các nghiên cứu trước và nghiên cứu sau đó, có một số 

nghiên cứu thiếu tính kế thừa: Có thể nhận thấy qua số lượng ít các công trình đề 

cập đến việc vận dụng lý thuyết, mô hình của những tác giả trước đó vào nghiên 

cứu HVTT của mình. 

- Số lượng nghiên cứu lý thuyết và mô hình HVTT nói chung giảm dần 

trong những năm gần đây, thay vào đó là nghiên cứu thực nghiệm chiếm ưu thế.  

- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu càng mở rộng: Trong những nghiên cứu 

ở giai đoạn đầu, HVTT chủ yếu là các nhóm nghề nghiệp như bác sĩ, kỹ sư, sinh 

viên. Sau đó, nhiều công trình phân tích HVTT của những nhóm người dùng tin 

trong nhiều lĩnh vực, trong công việc và trong đời sống hàng ngày.  

- Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào HVTT của từng cá nhân hơn là 

HVTT phối hợp. Điều này dẫn đến thực tế là số lượng nghiên cứu về HVTT phối 

hợp, HVTT của tổ chức không nhiều. 

- Các nghiên cứu ngày càng chú trọng đến nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông 

tin, hoặc khía cạnh nhỏ trong HVTT của người dùng tin. Mặt khác, có thể thấy, rất ít 

công trình nghiên cứu HVTT một cách toàn diện. Tương tự, các nghiên cứu cũng chưa 

chú trọng nghiên cứu HVTT gắn liền với thiết kế hệ thống tìm tin hiệu quả hay nhấn 

mạnh đến vai trò của TV.  

- Một số công trình chú trọng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT. 

Các tác giả đặc biệt quan tâm nhiều đến tác động của công nghệ thông tin và viễn 

thông đến HVTT của người dùng tin trong môi trường số, môi trường Internet.  

- Nghiên cứu mô tả HVTT của người dùng tin có xu hướng tăng hơn so với 

các nghiên cứu so sánh và giải thích. Bên cạnh đó, rất nhiều công trình nghiên cứu 
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chú trọng phân tích thực trạng HVTT của người dùng tin và gắn liền với các nhóm 

giải pháp dựa trên điều kiện thực tế. 

- Về phương pháp nghiên cứu HVTT, hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm 

đều sử dụng phương pháp định tính, thể hiện qua số lượng các công trình sử dụng 

các phương pháp này tăng. Một số tác giả cũng kết hợp sử dụng nhiều phương pháp 

khi nghiên cứu HVTT của người dùng tin.  

 Nói tóm lại, các công trình đã cung cấp bức tranh vừa tổng thể, vừa chi tiết 

về các vấn đề liên quan đến HVTT. Các kết quả nghiên cứu đã giúp tác giả luận án 

tiếp thu, kế thừa được những vấn đề sau:  

- Về khái niệm HVTT: Nhiều công trình đã cho thấy sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu về khái niệm HVTT từ rất sớm. Có nhiều cách tiếp cập khái 

niệm HVTT bao gồm cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận tổng hợp và tiếp cận hành 

động. Mỗi cách tiếp cận gắn liền với những lý thuyết và mô hình HVTT khác 

nhau. Một số lý thuyết và mô hình cũng thể hiện tính kế thừa, tuy nhiên, sự kế 

thừa này chưa thực sự rõ nét. Tương tự, nhiều định nghĩa khác nhau về HVTT 

xuất phát từ quan điểm khoa học thông tin, khoa học hành vi, khoa học TV, v.v... 

Các công trình đã làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan đến HVTT như nhu 

cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng thông tin. Những nghiên 

cứu này góp phần xây dựng nền tảng cơ sở lý thuyết cho những nghiên cứu tiếp 

theo, trong đó có cơ sở lý luận về HVTT của giảng viên trong phạm vi đề tài này. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình chọn lọc và kế thừa những cơ sở lý thuyết trước 

đó, việc hệ thống hoá, thống nhất và hoàn thiện cơ sở lý thuyết đối với HVTT 

của giảng viên là thực sự cần thiết.  

- Về các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT: Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT của người dùng tin được đề cập trong một số nghiên cứu bao gồm yếu tố cá 

nhân, xã hội, văn hoá và tâm lý. Các yếu tố này không được thể hiện trong cùng 

một công trình nghiên cứu cụ thể, mà phân tán trong nhiều nghiên cứu. Việc tổng 

quan những công trình này cũng góp phần làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh 

hưởng đối với HVTT của giảng viên. Do vậy, khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

này đối với HVTT của giảng viên tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, bên 
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cạnh những yếu tố cơ bản, đòi hỏi phải có sự quan tâm đặc biệt đến những yếu tố 

đặc thù liên quan đến vai trò của giảng viên trong môi trường của trường ĐH  – 

bối cảnh hình thành HVTT của giảng viên.  

- Về mô hình HVTT: Hiểu được mô hình HVTT của người dùng tin có ý nghĩa 

rất lớn đối với bản thân mỗi người dùng tin cũng như đối với hoạt động của TVĐH. Có 

một số loại mô hình được hình thành từ các quan điểm khác nhau, cho thấy sự tiếp cận 

đa dạng của các công trình nghiên cứu, bao gồm mô hình hành vi, mô hình nhận thức – 

cảm tính, mô hình nhận thức – hành vi, mô hình HVTT tích hợp và các mô hình khác. 

Mỗi mô hình có những ưu điểm và hạn chế nhất định, được xây dựng trong bối cảnh cụ 

thể và riêng biệt, thể hiện chung nhất về cách thức mà con người tìm kiếm, tra cứu, tổ 

chức và sử dụng thông tin. Trong lĩnh vực TV-TT, nghiên cứu mô hình HVTT có ý 

nghĩa rất lớn đối với hoạt động của TV, TTTT. Để có thể vận dụng một mô hình bất kỳ 

để nghiên cứu HVTT của giảng viên đòi hỏi phải có sự phân tích và nghiên cứu các 

thành phần cũng như hiểu rõ lý thuyết gắn liền với mô hình đó.  

- Về HVTT của người dùng tin: Nhiều nghiên cứu về HVTT của nhiều 

nhóm người dùng tin khác nhau cho thấy sự quan tâm rất lớn từ giới học thuật trong 

nước và quốc tế. Những nghiên cứu này đã cung cấp cách nhìn chi tiết về HVTT 

của người dùng tin trong từng bối cảnh cụ thể, trong đó có bối cảnh học thuật của 

giảng viên ở các trường ĐH. Một số điểm tương đồng trong nghiên cứu HVTT của 

giảng viên trước đó có thể sẽ góp phần cung cấp cách nhìn so sánh đối với HVTT 

của giảng viên tại các trường ĐH ở Tp. Hồ Chí Minh. Hơn nữa, một số phương 

pháp nghiên cứu HVTT trong những công trình nghiên cứu này có thể được vận 

dụng trong nghiên cứu HVTT của giảng viên tại TP. Hồ Chí Minh.  

3. Câu hỏi và giả thuyết khoa học của đề tài 

3.1. Câu hỏi nghiên cứu  

(1) Hành vi thông tin của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh 

có đặc điểm gì và chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?  

(2) Giảng viên, TVĐH và nhà trường cần thực hiện giải pháp gì để hoàn 

thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh?  
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3.2. Giả thuyết nghiên cứu  

Hành vi thông tin của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh chịu sự 

tác động bởi các nhóm yếu tố khác nhau (bao gồm yếu tố cá nhân, yếu tố tâm lý, yếu tố 

nhà trường và yếu tố xã hội) và vẫn chưa chuẩn do nhiều nguyên nhân khác nhau.  

Cần xây dựng một mô hình HVTT chuẩn của giảng viên và triển khai các 

giải pháp hiện thực hoá mô hình này để hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các 

trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu HVTT của giảng viên nhằm mục tiêu đề xuất giải pháp hoàn 

thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh  

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

- Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến HVTT nói chung và HVTT của 

giảng viên 

- Khảo sát HVTT của giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh; 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, từ đó, nhận diện đặc 

điểm HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh  

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các trường 

ĐH ở TP. Hồ Chí Minh 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Hành vi thông tin của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh 

* Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: Nghiên cứu HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở 

TP. Hồ Chí Minh (Mẫu nghiên cứu gồm 6 trường ĐH công lập tại TP. Hồ Chí Minh 

đại diện cho 6 nhóm ngành khoa học).  

Phạm vi thời gian: từ năm 2014 đến năm 2017 (dựa trên khoảng thời gian 

thực hiện luận án). 
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6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

6.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

- Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về HVTT của người dùng tin 

với các nội dung như khái niệm HVTT, mô hình HVTT, các yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT   

- Cơ sở lý thuyết về HVTT của giảng viên sẽ được vận dụng để xem xét, 

nhận diện và đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện các đặc điểm về HVTT của 

giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

- Góp phần cung cấp những căn cứ khoa học cho lãnh đạo nhà trường trong 

quá trình xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ giảng viên trong hoạt động 

giảng dạy, NCKH và tự học;  

- Là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý, CBTV để đánh giá hoạt động hỗ 

trợ HVTT giảng viên của các TVĐH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng, trong 

TVĐH ở Việt Nam nói chung;  

- Là cơ sở thực tiễn để các TVĐH phối hợp với nhà trường xây dựng các 

sản phẩm, dịch vụ, thực hiện các hoạt động liên quan đến việc tác động và hỗ trợ 

HVTT của giảng viên và người dùng tin nói chung;  

- Là tài liệu tham khảo phục vụ học tập và giảng dạy ngành TT-TV. 

7. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận 

Phương pháp luận của luận án là sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết, tham 

khảo các công trình khoa học trong và ngoài nước về HVTT của người dùng tin nói 

chung, giảng viên nói riêng; đồng thời, kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực 

tiễn bằng điều tra xã hội học để thực hiện luận án, từ đó đưa ra nhận diện về HVTT 

và các giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên.  

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này được sử dụng nhằm có được cách nhìn khái quát, toàn diện 

về HVTT, làm cơ sở cho việc khảo sát HVTT của người dùng tin nói chung và 
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giảng viên nói riêng tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu chủ yếu là tiếng 

Anh, tiếng Việt được tham khảo trích dẫn trong luận án sẽ được trình bày trong 

danh mục tài liệu tham khảo.  

Trên cơ sở tổng hợp dữ liệu đã thu thập trong quá trình nghiên cứu, phương 

pháp này được sử dụng nhằm phân tích đặc điểm HVTT của giảng viên (ưu điểm, 

hạn chế của giảng viên khi xác định nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông 

tin); thực trạng hoạt động hỗ trợ giảng viên tìm tin và sử dụng thông tin trong các 

TVĐH tại TP. Hồ Chí Minh: phân tích, đánh giá hiệu quả sản phẩm, dịch vụ, các 

hoạt động hỗ trợ giảng viên trong quá trình tìm, sử dụng thông tin; đề xuất giải pháp, 

biện pháp cụ thể, bao gồm việc phân tích thông tin định lượng và định tính từ kết quả 

khảo sát.  

* Phương pháp quan sát 

Luận án sử dụng phương pháp quan sát để nhận diện bối cảnh giảng viên thể 

hiện HVTT; quá trình hỗ trợ của TVĐH đối với giảng viên và quá trình giảng viên 

tìm kiếm thông tin tại các TVĐH. Tuỳ bối cảnh cụ thể, đề tài giới hạn vai trò tác giả 

là người quan sát bán tham dự và quan sát không tham dự. Quá trình quan sát được 

thực hiện công khai hoặc bí mật và có thể lặp lại nhiều lần tại các TVĐH được chọn 

khảo sát. Thông tin về các buổi quan sát:  

- Đối tượng quan sát: lựa chọn ngẫu nhiên 6 giảng viên khi sử dụng TVĐH; 

6 CBTV trong quá trình tương tác với giảng viên 

- Thời gian quan sát: quan sát ngẫu nhiên, liên tục vào bất kỳ thời điểm nào 

theo giờ làm việc của TV trường (tối đa 60 phút đối với một giảng viên sử dụng TV) 

- Địa điểm quan sát: các phòng ban chức năng của TV 

- Cách thức quan sát: Khi giảng viên xuất hiện, tác giả quan sát và ghi chép 

lại cụ thể các hoạt động của giảng viên trong bản nhật ký quan sát, bao gồm: hành 

vi tìm kiếm thông tin của giảng viên, nhận diện mục đích sử dụng TV của giảng 

viên (liên hệ công việc, tìm kiếm tài liệu, trả tài liệu, đăng ký sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ của TV, sử dụng không gian của TV để tự học, giải trí, trò chuyện, 

v.v...), quá trình giao tiếp giữa giảng viên và CBTV, v.v... Đồng thời, tác giả cũng 

có những trao đổi trực tiếp với đối tượng được quan sát (nếu cần).  
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* Phương pháp thực nghiệm  

 Thực nghiệm hành vi thông tin của giảng viên 

Sử dụng phương pháp thực nghiệm nhằm hiểu rõ hơn về HVTT của giảng 

viên từ cách tiếp cận và tương tác trực tiếp với giảng viên của tác giả luận án. Các 

nội dung thực nghiệm được trình bày dưới dạng nhật ký thực nghiệm nhằm làm rõ 

hành vi xác định nhu cầu tin, hành vi tìm tin, hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin 

của giảng viên. Tác giả kết hợp quan sát, phỏng vấn trực tiếp, tham gia các hoạt 

động tìm tin cùng với các giảng viên khi tìm tin. Đối tượng giảng viên tham gia 

thực nghiệm gồm 12 giảng viên tại 6 trường ĐH ở các độ tuổi, trình độ và vai trò 

khác nhau (xem phụ lục 8).  

 Thực nghiệm giải pháp hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên 

Luận án sử dụng phương pháp thực nghiệm giải pháp hoàn thiện HVTT của 

giảng viên để làm rõ tính khả thi của giải pháp. Cụ thể, luận án lựa chọn giải pháp 

thực nghiệm xây dựng và áp dụng thử nghiệm Dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL 

tạp chí chuyên ngành Journal of Cross-Cultural Psychology dành cho giảng viên tại 

trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp được 

tiến hành với các nội dung chính (xem phụ lục 9, 10, 11, 12, 13, 14) gồm:  

- Chọn mẫu: giảng viên thuộc ngành Tâm lý học, Giáo dục học và Xã hội học 

- Tổng số phiếu đánh giá sử dụng CSDL của giảng viên: 38/62 

- Quy trình xây dựng dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên 

ngành Journal of Cross-Cultural Psychology  

- Trình bày kết quả thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của giải pháp  

* Phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu khảo sát  

Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát được sử dụng nhằm thu thập số 

liệu cụ thể hay mô tả định lượng về các xu hướng, thái độ, hay ý kiến của giảng 

viên về HVTT; tìm hiểu các kế hoạch, định hướng phát triển, quan điểm của đội 

ngũ cán bộ quản lý, CBTV nhằm hỗ trợ giảng viên. Trước khi thiết kế phiếu khảo 

sát, tác giả phỏng vấn sơ bộ giảng viên, CB quản lý, CBTV về các vấn đề liên quan 

đến HVTT và hiện trạng phục vụ thông tin của TV đối với giảng viên.  
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 Chọn mẫu khảo sát 

Căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ [2], 

luận án giới hạn nghiên cứu trong 6 trường ĐH công lập (ĐH Công nghệ thông tin, 

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Nông Lâm, ĐH Y Dược, ĐH Luật, ĐH Tài 

nguyên và Môi trường) đại diện cho 6 nhóm ngành trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

với các tiêu chí lựa chọn sau: (1) Tính đại diện: mỗi trường ĐH đại diện cho từng 

lĩnh vực NCKH và công nghệ có thời gian hình thành và phát triển khác nhau; (2) 

Tính đặc thù: Các trường thuộc nhóm ĐH công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 Thiết kế phiếu khảo sát 

Phiếu số 1 – Phiếu khảo sát dành cho giảng viên: Nội dung bao gồm: mục 

tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành 

vi xác định nhu cầu tin của giảng viên, những nguồn thông tin hỗ trợ giảng dạy, 

NCKH và tự học của giảng viên; cơ sở lựa chọn từng nguồn thông tin của giảng 

viên, đánh giá mức độ sử dụng TV trường của giảng viên, đánh giá mức độ đáp ứng 

của TV trường đối với nhu cầu tin của giảng viên, đánh giá hiệu quả hệ thống tìm 

tin của TV, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc lựa chọn hệ thống tìm tin, 

cách thức tìm kiếm, lưu trữ và chia sẻ thông tin của giảng viên, yếu tố ảnh hưởng 

đến hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên.   

Phiếu số 2 – Phiếu khảo sát dành cho cán bộ quản lý thư viện đại học: Nội 

dung liên quan đến chiến lược phát triển TV, nhân sự, phát triển sản phẩm, dịch vụ 

TT-TV nhằm hỗ trợ giảng viên trong quá trình sử dụng TV; quan điểm của lãnh đạo 

TVĐH về mức độ nhận thức, thái độ và những định hướng tác động đến quá trình 

hoàn thiện HVTT giảng viên.  

 Công thức tính dung lượng mẫu [13] 

   n = 
N . t

2
 .0,25 

N.e
2
 + t

2
 . 0,25 

Trong đó: 

n: Dung lượng mẫu (số lượng giảng viên cần khảo sát/ trường) 

N: Kích thước tổng thể (tổng số giảng viên cơ hữu/ trường)  

e: Sai số chọn mẫu 
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t: Hệ số tin cậy 

Áp dụng công thức tính dung lượng mẫu cần khảo sát với sai số chọn mẫu 

không quá 10% (e=0,1) và hệ số tin cậy là 95% (þ(t) = þ(0,9545) = 2,0) có:  

Tên trƣờng 
Tổng số giảng viên cơ 

hữu của mỗi trƣờng (N) 

Dung lƣợng mẫu (n) 

(số giảng viên cần 

khảo sát) 

ĐH CNTT 174 63.5 

ĐH KHXH&NV 568 85.0 

ĐH Luật 248 61.7 

ĐH Nông lâm 304 70.8 

ĐH Y Dược 1137 74.3 

ĐH Tài nguyên và Môi trường 236 61.2 

 Cách thức thực hiện 

Trước khi gửi phiếu chính thức đến giảng viên các trường ĐH, tác giả gửi 

thử nghiệm 20 phiếu đến 20 giảng viên tại 02 trường ĐH (01 trường ĐH công lập 

chuyên ngành và 01 trường ĐH công lập đa ngành). Sau đó, tác giả phân tích sơ bộ 

kết quả khảo sát và điều chỉnh phiếu khảo sát phù hợp.  

Tác giả, CBTV gửi phiếu trực tiếp, gián tiếp (email, Facebook) đến từng giảng 

viên. Mỗi giảng viên tham gia khảo sát chỉ trả lời duy nhất một lần cho một phiếu 

khảo sát, các trường hợp trùng lặp sẽ được loại trừ. Nhằm giảm rủi ro số lượng phiếu 

thu thập không đủ mẫu và phiếu không hợp lệ, tác giả gửi 100 phiếu cho mỗi trường 

(thực hiện trong vòng 06 tháng). Kết quả thu được là 447/600 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 

62%, cụ thể:  

- Kỹ thuật và công nghệ : 59 phiếu, chiếm 59.0% 

- Nhân văn   : 87 phiếu, chiếm 87.0% 

- Xã hội   : 84 phiếu, chiếm 84.0% 

- Nông nghiệp  : 64 phiếu, chiếm 64.0% 

- Tự nhiên   : 91 phiếu, chiếm 91.0% 

- Y, Dược   : 62 phiếu, chiếm 62.0% 

* Phương pháp phỏng vấn sâu 

 Phỏng vấn sâu giảng viên 

Nội dung phỏng vấn làm rõ hơn về hành vi xác định nhu cầu tin của giảng 

viên, hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên; kỳ vọng của 
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giảng viên đối với nhà trường, TVĐH nhằm có cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp 

phù hợp hoàn thiện HVTT của giảng viên. Thông tin buổi phỏng vấn sâu bao gồm: 

- Đối tượng tham gia phỏng vấn: Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 06 giảng 

viên đại diện 6 nhóm lĩnh vực tại 06 trường ĐH được khảo sát 

- Thời gian phỏng vấn: thời gian thực hiện phỏng vấn theo sự thoả thuận 

giữa tác giả và giảng viên; thời lượng phỏng vấn được thực hiện từ 20-30 phút 

- Địa điểm thực hiện phỏng vấn: không gian ngẫu nhiên, tạo tâm lý thoải 

mái cho giảng viên, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài tác động  

- Cách thức phỏng vấn: giới thiệu thông tin đề tài, mục đích phỏng vấn, các 

nội dung cần phỏng vấn, giảng viên trả lời và có sự trao đổi với tác giả. Nội dung 

phỏng vấn được ghi chép ý chính lại dưới dạng văn bản. Nội dung câu trả lời được 

tác giả trình bày tóm tắt với giảng viên tham gia buổi phỏng vấn.  

 Phỏng vấn sâu cán bộ thư viện 

Nội dung các câu hỏi nhằm làm rõ đặc điểm HVTT của giảng viên, thuận lợi, 

khó khăn trong quá trình hỗ trợ giảng viên thể hiện HVTT, yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT của giảng viên, chất lượng các hoạt động hỗ trợ của TV đối với giảng viên. 

Thông tin về buổi phỏng vấn sâu CBTV: 

- Đối tượng tham gia phỏng vấn: 6 CBTV của 6 TV được khảo sát.  

- Thời gian phỏng vấn: thời gian thực hiện phỏng vấn theo sự thống nhất 

giữa tác giả và CBTV; thời lượng phỏng vấn được thực hiện từ 20-30 phút 

- Địa điểm thực hiện phỏng vấn: tại TV các trường ĐH  

- Cách thức phỏng vấn: Tác giả giới thiệu thông tin đề tài, mục đích, nội 

dung phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, tác giả lắng nghe, ghi chép ý chính 

dưới dạng văn bản những câu trả lời từ người được phỏng vấn, đồng thời trao đổi, 

đặt câu hỏi. Tác giả trích dẫn câu trả lời của người được phỏng vấn, đảm bảo tính 

khách quan, chân thực của nội dung trả lời, không áp đặt chủ quan của tác giả. Tác 

giả cam kết đảm bảo yếu tố bí mật về nhân thân của người được phỏng vấn.  

* Phương pháp thống kê  

Phương pháp thống kê được sử dụng nhằm thu thập, phân tích, trình bày và giải 

thích các dữ liệu đã thu thập được từ kết quả khảo sát thực tiễn tại các trường ĐH. 
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Phương pháp thống kê mô tả nhằm thu thập số liệu về giảng viên các trường ĐH, trình 

bày dữ liệu dưới dạng bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ. Phương pháp thống kê suy luận được 

sử dụng nhằm nhận diện những điểm đặc trưng của giảng viên tại TP. Hồ Chí Minh, 

phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, đồng thời 

dự đoán xu hướng HVTT của giảng viên và là cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

HVTT của giảng viên dựa trên các dữ liệu thu thập được. Các dữ liệu đã thu thập được 

xử lý bằng Excel.  

* Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp mô hình hóa được sử dụng trong đề tài nhằm xây dựng mô 

hình về HVTT của giảng viên (bao gồm cơ sở xây dựng mô hình, yêu cầu của mô 

hình HVTT, cấu trúc, đặc trưng cơ bản của mô hình, cơ chế vận hành của mô hình 

HVTT chuẩn của giảng viên). Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa các giai đoạn 

trong HVTT của giảng viên và các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT cũng được thể hiện 

rõ ràng qua phương pháp mô hình hóa.   

8. Kết cấu của luận án  

Luận án gồm phần mở đầu, 3 chương, danh mục tài liệu tham khảo và phần 

phụ lục.   

Chương 1. Cơ sở lý luận về hành vi thông tin của giảng viên 

Chương 2. Hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành 

phố. Hồ Chí Minh  

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên tại các 

trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

Chương 1 nêu khái quát về HVTT, bao gồm sự hình thành khái niệm HVTT, 

khái niệm HVTT, một số mô hình HVTT tiêu biểu. Nội dung chương 1 cũng chú 

trọng phân tích cơ sở lý luận về HVTT của giảng viên, các yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT của giảng viên, các yêu cầu đối với HVTT của giảng viên và làm rõ đặc 

điểm của giảng viên trong các trường ĐH.  

1.1. Khái niệm về hành vi thông tin 

Theo Từ điển Tiếng Việt, “hành vi là toàn bộ những phản ứng, cách cư xử 

biểu hiện ra bên ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định”. Hành 

vi được hiểu như là một yếu tố mang tính xã hội và được hình thành trong quá trình 

sống và giao tiếp xã hội, bao gồm những trạng thái bên trong, quá trình trao đổi sinh 

học, hay những trạng thái tương tự.  

Trong tâm lý học, hành vi là những phản ứng của con người khi có những 

tác động kích thích ở bên trong (tâm lý) hay ở bên ngoài (ngoại cảnh, môi trường). 

Những phản ứng đó phụ thuộc vào việc cá nhân đó nhận thức, tỏ thái độ và hành 

động như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh này hay một tình huống nhất định. 

Hành vi đó gọi là hành vi có ý thức. Hành vi của con người phụ thuộc vào mục 

đích và bản chất của hành vi, cũng như cách thức thể hiện hành vi [8, tr.53]. Trong 

môi trường xã hội, con người thường thể hiện hành vi, cách ứng xử của mình bằng 

hành vi bộc lộ và hành vi ẩn; hành vi bình thường và hành vi không bình thường. 

Hành vi bình thường là những hành vi thường xảy ra, tạo thành khuôn mẫu hay 

chuẩn mực nào đó trong cách ứng xử nào đó của con người và phù hợp với đa số 

người. Đó cũng được coi là những hành vi hợp chuẩn. Hành vi không bình thường 

hay có thể gọi là những hành vi lệch chuẩn, là những hành vi không thích nghi 

được với môi trường.  

Hành vi thông tin (thuật ngữ tiếng Anh là “information behavior”) là một 

vấn đề được nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực như tâm lý học nhận thức, hành vi tổ 

chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học và triết học, trong đó có 
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khoa học thông tin. Khái niệm HVTT được hình thành từ khi xuất hiện các hoạt 

động phục vụ nhu cầu tin tại các TV, trung tâm thông tin. Khi đó, khái niệm 

HVTT bắt nguồn từ khái niệm “nhu cầu tin và sử dụng thông tin” từ những năm 

1960 [25].  

Vào những năm cuối 1970, đầu 1980, các nhà nghiên cứu bắt đầu nhận thấy 

không chỉ nhìn các vấn đề liên quan đến nhu cầu tin, tìm kiếm và sử dụng thông tin 

từ quan điểm hệ thống mà còn phải từ quan điểm khoa học nhận thức. Chính quan 

điểm mới này đã hình thành một xu hướng nghiên cứu mới về HVTT [27]. Trong 

giai đoạn này, khái niệm về HVTT đã dần được khẳng định vị trí của mình trong hệ 

thống thuật ngữ của các nhà nghiên cứu nhu cầu tin, tìm kiếm và sử dụng thông tin. 

Khi đó, vai trò của bối cảnh tìm kiếm thông tin là một phần quan trọng trong nghiên 

cứu HVTT. Cho đến những năm cuối thập niên 1990, các nghiên cứu đã nhấn mạnh 

và làm rõ mối quan hệ giữa HVTT và bối cảnh bao gồm bối cảnh xã hội, bối cảnh 

công nghệ, v.v... Trong giai đoạn này, thuật ngữ HVTT được hiểu một cách mở 

rộng hơn gắn liền các yếu tố cá nhân bao gồm tâm lý, vai trò, nhiệm vụ của cá nhân 

trong HVTT với yếu tố văn hoá và xã hội.  

Trong một nghiên cứu tổng quan về HVTT cho thấy, có khoảng 10.000 công 

bố khoa học liên quan đến HVTT [24]. Trong đó, HVTT được hiểu là “cách thức 

con người cần, tìm kiếm, cung cấp và sử dụng thông tin trong các bối cảnh khác 

nhau, bao gồm cả nơi làm việc và sinh hoạt hàng ngày” [59, tr.44]. HVTT của con 

người liên quan đến nghiên cứu hành vi tìm kiếm thông tin, khám phá, tổ chức và 

sử dụng thông tin [66, tr.258].  

Một cách tiếp cận nhấn mạnh đến vai trò của người dùng tin cho thấy HVTT 

bao gồm “tìm kiếm thông tin, cũng như toàn bộ hành vi không chủ ý hoặc thụ động 

(như thoáng gặp hay bắt gặp thông tin), và hành vi có mục đích mà không liên quan 

đến tìm kiếm, như tránh thông tin” [25, tr.5]. HVTT hay còn gọi là hành vi người 

dùng tin, liên quan đến: Ai sử dụng thông tin gì? Sử dụng thông tin như thế nào, khi 

nào, ở đâu và tại sao? Những nguồn thông tin nào được sử dụng? Những yếu tố nào 

ảnh hưởng đến việc sử dụng đó? [36, tr.72-74].  
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Tìm kiếm và sử dụng thông tin để giúp người dùng tin đạt được những mục 

tiêu cụ thể. HVTT là hành vi của con người liên quan đến việc sáng tạo, giao tiếp/ 

truyền thông, sử dụng thông tin và những hoạt động khác liên quan đến thông tin, ví 

dụ, hành vi tìm kiếm thông tin và tra cứu thông tin [38, tr.21]. Theo định nghĩa này, 

HVTT bao gồm tất cả các khía cạnh của hành vi con người được xem như là những 

nhiệm vụ và vai trò của công việc, yêu cầu người dùng tin phải sáng tạo, truyền thông 

và tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu tin của họ. Định nghĩa này cũng bao trùm 

những hoạt động tra cứu thông tin. 

HVTT được định nghĩa là tổng hợp các cách thức một người tương tác với 

hệ thống thông tin liên quan đến việc sử dụng, truy cập và tìm kiếm thông tin. 

HVTT bao gồm giao tiếp trực tiếp với những người khác, tiếp nhận thông tin bị 

động. Vì vậy, HVTT là “toàn bộ hành vi của con người liên quan đến các nguồn và 

các kênh thông tin, bao gồm cả tìm tin chủ động, thụ động và sử dụng thông tin 

(bao gồm các hành vi thu thập thông tin thụ động khác như đọc sách hay xem tivi, 

cũng như các hoạt động có liên quan đến tương tác với người khác)” [75, tr.249].  

Khái niệm HVTT cũng được xem xét như là một thành phần của kiến thức 

thông tin (information literacy) [56, tr.171]. Cụ thể, “kiến thức thông tin là tập hợp 

các kỹ năng, hành vi và sự hiểu biết mà mỗi cá nhân cần để đối phó với các mối 

quan tâm về thông tin xảy ra trong môi trường sống, học tập và làm việc khác nhau 

để có được lợi ích nhiều nhất từ trải nghiệm của họ trong các môi trường ấy”.  

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy HVTT và kiến thức thông tin là 

hai vấn đề nghiên cứu được tiếp cận ở hai cách khác nhau, cụ thể, “kiến thức thông 

tin là tập hợp kiến thức và kỹ năng thông tin bao gồm: nhận dạng nhu cầu tin, tìm 

kiếm thông tin, đánh giá và khai thác thông tin, tư duy phản biện, kỹ năng giải 

quyết vấn đề và sự hiểu biết các vấn đề đạo đức, kinh tế, pháp lý, xã hội có liên 

quan đến truy cập, sử dụng và trao đổi thông tin” [5]. Trong khi kiến thức thông tin 

là tập hợp kiến thức và kỹ năng thông tin của người dùng tin, thì HVTT được xem 

xét là toàn bộ các hoạt động của người dùng tin chủ động thực hiện nhằm thoả mãn 
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nhu cầu tin của bản thân. Hay nói cách khác, HVTT của người dùng tin được biểu 

hiện bằng các hoạt động cụ thể khi họ thể hiện nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và 

chia sẻ thông tin.  

Qua các định nghĩa trên, có thể nhận thấy nghiên cứu HVTT được phân chia 

thành các hướng tiếp cận cơ bản [25, tr.238].  

1. Tiếp cận nhận thức (cognitive approach): Trong các nghiên cứu định 

hướng người dùng tin, người dùng tin được xem xét như người nhận tích cực và 

kiểm soát thông tin. Cách tiếp cận nhận thức của các nhà nghiên cứu tập trung vào 

nỗ lực của cá nhân để hiểu được “mỗi cá nhân xử lý thông tin như thế nào và sau đó 

minh họa quy trình xử lý này thông qua các mô hình”.  

2. Tiếp cận tổng quát (holistic approach): các nhà nghiên cứu không chỉ chú 

ý đến nhu cầu nhận thức của người dùng tin mà còn quan tâm đến các nhân tố khác 

ảnh hưởng đến người dùng tin khi sử dụng các nguồn thông tin, các phương pháp 

kèm theo trong quá trình tra cứu thông tin và các lý do không sử dụng các nguồn 

thông tin (nếu có).  

3. Tiếp cận nghiên cứu hành động (action research): cách tiếp cận này xem 

xét người dùng tin là những người tham dự chủ động trong nghiên cứu của họ và cố 

gắng hiểu ngôn ngữ, hoạt động và các mối quan hệ của người dùng tin.  

Như vậy, HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh trong 

phạm vi luận án này được xem xét từ quan điểm tiếp cận tổng quát và quan điểm 

tiếp cận nhận thức. Nhìn chung, khái niệm HVTT đã được hình thành và phổ biến 

trong cộng đồng học thuật, tuy nhiên, cũng có nhiều tranh luận diễn ra nhằm tìm 

kiếm một định nghĩa phù hợp nhất. Chính sự đa dạng trong quan điểm của nhiều tác 

giả cho thấy, để nghiên cứu sâu sắc hơn về HVTT của người dùng tin đòi hỏi phải 

có khái niệm thống nhất và được sử dụng trong phạm vi luận án.  

HVTT là một khái niệm có ý nghĩa bao trùm. HVTT là toàn bộ các hoạt 

động được người dùng tin chủ động thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu tin của bản 

thân. HVTT bao gồm các hoạt động chính: (1) Xác định nhu cầu tin, (2) Tìm kiếm 

thông tin, (3) Sử dụng và chia sẻ thông tin. Đây là khái niệm HVTT được sử dụng 
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xuyên suốt trong nghiên cứu này. Trong đó, người dùng tin giữ vai trò chủ thể thực 

hiện mọi hành vi. Tính chủ động này thể hiện qua việc giảng viên chủ động nhận 

diện, trình bày nhu cầu tin, chủ động tiếp cận, lựa chọn các nguồn thông tin, tra cứu 

hệ thống thông tin và chủ động có kế hoạch sử dụng và chia sẻ thông tin.  

 Hành vi xác định nhu cầu tin  

Trong đời sống con người, thông tin là một nhu cầu rất cơ bản. Nhu cầu đó 

không ngừng tăng lên cùng với sự gia tăng của các mối quan hệ trong xã hội. Mỗi 

người dùng tin lại tạo ra thông tin mới [9, tr.19]. Nhu cầu tin là “một trạng thái nảy 

sinh bên trong mỗi người, mong muốn một điều gì đó cần được thoả mãn” [29, tr.13].  

Nhu cầu tin là “một tình huống mà trong đó suy nghĩ của cá nhân được thể 

hiện ra bên ngoài” [29, tr.21]. Nhu cầu tin xuất hiện khi con người mong muốn có 

được thông tin và biểu hiện qua các yêu cầu về thông tin hay bằng các hình thức 

biểu hiện khác nhau.  

Theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Hoạt động TV – thuật ngữ và định nghĩa 

chung (TCVN 10274-2013) [15], nhu cầu tin là nhu cầu của người sử dụng về 

những thông tin cần thiết cho công việc cụ thể của bản thân. Trong lĩnh vực khoa 

học nói chung, gồm có 4 loại người dùng tin khoa học, trong đó có giảng viên, dựa 

trên mức độ của nhu cầu tin đối với mỗi loại [46, tr.223-224]. 

- Người dùng tin thông thạo (Informed readers): là người biết những gì họ 

cần tìm kiếm và tìm theo cách của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng.  

- Nguời dùng tin thông thạo một phần (Partially informed readers): là người 

biết tài liệu cụ thể thích hợp như thế nào với phạm vi rộng hơn nghiên cứu của họ.  

- Người dùng tin không thông thạo (Uninformed readers): Trong giai đoạn 

khám phá nghiên cứu, họ cần thông tin về chủ đề mới. 

- Không phải là người dùng tin (Non-readers): Phần lớn họ cần thông tin thư 

mục và thông báo tổng quát về mục tiêu nghiên cứu. 

Nhu cầu tin rất đa dạng và luôn thay đổi. Hiểu được nhu cầu tin của người 

dùng tin nói chung và giảng viên nói riêng là thực sự cần thiết để xây dựng và cung 

cấp các dịch vụ TT – TV chất lượng cao, cũng như xây dựng nguồn lực phù hợp. 

Khi đó, hành vi xác định nhu cầu tin là tập hợp các hoạt động của người dùng tin chủ 
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động thực hiện, được hình thành từ một bối cảnh cụ thể liên quan đến việc người dùng 

tin nhận thức được bản thân cần thông tin gì, như thế nào. Hành vi xác định nhu cầu 

tin thể hiện qua hoạt động xác định phạm vi nội dung, hình thức, đặc điểm của nhu cầu 

về thông tin và thể hiện nhu cầu tin bằng các yêu cầu tin nhằm thoả mãn một hay nhiều 

mục đích nhất định.  

Hành vi xác định nhu cầu tin bao gồm xác định được vấn đề quan tâm (giới hạn 

đối tượng nghiên cứu, phương diện nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của vấn đề và loại 

thông tin cần tìm; tự thể hiện nhu cầu tin bằng các yêu cầu tin cụ thể. Việc nhận thức 

và xác định nhu cầu tin đầy đủ thực sự rất quan trọng, bởi lẽ, nhu cầu tin tác động 

đến hành vi tìm kiếm thông tin và toàn bộ quá trình tìm kiếm thông tin nhằm giúp 

người dùng tin đạt được mục tiêu nhất định. 

 Hành vi tìm kiếm thông tin 

Hành vi tìm kiếm thông tin được xem là một khía cạnh của HVTT và có thể 

mang tính cá nhân bởi lẽ đó là các hoạt động cụ thể được một cá nhân thực hiện 

nhằm thoả mãn nhu cầu tin [33, tr.307]. Hành vi tìm kiếm thông tin liên quan đến 

các hoạt động mà cá nhân thực hiện với mong muốn thu thập thông tin liên quan 

đến một vấn đề hay nhiệm vụ nào đó [34, tr.187]. Đó là kết quả từ việc nhận thức 

được một số nhu cầu nào đó, dẫn đến việc tra cứu, trích lọc, và sử dụng thông tin 

cho một mục đích cụ thể khi một cá nhân không có đủ kiến thức trước đó. Con 

người có thể tìm kiếm thông tin với những mục đích khác nhau [77, tr.526]. 

Trong quá trình tìm tin, người dùng tin phải đánh giá chủ động các nguồn tin 

hay hệ thống tìm tin để thoả mãn nhu cầu tin hay giải quyết vấn đề; lựa chọn và tương 

tác thông tin từ một nguồn, hệ thống, kênh hay dịch vụ thông tin cụ thể [37, tr.4]. Cá 

nhân có thể tương tác với hệ thống thông tin thường xuyên (như tờ báo hay TV), 

hoặc tương tác với hệ thống dựa trên máy tính (như World Wide Web) [76, tr.49].  

Có thể nhận thấy hai hướng tiếp cận chủ yếu: một là theo quan điểm tiếp cận 

nhận thức, nghĩa là người dùng tin nhận thấy nhu cầu tin của bản thân – sự mơ hồ 

hay nhu cầu để thoả mãn nhu cầu nhận thức, giảm sự mơ hồ của bản thân. Hai là 

cách tiếp cận từ hệ thống, khi đó, người dùng tin được xem là cá nhân tiếp cận các 

nguồn, hệ thống thông tin, sử dụng các dịch vụ thông tin để thoả mãn nhu cầu tin.
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 Khi CBTV và những người thiết kế dịch vụ thông tin hiểu được hành vi tìm 

kiếm thông tin của người dùng tin, họ có thể điều chỉnh các dịch vụ và nguồn lực 

cho phù hợp, từ đó, cung cấp các dịch vụ tốt hơn đến người dùng tin [9, tr.144]. Để 

thoả mãn nhu cầu tin, người dùng tin sẽ phải tìm kiếm thông tin. Hoạt động tìm 

kiếm thông tin được đánh giá là phụ thuộc vào hai yếu tố tương tác chính gồm 

nguồn tin và nhận thức được nhu cầu tin [50, tr.163]. 

Hành vi tìm kiếm thông tin là tập hợp các hoạt động chủ động của người 

dùng tin liên quan đến quá trình xác định và đánh giá nguồn thông tin; xây dựng 

chiến lược tìm kiếm thông tin, đánh giá và chọn lọc thông tin nhằm thoả mãn nhu 

cầu tin đã xác định.  

Thứ nhất, quá trình xác định và đánh giá nguồn thông tin của người dùng tin 

bao gồm việc người dùng tin phân biệt được các nguồn thông tin khác nhau, các đặc 

điểm về loại hình tài liệu. Trên cơ sở đó, người dùng tin đánh giá và chọn lọc nguồn 

thông tin thích hợp dựa trên các tiêu chí cụ thể.  

Thứ hai, xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin là một thành phần trong 

hành vi tìm kiếm thông tin của người dùng tin. Người dùng tin nhận diện được cách 

tổ chức thông tin và cách tra cứu các hệ thống tìm tin dựa trên chiến lược tìm kiếm 

thông tin đã xây dựng. Người dùng tin thiết lập biểu thức tìm tin, sử dụng các công 

cụ tìm tin. Kết quả tìm tin sẽ được đánh giá và sử dụng sau đó. Tuy nhiên, người 

dùng tin cũng chủ động có sự điều chỉnh linh hoạt trong suốt quá trình tìm kiếm 

thông tin.  

Thứ ba, hành vi tìm kiếm thông tin được thể hiện qua hoạt động đánh giá và 

chọn lọc thông tin. Người dùng tin có thể xem lướt thông tin tìm được, đánh giá 

tính thích hợp và đầy đủ của thông tin so với yêu cầu tin và chọn lọc thông tin nào 

phù hợp nhất.  

 Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin 

Sau quá trình tìm kiếm thông tin, người dùng tin có thể thu thập được những 

thông tin nhất định và sử dụng những thông tin đó vào những mục đích khác nhau. 

Hành vi sử dụng thông tin bao gồm các hoạt động thể chất và tinh thần liên quan 

đến việc tích hợp thông tin được tìm thấy vào nền tảng kiến thức đã có. Hành vi sử 
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dụng thông tin có thể liên quan đến các hoạt động thể chất như đánh dấu đoạn văn 

trong bài đọc cho đến ghi chú quan trọng; cũng như liên quan đến hoạt động tinh 

thần như là so sánh thông tin mới với kiến thức đã có [76, tr.50]. Đó chính là việc 

sử dụng thông tin trong các hành động cụ thể hay trong việc thoả mãn nhu cầu nói 

chung, cũng như chia sẻ thông tin với những cá nhân khác, hoặc một số hoạt động 

quản lý thông tin [32, tr.413]. 

Hành vi sử dụng thông tin có thể được biểu hiện qua 5 cách khác nhau [44, 

tr.xii] bao gồm:  

- Đóng gói thông tin: được hiểu là tổng hợp lại những thông tin hiện có trong 

một hình thức hay định dạng khác để người khác có thể tiếp cận được. 

- Dòng tin: việc chuyển giao thông tin và trao đổi thông tin với người khác. 

- Phát triển hiểu biết và kiến thức mới: liên quan đến việc sử dụng thông tin 

là một quá trình “hướng tới tương lai”, tạo ra những ý tưởng và ý nghĩa mới. 

- Hình thành quan điểm và ra quyết định: liên quan đến việc sử dụng thông 

tin để ra quyết định.  

- Ảnh hưởng đến người khác: sử dụng thông tin nhằm gây ảnh hưởng đến 

hành vi của người khác.  

Trong phạm vi luận án, hành vi sử dụng thông tin được hiểu là tập hợp các 

hoạt động liên quan đến việc đánh giá, chọn lọc thông tin được tìm thấy nhằm thực 

hiện các mục đích nhất định. Việc người dùng tin tuân thủ nghiêm túc các vấn đề 

bản quyền, đạo văn, các hướng dẫn, quy định khi tham khảo, trích dẫn thông tin; và 

sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ tham khảo, trích dẫn thông tin là một trong 

những thành phần của hành vi sử dụng thông tin.  

Ngoài mục đích sử dụng thông tin nhằm thoả mãn nhu cầu của mình, người 

dùng tin còn có những hoạt động chia sẻ thông tin. Thông tin có thể chia sẻ theo nhiều 

mức độ khác nhau trong phạm vi cá nhân hay công cộng, ở nơi làm việc hay trong 

cuộc sống hằng ngày, bởi những người từ các ngành, lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, 

hành vi chia sẻ thông tin của giảng viên được thể hiện qua hoạt động công bố sản 

phẩm khoa học, chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, người học bằng các phương thức 

khác nhau với sự hỗ trợ của các phương tiện (bài giảng, mạng Internet, tạp chí, v.v...). 
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Như vậy, hành vi chia sẻ thông tin là tập hợp các hoạt động phân phối, phổ 

biến và cung cấp thông tin đến cá nhân hoặc cộng đồng. Hoạt động phân phối, phổ 

biến và cung cấp thông tin đến cá nhân, cộng đồng đòi hỏi người dùng tin cần hiểu 

rõ những ưu điểm, hạn chế từ các kênh chia sử thông tin và biết cách sử dụng hiệu 

quả các kênh chia sẻ thông tin thích hợp.  

Nói tóm lại, từ một số định nghĩa điển hình đã được trình bày và phân tích, 

đây được xem là cơ sở lý luận để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo trong 

phạm vi luận án này.  

Trong môi trường giáo dục ĐH, giảng viên là một trong những nhóm người 

dùng tin khoa học. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, giảng viên luôn chủ động 

tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trong phạm vi giới hạn của nghiên 

cứu này gắn liền với đối tượng người dùng tin là giảng viên, HVTT của giảng viên 

được hiểu là toàn bộ các hoạt động được giảng viên chủ động thực hiện nhằm thoả 

mãn nhu cầu tin của bản thân trong hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học. HVTT 

bao gồm các hoạt động: (1) xác định nhu cầu tin, (2) hành vi tìm kiếm thông tin, (3) 

hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin.  

Trước hết, trong hoạt động giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng đồng, giảng 

viên luôn nảy sinh nhu cầu có được thông tin để thực hiện các hoạt động này. Đó là 

nhu cầu v ề những thông tin cần thiết phuc̣ vu ̣cho  nhiêṃ vu ̣gi ảng dạy và NCKH 

trong và ngoài nhà trường. Với cách hiểu này, khi bối cảnh thúc đẩy hình thành nhu 

cầu tin, giảng viên xác định nhu cầu tin và thể hiện thành những yêu cầu tin cụ thể, 

thúc đẩy giảng viên tìm kiếm thông tin để thoả mãn nhu cầu.  

Kế tiếp, hành vi tìm kiếm thông tin bao gồm nhiều hoạt động giúp giảng viên 

tìm kiếm, định hướng và chọn lọc nguồn thông tin, xây dựng chiến lược tìm kiếm 

thông tin, đánh giá và chọn lọc thông tin.  

Sau cùng, giai đoạn quan trọng của HVTT đó là việc sử dụng và chia sẻ 

thông tin mà giảng viên tìm được. Hành vi sử dụng thông tin của giảng viên được 

hiểu là tập hợp các hoạt động liên quan đến việc đánh giá, chọn lọc thông tin được 

tìm thấy nhằm thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và tự học. Đồng thời, 
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hành vi chia sẻ thông tin của giảng viên là tập hợp các hoạt động hoạt động phân 

phối, phổ biến và cung cấp thông tin đến đồng nghiệp và người học.  

Nói tóm lại, HVTT của giảng viên là toàn bộ các hành vi được giảng viên 

chủ động thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu tin của bản thân và mang những đặc 

trưng khác biệt. Sự đa dạng và khác biệt này được hình thành bởi sự ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố khác nhau đối với từng giai đoạn của HVTT. Nhận diện đầy đủ các 

yếu tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến HVTT của 

người dùng tin là điều rất cần thiết đối với quá trình hoàn thiện HVTT của người 

dùng tin cũng như quá trình phát triển, hoàn thiện hoạt động thông tin phục vụ 

người dùng tin của các cơ quan thông tin.   

1.2. Mô hình hành vi thông tin 

Từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, mô hình được xem như đại diện của một 

một đối tượng nào đó, hoặc mô hình là bản mô tả đơn giản về đối tượng. Có một số 

loại mô hình tiêu biểu như mô hình khái niệm, mô hình logic, mô hình vật lý, mô 

hình toán học, v.v... Tất cả các mô hình được nghiên cứu trong luận án là mô hình 

khái niệm, tập hợp những khái niệm mô tả HVTT một cách khoa học và hợp logic. 

Mô hình này là tạo nên cơ sở lý thuyết của HVTT. 

Trong khoa học TV-TT, lý thuyết và mô hình HVTT thường tập trung vào 

các thành phần của HVTT đó là hành vi xác định nhu cầu tin của người dùng tin; 

hành vi tìm kiếm thông tin; sử dụng và chia sẻ thông tin. Các yếu tố này có mối liên 

quan chặt chẽ với nhau. Mỗi mô hình HVTT đều thể hiện quan điểm tiếp cận khác 

nhau bao gồm quan điểm hành vi, quan điểm nhận thức – hành vi, quan điểm nhận 

thức – cảm tính và quan điểm tích hợp.  

1.2.1. Mô hình hành vi 

Mô hình hành vi tìm kiếm thông tin của Ellis et al. (1993) bao gồm 8 giai 

đoạn chính được mô tả dựa trên những nghiên cứu về các nhà khoa học xã hội, nhà 

vật lý, nhà hoá học, kỹ sư và các nhà nghiên cứu trong một nhà máy. Các giai đoạn 

này bao gồm: khởi đầu, xâu chuỗi, lướt, phân biệt, kiểm tra, trích lọc, xác thực và 

kết thúc (Starting, Chaining, Browsing, Differentiating, Monitoring, Extracting, 

Verifying, Ending) [31, tr.469-486] (xem hình 1.1.).  
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Hình 1.1. Mô hình Ellis (The Ellis Model, Ellis 1989) 

 

(Nguồn: The Ellis Model, Ellis 1989) 

1. Khởi đầu (Starting): xác định nguồn tìm phù hợp 

2. Xâu chuỗi (Chaining): theo dõi và tìm kiếm ở nguồn mới. Nguồn thông 

tin mới này được tìm thấy trong nguồn tìm ban đầu 

3. Lướt (Browsing): nhìn lướt nội dung của các nguồn tìm bằng cách nhìn 

lướt qua mục lục, bảng tra, chủ đề, nhan đề, v.v...  

4. Phân biệt (Differentiating): trích lọc và đánh giá các nguồn tìm hữu dụng 

và lựa chọn nguồn tìm bằng cách phân tích sự khác biệt giữa bản chất tự nhiên và 

chất lượng mà thông tin mang lại  

5. Kiểm tra (Monitoring): cập nhật chủ đề cho trước bằng cách kiểm tra 

thường xuyên nguồn tìm chính  

6. Trích lọc (Extracting): tiếp cận nguồn tìm một cách hệ thống nhằm chọn 

được thông tin thích hợp 

7. Xác thực (Verifying): kiểm tra tính chính xác của thông tin  

8. Kết thúc (Ending): quá trình tìm kiếm kết thúc  

Mô hình này cho thấy, các mối liên hệ chi tiết hay tương tác giữa các thành 

phần trong bất kỳ mô hình hành vi tìm kiếm thông tin của cá nhân phụ thuộc vào 

từng hoàn cảnh nhất định của hoạt động tìm kiếm thông tin tại thời điểm cụ thể.  

Lướt, chuỗi, kiểm tra là quá trình tra cứu; phân biệt là quá trình lọc; và trích 

lọc được xem là hành động liên quan đến nguồn thông tin. Có sự phân định thành 

hai nhóm hành vi tìm kiếm gồm hành vi tra cứu vi mô (bắt đầu, xâu chuỗi, trích lọc, 

xác thực và kết thúc) và hành vi tra cứu vĩ mô (lướt, phân biệt, kiểm tra).  
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Sau đó, Meho and Tibbo (2003) [54, tr.570-587] đã hiệu chỉnh mô hình hành 

vi tìm kiếm thông tin của Ellis’s và đề xuất một mô hình với nhiều giai đoạn mới. 

Tác giả đã nhận thấy các hoạt động trong mô hình HVTT của Ellis không hoàn toàn 

phải theo trình tự mà có thể điều chỉnh phụ thuộc theo nhu cầu hay một số yếu tố 

khác. Với sự kế thừa và phát triển này, HVTT của các nhà nghiên cứu xã hội đã 

được chia thành 4 giai đoạn liên quan lẫn nhau, gồm có: tra cứu, truy cập/ tiếp cận, 

xử lý và kết thúc (xem hình 1.2).  

Hình 1.2. Mô hình hành vi thông tin của các nhà khoa học xã hội (Information 

behaviour of social scientists, Meho & Tibbo, 2003) 

 

(Nguồn: Information behaviour of social scientists, Meho & Tibbo, 2003) 

1.2.2. Mô hình nhận thức – cảm tính 

Với cách tiếp cận nhận thức nhằm “hiểu được cách thức mỗi người suy nghĩ 

và cư xử trong thoả mãn nhu cầu tin” [60, tr.47] và cách tiếp cận xã hội nhấn mạnh 

đến sự ảnh hưởng của các nhân tố xã hội đối với HVTT [40]. 

Ở cách tiếp cận nhận thức – cảm tính, các nghiên cứu xây dựng mô hình cho 

thấy ít có sự chú trọng về mặt vật lý của quá trình tìm kiếm thông tin hay hệ thống 
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thông tin. Các mô hình nhận thức nhấn mạnh đến cá nhân và những yếu tố liên quan 

đến cá nhân người dùng tin như môi trường, hình ảnh, kỳ vọng, cảm xúc, kinh 

nghiệm, sự tưởng tượng, giá trị cũng như những kiến thức mang tính lý thuyết [38].  

Một trong những mô hình tiêu biểu của khuynh hướng này là mô hình lý 

thuyết tìm kiếm thông tin của Dervin (Dervin's Sense-Making) (1983) [27], có bốn 

thành tố cơ bản. Thứ nhất là bối cảnh thời gian, không gian, giúp xác định bối cảnh 

hình thành nhu cầu tin của người dùng tin. Thứ hai, thành tố khoảng trống xác định 

sự khác biệt giữa bối cảnh lý thuyết và bối cảnh mong muốn. Thành tố thứ ba là đầu 

ra, là kết quả của quá trình tìm kiếm thông tin. Mô hình này thể hiện mối quan hệ 

giữa nhu cầu tin và sự thoả mãn nhu cầu tin dựa trên một cầu nối thông tin. Trong 

mô hình này, thông tin giúp lấp đầy khoảng trống, do đó, tác giả đã xây dựng lý 

thuyết tìm kiếm thông tin, còn được gọi là lý thuyết sử dụng thông tin, chỉ giải thích 

một phạm vi giới hạn về HVTT.  

Hình 1.3. Mô hình tìm kiếm thông tin của Dervin (Dervin’s sense making, 

1983) 

 

(Nguồn: Dervin’s sense making, 1983) 

Sau đó, Dervin (2003) [28] đã hiệu chỉnh lại một mô hình HVTT khác đầy 

đủ hơn, trong đó, nhu cầu tin xuất hiện trong phạm vi thời gian, không gian. Với bối 
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cảnh, khoảng trống, đầu ra, cầu nối, mô hình HVTT của Dervin đã hình thành như 

một cách thể hiện quan điểm xây dựng mô hình dựa trên nhận thức – cảm tính của 

người dùng tin (xem hình 1.3).  

Nhìn chung, cách tiếp cận tìm kiếm thông tin của tác giả “bao gồm tập hợp 

các cơ sở khái niệm, lý thuyết và tập hợp các phương pháp liên quan nhằm đánh giá 

cách thức con người tìm kiếm thông tin trong thế giới và cách thức họ sử dụng 

thông tin” [28, tr.7]. Khi vận dụng vào nghiên cứu HVTT, cách tiếp cận này cung 

cấp khung lý thuyết để điều tra bản chất của tình huống, mức độ lấp đầy lỗ hổng 

thông tin, và bản chất của kết quả đầu ra dựa trên việc sử dụng thông tin [37].  

Kuhlthau [49] đã nghiên cứu thực nghiệm về hành vi tìm kiếm thông tin của 

sinh viên và phát triển mô hình tổng quát về quá trình tra cứu thông tin (ISP). Quá 

trình này gồm có 6 giai đoạn thể hiện sự phát triển suy nghĩ về vấn đề nghiên cứu, 

cảm xúc liên quan đến quá trình tra cứu, các hoạt động tìm kiếm và sử dụng nguồn 

thông tin. Mô hình này không chỉ đơn thuần là các kỹ thuật tìm tin mà đó là sự kết 

hợp giữa tình cảm (cảm xúc), nhận thức (ý tưởng), và vật lý (hành động và chiến 

lược hành động). 

-  Giai đoạn 1. Khởi đầu: Cá nhân người dùng tin nhận thức được nhu cầu tin 

của mình nhằm giải quyết vấn đề cụ thể hoặc thực hiện một mục tiêu nhất định.  

-  Giai đoạn 2. Lựa chọn: Người dùng tin xác định và lựa chọn chủ đề khái 

quát nhất để tìm kiếm và tiếp cận.  

-  Giai đoạn 3. Khám phá: Nhiệm vụ của giai đoạn này là thu thập thông tin 

khái quát về chủ đề.   

-  Giai đoạn 4. Xây dựng: Người dùng tin xác định trọng tâm chủ đề dựa trên 

những thông tin đã tìm thấy trong giai đoạn trước đó. 

-  Giai đoạn 5. Thu thập: Người dùng tin tương tác với hệ thống thông tin 

hoặc các kênh trung gian (như CBTV, nhà chuyên môn, bạn bè, v.v...). Thông tin sẽ 

được thu thập theo chủ đề cụ thể.  
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-  Giai đoạn 6. Kết thúc tìm kiếm và trình bày: Hoàn thành quá trình tìm 

kiếm và trình bày kết quả.  

Mô hình của Kuhlthau (2004) nhấn mạnh đến vai trò chủ động của người 

dùng tin trong quá trình tìm kiếm thông tin, khi đó, kiến thức của người dùng tin 

tăng lên khi tương tác với thông tin. Ở mô hình này, quá trình nhận thức liên quan 

đến quá trình tìm kiếm thông tin của người dùng tin. Thông qua quá trình này, 

người dùng tin có những hoạt động liên quan đến quá trình nhận thức như động 

não, dự tính, dự đoán, tư vấn, đọc hiểu, chọn lọc, v.v... [49, tr.82].  

Tuy nhiên, mô hình này không đề cập nhiều đến các thao tác kết hợp liên 

quan đến thông tin như phân tích, tổ chức, tổng hợp, đánh giá thông tin được tìm 

thấy hay quá trình chuyển đổi thông tin và dữ liệu thành tri thức. Nhìn chung, mô 

hình HVTT này được tác giả phân tích từ quan điểm của tâm lý học, đó là cách tiếp 

cận nhận thức – cảm tính của con người. Ngoài ra, mô hình HVTT của Kuhlthau 

tập trung vào quá trình tìm kiếm thông tin với những hoạt động liên quan đến tìm 

kiếm, mà không chú trọng cách thức mà sinh viên sử dụng, tổng hợp và đánh giá 

thông tin đã tìm thấy như thế nào. 

1.2.3. Mô hình hành vi thông tin tích hợp  

Hầu hết các tác giả đã phát triển các mô hình HVTT dựa trên mô hình tìm 

kiếm thông tin trong HVTT, như Wilson (1997, 1999a, 1999b) [73; 74; 75] đã phát 

triển mô hình tổng quát về HVTT liên quan đến nhu cầu tin, tìm tin, các khía cạnh 

của xử lý thông tin và những ứng dụng của thông tin. Tác giả đã tiếp cận mô hình từ 

quan điểm xã hội học như lý thuyết liên quan cá nhân, học tập của cá nhân trong xã 

hội; quan điểm kinh tế học (chi phí, giá cả và thời gian) để tìm kiếm thông tin; quan 

điểm tâm lý học (nhân cách, tác động, nhận thức của cá nhân) và lý thuyết tìm kiếm 

thông tin (sense making) của tổ chức. 

Mô hình HVTT của Wilson đã xây dựng các khái niệm về nhu cầu tin, tìm 

kiếm thông tin, trao đổi thông tin và sử dụng thông tin trong một mô hình với 

HVTT của cá nhân liên quan đến nhu cầu tìm tin. Mô hình HVTT của Wilson đã 

cho thấy hành vi tìm kiếm thông tin được hình thành như là kết quả nhu cầu tin của 

người dùng tin. Nhằm mục tiêu thoả mãn nhu cầu tin, người dùng tin sử dụng các 
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nguồn thông tin hay dịch vụ thông tin chính thức, phi chính thức. Khi đó, người 

dùng tin có thể thành công hoặc thất bại trong quá trình tìm kiếm thông tin thích 

hợp. Nếu thành công, người dùng tin sẽ sử dụng thông tin đó để thoả mãn nhu cầu 

tin của mình, hay ngược lại, quá trình tìm kiếm thông tin sẽ được lặp lại để đạt được 

mục tiêu cuối cùng là thoả mãn nhu cầu tin của mình. mô hình này cho thấy, một 

phần của hành vi tìm kiếm thông tin có thể liên quan đến người khác trong quá trình 

trao đổi cũng như sử dụng thông tin. Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này chính là 

tác giả không đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT hay bối cảnh nảy sinh 

nhu cầu và hành vi của người dùng tin.  

Sau đó, tác giả cũng đã có sự điều chỉnh lớn trong mô hình hành vi tìm kiếm 

thông tin của người dùng tin với hai giả định. Một là, nhu cầu tin không phải là nhu 

cầu cơ bản, mà là nhu cầu thứ cấp nảy sinh từ các nhu cầu cơ bản hơn. Hai là, có 

một số rào cản khác nhau trong quá trình tìm kiếm thông tin để thoả mãn nhu cầu. 

Với mô hình này, bối cảnh của môi trường, vai trò xã hội và cá nhân thúc đẩy nhu 

cầu tin. Điều quan trọng đó là sự phân chia các nhu cầu dẫn đến hành vi tìm kiếm 

thông tin gồm có nhu cầu tâm lý, nhu cầu tình cảm và nhu cầu nhận thức.  

Năm 1996, Wilson hiệu chỉnh mô hình hành vi tìm kiếm thông tin với khung 

cấu trúc tương tự như mô hình năm 1981, trong đó, cá nhân người dùng tin được nhấn 

mạnh với nhu cầu tin và các rào cản ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin. Thuật 

ngữ “biến can thiệp” được sử dụng để thể hiện tác động của các rào cản, các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc sử dụng thông tin, bao gồm: khía cạnh tâm lý, nền tảng cá nhân, khía 

cạnh liên quan đến vai trò và xã hội, biến môi trường và đặc điểm của vai trò. Mô hình 

của Wilson nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biến liên quan bối cảnh và các lý 

thuyết như lý thuyết giải quyết, rủi ro/ phần thưởng, và học tập xã hội. Ngoài ra, hành 

vi tìm kiếm thông tin gồm nhiều giai đoạn cụ thể hơn mô hình trước đó. Đặc biệt, tác 

giả cũng đã tích hợp các đặc trưng về hành vi của quá trình tìm kiếm thông tin từ mô 

hình của Ellis, gồm các hoạt động tìm kiếm thông tin. Mô hình này chỉ ra các khía cạnh 

như tại sao một số người tìm kiếm thông tin nhanh hơn những người khác, lý do của 

việc sử dụng các nguồn cụ thể nhiều hơn những nguồn khác, v.v...  
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Hình 1.4. Mô hình của Wilson (Wilson's model of 1996) 

 

(Nguồn:Wilson's model of 1996) 

Năm 1999, Wilson chỉ ra rằng hành vi tra cứu thông tin là một bộ phận nhỏ 

của hành vi tìm kiếm thông tin và tương tự, hành vi tìm kiếm thông tin là một bộ 

phận nhỏ của HVTT. Mối quan hệ này thể hiện rõ qua mô hình tổ. 

1.2.4. Mô hình khác 

Nhiều mô hình đã được xây dựng và phát triển dựa trên cách tiếp cận nhận 

thức. Savolainen (1995) [62, tr.263] đã nhấn mạnh đến quá trình nhận thức của cá 

nhân để hình thành nhu cầu thông tin thông qua sự tương tác trong bối cảnh cá nhân 

và văn hoá xã hội. Tuominen and Savolainen (1997) [68, tr.83] đã đề xuất mô hình 

HVTT dựa trên cách tiếp cận phân tích ngôn ngữ giao tiếp khi nghiên cứu người 

dùng tin trong bối cảnh xã hội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu làm rõ cách thức mà 

thông tin được hình thành theo ngữ cảnh nhằm đáp ứng những mục đích giao tiếp 

khác nhau. Hình thức phân tích ngôn ngữ giao tiếp này còn được phát triển bởi các 

nhà tâm lý học xã hội khác. 

Tóm lại, quá trình phân tích và tổng hợp một số mô hình HVTT cho thấy một 

số đặc điểm chính như sau: Thứ nhất, các mô hình HVTT có khuynh hướng tập trung 
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vào tìm kiếm thông tin chủ động. Mô hình HVTT được hình thành từ các bối cảnh 

khác nhau với sự tương tác của cá nhân trong bối cảnh đó. Các yếu tố thường làm nảy 

sinh HVTT của cá nhân, đồng thời có tác động lớn đến quá trình hình thành mô hình 

HVTT như nghề nghiệp, vai trò xã hội và nhóm yếu tố cá nhân. 

Đặc điểm thứ hai là các mô hình HVTT được xây dựng dựa trên kết quả 

nghiên cứu của các học giả hay nhà chuyên môn như mô hình của Ellis (1993) [31], 

Kuhlthau (2004) [49] hay những mô hình mô tả các loại hình tra cứu thông tin có 

tính hệ thống trong môi trường nghiên cứu hay môi trường làm việc. Những mô 

hình này có khuynh hướng phản ánh đặc điểm cá nhân của người dùng tin, nhấn 

mạnh đến nhu cầu hiện tại. 

Có thể thấy, mô hình HVTT được đề cập và phân tích tương đối nhiều và đa 

dạng trong thực tiễn nghiên cứu HVTT nói chung ở nước ngoài. Trong khi đó, ở 

Việt Nam, nghiên cứu về mô hình HVTT cũng như việc vận dụng mô hình HVTT 

cụ thể trong bối cảnh cụ thể của các nhóm người dùng tin chưa được đề cập đến 

trong bất kỳ nghiên cứu nào. Điều này cho thấy đây chính là một khoảng trống 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn cần được điều chỉnh để có thể hiểu sâu sắc hơn về 

HVTT của người dùng tin nói chung và giảng viên nói riêng.  

Nói tóm lại, các mô hình HVTT đã được phát triển trong bối cảnh cụ thể và 

riêng biệt, thể hiện cách thức mà con người nhận diện nhu cầu tin, tìm kiếm, tra 

cứu, tổ chức và sử dụng thông tin. Việc nhận diện sâu sắc và toàn diện đặc trưng, 

yếu tố ảnh hưởng trong HVTT của giảng viên sẽ góp phần hình thành cơ sở xây 

dựng mô hình HVTT và đề xuất giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên trong 

các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay. 

1.3. Yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi thông tin của giảng viên 

1.3.1. Nhóm yếu tố nhà trường 

Từ cách tiếp cận tổng hợp khi nghiên cứu HVTT của giảng viên và trên cơ 

sở xem xét yếu tố bối cảnh khi giảng viên xác định nhu cầu tin cho đến quá trình 

thể hiện hành vi tìm kiếm thông tin, sử dụng và chia sẻ thông tin, HVTT của giảng 

viên chịu ảnh hưởng bởi các nhóm yếu tố khác nhau, bao gồm nhóm yếu tố văn 
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hoá, nhóm yếu tố cá nhân, nhóm yếu tố xã hội và nhóm yếu tố tâm lý. Trong đó, 

yếu tố bối cảnh nhà trường là yếu tố quan trọng đầu tiên góp phần xác định đặc 

điểm HVTT của giảng viên.  

Mỗi trường ĐH là một tổ chức và có văn hoá tổ chức hay văn hoá nhà trường, 

mang những đặc trưng nhất định, tác động và hướng dẫn hành vi, ứng xử của mọi 

thành viên, trong đó bao gồm giảng viên. Để xây dựng môi trường ĐH chất lượng đòi 

hỏi mỗi trường phải có được đội ngũ giảng viên đạt được những yêu cầu nhất định. 

Điều này đòi hỏi nhà trường phải xây dựng và duy trì nề nếp văn hoá đặc thù, trên cơ 

sở đó phát huy được năng lực của giảng viên, thúc đẩy sự đóng góp của giảng viên 

trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu 

chung của nhà trường.   

 Mục tiêu, chiến lược phát triển của nhà trường 

Mỗi trường ĐH đều có mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển 

riêng, mang những nét đặc trưng liên quan đến chương trình đào tạo, nguồn nhân 

lực, cơ sở vật chất và các yếu tố khác liên quan. Đội ngũ giảng viên trong trường sẽ 

tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân, gắn liền với mục tiêu chung đó. Chẳng 

hạn, đối với một số trường ĐH có định hướng phát triển thành trường ĐH nghiên 

cứu hay ĐH định hướng nghiên cứu, thì lãnh đạo nhà trường sẽ có sự quan tâm 

nhiều hơn đến việc xây dựng chính sách, chiến lược nhằm khuyến khích, khen 

thưởng giảng viên, sinh viên có thành tích NCKH tốt.  

 Điều kiện, môi trường làm việc 

Hệ thống chính sách, chế độ, điều kiện, môi trường làm việc của nhà trường 

đối với giảng viên bao gồm chính sách tiền lương, thưởng, kỷ luật lao động, chính 

sách đào tạo và phát triển nhân sự, cơ sở vật chất, v.v... Những chính sách này tác 

động đến hành vi nói chung của người lao động, trong đó bao gồm HVTT của giảng 

viên. Trong điều kiện nhà trường có những chính sách phù hợp và đúng đắn sẽ có 

ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, hành vi của giảng viên trong nhà trường. Khi giảng 

viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trả lương xứng đáng, được tạo 

cơ hội học tập, nâng cao trình độ, thăng tiến và phát huy năng lực giảng dạy và 

NCKH của mình, giảng viên sẽ có sự gắn bó nhiều hơn với nhà trường. Đồng thời, 
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bản thân mỗi giảng viên sẽ tự nhận thức được cần phải nỗ lực nhiều hơn cho mục 

tiêu chung của nhà trường.  

 Nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối với giảng viên 

Ngoài những nhiệm vụ chính được quy định đối với chức danh giảng viên, 

mỗi trường thường đặt ra yêu cầu cụ thể trong hoạt động giảng dạy và NCKH của v. 

Để thực hiện nhiệm vụ, mỗi giảng viên phải tự ý thức được các công việc cần thực 

hiện, trong đó bao gồm việc tìm kiếm và sử dụng thông tin để phục vụ nhu cầu 

giảng dạy, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn. Khi đó, HVTT của giảng 

viên được hình thành từ trong bối cảnh văn hoá của nhà trường.  

 Yêu cầu nâng cao trình độ đối với giảng viên 

Yêu cầu nâng cao trình độ của mỗi giảng viên còn ảnh hưởng rất lớn đến HVTT 

của giảng viên. Khi giảng viên theo học các chương trình nâng cao trình độ, họ thường 

dành nhiều thời gian để tìm kiếm và sử dụng thông tin hơn. Ngoài ra, giảng viên luôn 

chủ động cập nhật và phát triển chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn.  

1.3.2. Nhóm yếu tố cá nhân 

 Năng lực của giảng viên 

Năng lực của giảng viên chính là khả năng thể hiện của mỗi giảng viên thông 

qua việc vận dụng tri thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng yêu cầu của giảng dạy, NCKH 

và phục vụ cộng đồng.  

Trước hết, năng lực giảng dạy của mỗi giảng viên thể hiện qua chất lượng giáo 

dục và giảng dạy người học. Để hoàn thiện năng lực giảng dạy, giảng viên phải đảm 

bảo trang bị bốn nhóm kiến thức, kỹ năng cơ bản gồm kiến thức chuyên ngành, 

chương trình đào tạo, kỹ năng về dạy và học, môi trường giáo dục, hệ thống giáo dục.  

Kế đến, năng lực NCKH được thể hiện qua chất lượng và số lượng công bố 

khoa học của giảng viên, hiệu quả ảnh hưởng của những nghiên cứu đối với xã hội. 

Năng lực này được xác định dựa trên những sản phẩm khoa học có giá trị thông tin 

gia tăng, phục vụ cho sự phát triển của nhà trường, cộng đồng học thuật và đóng 

góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá của đất nước. Ngoài ra, năng lực phục 

vụ cộng đồng thể hiện qua đóng góp của giảng viên đối với cộng đồng, mang lại ích 

lợi cho cộng đồng và được cộng đồng tiếp nhận.  
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 Trình độ tin học, ngoại ngữ  

Trình độ ngoại ngữ có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhu cầu tin của giảng 

viên, tác động đến việc mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin và hành vi sử dụng thông 

tin của giảng viên. Đối với giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt, họ thường có khuynh 

hướng tìm kiếm tài liệu ngoại văn ở nhiều nguồn thông tin khác nhau.  

Đối với một giảng viên có trình độ tin học tốt, có khả năng sử dụng hiệu quả 

công nghệ sẽ hỗ trợ rất nhiều cho giảng viên trong quá trình tìm kiếm, tổ chức và sử 

dụng thông tin. Giảng viên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi tìm kiếm, thực hiện 

các thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tính, Internet, thành thạo các công cụ tra 

cứu, công cụ hỗ trợ lưu trữ thông tin. Đồng thời, trình độ tin học tốt cho phép giảng 

viên có thể dễ dàng sử dụng thông tin nhằm tạo lập, công bố, chia sẻ những sản 

phẩm khoa học thông qua các công cụ hỗ trợ.  

 Giới tính và độ tuổi 

Giới tính được xem là một trong những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến HVTT 

của giảng viên. Chẳng hạn, giảng viên nam thường có khuynh hướng sử dụng công 

cụ hỗ trợ khi tìm kiếm thông tin mà liên quan đến công nghệ, và họ thường sử dụng 

các dịch vụ sẵn có được cung cấp từ các nguồn thông tin như các dịch vụ của 

TVĐH. Trong khi đó, giảng viên nữ thường dành nhiều thời gian để tìm kiếm từ các 

nguồn thông tin và tự họ thực hiện các sản phẩm liên quan.   

Ngoài ra, về độ tuổi, một số giảng viên lớn tuổi thường có bộ sưu tập tài liệu 

cá nhân, thường tận dụng các mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp để tìm kiếm tài 

liệu. Trong khi đó, giảng viên có độ tuổi nhỏ hơn thường tìm kiếm thông tin đa dạng 

các nguồn hơn, chẳng hạn, tìm kiếm từ nguồn Internet, bạn bè, TV, nhà sách.  

1.3.3. Nhóm yếu tố xã hội 

 Vai trò của giảng viên  

Vai trò của giảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến HVTT của giảng viên. Có ba 

vai trò truyền thống mà mỗi người giảng viên phải đảm nhận đó là vai trò của nhà 

giáo, nhà nghiên cứu và là nhà cung ứng dịch vụ [3].  

Trước hết, hoạt động giảng dạy có ảnh hưởng rất lớn đến HVTT của giảng 

viên. Sự ảnh hưởng này chi phối đến hầu hết các giai đoạn liên quan đến HVTT. Cụ 
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thể, ở giai đoạn xác định nhu cầu tin, giảng viên thường nảy sinh nhu cầu liên quan 

đến việc chuẩn bị bài giảng cho môn học, phương pháp giảng dạy hiệu quả,... 

Bên cạnh vai trò là nhà giáo, giảng viên phải tham gia hoạt động NCKH, bao 

gồm thực hiện các hoạt động NCKH và hướng dẫn NCKH như viết sách,biên soạn 

giáo trình, bài báo, tham gia thực hiện các dự án, đề tài NCKH các cấp, báo cáo 

chuyên đề, hướng dẫn người học thực hiện luận án, luận văn, đề tài NCKH của sinh 

viên. Với vai trò là nhà cung ứng dịch vụ, giảng viên phải tham gia vào các hoạt 

động khác trong và ngoài trường như quản lý khoa về mặt hành chính hoặc chuyên 

môn, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý công tác sinh viên, công đoàn, v.v...  

Nói tóm lại, ở mỗi vai trò khác nhau đòi hỏi giảng viên phải có thông tin để 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chính vì vậy, các vai trò này ảnh hưởng trực tiếp 

đến quá trình giảng viên xác định nhu cầu tin và trong cả quá trình tìm kiếm cũng 

như sử dụng, chia sẻ thông tin của giảng viên.  

 Yếu tố liên cá nhân 

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, một trong những nguồn thông tin mà 

giáo viên thường xuyên sử dụng đó là các cuộc thảo luận không chính thức với đồng 

nghiệp [69]. Đồng nghiệp là những nguồn thông tin dễ dàng tiếp cận, đáng tin cậy, 

có thể cung cấp những thông tin hữu ích và thực tế [55, tr.33].  

Các mối quan hệ liên cá nhân được xem là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

định hướng nguồn thông tin của giảng viên. Tương tự, bên cạnh mối quan hệ với 

đồng nghiệp, người học, còn có mối quan hệ liên cá nhân giữa giảng viên và 

CBTV. Sự tác động này được thể hiện qua quá trình CBTV hướng dẫn giảng viên 

những kỹ năng, kiến thức cần thiết để khai thác thông tin hiệu quả. Sự hỗ trợ này 

giúp giảng viên có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình tìm kiếm, xử lý và 

tổ chức thông tin, cung cấp sản phẩm, dịch vụ TT-TV cần thiết và kịp thời.  

 Quỹ thời gian của giảng viên  

Khi quỹ thời gian dành cho tìm kiếm thông tin bị hạn chế, giảng viên sẽ cân 

nhắc lựa chọn nguồn thông tin nào thực sự mang đến cho họ những thông tin phù hợp, 

đặc biệt trong bối cảnh Internet mang đến đa dạng thông tin. Ngoài thời gian giảng dạy, 

NCKH, giảng viên còn phải thực hiện các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.  
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Với đặc thù thời gian của giảng viên mang tính linh hoạt, giảng viên có thể chủ 

động sắp xếp và bố trí thời gian cho các hoạt động và có khuynh hướng tận dụng bất 

kỳ thời gian thuận tiện nhất để họ tìm kiếm thông tin. Khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, 

giảng viên thường tìm kiếm ở nhiều nguồn thông tin khác nhau, lựa chọn các hệ 

thống tìm tin phức tạp hơn để đạt được kết quả phù hợp và ngược lại.  

1.3.4. Nhóm yếu tố tâm lý 

 Thái độ, nhận thức của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 

và tự học 

Mỗi giảng viên có những đặc điểm tâm lý khác nhau được thể hiện qua tình 

yêu, sự say mê và hứng thú đối với nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm của giảng 

viên trong hoạt động giảng dạy, ý thức về nghĩa vụ của cá nhân, lương tâm đạo đức 

nghề nghiệp. Giảng viên có xu hướng thích những công việc mà ở đó ho ̣có đư ợc cơ 

hội để v ận duṇg kỹ năng và th ể hiện năng lưc̣ của mình , họ có quyền tự chủ trong 

công việc và nhận đươc̣ thông tin phản hồi phù h ợp về những nỗ lực của giảng viên 

đã đạt được, có cơ hội thể hiện sự sáng tạo riêng để đạt được hiệu quả cao hơn. 

Tương tự, khi nhận thấy sự thoả mãn của chính sách phát triển năng lực NCKH và 

hỗ trợ nghiên cứu, giảng viên sẽ có thêm động lực, tìm kiếm ý tưởng, thực hiện 

nhiều nghiên cứu chất lượng, sáng tạo sản phẩm khoa học thực sự có giá trị.  

 Nhận thức của giảng viên về nhu cầu tin 

Mỗi giảng viên đều có nhu cầu hoàn thiện. Sự hoàn thiện này đòi hỏi giảng 

viên phải có tri thức, có những năng lực nhất định, thúc đẩy giảng viên hành động để 

thoả mãn nhu cầu hoàn thiện. Chính vì vậy, mỗi giảng viên cần nhận thức rõ nhu cầu 

hoàn thiện nói chung, nhu cầu tin nói riêng trong quá trình thể hiện vai trò của mình. 

Khi đó, việc nhận thức nhu cầu tin của giảng viên có thể giới hạn ở cách thức xác 

định định nhu cầu tin, phạm vi nội dung, hình thức và phương thức thoả mãn nhu cầu 

tin của giảng viên. Sự nhận thức này thúc đẩy giảng viên tìm kiếm thông tin để thực 

hiện các vai trò của mình.  

 Đặc điểm tính cách cá nhân của giảng viên 

Một trong những yếu tố tâm lý quan trọng mà định hướng hành vi của mỗi 

người chính là tính cách. Mỗi người đều có những cảm xúc riêng, suy nghĩ và hành 
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vi riêng biệt, được hình thành bởi sự kết hợp ổn định của các đặc điểm tính cách . 

Nó đươc̣ biểu thi ̣ thành thái đ ộ, hành vi của con người đối với bản thân , gia đình , 

bạn bè, đồng nghiệp và đối với xa ̃h ội nói chung . Với từng tính cách khác nhau cho 

thấy sự khác biệt trong HVTT của giảng viên. Trong quá trình thoả mãn nhu cầu tin, có 

một số người chủ động xây dựng chiến lược tìm tin, trong khi một số khác lại tìm kiếm 

thông tin một cách ngẫu nhiên và linh hoạt.  

Tính nhạy cảm: Đối với những người có tính cách khá nhạy cảm, dễ bị tổn 

thương bởi những tác động bên ngoài, thì áp lực thời gian sẽ là rào cản lớn trong quá 

trình tìm kiếm thông tin của giảng viên, gặp khó khăn trong quá trình định hướng 

nguồn thông tin cũng như xác định thông tin phù hợp. Những cảm xúc tiêu cực sẽ tác 

động rất lớn đối với những giảng viên có tính cách này. Giảng viên thường sẽ e ngại 

khi bắt đầu tìm tin, bởi vì họ không thấy tự tin về khả năng tìm tin của bản thân, họ sẽ 

không cố gắng và nỗ lực thực sự để tìm được thông tin phù hợp. Chẳng hạn, khi tìm tin 

ở CSDL, khi yêu cầu tin đầu tiên không thu được kết quả như ý muốn, họ sẽ dễ dàng 

chuyển sang một nguồn thông tin khác để tìm kiếm.  

Tính hướng ngoại: Những giảng viên có tính cách hướng ngoại thường mang 

những đặc điểm như nhiệt tình, năng động và tự tin. Giảng viên hướng ngoại mong 

muốn tìm được nhiều thông tin ngay cả khi không có nhu cầu tin đó. Chiến lược tìm 

tin thường thực hiện dựa trên mối quan hệ xã hội của bản thân. Thông thường, 

những giảng viên này sẽ nhờ tư vấn, hỗ trợ từ các giảng viên lớn tuổi, có kinh 

nghiệm, đồng nghiệp, bạn bè như là những nguồn thông tin hữu ích. Giảng viên 

thường có xu hướng thu thập được rất nhiều tài liệu, thông tin từ các nguồn khác 

nhau, tuy vậy, họ không hoàn toàn sử dụng hay đọc toàn bộ những tài liệu đã thu 

thập được trước đó.  

Tính thích khám phá, tìm tòi: giảng viên thường có xu hướng tìm tin ở phạm 

vi rộng, thu thập thông tin một cách ngẫu nhiên, ưu tiên tìm kiếm những tài liệu có 

tính mới, sáng tạo, kích thích khả năng sáng tạo của bản thân. Những giảng viên có 

tính cách này dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm thông tin, tìm tòi những tài 

liệu liên quan ở phạm vi rộng hơn từ kết quả tìm kiếm, thay vì chỉ giới hạn trong 

những yêu cầu tìm kiếm ban đầu trước đó. Đối với giảng viên có tính thích tìm tòi, 
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khám phá thì trí tò mò là nhân tố thúc đẩy hành vi tìm kiếm thông tin ở phạm vi 

rộng hơn. Có thể nhận thấy, các ý tưởng thường được hình thành từ chính quá trình 

tìm kiếm thông tin của giảng viên có tính cách này. Khi mức độ quan tâm đếnthông 

tin của giảng viên càng cao thì nhu cầu tin càng có khuynh hướng trở nên phức tạp 

hơn, biến đổi HVTT của giảng viên. Thông tin tìm được giúp các giảng viên thường 

đạt được nhiều thành tích trong quá trình thực hiện vai trò của mình, họ có thể viết 

được nhiều bài báo, giáo trình có tính mới và giá trị khoa học cao.  

Tính cạnh tranh: Tính cách này thể hiện sự thiếu kiên nhẫn để tìm kiếm 

thông tin mà mình cần, giảng viên sẽ nhận thấy họ không có nhiều thời gian để tìm 

kiếm thông tin. Giảng viên có tính cách này sẽ khó có thể tìm được, chọn lọc và 

đánh giá thông tin một cách tốt nhất. Mặt khác, chính sự không hài lòng với thông 

tin mà giảng viên tìm được sẽ có ý nghĩa lớn đối với việc nghiên cứu và hoàn thiện 

HVTT của giảng viên. Bởi lẽ, trên cơ sở này, các TVĐH có thể thiết kế hệ thống tìm 

tin hiệu quả hơn cho những giảng viên có tính cách này nhằm giúp họ tìm được 

thông tin phù hợp nhất trong thời gian hạn chế.  

Tính chu đáo, tận tâm: Những giảng viên có tính cách này thường thích tìm 

kiếm những tài liệu có tính mới, kích thích sự sáng tạo của bản thân dựa trên những 

ý tưởng trước đó. Họ thực sự nỗ lực để tìm được thông tin mà mình cần, sẵn sàng 

dành thời gian, tiền bạc, công sức để có được thông tin thích hợp. Điểm nổi bật của 

giảng viên có tính cách này đó là tính tự chủ, tự kiểm soát, nghĩa là họ có khả năng 

hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực hết sức mình để đạt mục tiêu. Ngoài ra, giảng viên 

thường rất kiên nhẫn và có chiến lược tìm kiếm thông tin rõ ràng. Điều này tạo nên 

sự hoàn thiện trong HVTT của giảng viên, bởi lẽ, kết quả tìm kiếm được sử dụng 

một cách hiệu quả trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề của 

giảng viên. Hay nói cách khác, họ thực sự rất kiên trì và nghiêm túc trong quá trình 

tìm kiếm thông tin và sử dụng thông tin để thực hiện mục tiêu. 

Mỗi giảng viên có những tính cách khác nhau, đôi khi có một số giảng viên 

có sự kết hợp giữa những tính cách khác nhau. Những tính cách này ảnh hưởng rất 

lớn, có yếu tố quyết định đến HVTT của mỗi giảng viên.  
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 Động lực của giảng viên về tìm kiếm thông tin  

Động lưc̣ của con người là sư ̣tác đ ộng tổng hơp̣ các yếu tố (vật chất và tinh 

thần) có tác dụng thúc đẩy , kích thích sự hăng say , nỗ lưc̣ hoaṭ đ ộng, làm việc của 

mỗi người nhằm đaṭ đươc̣ muc̣ tiêu của cá nhân và muc̣ tiêu tổ chức . Khi con người 

có động lưc̣ tốt , họ sẽ quyết tâm hơn và tự giác hơn , có sự hăng say , nỗ lưc̣ hơn 

trong quá trình làm việc nhằm đaṭ đươc̣ những muc̣ tiêu cá nhân và của tổ chức . 

Động lực tìm kiếm thông tin của mỗi giảng viên khác nhau, tuy nhiên, mục 

tiêu cuối cùng mà họ mong muốn đạt được đó chính là thoả mãn nhu cầu tin, hỗ trợ 

giảng viên đạt được mục tiêu đặt ra trước đó. Khi giảng viên nhận thấy những lợi ích 

và kết quả mà họ có được sau khi tìm tin, họ sẽ có thêm động lực tích cực hơn.  

Tóm lại, có bốn nhóm yếu tố chính được đề cập đến trong nghiên cứu này ảnh 

hưởng đến HVTT của giảng viên (văn hoá, xã hội, cá nhân, tâm lý), bao gồm các yếu 

tố liên quan đến văn hoá nhà trường, vai trò của giảng viên, yêu cầu trong giảng dạy, 

NCKH, nâng cao trình độ và các yếu tố thuộc về giảng viên (giới tính, độ tuổi, nhận 

thức, tính cách, động cơ cá nhân, trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ).  

1.4. Yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên 

1.4.1. Mục tiêu đề xuất yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên 

Các yêu cầu này được đề xuất nhằm mục đích hướng đến xây dựng tiêu 

chuẩn về HVTT của giảng viên. Trên cơ sở đó, giảng viên, nhà trường và TVĐH có 

thể thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tác động đến quá trình giảng viên hình 

thành và xác định nhu cầu tin, tìm kiếm thông tin, sử dụng và chia sẻ thông tin. Cụ 

thể là thang đo để giảng viên có thể tự nhận diện, đánh giá được ưu điểm, hạn chế, 

mức độ hoàn thiện trong HVTT của bản thân; là tiêu chuẩn đo lường kỹ năng tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, NCKH 

và tự học. Đó là cơ sở để TVĐH, nhà trường đánh giá được mức độ hoàn thiện 

trong HVTT của giảng viên nhằm đề ra các biện pháp phù hợp giúp giảng viên hoàn 

thiện HVTT; Giúp TVĐH xác định được những yêu cầu kiến thức, kỹ năng đối với 

HVTT mà giảng viên cần đạt được, từ đó xây dựng các sản phẩm, dịch vụ trang bị 

kiến thức, kỹ năng cần thiết cho giảng viên nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông 

tin của TVĐH đối với giảng viên.  
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1.4.2. Cơ sở đề xuất yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên 

Các biểu hiện trong HVTT của giảng viên được đánh giá là hoàn thiện khi đạt 

được các yêu cầu cụ thể về hoạt động xác định nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia 

sẻ thông tin. Hiện tại, hầu như chưa có nghiên cứu nào đề xuất các yêu cầu về HVTT 

của giảng viên. Trên cơ sở tham khảo lý luận về các chuẩn năng lực thông tin của 

người dùng tin trong TVĐH trên thế giới [22; 23; 63] và Việt Nam [5], luận án tiến 

hành xây dựng yêu cầu về HVTT của giảng viên trong từng giai đoạn của HVTT, bao 

gồm: hành vi xác định nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng và chia 

sẻ thông tin của giảng viên. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu sơ bộ về nhận diện, đánh 

giá ưu điểm, hạn chế trong HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí 

Minh được xem là cơ sở thực tiễn để đề xuất các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với 

HVTT của giảng viên. Các yêu cầu đối với HVTT của giảng viên phải đảm bảo:  

Thứ nhất, các yêu cầu phải đảm bảo đo lường được kiến thức và kỹ năng đối 

với HVTT giảng viên ở mức độ chuyên sâu và thành thạo. Việc đo lường HVTT thể 

hiện qua kết quả đầu ra của hành vi nhận diện nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và 

chia sẻ thông tin.  

Thứ hai, các yêu cầu đối với HVTT của giảng viên cần thể hiện được mức độ 

hoàn thiện về HVTT trong từng giai đoạn.  

Thứ ba, khả năng vận dụng linh hoạt của các yêu cầu đối với từng nhóm 

giảng viên khác nhau tại các trường ĐH như nhóm học tập, nhóm nghiên cứu, nhóm 

quản lý. 

1.4.4. Nội dung các yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên 

 Yêu cầu đối với hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên  

- Xác định được vấn đề quan tâm (mục tiêu tìm kiếm, phạm vi) 

- Xác định được loại thông tin cần tìm  

- Tự thể hiện nhu cầu tin bằng các yêu cầu tin cụ thể  

 Yêu cầu đối với hành vi tìm kiếm thông tin 

 Xác định và đánh giá nguồn thông tin 

- Phân biệt được đặc điểm nguồn thông tin (mục đích, đối tượng sử dụng, 

cách thức tổ chức, khả năng tiếp cận và khai thác của các nguồn thông tin) 
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- Phân biệt được các đặc điểm của các loại hình tài liệu (sách, luận văn, 

luận án, ấn phẩm định kỳ...) 

- Đánh giá và chọn lọc được các nguồn thông tin phù hợp 

 Xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin 

- Nắm được cách tổ chức thông tin và cách tra cứu của các hệ thống tìm tin 

(mục lục TV, CSDL, ...) 

- Xây dựng được chiến lược tìm kiếm thông tin 

- Biết cách lập biểu thức tìm tin kết hợp nhiều toán tử 

- Sử dụng thành thạo các công cụ tìm tin 

- Đánh giá được kết quả tìm và điều chỉnh cách tìm (nếu cần) 

 Đánh giá và chọn lọc thông tin 

- Xem lướt thông tin tìm được 

- Đánh giá được tính thích hợp và đầy đủ của thông tin tìm được so với yêu 

cầu tin và chọn lọc thông tin có giá trị nhất.  

 Yêu cầu đối với hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin  

 Hành vi sử dụng thông tin  

- Tuân thủ nghiêm túc các vấn đề bản quyền, đạo văn; các hướng dẫn, quy 

định khi tham khảo, trích dẫn thông tin  

- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm hỗ trợ xây dựng danh mục tài 

liệu tham khảo, trích dẫn  

 Hành vi chia sẻ thông tin  

- Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của các kênh chia sẻ thông tin khác nhau  

- Sử dụng hiệu quả các kênh chia sẻ thông tin thích hợp  

1.5. Đặc điểm giảng viên các trƣờng đại học tại thành phố Hồ Chí Minh 

1.5.1. Phân loại nhóm người dùng tin là giảng viên 

Giáo dục ĐH có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế, 

xã hội của mỗi quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay. Trong đó, chất 

lượng đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của nhà 

trường, đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo ĐH. Vai trò của đội ngũ 

giảng viên luôn gắn liền với chất lượng đào tạo của nhà trường.  
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Giảng viên là nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các trường cao 

đẳng và ĐH. Giảng viên là viên chức thuộc ngành giáo dục, đào tạo [6]. Đội ngũ 

giảng viên là nhân tố góp phần quyết định đối với sự phát triển hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu của mỗi trường cũng như của cả hệ thống giáo dục ĐH.  

Về trình độ chuyên môn, giảng viên là những người có kiến thức và vốn hiểu 

biết rộng trong lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ giảng viên ở tất cả các trư ờng ĐH 

chính đều có trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp đại học. Theo yêu cầu nâng cao 

trình độ chuyên môn của từng trường, trình độ của giảng viên cũng được nâng lên ở 

bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ. Giảng viên là đại diện tiêu biểu cho 

hầu hết các ngành khoa hoc̣ hi ện có của quốc gia . Mỗi giảng viên là người hiểu rõ 

và thành thạo trong việc vận dụng các phương pháp giảng dạy, phương tiện kỹ thuật 

trong quá trình giảng dạy.  

Về đặc điểm lứa tuổi, tuổi của giảng viên thường từ 22 đến 60 tuổi và có thể 

tuỳ thuộc vào sức khoẻ, khả năng chuyên môn của giảng viên và yêu cầu thực tiễn 

của mỗi trường ĐH, độ tuổi của giảng viên có thể kéo dài hơn. Sự đa dạng lứa tuổi 

này cũng tạo nên sự đa dạng trong đặc điểm tâm lý của giảng viên và sự đa dạng về 

tuổi đời, tuổi nghề đối với mỗi giảng viên.  

Về vai trò của giảng viên, giảng viên tham gia đào taọ nguồn lưc̣ con ngư ời, 

tạo ra lực lượng lao động mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ch ất lượng nguồn 

nhân lực theo yêu cầu của xã hội. Vai trò của giảng viên còn được thể hi ện ở vi ệc 

đào taọ ra lớp trí thức tài năng thông qua vi ệc truyền đạt những kiến thức tiên tiến; 

góp ph ần nâng cao tiềm lưc̣ khoa h ọc công nghệ quốc gia thông qua ho ạt động 

nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, góp phần nâng cao năng lực khoa học 

công nghệ quốc gia. Giảng viên ĐH là nhà giáo, nhà khoa học và nhà cung ứng dịch 

vụ với nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng đồng. Để thực hiện tốt các vai 

trò này, giảng viên cũng có những phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức cũng như 

phẩm chất tâm lý phù hợp.  

Với những đặc trưng riêng của từng khu vực địa lý kinh tế khác nhau, đội ngũ 

giảng viên các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh cũng mang những nét đặc trưng nổi 
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bật. Những đặc trưng và yêu cầu từ thực tiễn góp phần tác động lớn đến quá trình 

hình thành nhu cầu tin, quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin. Trong bối cảnh hình 

thành HVTT, giảng viên là nhóm người dùng tin khoa học với trình độ chuyên môn 

cao thực hiện các vai trò khác nhau. Các vai trò này gắn liền với việc hình thành nên 

đặc điểm HVTT của mỗi  giảng viên, bao gồm nhóm giảng viên giảng dạy và 

NCKH, nhóm giảng viên học tập, nhóm giảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

 Nhóm giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

Người dùng tin là nhóm nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy có trình độ học 

vấn cao, trình độ chuyên môn sâu, giảng dạy và nghiên cứu một hoặc một vài lĩnh 

vực khoa học khác nhau đang làm việc trong các trường ĐH. Họ thường dành nhiều 

thời gian, công sức để tìm kiếm thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn. 

Nhóm giảng viên này thường có khả năng tìm kiếm, xử lý và khai thác thông tin 

hiệu quả, có khả năng sử dụng các phương tiện tra cứu. Yêu cầu nội dung thông tin 

thường liên quan đến các thành tựu NCKH trong các lĩnh vực khác nhau, như 

phương pháp giảng dạy hiệu quả, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn. 

Họ sử dụng thông tin và qua đó có thể sáng tạo ra các thông tin khoa học mới, liên 

quan đến lĩnh vực họ đang nghiên cứu. Nhóm người dùng tin này có nhu cầu tin 

cao, bền vững, thường xuyên, mang tính chuyên sâu, cập nhật và hiện đại.  

 Nhóm học tập 

Đây là nhóm người dùng tin bao gồm giảng viên đang theo học bậc sau ĐH 

trong và ngoài trường – là những người tạo ra những sản phẩm thông tin khoa học 

(luận văn, luận án, đề tài NCKH, bài viết đăng tạp chí,...)liên quan đến lĩnh vực 

đang được đào tạo. Họ thường yêu cầu thông tin với mức độ chính xác, kịp thời cao 

và liên quan trực tiếp quá trình học tập, giúp họ giải quyết những vấn đề trong giai 

đoạn học tập. Đây là nhóm giảng viên thường có nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và 

chia sẻ thông tin trong một giai đoạn nhất định.  

 Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Nhóm giảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý chiếm số lượng không nhiều 

nhưng họ giữ vai trò quan trọng trong nhà trường, là những người có trách nhiệm 
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điều hành, quản lý, đưa ra những quyết định về chiến lược phát triển của nhà trường 

và đơn vị trực thuộc trường. Nhu cầu tin của nhóm này thường là những nội dung 

thông tin mang tính pháp lý, chiến lược, dự báo, thông tin ở tầm vĩ mô, mang tính 

tổng hợp về giáo dục nói chung, giáo dục ĐH nói riêng, được thể hiện bằng những 

loại hình tài liệu có giá trị pháp lý cao như văn bản luật, chính sách, chiến lược phát 

triển. Hầu hết đội ngũ giảng viên làm công tác quản lý, lãnh đạo thường có rất ít 

thời gian để tự tìm kiếm thông tin phục vụ cho các hoạt động.  

Tóm lại, sự khác biệt về vai trò của giảng viên trong các trường ĐH đã tạo 

nên sự đa dạng trong đặc điểm HVTT của giảng viên. Nhiều giảng viên đồng thời 

giữ nhiều vai trò khác nhau, vừa giảng dạy, tham gia NCKH, sáng tạo ra thông tin 

mới, đồng thời cũng là nhóm học tập sử dụng thông tin. Một số giảng viên lại đồng 

thời vừa giữ vai trò là giảng viên, vừa là cán bộ quản lý, lãnh đạo của nhà trường, 

khoa, phòng ban. Sự giao thoa này giúp tạo nên sự đa dạng trong đặc điểm HVTT 

của giảng viên. Chính vì vậy, sự phân loại trên mang tính chất tương đối để dễ hình 

dung về sự khác biệt trong đặc điểm HVTT của mỗi giảng viên. Ngoài ra, còn có 

một số đặc điểm nổi bật về cơ cấu của giảng viên tại các trường ĐH trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh qua kết quả khảo sát thực tế.  

1.5.2. Đặc điểm của người dùng tin là giảng viên các trường đại học ở 

thành phố Hồ Chí Minh 

 Về trình độ chuyên môn của giảng viên  

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 

2016-2017, hệ thống hiện có 235 trường ĐH, học viện (bao gồm 170 trường công 

lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài, không bao 

gồm khối An ninh, Quốc phòng). Tổng số giảng viên là 72.792 người, số giảng viên 

trường công lập là 57.634 người và giảng viên các trường ngoài công lập là 15.158 

giảng viên. Tổng số giảng viên trình độ tiến sĩ là 16.514 và giảng viên trình độ thạc 

sĩ là 43.127, trình độ chuyên khoa I+II là 523 người, trình độ ĐH, cao đẳng là 

12.519 người, trình độ khác là 109 người. 

Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là một khu vực có số lượng lớn các 

trường ĐH đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, thu hút đông đảo người học từ các vùng 
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miền trong nước và quốc tế (46 trường ĐH công lập và ngoài công lập). Tổng số 

giảng viên tại TP. Hồ Chí Minh là 17.189 người, trong đó, giảng viên các trường 

công lập là 12.370 người. 

Giảng viên trong cơ sở giáo dục ĐH là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm 

chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ về chuyên 

môn, nghiệp vụ. Chức danh của giảng viên bao gồm trơ ̣giảng, giảng viên, giảng viên 

chính, phó giáo sư, giáo sư. Về trình độ của giảng viên, trình đô ̣chuẩn của ch ức 

danh giảng viên giảng dạy trình độ ĐH là thac̣ si ̃trở lên [6]. 

Số liệu nghiên cứu cho thấy 100% giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí 

Minh (xem phụ lục 4) và giảng viên tham gia khảo sát đều có trình độ tối thiểu là cử 

nhân. Trong đó, người dùng tin có trình độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất (74.5%); kế đến 

là đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.1%. Số lượng giảng viên đang là nghiên 

cứu sinh chiếm tỷ lệ là 5.1% và học viên cao học chiếm 3.8%. Kết quả này dễ lý giải 

bởi lẽ để đáp ứng được yêu cầu đủ chuẩn trở thành giảng viên, mỗi giảng viên phải đạt 

tối thiểu là trình độ thạc sĩ chuyên ngành (xem biểu đồ 1.1). 

Biểu đồ 1.1 Trình độ chuyên môn của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 
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lĩnh vực khoa học nhân văn (20.8%). Trong khi đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ ở 

lĩnh vực y, dược chiếm tỷ lệ thấp nhất (6.9%). Riêng lĩnh vực khoa học nhân văn, 

có 0.4% giảng viên có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. 

Ở trình độ thạc sĩ, giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên có tỷ lệ cao nhất 

(23.1%), tiếp đến là lĩnh vực khoa học xã hội (19.2%). Các lĩnh vực khác như nông 

nghiệp, y dược có số lượng giảng viên trình độ thạc sĩ bằng nhau (14.4%).  

Ngoài ra, kết quả khảo sát còn có hai nhóm giảng viên đang theo học các 

chương trình nghiên cứu sinh và cao học. Một số giảng viên là nghiên cứu sinh 

các chuyên ngành cụ thể, khoa học nhân văn có số lượng giảng viên là nghiên 

cứu sinh nhiều nhất so với các lĩnh vực còn lại (30.4%), nhóm lĩnh vực thứ hai 

có tỷ lệ giảng viên là nghiên cứu sinh là khoa học y, dược. Lĩnh vực nông nghiệp 

có tỷ lệ giảng viên đang là nghiên cứu sinh thấp nhất (chỉ chiếm 4.3%). Giảng 

viên là học viên cao học ở lĩnh vực khoa học nhân văn cũng chiếm số lượng cao 

nhất (58.8%) so với các lĩnh vực khác (khoa học nông nghiệp chiếm 23.5%; y, 

dược chiếm 17.6%). Về trình độ cử nhân, đây là nhóm giảng viên có trình độ cử 

nhân đang trong giai đoạn học tập nâng cao trình độ (xem biểu đồ 1.2.) 

Biểu đồ 1.2 Trình độ chuyên môn của giảng viên theo lĩnh vực khoa học 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 
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 Nhìn chung, qua kết quả đánh giá từ các trường được khảo sát, đội ngũ giảng 

viên các trường có trình đ ộ cao về chuyên môn , đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần 

thiết của nhà trường và đơn vị; có kiến thức về quản lý nói chung và quản trị ĐH 

nói riêng ; có năng lực tổ chức giảng dạy , thưc̣ hi ện NCKH và chuy ển giao công 

nghệ. Song song đó, nhà trường cũng có chính sách quy hoạch nguồn cán bộ quản 

lý theo lộ trình đáp ứng mục tiêu đào tạo và chiến lược phát triển của nhà trường. 

Ngoài ra, có nhiều giảng viên không chỉ thực hiện riêng vai trò là nhà giáo, mà hầu 

hết các giảng viên đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, vừa đảm 

nhiệm vai trò quản lý các khoa, bộ môn, phòng, ban, cũng như thực hiện các hoạt 

động phục vụ cộng đồng khác (phụ trách hoạt động công tác sinh viên của khoa, bộ 

môn, giáo vụ sau ĐH, thư ký hành chính khoa, thư ký bộ môn, v.v...).  

 Về đặc điểm cá nhân của giảng viên 

Giới tính được xem là một trong những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến HVTT 

của giảng viên. Phân tích kết quả khảo sát cho thấy, do đặc thù của mỗi trường ĐH 

được khảo sát, số lượng giảng viên được phân chia theo hai nhóm giới tính không 

đồng đều nhau, trong đó, lĩnh vực khoa học xã hội và lĩnh vực khoa học nhân văn 

có số lượng giảng viên nữ chiếm tỷ lệ cao hơn so với giảng viên nam. Trong khi, số 

lượng nam giảng viên tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành như công nghệ, nông 

nghiệp. Sự khác biệt này liên quan lớn đến sự đặc thù trong các lĩnh vực chuyên 

môn của các trường.  

Giữa hai nhóm giảng viên nam và nữ có một vài sự khác biệt về HVTT. Mặc 

dù là giảng viên nam hay giảng viên nữ thì khi nảy sinh nhu cầu tin, các giảng viên 

đều chủ động tìm kiếm thông tin từ các nguồn quen thuộc. Có đôi chút khác biệt 

giữa người dùng tin là giảng viên nam so với giảng viên nữ trong quá trình tìm kiếm 

thông tin trong TVĐH tại TP. Hồ Chí Minh. Đó là, số lượng giảng viên nam sử 

dụng TV nhiều hơn so với giảng viên nữ. Điều này được thể hiện rõ qua số liệu 

khảo sát khả năng định hướng nguồn thông tin của giảng viên các trường ĐH. Giảng 

viên nam có tần suất sử dụng TV trường nhiều hơn so với giảng viên nữ, nghĩa là họ 

dành thời gian đến TV hoặc tìm kiếm thông tin qua trang web của TV trường nhiều 

hơn so với giảng viên nữ. Sự khác biệt thứ hai đó là, trong quá trình tìm kiếm thông 
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tin, giảng viên nam thường có xu hướng sử dụng công nghệ để tìm kiếm thông tin 

hơn là giảng viên nữ. Hơn nữa, theo kết quả quan sát cho thấy, giảng viên nam 

thường dành ít thời gian để tìm kiếm thông tin trên Internet hơn là giảng viên nữ.  

Quy mô của mỗi trường phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ cán bộ giảng dạy 

của từng trường. Với đặc thù lịch sử hình thành và phát triển khác nhau, mỗi trường 

có tổng số giảng viên không đồng đều. Xét về giới tính của đội ngũ giảng viên cho 

thấy, nữ giảng viên ở các trường chiếm tỷ lệ đa số. Đặc biệt, riêng các trường có đào 

tạo nhóm ngành liên quan đến khoa học xã hội, khoa học nhân văn cho thấy, nữ 

giảng viên chiếm tỷ lệ cao hơn. Ngược lại, các trường đào tạo các ngành liên quan 

đến khoa học công nghệ có số lượng giảng viên nam nhiều hơn (xem biểu đồ 1.3).  

Biểu đồ 1.3. Giới tính của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 
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lượng lớn trong đội ngũ giảng viên của các trường. Có một số lý do về sự chênh 

lệch này chính là đội ngũ giảng viên lớn tuổi trong độ tuổi nghỉ hưu, trong khi đó, 

đội ngũ giảng viên có độ tuổi kế cận lại chuyển công tác do điều kiện kinh tế gia 

đình, định hướng phát triển của bản thân.  

Với những đặc điểm mang tính cá nhân giảng viên (đặc điểm hoạt động 

chuyên môn, trình độ chuyên môn, giới tính, độ tuổi) đã góp phần tạo nên những 

đặc trưng về HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  

Tiểu kết 

Thực tiễn và lý luận nghiên cứu HVTT trên thế giới và ở Việt Nam từ nhiều 

thập kỷ qua đã cho thấy vai trò quan trọng của HVTT của người dùng tin trong mọi 

lĩnh vực, trong đó bao gồm người dùng tin là giảng viên các trường ĐH.  

1. Khái niệm HVTT được hình thành từ những năm 1960 bắt nguồn từ khái 

niệm “nhu cầu tin và sử dụng thông tin”. HVTT của giảng viên gắn liền với hành vi 

xác định nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng và chia sẻ thông 

tin trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và tự học.  

2. HVTT gắn liền với từng bối cảnh khác nhau được thể hiện trong các mô 

hình HVTT với quan điểm tiếp cận khác nhau như quan điểm hành vi, quan điểm 

nhận thức – hành vi, quan điểm nhận thức – cảm tính và quan điểm tích hợp.  

3. HVTT của người dùng tin nói chung, giảng viên nói riêng chịu ảnh hưởng 

bởi nhiều nhóm yếu tố khác nhau. Đối với giảng viên, HVTT của giảng viên chỉ 

hoàn thiện khi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cơ bản về hành vi xác định nhu cầu 

tin, hành vi tìm kiếm thông tin và hành vi sử dụng, chia sẻ thông tin.  

4. Nhận diện những đặc điểm HVTT của người dùng tin nói chung và giảng 

viên nói riêng chính là yêu cầu cần thiết và quan trọng đối với mỗi TV, TTTT trong 

bối cảnh hiện nay. Đó là cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ giảng viên của TV, 

là cơ sở để nhà trường hoàn thiện, phát triển chiến lược hoạt động, nâng cao năng 

lực của giảng viên nhà trường.  
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Chƣơng 2 

HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Hành vi thông tin của giảng viên không phải là một hành vi riêng lẻ. Đó là 

toàn bộ các hoạt động của giảng viên liên quan đến quá trình tương tác với thông 

tin, bao gồm hành vi xác định nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin và hành vi sử 

dụng, chia sẻ thông tin. Chương 2 trình bày một số đặc điểm nhu cầu tin, hành vi 

xác định nhu cầu tin và yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xác định nhu cầu tin của 

giảng viên. Bên cạnh, chương 2 còn phân tích các đặc điểm liên quan đến hành vi 

tìm kiếm và sử dụng thông tin của giảng viên như xác định nguồn thông tin, tìm 

kiếm thông tin trong hệ thống tìm tin, đánh giá và chọn lọc thông tin; hành vi lưu 

trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm, sử 

dụng và chia sẻ thông tin, v.v... Đồng thời, nội dung chương 2 còn nhận diện các 

đặc điểm HVTT của giảng viên các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh. 

2.1. Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên các trƣờng đại học ở 

thành phố Hồ Chí Minh 

2.1.1. Đặc điểm nhu cầu tin của giảng viên tại các trường đại học thành 

phố Hồ Chí Minh  

Nhu cầu tin là đòi hỏi khách quan của mỗi giảng viên đối với việc tiếp nhận 

và sử dụng thông tin nhằm duy trì hoạt động của giảng viên, hay nói một cách đơn 

giản, nhu cầu tin phản ánh sự cần thiết của thông tin đối với giảng viên nhằm thực 

hiện hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học. Nhu cầu tin nảy sinh trong quá trình 

thực hiện các loại hoạt động khác nhau của giảng viên trong môi trường ĐH. Khi 

mỗi cá nhân giảng viên tham gia nhiều loại hoạt động khác nhau, nhu cầu tin càng 

phong phú hơn, và hoạt động càng phức tạp thì nhu cầu tin càng trở nên sâu sắc 

hơn. Trong quá trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, mỗi cá nhân trong nhà trường 

tham gia những hoạt động phức tạp khác nhau thì nhu cầu tin của họ càng phong 

phú và phức tạp hơn.  
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Từ kết quả phân tích và nhận diện đặc điểm HVTT nói chung, đặc điểm nhu 

cầu tin của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, nhu cầu tin 

của giảng viên trong các trường ĐH có những đặc điểm cơ bản sau:  

Tính chuyên sâu: Đặc điểm nổi bật của nhu cầu tin của giảng viên là tính 

chuyên sâu. Nhu cầu tin của giảng viên rất đa dạng và có sự khác biệt giữa các nhóm 

giảng viên với các vai trò khác nhau. Chẳng hạn, nhu cầu tin của nhóm giảng viên 

giảng dạy và NCKH sẽ có sự khác biệt so với nhu cầu tin của nhóm giảng viên học 

tập và nhóm giảng viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo. Sự khác biệt này thể hiện ở nội 

dung yêu cầu tin, mức độ xử lý thông tin, phương thức thoả mãn và mục đích sử 

dụng thông tin mà giảng viên yêu cầu. Tuy nhiên, nôị dung nhu cầu tin của giảng viên 

hầu như chỉ mang tính chuyên sâu trong từng lĩnh vực chuyên ngành cụ thể . Bởi lẽ, 

mỗi giảng viên chỉ có sự quan tâm nghiên cứu, giảng dạy trong một hoặc một vài lĩnh 

vưc̣ chuyên môn hep̣ hoặc quản lý theo từng mảng hoạt động nhất định. Do vâỵ, điều 

này tạo nên tính chuyên sâu trong nhu cầu tin của giảng viên.  

Tính thường xuyên: Đây cũng là một trong những đặc điểm cần lưu ý đối với 

nhu cầu tin của giảng viên tại các trường ĐH. Giảng viên thường có thói quen sử 

dụng thông tin nhằm thực hiện những mục đích có sự lặp lại trong một khoảng thời 

gian nhất định. Ví dụ, với giảng viên thì nhu cầu tin của họ được hình thành và thể 

hiện trong quá trình chuẩn bị bài giảng hoặc sáng tạo ra sản phẩm khoa học (viết 

sách, viết bài tạp chí, tham luận, báo cáo chuyên đề, v.v...). Khi đó, giảng viên sẽ sử 

dụng thông tin nhằm hỗ trợ cập nhật cho quá trình giảng dạy và liên tục sáng tạo, xây 

dựng ý tưởng mới NCKH. Tương tự, nếu giảng viên là nhóm học tập thì nhu cầu tin 

của họ lặp lại khi họ tiếp tục mục tiêu học tập lâu dài hoặc nâng cao trình độ. Như 

vậy, tính thường xuyên theo chu kỳ trong nhu cầu tin của giảng viên sẽ có vai trò 

chính trong quá trình xác định và hình thành xu hướng của nhu cầu tin giảng viên. 

Tính ổn định: Trong thực tế, nhu cầu của con người thường biến đổi và ít ổn 

định, thay đổi theo thời điểm. Tuy nhiên, đối với giảng viên, tính ổn điṇh là đặc điểm 

khác biệt trong nhu cầu tin của giảng viên. Tính ổn định được thể hiện ở nội dung nhu 

cầu tin, đó là giảng viên thường chỉ tập trung tìm kiếm thông tin liên quan đến liñh 
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vưc̣ chuyên ngành mà mỗi giảng viên đang quan tâm. Tương tự, tính ổn định của nhu 

cầu tin còn thể hiện ở mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên (phục vụ giảng dạy, 

NCKH, phục vụ cộng đồng). Ngoài ra, tính ổn định này còn thể hiện trong một 

khoảng thời gian liên tục khi giảng viên còn đảm nhận vai trò của mình trong nhà 

trường. Nghĩa là, khi nào giảng viên còn giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng đồng, 

khi đó, nhu cầu tin vẫn ổn định. Đôi khi, tính ổn định này cũng kéo dài liên tục sau 

khi giảng viên không còn giữ vai trò là giảng viên tại trường, họ tự nghiên cứu, tự tìm 

kiếm thông tin như một nhu cầu mang tính ổn định. 

Tính cập nhật và hiện đại: nhu cầu tin của giảng viên tại các trường ĐH ở 

TP. Hồ Chí Minh còn mang tính cập nhật. Đặc điểm này phụ thuộc vào nhu cầu học 

tập liên tục và đòi hỏi tính mới trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu thường 

xuyên của giảng viên ở các lĩnh vực khác nhau. Giảng viên luôn đòi hỏi thông tin có 

tính cập nhật cao, phản ánh được trình độ phát triển liên tục của xã hội nói chung và 

sự phát triển đặc thù của nền kinh tế, chính trị, xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc 

biệt, thông tin mà giảng viên yêu cầu cần phải phù hợp với nhu cầu cập nhật kiến 

thức mới, hiện đại của giảng viên trong hoạt động giảng dạy và NCKH.  

Nhìn chung, mỗi giảng viên có những đặc điểm khác nhau về nhu cầu tin, tuy 

nhiên, đặc điểm chung về nhu cầu tin của giảng viên các trường ĐH ở TP. Hồ Chí 

Minh đó là tính chuyên sâu, thường xuyên, ổn định, hiện đại và cập nhật.  

2.1.2. Hành vi xác định mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên 

Sự khác biệt trong lĩnh vực đào tạo của mỗi trường ĐH tạo nên những đặc 

trưng khác biệt về HVTT của giảng viên, tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy 

mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên cũng có nhiều điểm tương đồng. Trước 

khi tiến hành hoạt động tìm kiếm thông tin, mỗi giảng viên thường xác định được 

mục tiêu của quá trình tìm kiếm là gì và yêu cầu tin cụ thể của giảng viên là gì. Kết 

quả khảo sát cho thấy, các mục tiêu thúc đẩy giảng viên tìm kiếm thông tin, bao 

gồm phục vụ hoạt động giảng dạy, thực hiện NCKH, hướng dẫn NCKH, tự học 

nâng cao trình độ, phục vụ công tác quản lý, hoạt động giải trí và các mục tiêu khác 

(xem biểu đồ 2.1).  
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Biểu đồ 2.1 bên dưới cho thấy mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên tại 

các trường ĐH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Biểu đồ 2.1. Mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Phục vụ hoạt động giảng dạy 

Giảng viên có nhiệm vụ và quyền giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào 

tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo...; giảng viên thực hiện 

các nhiệm vụ khác như tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo dục ĐH, tham gia 

công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác; được ký hợp đồng thỉnh giảng và 

NCKH với các cơ sở giáo duc̣ ĐH, cơ sở NCKH theo quy định của pháp luật; được 

bổ nhiệm chức danh của giảng viên, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 

Nhà giáo ưu tú và được khen thưởng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ 

và quyền khác theo quy định của pháp luật [6].  

Các giảng viên được khảo sát đều cho rằng mục tiêu chính của hoạt động tìm 

kiếm thông tin là phục vụ giảng dạy (100% giảng viên được khảo sát trả lời). Tất cả 
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giảng viên tại các trường đều tìm kiếm thông tin nhằm thực hiện nghĩa vụ giảng dạy 

thường xuyên theo yêu cầu của nhà trường. Kết quả này cũng góp phần cho thấy 

mục tiêu tìm kiếm thông tin gắn liền với sự thường xuyên và ổn định trong nhu cầu 

tin của giảng viên. Như vậy, kết quả này cho thấy không có sự khác biệt nào về mục 

tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên trong quá trình phục vụ hoạt động giảng dạy 

giữa giảng viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn.  

 Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học 

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên còn có quyền và nhiệm vụ trong 

nghiên cứu, phát triển ứng duṇg khoa h ọc và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất 

lượng đào tạo. Hoạt động NCKH của giảng viên bao gồm tự nghiên cứu và hướng 

dẫn nghiên cứu. Đây chính là hoạt động sáng tạo thông tin mới của giảng viên sau 

khi sử dụng thông tin, đồng thời, các sản phẩm sáng tạo cũng có thể được chia sẻ 

với cộng đồng học thuật và trong xã hội. Với hoạt động tự nghiên cứu, giảng viên 

thực hiện các nhiệm vụ như biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, viết bài báo 

khoa học, thực hiện đề tài, v.v... Đối với hoạt động hướng dẫn nghiên cứu, giảng 

viên thường tham gia hướng dẫn người học thực hiện.  

Với mục tiêu tìm kiếm thông tin để thực hiện NCKH, có 88.8% giảng viên 

được khảo sát cho rằng họ tìm kiếm thông tin nhằm thực hiện mục tiêu này. Kết quả 

khảo sát này thể hiện mức độ quan tâm của giảng viên đối với hoạt động NCKH của cá 

nhân nhằm đảm bảo đạt yêu cầu của nhà trường. Kết quả của hoạt động thực hiện 

NCKH của giảng viên đó là các bài giảng, bài báo khoa học, đề tài NCKH được 

nghiệm thu và các sản phẩm của dự án, v.v... Đây được xem là nhiệm vụ bắt buộc đối 

với tất cả các giảng viên trong từng năm học, do vậy, việc giảng viên tìm kiếm thông 

tin để thực hiện nhiệm vụ này là cần thiết. Ngoài ra, nhiệm vụ này đòi hỏi giảng viên 

phải liên tục cập nhật thông tin, sáng tạo tri thức mới và tạo nên các sản phẩm khoa học 

có giá trị, mang tính cập nhật và hiện đại. Kết quả khảo sát này cũng cho thấy tính cập 

nhật và hiện đại trong nhu cầu tin của giảng viên gắn liền với mục tiêu tìm kiếm thông 

tin của giảng viên khi thực hiện hoặc hướng dẫn NCKH.  

Tuy nhiên, số lượt giảng viên trả lời cho rằng tìm kiếm thông tin nhằm mục 

đích hướng dẫn NCKH bao gồm hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh 
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viên thực hiện luận án, luận văn, đồ án, đề tài, v.v... chiếm tỷ lệ 47.4%). Kết quả 

này phụ thuộc vào trình độ của giảng viên cho phép hướng dẫn người học thực hiện 

NCKH và tình hình hoạt động khoa học công nghệ của mỗi trường ĐH, khoa, bộ 

môn cụ thể (xem biểu đồ 2.1).  

 Tự học, nâng cao trình độ 

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, giảng viên còn có nhiệm vụ định kỳ học 

tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 

phương pháp giảng dạy. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên để luôn đạt 

được trình độ chuyên môn nhất định. Với mục tiêu tìm kiếm thông tin phục vụ cho 

hoạt động tự học của mỗi giảng viên, có 46.5% giảng viên trả lời. Số lượt trả lời cho 

thấy giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh luôn có ý thức tự học, nâng 

cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của nhà trường, đặc biệt là đối với những giảng 

viên chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định.  

 Mục tiêu khác 

Ngoài các mục tiêu cơ bản khi tìm kiếm thông tin của giảng viên như giảng 

dạy, NCKH (thực hiện và hướng dẫn), tự học nâng cao trình độ, một số giảng viên 

còn cho rằng tìm kiếm thông tin với mục tiêu khác như giải trí (1.78% giảng viên 

trả lời), hỗ trợ công tác quản lý (chiếm tỷ lệ rất thấp 0.89%) và mục tiêu khác 

(chiếm 1.12%). Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm thông tin để phục vụ cho các mục đích 

này rất thấp.  

Để tìm được thông tin nhằm phục vụ các mục tiêu cụ thể, việc giảng viên 

dành thời gian và khoản chi phí nhất định để tìm kiếm thông tin phù hợp là điều cần 

thiết. Phân tích số liệu khảo sát trong nghiên cứu cũng cho thấy, 95.7% giảng viên 

đồng ý rằng họ sẵn sàng dành thời gian tối đa để tìm kiếm thông tin cần thiết và 

2.0% giảng viên hoàn toàn đồng ý. Đồng thời, họ sẵn sàng chi trả để có được thông 

tin thích hợp (85.9% đồng ý và 7.8% hoàn toàn đồng ý). 

Sự nỗ lực trong HVTT của giảng viên ở giai đoạn xác định nhu cầu tin còn 

được thể hiện ở việc giảng viên nhận biết được mục đích của tìm kiếm thông tin là 
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gì, cụ thể, có 89.0% giảng viên hoàn toàn đồng ý và 8.3% giảng viên đồng ý với 

nhận định này, mặc dù vậy, cũng có số ít giảng viên cho rằng họ không biết tìm tin 

nhằm mục đích gì. Tuy nhiên, tỷ lệ này rất thấp (chỉ chiếm 1.1%).  

Như vậy, trong số các mục tiêu cơ bản được nêu trên, phục vụ hoạt động 

giảng dạy là mục tiêu chính quan trọng nhất thúc đẩy giảng viên tìm kiếm thông tin. 

Đồng thời, thực hiện NCKH cũng là mục tiêu quan trọng khác liên quan đến quá 

trình nảy sinh nhu cầu tin và hành vi tìm kiếm, sử dụng thông tin của giảng viên. 

Như vậy, mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên rất đa dạng. Khi mục tiêu đã 

được xác định rõ ràng, giảng viên sẽ có một số biểu hiện cụ thể thông qua nhu cầu 

tin của mình.  

2.1.3. Hành vi xác định nhu cầu tin và thể hiện nhu cầu tin của giảng viên  

Để tìm kiếm thông tin phù hợp, mỗi giảng viên cần nhận diện được nhu cầu tin 

và biểu đạt được nhu cầu tin. Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên được thể 

hiện qua việc giảng viên xác định được vấn đề quan tâm (mục tiêu tìm kiếm, phạm 

vi), xác định được nội dung thông tin, loại hình, ngôn ngữ thông tin dựa trên những 

từ khoá quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời, giảng viên có hành vi chủ động 

thể hiện được yêu cầu tin phù hợp. Từ kết quả khảo sát về hành vi xác định nhu cầu 

tin của giảng viên có thể nhận thấy được một vài điểm đặc trưng về hành vi xác định 

nhu cầu tin của giảng viên như sau.  

  Xác định vấn đề quan tâm  

Thứ nhất, trên cơ sở giảng viên có hiểu biết đầy đủ về kiến thức chuyên môn 

phù hợp nên giảng viên dễ dàng xác định được vấn đề quan tâm liên quan đến lĩnh 

vực chuyên môn của họ. Đặc trưng này thể hiện qua nhu cầu tin của giảng viên về nội 

dung tài liệu gắn liền với các lĩnh vực chuyên ngành của giảng viên. Chẳng hạn, đối 

với giảng viên lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, có đến 62.7% giảng viên luôn luôn sử 

dụng tài liệu chuyên ngành và 35.6% thường xuyên có nhu cầu về tài liệu chuyên 

ngành. Tuy nhiên, cũng có một số ít giảng viên thỉnh thoảng có nhu cầu về các lĩnh 

vực tài liệu khác (66.1%) (xem phụ lục 5.2). Giảng viên có hành vi chủ động xác định 

vấn đề quan tâm liên quan đến chuyên ngành của họ.  
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Tương tự, đối với nhu cầu tin của giảng viên các lĩnh vực khác như KHXH 

(81.0% giảng viên thường xuyên có nhu cầu tin về tài liệu chuyên ngành và 16.7% 

luôn luôn có nhu cầu tin về tài liệu này) và giảng viên thuộc các lĩnh vực khác như 

khoa học nhân văn (36.8% luôn luôn và 39.1% giảng viên thường xuyên có nhu cầu 

tin về tài liệu chuyên ngành) (xem phụ lục 5.4). Kết quả này cũng tương tự đối với 

giảng viên các lĩnh vực khác như khoa học nông nghiệp, nông lâm (xem phụ lục 

5.5; 5.6; 5.7).  

Nhìn chung, ở các trường được khảo sát, giảng viên thường xuyên sử dụng tài 

liệu có nội dung liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực chuyên môn mà họ làm việc, nhằm 

phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Bên cạnh đó, giảng viên cũng sử 

dụng tài liệu thuộc các lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa nghệ 

thuật, tuy nhiên số lượng này chiếm tỷ lệ không cao. Kết quả này cho thấy giảng viên 

có khả năng tự xác định được đầy đủ nhu cầu tin về lĩnh vực chuyên môn và họ hiểu 

được việc sử dụng thông tin nhằm mục đích phục vụ hoạt động giảng dạy, NCKH và 

tự học.  

Ngoài ra, để làm rõ hơn về hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên tại các 

trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh, kết quả nhật ký thực nghiệm về HVTT của giảng 

viên cũng cho thấy, các giảng viên đều có khả năng xác định được từ khoá (từ, cụm 

từ) được xem là quan trọng nhất trong các vấn đề nghiên cứu (tài liệu về Nghiên cứu 

tình hình kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Quản trị doanh nghiệp trong 

nền kinh tế thị trường, Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong giáo dục). Các từ khoá được giảng viên lựa chọn thể hiện đầy đủ khả 

năng xác định nội dung tài liệu, xác định nhu cầu tin. 

Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên cũng thể hiện qua việc xác định 

và liệt kê những từ khoá có ý nghĩa liên quan, đồng nghĩa đối với các vấn đề nghiên 

cứu. Chẳng hạn, đối với từ khoá “Mạng xã hội”, các giảng viên cho rằng các từ liên 

quan như “truyền thông đa phương tiện, Facebook, LinkedIn”...; chủ đề “Y học”, 

gồm có các từ khoá đồng nghĩa, liên quan như “sức khoẻ, y tế”. Riêng chủ đề “sinh 

viên”, các giảng viên liệt kê các từ khoá đồng nghĩa, liên quan như “người học, học 

viên, nghiên cứu sinh, giáo dục ĐH, trường ĐH”. Kết quả thực nghiệm cho thấy 
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hầu như không có sự khác biệt lớn về hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên 

tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  

Kết quả thực nghiệm khác cũng cho thấy, trước khi thể hiện nhu cầu tin bằng 

các yêu cầu tin cụ thể, giảng viên cũng có sự xác định đầy đủ đối tượng nghiên cứu 

và phương diện nghiên cứu đối với tài liệu. Chẳng hạn, đối với tài liệu về “Vấn nạn 

bắt cóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay”, đối tượng nghiên cứu là “trẻ em”, phương diện 

nghiên cứu gồm có “bắt cóc”, và “Việt Nam”. Tương tự, đối với đề tài nghiên cứu về 

“Nghiên cứu hiện tượng bắt nạt ảo trên mạng xã hội đối với sinh viên ở thành phố 

Hồ Chí Minh” cũng cho thấy kết quả là giảng viên có khả năng lựa chọn đúng đắn và 

đầy đủ các từ khoá mô tả nhu cầu tin.  

  Xác định loại hình tài liệu  

Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên còn thể hiện qua việc giảng 

viên lựa chọn loại hình tài liệu phù hợp. Cụ thể, về loại hình tài liệu, nhu cầu sử 

dụng các loại hình tài liệu của giảng viên rất đa dạng và giảng viên thường có 

hành vi kết hợp sử dụng nhiều loại hình tài liệu khác nhau để thỏa mãn nhu cầu 

tin. Giảng viên thuộc các lĩnh vực chuyên ngành có sự khác biệt về hành vi lựa 

chọn loại hình tài liệu. Giảng viên lĩnh vực CNTT có khuynh hướng sử dụng tài 

liệu là sách điện tử nhiều hơn (33.9% thường xuyên và 47.5% luôn luôn có nhu 

cầu sử dụng) so với các loại hình tài liệu khác như sách in (chỉ có 28.8% thường 

xuyên sử dụng và 6.8% luôn luôn). Kết quả quan sát ngẫu nhiên tại TV cũng cho 

thấy, hầu hết giảng viên của trường đều rất ít sử dụng tài liệu in, đặc biệt là nguồn 

tài liệu có tại TV trường. Ngoài ra, có một điểm nổi bật dễ dàng nhận thấy đối với 

nhu cầu tin của giảng viên lĩnh vực công nghệ đó là, họ thường xuyên sử dụng các 

CSDL toàn văn (54.2%) và tạp chí điện tử (67.8%) để thoả mãn nhu cầu tin của 

mình. Chính vì vậy, giảng viên lĩnh vực công nghệ hiếm khi sử dụng tạp chí in 

(45.8% lượt trả lời) (xem phụ lục 5.2). 

Tuy vậy, đối với giảng viên lĩnh vực khoa học nhân văn, sách in được xem là 

loại hình tài liệu được nhiều giảng viên lựa chọn hơn so với tài liệu là sách điện tử 

(24.1% giảng viên luôn luôn và 26.4% giảng viên thường xuyên có nhu cầu). Một 

điểm nổi bật khác đối với nhu cầu của giảng viên về loại hình tài liệu đó là, tạp chí 
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điện tử (56.3% giảng viên thường xuyên có nhu cầu và 5.7% giảng viên luôn luôn sử 

dụng; và CSDL toàn văn được giảng viên ưu tiên sử dụng nhiều hơn (56.3% giảng 

viên thường xuyên sử dụng). Tương tự, các loại hình tài liệu khác cũng được giảng 

viên khai thác thường xuyên. Chẳng hạn, 45.2% giảng viên có nhu cầu về CSDL 

toàn văn, 44.0% giảng viên có nhu cầu đối với tạp chí điện tử. 15.5% giảng viên 

luôn luôn sử dụng hai loại hình tài liệu này. 

Kết quả khảo sát cũng thể hiện tương tự đối với giảng viên thuộc các lĩnh vực 

khác. Chẳng hạn, đối với lĩnh vực nông nghiệp, giảng viên có xu hướng lựa chọn tài 

liệu là sách in (53.8% thường xuyên sử dụng và 18.7% luôn luôn sử dụng). Có rất ít 

giảng viên có nhu cầu về CSDL toàn văn (chỉ 33.0% thường xuyên sử dụng và 9.9% 

luôn luôn sử dụng). Giảng viên thuộc các lĩnh vực còn lại cũng có những đặc điểm 

tương tự (xem phụ lục 5.5).  

Tuy nhiên, điểm nổi bật về nhu cầu của giảng viên lĩnh vực y học về loại 

hình tài liệu đó là, họ thường xuyên sử dụng là tạp chí điện tử (61.3%), sách điện tử 

(64.5%) và CSDL toàn văn (56.5%) (xem phụ lục 5.7). 

Kết quả thực nghiệm về hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên cũng 

được thể hiện qua hành vi giảng viên xác định loại hình tài liệu. Chẳng hạn, khi 

giảng viên cần thực hiện một nghiên cứu tổng quan về “Văn hoá giao tiếp của người 

Nhật”, giảng viên thường xác định ba loại hình tài liệu phù hợp bao gồm sách, luận 

văn, luận án, và tạp chí chuyên ngành sẽ cung cấp thông tin cho giảng viên về vấn 

đề nghiên cứu, không có giảng viên nào lựa chọn báo, tạp chí phổ thông để thực 

hiện nghiên cứu tổng quan.  

Tương tự, khi được hỏi về loại hình tài liệu đảm bảo tính cập nhật nội dung 

về vấn đề “Tình trạng an ninh quốc gia của Việt Nam hiện nay”, trong tổng số 29 

lượt ý kiến của giảng viên cho thấy, 37.9% ý kiến giảng viên chọn loại hình tài liệu 

là báo, tạp chí; kế đến là đề tài nghiên cứu khoa học (34.5% ý kiến giảng viên) và có 

27.6% ý kiến giảng viên chọn loại hình tài liệu là luận văn, luận án.  

Tóm lại, từ kết quả khảo sát và thực nghiệm cho thấy giảng viên các trường 

ĐH được khảo sát đều có hành vi xác định nhu cầu tin một cách hoàn thiện, sử dụng 
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đa dạng nhiều loại hình tài liệu để thoả mãn nhu cầu tin của mình. Trong đó, tài liệu 

điện tử được xem là loại hình tài liệu được nhiều giảng viên sử dụng với nhiều giảng 

viên có khả năng sử dụng công nghệ trong hỗ trợ tìm kiếm thông tin.  

Bên cạnh việc giảng viên lựa chọn nội dung và loại hình tài liệu, việc lựa 

chọn ngôn ngữ của tài liệu cũng được giảng viên quan tâm. Tài liệu tiếng Anh được 

giảng viên sử dụng nhiều nhất tại các trường ĐH được khảo sát, kế đến là tài liệu 

tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Nguyên nhân tài liệu bằng tiếng Anh được sử 

dụng nhiều nhất vì các lý do sau. Thứ nhất, hầu hết giảng viên đều có năng lực 

nghiên cứu nhất định và khả năng ngoại ngữ ở mức độ tương đối tốt nên họ có khả 

năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh (chủ yếu). Thứ hai, nhu cầu tin của giảng viên 

luôn có tính cập nhật, đòi hỏi những thông tin mới, thể hiện sự phát triển của xã hội 

và sự tiến bộ của khoa học. Trong khi đó, đa phần tài liệu này đều được chuyển tải 

bằng tiếng Anh. Chính vì vậy, điều này thúc đẩy giảng viên thường tìm và sử dụng 

tài liệu bằng tiếng Anh. Thứ ba, ở các nguồn thông tin mà giảng viên lựa chọn, tài 

liệu hầu hết đều bằng tiếng Anh. Chẳng hạn, CSDL chuyên ngành tại TV các 

trường ĐH, các tạp chí quốc tế, v.v... (xem phụ lục 5.3). 

Đối với lĩnh vực KHCN, ngoài tài liệu bằng tiếng Anh, giảng viên cũng sử 

dụng tài liệu bằng tiếng Việt (47.5% giảng viên luôn luôn sử dụng và 27.1% thường 

xuyên sử dụng). Giảng viên cũng có nhu cầu sử dụng các tài liệu bằng tiếng Anh 

(57.6% giảng viên thường xuyên sử dụng và 11.9% luôn luôn sử dụng) (xem phụ 

lục 5.2). 

Đối với lĩnh vực khoa học nhân văn, nhu cầu của giảng viên về ngôn ngữ tài 

liệu có sự tương đồng với giảng viên thuộc các lĩnh vực khác (khoảng 81.6% giảng 

viên thường xuyên sử dụng tài liệu tiếng Việt và 77.0% giảng viên sử dụng tài liệu 

tiếng Anh). Ngoài ra, với đặc thù nhà trường có đào tạo một số ngành chuyên về 

ngôn ngữ ngoài tiếng Anh như tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng 

Nhật, v.v... nên nhu cầu tin của giảng viên về ngôn ngữ cũng có đôi nét khác biệt 

(18.4% giảng viên thường xuyên có nhu cầu tin về ngôn ngữ tài liệu khác). 

Ngoài ra, các kết quả từ các trường cũng thể hiện sự tương đồng trong đặc 

điểm nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu của giảng viên tại các trường ĐH trên địa bàn TP. 
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Hồ Chí Minh (xem phụ lục 5.4; 5.5; 5.6; 5.7). Tuy nhiên, giảng viên ĐH cũng có 

khuynh hướng sử dụng tài liệu tiếng Việt nhiều hơn so với tiếng Anh. Cụ thể, 

64.3% giảng viên thường xuyên sử dụng tài liệu tiếng Việt, trong khi đó, có 51.2% 

giảng viên thường xuyên sử dụng tài liệu là tiếng Anh.  

 Thể hiện nhu cầu tin  

Sau khi xác định vấn đề quan tâm và loại hình thông tin mà giảng viên cần 

tìm, giảng viên thể hiện nhu cầu tin theo hai cách phổ biến bao gồm nhu cầu tin tiềm 

ẩn và nhu cầu tin biểu hiện. Tuy nhiên, cách biểu hiện nổi bật nhất của giảng viên 

các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh là nhu cầu tin tiềm ẩn, nghĩa là giảng viên rất ít 

thể hiện nhu cầu tin với đồng nghiệp hay nhờ đến sự hỗ trợ của CBTV trường. Phần 

lớn giảng viên tự xác định nhu cầu tin và tự tiến hành các giai đoạn tiếp theo của 

hành vi tìm kiếm thông tin đó là xác định nguồn thông tin phù hợp để tìm kiếm. Kết 

quả phỏng vấn CBTV tại các trường ĐH cho thấy, giảng viên rất ít khi sử dụng TV 

trường để tìm kiếm thông tin. Tương tự, khi sử dụng TV, “các giảng viên thường 

không trao đổi trực tiếp với CBTV để tìm tài liệu, mà họ tự vào kho sách để tìm”.  

Tuy nhiên, “giảng viên thường nhờ đến CBTV hỗ trợ khi họ cần photo bài báo hoặc 

đăng ký tìm tài liệu liên quan đến đề tài mà giảng viên đang làm”. Kết quả quan sát 

hành vi của giảng viên tại các TV cũng cho thấy, giảng viên chỉ liên hệ với CBTV 

khi họ có nhu cầu sử dụng dịch vụ sao chụp tài liệu từ báo, tạp chí mà giảng viên đã 

tìm thấy (xem phụ lục 7) hoặc liên hệ với CBTV khi có nhu cầu bổ sung tài liệu 

mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo.  

Nói tóm lại, khi đối sánh với các yêu cầu cụ thể, hành vi xác định nhu cầu tin 

của giảng viên đã tương đối hoàn thiện ở hành vi xác định vấn đề quan tâm, xác 

định loại hình thông tin trước khi tìm tin. Giảng viên các trường ĐH ở TP. Hồ Chí 

Minh có khả năng xác định được đầy đủ nhu cầu tin của mình thể hiện qua việc xác 

định các từ khoá quan trọng, từ khoá mô tả, liên quan đến vấn đề nghiên cứu, xác 

định được đối tượng nghiên cứu, phương diện nghiên cứu, xác định được loại hình 

tài liệu nào đáp ứng được nhu cầu tin của mình. Đồng thời, kết quả khảo sát hành vi 

xác định nhu cầu tin của giảng viên đã làm rõ các đặc điểm nhu cầu tin của giảng 

viên mang tính thường xuyên, tính chuyên sâu, tính ổn định, tính cập nhật và hiện 

đại. Các đặc điểm này thể hiện trong suốt quá trình giảng viên tìm kiếm thông tin 
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với các mục tiêu khác nhau (giảng dạy, NCKH, tự học và mục tiêu khác). Tuỳ theo 

từng mục tiêu tìm kiếm thông tin cụ thể, giảng viên sẽ có nhu cầu tin khác nhau. Sự 

khác biệt đó được thể hiện cụ thể qua nội dung nhu cầu tin (nội dung, loại hình tài 

liệu và ngôn ngữ tài liệu). Trong đó, khuynh hướng chung về nhu cầu tin của giảng 

viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Thứ nhất, hầu hết giảng viên 

có nhu cầu rất lớn về tài liệu chuyên ngành. Thứ hai, đa số giảng viên có khuynh 

hướng sử dụng kết hợp đồng thời tài liệu dạng in và tài liệu dạng điện tử và ưu 

tiên tài liệu trực tuyến. Thứ ba, tài liệu bằng tiếng Anh được hầu hết các giảng 

viên lựa chọn để thoả mãn nhu cầu tin của mình. Đặc biệt, hầu hết giảng viên đều 

có thể xác định được nhu cầu tin và mục tiêu tìm kiếm thông tin của bản thân 

trước khi tìm kiếm.  

Tuy nhiên, một trong những hạn chế trong hành vi xác định nhu cầu tin của 

giảng viên đó là việc thể hiện nhu cầu tin của giảng viên còn mang tính tiềm ẩn. Hành 

vi thể hiện nhu cầu tin chỉ xuất hiện khi giảng viên gặp khó khăn trong quá trình tìm 

kiếm thông tin. Khi đó, giảng viên có sự thể hiện nhu cầu tin bằng các yêu cầu tin cụ 

thể với đồng nghiệp. Trong khi đó, hầu hết giảng viên rất ít khi có sự tương tác với 

CBTV hỗ trợ để làm rõ nhu cầu tin trước khi tìm kiếm.  

2.1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên 

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt trong hành vi xác định nhu cầu tin của giảng 

viên cần nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành nhu cầu cũng như 

quá trình thể hiện nhu cầu tin của giảng viên. Bởi lẽ, nhu cầu tin của giảng viên được 

hình thành và hành vi xác định nhu cầu tin chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác 

nhau, bao gồm hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động NCKH của giảng 

viên, yêu cầu nâng cao trình độ và trình độ và kinh nghiệm chuyên môn, trình độ 

ngoại ngữ và một số yếu tố khác của mỗi giảng viên. Mỗi yếu tố này có sự tác động 

nhất định đối với sự hình thành nhu cầu tin và hành vi xác định nhu cầu tin của 

giảng viên theo từng mức độ khác nhau. Sự ảnh hưởng này được đo lường bằng các 

mức độ từ cao đến thấp như rất nhiều, tương đối nhiều, bình thường, ít ảnh hưởng 

và không ảnh hưởng.  
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Biểu đồ 2.2. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến hành vi xác định nhu cầu 

tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 
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giảng dạy. Cụ thể, trong quá trình soạn bài giảng cho môn học, giảng viên thường 

xuyên cập nhật nội dung bài giảng (chiếm 91.9% ở mức độ ảnh hưởng rất nhiều và 

6.0% ở mức độ tương đối nhiều). Kế đến, hoạt động NCKH của giảng viên cũng là yếu 

tố ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhu cầu tin. 66.4% giảng viên cho rằng hoạt động 

NCKH ảnh hưởng tương đối nhiều đến sự hình thành nhu cầu tin và 31.5% giảng viên 

cho rằng ảnh hưởng rất nhiều. Điều này dễ dàng lý giải bởi lẽ NCKH là một nhiệm vụ 

bắt buộc của giảng viên ở hầu hết các trường ĐH hiện nay. Khi đó, hành vi xác định 

nhu cầu tin thể hiện qua hành vi xác định vấn đề quan tâm hay loại hình thông tin sẽ 

mang những đặc trưng của hoạt động mà giảng viên thực hiện trong nhà trường.  

Ngoài ra, yêu cầu nâng cao trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, trình độ 

ngoại ngữ và một số yếu tố khác của mỗi giảng viên cũng là những yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến hành vi xác định nhu cầu tin. Kết quả khảo sát cho thấy, những 

giảng viên đang trong giai đoạn học tập chương trình nghiên cứu sinh có khuynh 
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hướng tìm kiếm thông tin nhiều hơn và thường xuyên hơn (số liệu khảo sát tương 

quan giữa yêu cầu nâng cao trình độ và các giảng viên là nghiên cứu sinh, học viên 

cao học). Có 88.4% lượt giảng viên cho rằng yêu cầu nâng cao trình độ ảnh hưởng 

tương đối nhiều đến nhu cầu tin của giảng viên.  

Kết quả phỏng vấn sâu một giảng viên đang trong giai đoạn học tập nâng cao 

trình độ tiến sĩ cho thấy, họ “cần thu thập thông tin nhiều hơn để thực hiện các yêu 

cầu của chương trình đào tạo như viết bài báo, thực hiện chuyên đề, tổng quan”, 

đồng thời, giảng viên “thường phải đọc nhiều tài liệu hơn từ các nguồn khác nhau”.  

Bên cạnh đó, trình độ ngoại ngữ của giảng viên cũng ảnh hưởng đến sự hình 

thành nhu cầu tin và hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên. Những giảng viên 

có trình độ ngoại ngữ tốt, họ sẽ có khả năng tìm kiếm thông tin ở nhiều nguồn khác 

nhau, trong đó, các nguồn thông tin bằng tiếng Anh được giảng viên ưu tiên tìm kiếm. 

Họ có khuynh hướng lựa chọn những tài liệu bằng tiếng Anh nhiều hơn trước khi tìm 

kiếm tài liệu bằng tiếng Việt. Cụ thể, 46.8% giảng viên cho rằng trình độ ngoại ngữ 

ảnh hưởng tương đối nhiều đến hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên và 27.1% 

chịu ảnh hưởng ở mức độ rất nhiều. Đồng thời, khi phỏng vấn, giảng viên cũng nhận 

thấy“có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh, do vậy thường tìm tài liệu chủ 

yếu là tiếng Anh. Hơn nữa, về tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Việt rất ít, trong khi 

đó, tài liệu tiếng Anh có rất nhiều”. 

Như vậy, hầu hết các yếu tố nêu trên đều có sự tác động rất lớn đến sự hình 

thành nhu cầu tin và hành vi xác định nhu cầu tin của mỗi giảng viên. Đặc biệt, đối 

với mỗi giảng viên, hành vi xác định nhu cầu tin rất quan trọng trước khi thực hiện 

quá trình tìm kiếm thông tin nhằm thoả mãn nhu cầu tin. Việc xác định nhu cầu tin 

một cách đầy đủ, kịp thời sẽ giúp giảng viên nhanh chóng tìm được thông tin phù hợp 

bằng những cách thức khác nhau, cũng như hỗ trợ tích cực trong quá trình giảng dạy 

và NCKH của mỗi giảng viên. Khả năng xác định nhu cầu tin của giảng viên bao gồm 

khả năng xác định phạm vi nhu cầu tin, xác định nội dung thông tin, loại hình thông 

tin và tính chất thông tin.  

Kết quả khảo sát HVTT của giảng viên cũng cho thấy, trong tổng số 447 

giảng viên trả lời khảo sát tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh (1.226 lượt ý kiến), 
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hầu hết các giảng viên đều đồng ý cho rằng họ sẵn sàng dành thời gian tối đa để tìm 

kiếm thông tin cần thiết (34.7% ý kiến giảng viên trả lời). Ngoài ra, 31.2% giảng 

viên cho rằng trước khi tìm kiếm thông tin, họ biết mình cần gì (nội dung, loại hình 

thông tin, ngôn ngữ mà họ cần) cũng như họ xác định được mục đích cụ thể khi tìm 

kiếm thông tin là gì (33.7% lượt giảng viên trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý). Tuy 

nhiên, chỉ có 0.4 lượt ý kiến giảng viên không xác định được mục đích cụ thể khi 

tìm kiếm thông tin. Với những kết quả trên cho thấy, giảng viên có khả năng xác 

định rõ ràng về nhu cầu tin của bản thân trước khi tìm kiếm thông tin. Khi phỏng 

vấn sâu về khả năng xác định nhu cầu tin của giảng viên, một giảng viên cho rằng 

“chỉ tìm kiếm thông tin theo nhu cầu, nghĩa là khi nào cần thông tin gì thì tìm”. 

Nhìn chung, giảng viên đã đạt được các yêu cầu đối với hành vi xác định nhu 

cầu tin bao gồm xác định được vấn đề quan tâm, xác định được loại thông tin cần 

tìm. Tuy nhiên, giảng viên chưa có sự chủ động và biết cách tự thể hiện được nhu 

cầu tin bằng các yêu cầu tin cụ thể. Để khắc phục sự hạn chế này đòi hỏi cần phải có 

sự tác động rất lớn, thường xuyên và chủ động từ các TVĐH và đặc biệt đòi hỏi sự chủ 

động của bản thân mỗi giảng viên.  

2.2. Hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên các trƣờng đại học ở 

thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1. Xác định và đánh giá nguồn thông tin của giảng viên đại học ở 

thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1.1. Cách xác định và lựa chọn nguồn thông tin 

Hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên bắt đầu từ việc xác định và đánh giá 

nguồn thông tin. Đối với giảng viên, yêu cầu của hành vi này là phân biệt các đặc điểm 

nguồn thông tin (mục đích, đối tượng, cách thức tổ chức, khả năng tiếp cận và khai 

thác nguồn thông tin...) và phân biệt được các đặc điểm của các loại hình tài liệu.  

Việc lựa chọn nguồn thông tin và kênh thông tin phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác nhau từ yếu tố bối cảnh cho đến đặc điểm tính cách cá nhân. Sự sẵn có các 

nguồn tin, sở thích và thói quen của mỗi giảng viên cũng ảnh hưởng đến quyết định 

nguồn thông tin nào thích hợp và cách thức tiếp cận cũng như sử dụng nguồn thông 

tin đó. 
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Trong quá trình định hướng nguồn thông tin và lựa chọn hệ thống tìm tin, 

giảng viên thường có khuynh hướng tâm lý là lựa chọn những nguồn thông tin và hệ 

thống tìm tin quen thuộc mà họ đã từng sử dụng trước đó.  

Để lựa chọn nguồn thông tin trước khi tìm kiếm thông tin, giảng viên thường 

tiếp cận nhiều nguồn thông tin như bộ sưu tập cá nhân, TVĐH nơi giảng viên đang 

công tác, các TVĐH khác, đồng nghiệp, bạn bè, Internet, hội thảo, toạ đàm khoa học, 

hiệp hội nghề nghiệp, nhà sách. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn 

nguồn thông tin của giảng viên chính là mức độ quen thuộc của các nguồn này. Cụ thể, 

giảng viên thường lựa chọn nguồn thông tin là đồng nghiệp vì họ nhận thấy mức độ 

quen thuộc hơn so với các nguồn khác. Chính điều này tạo nên đặc trưng trong HVTT 

của giảng viên. Bởi lẽ, giảng viên sẽ không mong muốn thay đổi nguồn thông tin hay 

tìm kiếm hệ thống tìm tin khác. 

Kết quả khảo sát cho thấy những nguồn thông tin mà giảng viên thường sử 

dụng để hỗ trợ công tác giảng dạy, NCKH và tự học chủ yếu là bộ sưu tập cá nhân 

(95.3%), đồng nghiệp (82.1%) và Internet (84.8%). Trong đó, hiệp hội nghề nghiệp 

(5.1%) và TVĐH khác (5.6%) là hai nguồn thông tin có rất ít giảng viên lựa chọn sử 

dụng (xem biểu đồ 2.3).  

Biểu đồ 2.3. Nguồn thông tin giảng viên thƣờng sử dụng 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 
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Ngoài ra, kết quả phân tích đặc điểm HVTT của giảng viên còn cho thấy, có 

15.5% trả lời hoàn toàn đồng ý và 79.9% đồng ý rằng họ thường tìm kiếm thông tin 

trong bộ sưu tập của cá nhân trước khi tìm kiếm từ các nguồn khác, trong khi chỉ có 

4.7% giảng viên trả lời là bình thường. Kết quả này có sự tương đồng với sự chọn 

lựa ban đầu của giảng viên về các nguồn thông tin mà giảng viên thường sử dụng.  

Bên cạnh nguồn thông tin là bộ sưu tập cá nhân, hầu hết các giảng viên cũng 

lựa chọn tận dụng các nguồn thông tin từ đồng nghiệp, bạn bè. 19.0% giảng viên 

hoàn toàn đồng ý và 75.4% giảng viên đồng ý rằng họ luôn tận dụng nguồn thông 

tin này. Điều này cho thấy giảng viên xem xét các mối quan hệ xã hội như một 

nguồn thông tin để tìm kiếm thông tin hiệu quả. Lý do để giảng viên lựa chọn đồng 

nghiệp như một nguồn thông tin hữu ích đó là đồng nghiệp thường là những người 

có cùng chuyên môn với giảng viên, do vậy họ sẽ có những tài liệu phù hợp với nhu 

cầu tin của giảng viên.  

Trong khi đó, TVĐH được xem xét là một nguồn thông tin quan trọng đối 

với chỉ một số ít giảng viên. Kết quả tổng hợp từ phiếu khảo sát cho thấy, 195 lượt ý 

kiến của giảng viên (chiếm 43.6%) cho rằng họ thường sử dụng TVĐH nơi họ công 

tác (xem phụ lục 5.1). Khi thực hiện phỏng vấn về việc tìm kiếm thông tin trong 

TVĐH mà giảng viên công tác, có 50% giảng viên cho rằng “chưa từng sử dụng TV 

trường” hoặc “rất ít khi sử dụng TV trường”. Khi giảng viên được khảo sát “TVĐH 

là nguồn thông tin quan trọng nhất đối với giảng viên” hay không, chỉ có 16.1% 

giảng viên đồng ý với nhận định này, có 62.4% giảng viên đánh giá ở mức độ bình 

thường và 21.5% giảng viên không đồng ý rằng TVĐH là nguồn thông tin quan 

trọng nhất đối với giảng viên.  

Đồng thời, kết quả quan sát ngẫu nhiên hành vi tìm kiếm thông tin của 6 

giảng viên sử dụng TVĐH tại 6 trường ĐH cũng cho thấy, có 2 giảng viên chỉ đến 

sử dụng không gian TV (phòng đọc, phòng báo, tạp chí) để tự nghiên cứu với 

các tài liệu sẵn có của giảng viên, 1 giảng viên đến trò chuyện với CBTV, sau đó 

lựa chọn vị trí ngồi và sử dụng máy tính cá nhân mang theo, cả 3 giảng viên đều 

không có sự tương tác với CBTV để tìm kiếm tài liệu trong TV. Trong khi đó, 
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chỉ có 1 giảng viên đến liên hệ mượn tài liệu bằng cách chủ động vào trong kho 

tự chọn tài liệu, 1 giảng viên đến trả tài liệu và 1 giảng viên đến trao đổi vấn đề 

quy định trích dẫn tài liệu trong các bài báo, tạp chí với CBTV.  

Như vậy, dựa trên kết quả khảo sát, phỏng vấn và kết quả quan sát hành vi 

tìm kiếm thông tin, TVĐH không hoàn toàn được xem là nguồn thông tin quan 

trọng nhất đối với nhiều giảng viên.  

Đặc biệt, một trong những nguồn thông tin được rất nhiều giảng viên lựa 

chọn là Internet (379 lượt giảng viên lựa chọn thường sử dụng Internet khi tìm kiếm 

thông tin). Tương tự, 87% giảng viên đồng ý và 4.7% giảng viên hoàn toàn đồng ý 

rằng Internet là nguồn thông tin quan trọng nhất đối với giảng viên. Trong một kết 

quả phỏng vấn cá nhân, giảng viên cho rằng họ “dễ dàng tìm kiếm, tải về, lưu trữ và 

sử dụng nhiều tài liệu trên Internet, đặc biệt là có thể tải tài liệu miễn phí”. 

Ngoài ra, một số nguồn thông tin khác cũng được giảng viên thường sử dụng 

như hội thảo, toạ đàm khoa học, hiệp hội nghề nghiệp, v.v... nhưng chiếm tỷ lệ 

không cao. Kết quả này chỉ tập trung ở một số giảng viên có sự quan tâm nhiều đến 

hoạt động NCKH, học tập nâng cao trình độ nhiều hơn.  

 Kết quả thực nghiệm hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên ở giai đoạn 

xác định và đánh giá nguồn thông tin còn thể hiện qua một số câu hỏi thực nghiệm. 

Khi tìm luận văn, luận án trên Internet về vấn đề “Giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh”, 

nguồn thông tin mà được nhiều giảng viên lựa chọn đó là các trang web (7 lượt ý 

kiến); trong khi đó, chỉ có 5 lượt ý kiến giảng viên lựa chọn CSDL điện tử luận văn, 

luận án và 6 lượt ý kiến chọn mục lục trực tuyến của TVĐH.  

Như vậy, ba nguồn thông tin quan trọng mà giảng viên thường sử dụng và 

được đánh giá là sự lựa chọn ưu tiên của giảng viên khi tìm tin đó là bộ sưu tập cá 

nhân, đồng nghiệp và Internet. Sự lựa chọn này được thực hiện dựa trên các tiêu chí 

cơ bản, được xem là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảng viên lựa 

chọn nguồn thông tin. Mặc dù giảng viên đạt được các yêu cầu về xác định được 

nguồn thông tin phù hợp theo các tiêu chí khác nhau, tuy nhiên, khả năng khai thác 

hiệu quả các nguồn thông tin của giảng viên còn hạn chế, đặc biệt là nguồn thông tin 

từ TVĐH.  
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2.2.1.2. Tiêu chí lựa chọn nguồn thông tin của giảng viên 

 Nhiều nguồn thông tin mà giảng viên lựa chọn bao gồm bộ sưu tập cá nhân, 

TVĐH, TV các trường ĐH khác, đồng nghiệp, bạn bè, Internet, hội thảo, toạ đàm 

khoa học, hiệp hội nghề nghiệp, nhà sách và những nguồn thông tin khác. Để lựa 

chọn mỗi nguồn thông tin nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thông tin, 

mỗi giảng viên có những lựa chọn riêng dựa trên những tiêu chí nhất định. Các tiêu 

chí lựa chọn nguồn thông tin của giảng viên đã được phân tích trong nghiên cứu 

này, bao gồm mức độ đầy đủ, dễ dàng tiếp cận, độ tin cậy, chi phí, thời gian đáp 

ứng, tính cập nhật, phù hợp nhu cầu tin và mức độ quen thuộc. Một trong những 

tiêu chí chính để giảng viên lựa chọn nguồn thông tin phù hợp đó là khả năng tiếp 

cận và mức độ quen thuộc của hầu hết các nguồn thông tin (xem phụ lục 5.1). 

 Tiêu chí thứ nhất là khả năng tiếp cận nguồn thông tin. Đó là việc giảng viên 

tiếp cận nguồn thông tin dễ dàng, thuận lợi hay khó khăn. 419 lượt ý kiến giảng viên 

cho rằng họ lựa chọn bộ sưu tập cá nhân vì khả năng tiếp cận dễ dàng. 427 lượt giảng 

viên liên hệ đồng nghiệp khi họ tìm kiếm thông tin là vì giảng viên dễ dàng tiếp cận 

đồng nghiệp. Ngoài ra, giảng viên cũng lựa chọn Internet là một nguồn thông tin vì 

khả năng dễ tiếp cận của Internet (376 lượt trả lời), TVĐH có 96 lượt trả lời. Nói tóm 

lại, xét về khả năng tiếp cận nguồn thông tin,đồng nghiệp được xem là nguồn thông 

tin được rất nhiều giảng viên ưu tiên lựa chọn khi tìm kiếm thông tin.  

 Tiêu chí thứ hai, mức độ quen thuộc của nguồn thông tin. giảng viên cho rằng 

họ lựa chọn đồng nghiệp (302 lượt trả lời) và Internet (357 lượt trả lời) là những 

nguồn thông tin quen thuộc đối với giảng viên. Ngoài ra, kết quả phỏng vấn sâu cho 

thấy, giảng viên “thường có thói quen tự tìm tài liệu trên Internet hoặc nhờ các bạn 

đồng nghiệp, sinh viên đang học tập ở nước ngoài tìm giúp”. Như vậy, giảng viên 

thường có xu hướng tận dụng các mối quan hệ xã hội để tìm kiếm thông tin, đây là 

nguồn thông tin mà giảng viên hiểu biết rõ, đồng thời giúp giảng viên tiết kiệm thời 

gian. Mặt khác, trong quá trình tìm kiếm, trao đổi thông tin với đồng nghiệp, giảng 

viên cũng có thể tiếp cận thêm các nguồn thông tin khác do đồng nghiệp giới thiệu, 

chia sẻ; đồng thời, giảng viên cũng có thêm ý tưởng để phục vụ hoạt động NCKH 

thông qua quá trình giao tiếp.  



 81 

 Tiêu chí thứ ba, mức độ đầy đủ của nguồn thông tin và sự phù hợp với nhu cầu 

tin của giảng viên. 361 lượt giảng viên chọn bộ sưu tập cá nhân vì mức độ đầy đủ của 

nguồn thông tinvà phù hợp với nhu cầu tin. Tương tự, đồng nghiệp là nguồn thông tin 

đầy đủ, giúp giảng viên có được thông tin họ cần (235 lượt trả lời); 186 lượt giảng viên 

cũng cho rằng nguồn thông tin Internet đầy đủ. Mức độ đầy đủ của nguồn thông tin thể 

hiện qua khả năng đáp ứng của nguồn thông tin so với nhu cầu tin của giảng viên. Kết 

quả phỏng vấn giảng viên cũng phù hợp với quan điểm này, bởi họ nhận thấy “trên 

Internet có rất nhiều tài liệu hay, đôi khi chỉ cần tìm trên Internet cũng đã có đủ tài 

liệu”. Tuy nhiên, có rất ít giảng viên đồng ý về mức độ đầy đủ của TV trường (38 lượt 

trả lời) và 27 lượt trả lời cho thấy giảng viên lựa chọn TV của các trường ĐH khác là 

do phù hợp với nhu cầu tin. Kết quả phỏng vấn giảng viên cũng cho rằng, “trong TV 

trường có rất ít tài liệu chuyên ngành, hầu hết chỉ là giáo trình, sách tham khảo cho 

sinh viên học tập, thiếu tài liệu có nội dung nghiên cứu chuyên sâu”.   

 Tiêu chí thứ tư, độ tin cậy. Khi đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông 

tin, có 207 lượt giảng viên lựa chọn Internet, 116 lượt giảng viên lựa chọn đồng 

nghiệp và bạn bè (56 lượt trả lời). Đặc biệt, có đến 308 giảng viên tin tưởng vào 

bộ sưu tập cá nhân của mình khi lựa chọn nguồn thông tin. Kết quả này dễ lý 

giải bởi lẽ bộ sưu tập cá nhân của giảng viên chính là tập hợp những tài liệu mà 

mỗi giảng viên đã chọn lọc một cách cẩn thận trong khoảng thời gian nhất định.  

 Tiêu chí thứ năm, tính cập nhật và thời gian đáp ứng của nguồn thông tin. 

372 lượt giảng viên đồng ý rằng họ lựa chọn Internet bởi đó là nguồn thông tin có 

tính cập nhật. Giảng viên cho rằng họ chọn nguồn thông tin hội thảo, toạ đàm vì 

tính cập nhật (108 lượt trả lời).  

 Tiêu chí thứ sáu, thời gian đáp ứng của nguồn thông tin. Internet là nguồn 

thông tin được ưu tiên lựa chọn vì thời gian đáp ứng nhanh (268 lượt trả lời). 

Trong khi đó, có 87 lượt giảng viên liên quan đến TVĐH.  

 Tiêu chí thứ bảy, chi phí hợp lý cần chi trả. Khi xét về chi phí hợp lý cần chi 

trả để có thông tin từ các nguồn, hầu như có rất ít giảng viên lựa chọn. Riêng đối với 

các nguồn thông tin như TVĐH (155 lượt trả lời), Internet (65 lượt trả lời) được 

giảng viên lựa chọn với tiêu chí chi phí hợp lý.  
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Như vậy, khi so sánh các tiêu chí ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nguồn 

thông tin của giảng viên, hầu hết các giảng viên đều lựa chọn nguồn thông tin với 

các tiêu chí chủ yếu là khả năng tiếp cận nguồn thông tin dễ dàng (1.330 lượt trả 

lời), kế tiếp là mức độ đầy đủ của nguồn thông tin (820 lượt trả lời). Đồng thời, các 

tiêu chí còn lại cũng được xem xét là yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguồn 

thông tin của giảng viên (thời gian đáp ứng, tính cập nhật, phù hợp với nhu cầu tin – 

dao động khoảng từ 500 đến 530 lượt trả lời của giảng viên).  

Nói tóm lại, đối với giảng viên các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh, trong quá 

trình tìm kiếm thông tin, hành vi xác định và đánh giá nguồn thông tin của giảng viên 

có những điểm nổi bật sau. Thứ nhất, giảng viên có khả năng định hướng nguồn thông 

tin phù hợp nhu cầu, tuy nhiên, giảng viên chưa khai thác có khả năng tối đa hiệu quả 

các nguồn thông tin, trong đó có TVĐH. Thứ hai, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành 

vi xác định và đánh giá nguồn thông tin của giảng viên, trong đó, hầu hết giảng viên 

đều ưu tiên lựa chọn các nguồn thông tin có khả năng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, 

phù hợp với quỹ thời gian hạn chế của giảng viên. Đồng thời, giảng viên cũng ưu tiên 

lựa chọn nguồn thông tin có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin của mình. Thứ ba, 

HVTT của giảng viên vừa mang tính cá nhân và vừa mang tính phối hợp cao. Bởi lẽ, 

việc sử dụng bộ sưu tập cá nhân, Internet thể hiện sự chủ động của giảng viên trong 

quá trình tìm kiếm và lưu trữ thông tin để sử dụng khi có nhu cầu. Đồng thời, giảng 

viên cũng có sự phối hợp trong tìm kiếm thông tin của giảng viên với các đồng nghiệp. 

Trong khi đó, giữa giảng viên và CBTV tại trường ĐH chưa có sự phối hợp hiệu quả. 

Do vậy, TVĐH đồng thời vừa một nguồn thông tin phù hợp với HVTT của giảng viên, 

vừa là nơi hướng dẫn, định hướng giảng viên khai thác tối đa hiệu quả của các nguồn 

thông tin dựa trên các sản phẩm, dịch vụ tương ứng. Đội ngũ CBTV và giảng viên cần 

có biện pháp phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn.  

2.2.2. Hành vi tìm kiếm thông tin trong các hệ thống tìm tin của giảng viên 

đại học ở thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.2.1. Kỹ năng tìm tin 

 Bên cạnh hành vi xác định và đánh giá nguồn thông tin, hành vi tìm kiếm 

thông tin còn thể hiện qua hành vi xây dựng chiến lược tìm tin và đánh giá, chọn lọc 
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thông tin. Trong đó, yêu cầu đối với giảng viên đó là nhận diện cách tổ chức thông 

tin và cách tra cứu của các hệ thống tìm tin như mục lục TV, CSDL...; xây dựng 

chiến lược tìm kiếm thông tin, lập biểu thức tìm tin kết hợp nhiều toán tử, sử dụng 

thành thạo các công cụ tìm tin và đánh giá được kết quả tìm, điều chỉnh cách tìm 

(nếu cần); đánh giá và chọn lọc thông tin dựa trên sự đánh giá tính thích hợp và đầy 

đủ của thông tin tìm được so với yêu cầu tin.  

 Xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin 

 Trước hết, về xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin, từ sự tự đánh giá của 

bản thân mỗi giảng viên về nhận định “biết cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong 

hệ thống tìm tin (mục lục, CSDL, Internet), có 72.3% giảng viên đồng ý và 2.7% 

giảng viên hoàn toàn đồng ý và có 8.3% giảng viên cho rằng họ không đồng ý.  

 Việc chọn tài liệu có nguồn gốc uy tín hay không cũng là một yêu cầu đo 

lường sự hoàn thiện trong trong hành vi tìm kiếm thông tin tin của giảng viên. Cụ 

thể, từ kết quả khảo sát giảng viên, 79.9% giảng viên đồng tình rằng họ chọn tài liệu 

có tác giả quen thuộc, hay sự nổi tiếng của nhà xuất bản, tạp chí, v.v... và 19.2% 

hoàn toàn đồng ý với cách thức trên. Ngoài ra, một số giảng viên cũng luôn cần đến 

sự hỗ trợ của người khác (CBTV, đồng nghiệp, v.v...) trong quá trình tìm tin (28.0% 

giảng viên đồng ý). Tuy nhiên, số lượng giảng viên này chiếm không nhiều, cụ thể 

hơn, 9.6% giảng viên không đồng ý và 2.7% giảng viên hoàn toàn không đồng ý.   

 Các kết quả khảo sát trên cho thấy một vài điểm khái quát về kỹ năng tìm tin 

của giảng viên trong hệ thống tìm tin. Tuy nhiên, một vài phân tích kết quả khảo sát 

khác cũng chỉ ra rằng, khi xây dựng biểu thức tìm tin, hầu hết giảng viên chỉ biết 

cách tìm kiếm thông tin ở mức độ cơ bản. Thông thường, giảng viên tìm tin theo 

chủ đề mà họ đang quan tâm (68.0% lượt giảng viên trả lời), trong khi đó, có rất ít 

giảng viên sử dụng biểu thức tìm với các từ khoá và toán tử tìm (chiếm 31.0%). Đặc 

biệt, có 212 lượt giảng viên thường có sự kết hợp theo hai cách thức tìm kiếm gồm 

tìm theo chủ đề và sử dụng biểu thức tìm với các từ khoá và toán tử tìm. Ngoài ra, 

chỉ có 1.0% giảng viên chọn cách khác để tìm kiếm thông tin (theo nhan đề, theo tác 

giả của tài liệu) (xem biểu đồ 2.4).  
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Biểu đồ 2.4. Cách thức tìm kiếm thông tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Kết quả thực nghiệm HVTT của giảng viên cũng cho thấy, trước khi tìm tin 

trên hệ thống, giảng viên xây dựng biểu thức tìm tin phù hợp với yêu cầu tin. Giảng 

viên xây dựng biểu thức tìm tin với tài liệu “Tình hình chính trị ở Biển Đông”, có 

91.7% giảng viên đều chọn biểu thức tìm tin đầu tiên là “Chính trị AND Biển 

Đông” và 8.3% giảng viên chọn biểu thức tìm tin là “Chính trị AND Biển Đông 

AND Việt Nam”. Với tài liệu về “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ”, tất cả các giảng 

viên lựa chọn biểu thức đầu tiên đó là “Tín ngưỡng AND Thờ mẫu AND Nam bộ”. 

 Ngoài ra, khi sử dụng công cụ tra cứu Google để tìm chủ đề về “sinh viên”, 

kết quả thực nghiệm đối với hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên có sự khác 

biệt khi giảng viên có xu hướng sử dụng cách tìm tin đơn giản nhất. 6 giảng viên tìm 

tin theo đơn giản nhất (chỉ sử dụng từ khoá để tìm tin); chỉ 2 giảng viên sử dụng dấu 

ngoặc kép đối với từ khoá “sinh viên” và không có giảng viên nào lựa chọn cách tìm 

tin nâng cao.  

 Khi sử dụng mục lục trực tuyến của TV (OPAC) để tìm tin, giảng viên 

cũng có nhận thức rõ về việc tra cứu theo chủ đề, nhan đề, tác giả hay nhà xuất 
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bản đối với nhu cầu tìm kiếm tất cả các tài liệu liên quan đến chủ đề quan tâm. 

Chẳng hạn, khi mong muốn tìm thấy tất cả những tài liệu trong TV có chủ đề về 

“giáo dục ĐH”, có 83.3% giảng viên chọn cách tra cứu theo chủ đề và 16.7% 

giảng viên tra cứu theo nhan đề.  

 Từ kết quả khảo sát, thực nghiệm cho thấy, họ chỉ sử dụng những cách thức 

tìm kiếm đơn giản như lập biểu thức tìm tin ở mức độ cơ bản, ít có sự kết hợp sử 

dụng toán tử để tìm kiếm nâng cao hay cách giới hạn kết quả tìm chính xác. Bên 

cạnh đó, so với yêu cầu về hành vi tìm kiếm thông tin, giảng viên cũng chưa thực sự 

thành thạo trong việc tra cứu hiệu quả các hệ thống tìm tin.  

 Đánh giá và chọn lọc thông tin 

Đánh giá tính thích hợp và đầy đủ của thông tin tìm được so với yêu cầu tin 

và chọn lọc thông tin có giá trị nhất là yêu cầu đối với hành vi tìm kiếm thông tin 

của giảng viên. Trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn, xử lý kết quả tìm được, 

giảng viên thường thực hiện những hành vi sau: (1) Chọn lọc: Đánh giá và chọn 

lọc tài liệu từ kết quả tìm kiếm; (2) Đọc lướt: Nhìn lướt các trang đầu tiên để lấy 

thông tin cơ bản của tài liệu; (3) Đọc sâu: Đọc tóm tắt, tiêu đề, mục lục trước khi 

đọc toàn văn; (4) Tích trữ: Tải sẵn tài liệu về bộ sưu tập cá nhân để lựa chọn đọc 

sau khi cần.  

 Hầu hết các giảng viên đều thực hiện từ một đến hai loại hành vi cụ thể sau 

khi tìm được thông tin cần thiết. Với hành vi đánh giá và chọn lọc tài liệu từ kết quả 

tìm, có 29.1% lượt giảng viên trả lời. Kết quả cũng tương tự đối với hành vi đọc sâu 

(đọc tóm tắt, tiêu đề, mục lục trước khi đọc toàn văn) với số lượng giảng viên trả lời 

là 31.4%. Một điểm đáng lưu ý ở kết quả khảo sát này chính là hầu hết các giảng 

viên đều lựa chọn đồng thời hai loại hành vi này (kết hợp hành vi chọn lọc và hành 

vi đọc sâu sau khi tìm được thông tin).  

 Đối với hành vi đọc lướt các trang đầu tiên để lấy thông tin cơ bản của tài 

liệu, có rất ít lượt giảng viên có hành vi này (13.4% lượt giảng viên trả lời). Đây là 

hành vi có số lượng giảng viên trả lời chiếm số lượng thấp nhất. Ngoài ra, tích trữ 

cũng là hành vi thường được giảng viên thực hiện (26.1% lượt giảng viên trả lời). 
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Khi tìm thấy thông tin, họ chưa sử dụng ngay những thông tin đã tìm thấy, họ lưu 

trữ về bộ sưu tập của cá nhân theo từng tiêu chí khác nhau (chủ đề, lĩnh vực, môn 

loại, v.v...).  

Biểu đồ 2.5. Loại hành vi sau tìm kiếm thông tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cũng thể hiện cách thức phù hợp mà giảng viên 

quyết định chọn một bài báo khoa học trước khi sử dụng bao gồm xem lướt nhan đề 

bài báo (35.3% ý kiến), đọc tóm tắt bài báo (32.4% ý kiến), và 23.5% ý kiến giảng 

viên đọc lướt nội dung chính văn của tài liệu trong tổng số 34 lượt ý kiến của giảng 

viên. Tương tự, khi xác định nội dung chính của cuốn sách “Không có bữa ăn nào 

miễn phí”, hầu hết giảng viên xem nhan đề tài liệu (33.3% lượt ý kiến), xem mục lục 

tài liệu (30.6% lượt ý kiến), đọc lướt nội dung chính văn tài liệu (25.0% lượt ý kiến) 

và giảng viên đọc lời giới thiệu về tác giả (chỉ 11.1%) (xem phụ lục 8).  

 Như vậy, có thể thấy rằng, sau khi tìm được thông tin, giảng viên có xu hướng 

chọn lọc được những tài liệu tương đối phù hợp với nhu cầu tin, bởi lẽ, họ biết cách 

thức chọn lọc thông tin trước khi đọc cũng như tránh lãng phí thời gian khi chọn và 

đọc tài liệu.  
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2.2.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên 

 Mỗi giảng viên có những đặc điểm riêng về hành vi tìm kiếm thông tin. 

Những đặc điểm này được hình thành và chịu tác động bởi các yếu tố khác nhau. 

Trong đó, ngoài việc xác định và lựa chọn các nguồn thông tin phù hợp, hành vi tìm 

kiếm thông tin trước hết là việc lựa chọn hệ thống tìm tin trong quá trình tìm kiếm. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn hệ thống tìm tin của giảng viên 

thường gặp đối với HVTT nói chung của giảng viên bao gồm quỹ thời gian của 

mỗi giảng viên, kỹ năng tra cứu thông tin của giảng viên, mức độ quen thuộc của 

hệ thống tìm tin, chất lượng của hệ thống tìm tin và chi phí khi sử dụng hệ thống 

tìm tin mà giảng viên cần chi trả. Có thể thấy, các yếu tố này ảnh hưởng tuỳ 

thuộc ở các mức độ khác nhau bao gồm từ cao đến thấp như rất nhiều, tương đối 

nhiều, bình thường, ít, và không ảnh hưởng.  

Trong số các yếu tố ảnh hưởng trên, quỹ thời gian của giảng viên được xem 

là yếu tố có ảnh hưởng nhiều đối với việc lựa chọn hệ thống tìm tin của giảng viên 

(chiếm tỷ lệ cao nhất là 95.3%. Tương tự, 86.8% giảng viên trả lời rằng mức độ 

quen thuộc của hệ thống tìm tin cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn của 

mình đối với hệ thống tìm tin (2.7% lượt trả lời rất nhiều và 84.1% tương đối 

nhiều). Riêng kỹ năng tra cứu của giảng viên không hoàn toàn có sự tác động lớn 

đến hành vi lựa chọn hệ thống tìm tin của giảng viên, chỉ 54.4% giảng viên nhận 

thấy ảnh hưởng tương đối nhiều và 0.7% ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó, số 

lượng giảng viên còn lại cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều (40.9% lượt trả 

lời ở mức độ ảnh hưởng bình thường). 

Ngoài ra, có một điểm nổi bật đó là có 92.8% lượt giảng viên cho rằng 

chất lượng của hệ thống tìm tin có ảnh hưởng rất nhiều và tương đối nhiều đến 

việc lựa chọn hệ thống tìm tin. Trong khi đó, hầu hết các giảng viên đều cho rằng 

chi phí để sử dụng hệ thống tìm tin không phải là rào cản lớn tác động đến việc 

lựa chọn hệ thống tìm tin (chỉ có 4.4% đồng ý là ảnh hưởng rất nhiều và tương 

đối nhiều). Số giảng viên còn lại cho rằng bình thường (chiếm tỷ lệ 87.5%) hoặc 

ít ảnh hưởng (7.2%) (xem biểu đồ 2.6).  
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Biểu đồ 2.6. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến việc lựa chọn hệ 

thống tìm tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Nói tóm lại, việc lựa chọn hệ thống tìm tin của giảng viên phụ thuộc rất 

nhiều vào quỹ thời gian mà giảng viên có thể sắp xếp để tìm kiếm, đồng thời, 

giảng viên rất chú trọng đến mức độ quen thuộc của hệ thống tìm tin cũng như 

chất lượng của hệ thống tìm tin khi tìm kiếm thông tin thoả mãn nhu cầu tin của 

mình. Chính vì vậy, TVĐH cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hoàn 

thiện hệ thống tìm tin đối với giảng viên nói riêng và người dùng tin nói chung. 

Đồng thời, TVĐH cần có các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tìm kiếm, xử lý, 

chọn lọc thông tin của giảng viên đạt hiệu quả.  
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2.3. Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên các trƣờng đại 

học ở thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1. Hành vi lưu trữ thông tin của giảng viên 

 Trước hết, để sử dụng thông tin, sau khi thông tin được giảng viên tìm thấy, 

đánh giá và chọn lọc để sử dụng, giảng viên thường lưu trữ và sử dụng theo nhiều 

cách thức khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích, khả năng lưu trữ cũng như các 

yếu tố khác liên quan. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giảng viên có nhiều cách 

thức lưu trữ kết hợp, bao gồm sắp xếp tài liệu trên kệ theo nội dung, sắp xếp tài liệu 

trên kệ theo loại hình tài liệu và lưu trữ thông tin trong máy tính theo chủ đề. Trong 

đó, hầu hết giảng viên đều lưu trữ thông tin trong máy tính theo chủ đề (chiếm 60.9% 

trong tổng số lượt giảng viên trả lời). Điều này dễ dàng lý giải bởi lẽ, hầu hết giảng 

viên đều ưu tiên lựa chọn các nguồn thông tin như Internet (chiếm 84.8% lượt giảng 

viên lựa chọn), do vậy tài liệu tìm thấy thường được giảng viên lưu trữ dưới các định 

dạng khác nhau trong máy tính cá nhân. Đồng thời, lưu trữ trên máy tính giúp giảng 

viên “tìm được tài liệu rất dễ, đỡ mất thời gian và lưu được rất nhiều tài liệu”. Việc 

tận dụng các tiện ích của công nghệ giúp giảng viên lưu trữ thông tin một cách nhanh 

chóng và thuận tiện. Tương tự, kết quả thực nghiệm cho thấy cách thức lưu trữ thông 

tin giúp giảng viên tìm lại được tài liệu về vấn đề “Giáo dục giới tính” gồm có lưu trữ 

theo chủ đề, nhan đề tài liệu và loại hình tài liệu. Chỉ có rất ít giảng viên chọn lưu trữ 

theo nguồn trích, nguồn tải tài liệu (3 lượt ý kiến). 

 Kế đến, việc sắp xếp tài liệu trên kệ theo nội dung cũng được một số giảng 

viên lựa chọn (32.4%). Tuy nhiên, cách thức này không phổ biến đối với hầu hết 

giảng viên. Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy, giảng viên thường “xếp tài liệu theo 

lĩnh vực cụ thể, như sách có nội dung liên quan tới chuyên môn giảng dạy và tài 

liệu giải trí khi rảnh rỗi được xếp ở hai khu vực khác nhau trên kệ”. Trong khi đó, 

giảng viên rất ít có thói quen sắp xếp tài liệu trên kệ theo loại hình tài liệu (6.7% 

lượt giảng viên trả lời). Việc sắp xếp theo loại hình tài liệu cũng không phải là cách 

thức phổ biến đối với những giảng viên tham gia phỏng vấn sâu.  
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Biểu đồ 2.7. Cách thức lƣu trữ thông tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Nhìn chung, kết quả khảo sát về hành vi lưu trữ thông tin của giảng viên cho 

thấy, giảng viên có khuynh hướng lưu trữ thông tin dạng điện tử nhiều hơn dạng giấy 

trong bộ sưu tập cá nhân của mình. Đồng thời, cách thức lưu trữ của giảng viên còn 

đơn giản. Do vậy, TVĐH cũng có thể hỗ trợ giảng viên bằng các dịch vụ hỗ trợ lưu 

trữ thông tin, hỗ trợ giảng viên tổ chức, sắp xếp lại bộ sưu tập cá nhân của giảng viên.  

2.3.2. Hành vi sử dụng thông tin và khai thác giá trị của thông tin 

  Hành vi sử dụng thông tin của giảng viên được xem là chuẩn khi giảng viên 

có sự tuân thủ nghiêm túc các vấn đề bản quyền, đạo văn, các hướng dẫn, quy định 

khi tham khảo, trích dẫn thông tin. Đặc biệt, sử dụng thành thạo các công cụ, phần 

mềm hỗ trợ trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo cũng được xem là yêu cầu 

chuẩn đối với HVTT của giảng viên nói chung và hành vi sử dụng thông tin nói 

riêng. Ngoài ra, hành vi chia sẻ thông tin cũng đảm bảo giảng viên đánh giá được ưu 

điểm, hạn chế của các kênh chia sẻ thông tin khác nhau và sử dụng hiệu quả các 

kênh chia sẻ thông tin đến các đối tượng quan tâm. 

 Trong hoạt động học thuật của giảng viên, năng lực khai thác giá trị thông tin 

của giảng viên được đo lường bằng nhiều cách thức khác nhau. Một trong những cách 
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đo lường là dựa trên sản phẩm đầu ra của hoạt động giảng dạy, NCKH, tự học và các 

hoạt động khác của giảng viên. Kết quả nghiên cứu về năng lực sử dụng thông tin và 

khai thác giá trị của thông tin cho thấy, giảng viên có khả năng sử dụng thông tin hiệu 

quả và khai thác được các giá trị mà thông tin mang lại đối với hoạt động giảng dạy, 

NCKH và các nhiệm vụ khác. Cụ thể, trong hoạt động giảng dạy, thông tin tìm được 

giúp giảng viên có những bài giảng chất lượng cao (70.2% giảng viên hoàn toàn đồng 

ý và 17.4% giảng viên đồng ý với nhận định trên). Trong khi đó, có rất ít giảng viên 

cho rằng thông tin không giúp được nhiều cho giảng viên (chỉ chiếm 2.2%). Tương tự, 

đối với hoạt động NCKH bao gồm hướng dẫn NCKH và thực hiện NCKH, 91.1% 

giảng viên cũng đồng ý và 8.5% giảng viên hoàn toàn đồng ý rằng thông tin mà giảng 

viên tìm được giúp họ tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị.  

 Cùng với hoạt động giảng dạy và NCKH, thông tin tìm thấy còn được giảng 

viên khai thác và sử dụng hiệu quả trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ khác, 

chẳng hạn, công tác quản lý người học, công tác quản lý, công tác phục vụ cộng 

đồng, v.v... 51.2% giảng viên đồng ý và 39.8% giảng viên hoàn toàn đồng ý với 

điều đó.  

 Khi thực nghiệm để đánh giá về giá trị thông tin tìm được, trong số 21 lượt ý 

kiến của giảng viên, có 38.1 % ý kiến giảng viên lựa chọn sử dụng thông tin để hoàn 

thiện sản phẩm khoa học (bài báo, giáo trình, đề tài nghiên cứu, dự án, báo cáo 

chuyên đề), ngoài ra, giảng viên cho rằng thông tin thu thập được giúp giảng viên có 

thêm một số thông tin mới (42.9% ý kiến), mở ra hướng tiếp cận cận, hướng nghiên 

cứu mới về vấn đề đang nghiên cứu (19.0% ý kiến), và không có giảng viên nào cho 

rằng không có sự khác biệt giữa trước và sau khi tìm được thông tin.  

2.3.2.1. Kỹ năng trích dẫn thông tin 

 Trong quá trình sử dụng thông tin, hầu hết giảng viên đều có nhận thức rõ 

ràng về các hành vi đạo văn, vi phạm bản quyền. Khi được hỏi về những hành vi 

nào được xem là đạo văn/ vi phạm bản quyền, các giảng viên đều có sự lựa chọn 

tương đối đúng đắn. Các nội dung bao gồm sử dụng toàn bộ thông tin, không ghi 

nguồn trích dẫn, chuyển tải ý tưởng của người khác bằng từ ngữ riêng của mình và 

không ghi nguồn trích, dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác và xem là sản phẩm của 
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mình, sao chép và bán cho người khác, sao chép và chia sẻ cho đồng nghiệp, sinh 

viên phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, trích dẫn tác phẩm của người khác và 

cung cấp nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo, sao chép và lưu 1 bản để sử 

dụng riêng trong nghiên cứu.  

 Cụ thể, biểu đồ 2.8 bên dưới cho thấy sự hiểu biết của giảng viên về hành vi 

đạo văn/ vi phạm bản quyền khi sử dụng thông tin. Hầu hết giảng viên đều cho 

rằng, hành vi đạo văn, vi phạm bản quyền bao gồm sử dụng toàn bộ thông tin, 

không ghi nguồn trích dẫn (chiếm 24.6%), chuyển tải ý tưởng của người khác bằng 

từ ngữ riêng của mình và không ghi nguồn trích (chiếm 24.2%). Ngoài ra, hầu hết 

giảng viên cũng cho rằng, dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác và xem là sản phẩm của 

mình là hành vi đạo văn (chiếm 24.8) và đặc biệt, 438 lượt ý kiến (chiếm 24.4%) 

cho rằng hành vi sao chép và bán cho người khác là hành vi vi phạm bản quyền.  

Biểu đồ 2.8. Thống kê ý kiến của giảng viên về hành vi đạo văn/ vi phạm  

bản quyền 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Ngoài ra, hầu hết các giảng viên tham gia khảo sát đều là những người dùng 

tin có trách nhiệm và đạo đức trong nghiên cứu. Điều này được thể hiện qua 85.4% 
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giảng viên đồng ý và 10.7% giảng viên hoàn toàn đồng ý rằng họ luôn liệt kê danh 

mục tài liệu tham khảo đối với những thông tin mà giảng viên trích dẫn. 

  Tương tự, về việc lập danh mục tài liệu tham khảo trong bài báo khoa học, 

giảng viên thường liệt kê tài liệu đã đọc và có trích dẫn trong bài viết (46.2% lượt ý 

kiến); 30.8% lượt giảng viên thường liệt kê tài liệu đã đọc và không trích dẫn; 

23.1% lượt giảng viên liệt kê tài liệu đã thu thập được liên quan vấn đề nghiên cứu 

(không đọc và trích dẫn) trong số 26 lượt ý kiến giảng viên lựa chọn. Mặc dù vậy, 

về việc sử dụng các công cụ, tiện ích hỗ trợ trích dẫn, giảng viên cho rằng “thường 

trích dẫn thủ công, không sử dụng phần mềm trích dẫn”, hoặc giảng viên “có từng 

nghe đến phần mềm trích dẫn Endnote hay Zotero nhưng không sử dụng vì thấy mất 

nhiều thời gian”.  

 Nhìn chung, khi đối sánh với yêu cầu, hành vi sử dụng thông tin của giảng 

viên đạt ở mức độ tuân thủ nghiêm túc các vấn đề về bản quyền, trích dẫn, v.v... 

Tuy nhiên, giảng viên chưa biết đến hoặc chưa sử dụng thành thạo các công cụ, 

phần mềm hỗ trợ trích dẫn tài liệu, lập danh mục tài liệu tham khảo. Điều này đòi 

hỏi bản thân mỗi giảng viên phải chủ động tự học hỏi và cập nhật kiến thức, kỹ năng 

về trích dẫn bằng phần mềm hỗ trợ. Đồng thời, TVĐH cũng có thể cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ giảng viên bằng các biện pháp cụ thể như hướng dẫn giảng viên sử 

dụng phần mềm và các tiện ích khác hỗ trợ nghiên cứu.  

2.3.2.2. Hành vi chia sẻ thông tin  

 Trong hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học, mỗi giảng viên thường có ý 

thức hợp tác trong một số hoạt động. Ý thức này được thể hiện qua hành vi trao đổi 

và chia sẻ thông tin của giảng viên. Mức độ sử dụng hình thức chia sẻ thông tin của 

giảng viên thường được thể hiện cụ thể qua việc cung cấp bài giảng trong hoạt động 

giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho người học, tham gia hướng dẫn NCKH đối với 

người học (sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh), đồng thời công bố trên các tạp chí 

khoa học, xuất bản giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập. Ngoài ra, hành vi chia sẻ 

này còn được thể hiện qua hoạt động trao đổi thông tin giữa giảng viên với đồng 

nghiệp, bạn bè, người học; thực hiện các buổi toạ đàm, báo cáo chuyên đề. Tương 

tự, cập nhật trên trang cá nhân với các phương tiện truyền thông xã hội như 
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Academia, Researchgate, Facebook, Twitter, blog, v.v... cũng được các giảng viên 

sử dụng với các mức độ khác nhau (xem biểu đồ 2.9). 

Biểu đồ 2.9. Mức độ sử dụng hình thức chia sẻ thông tin của giảng viên 

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Hoạt động giảng dạy là một trong những hành vi chia sẻ thông tin mà hầu hết 

giảng viên đều sử dụng thường xuyên (chiếm 93.5%) và luôn luôn sử dụng (3.1%). Kế 

đến, nhiều giảng viên còn chia sẻ thông tin một cách thường xuyên thông qua các buổi 

trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp (76.5%). Ngoài ra, hoạt động chia sẻ thông tin của 

giảng viên còn được thể hiện thông qua hoạt động giảng viên công bố các bài viết trên 

các tạp chí khoa học (có 61.7% giảng viên thường xuyên có các công bố khoa học); và 

30.4% giảng viên thỉnh thoảng có bài viết được công bố trên các tạp chí khoa học. Từ 

kết quả khảo sát này cho thấy, trong số các nhiệm vụ của giảng viên, giảng dạy được 

xem là nhiệm vụ đòi hỏi giảng viên phải có sự tương tác và sử dụng thông tin rất nhiều. 

Chính sự tương tác này dẫn đến những sản phẩm mà giảng viên sáng tạo ra cũng được 

chia sẻ thường xuyên đến người học và đồng nghiệp (bài giảng, trao đổi) và cộng đồng 

khoa học (bài báo trên tạp chí khoa học).  
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 Tuy nhiên, chỉ có 2.7% giảng viên tham gia hướng dẫn người học NCKH, bởi 

lẽ để điều kiện hướng dẫn, đòi hỏi mỗi giảng viên phải có trình độ nhất định. Mặt 

khác, số lượng người học tham gia NCKH, định hướng nghiên cứu, chuyên ngành 

đào tạo của người học và người hướng dẫn quyết định rằng giảng viên tham gia 

hướng dẫn ít hay nhiều người học. Tương tự, chỉ có 8.3% giảng viên có giáo trình, 

tài liệu học tập được xuất bản và 51% giảng viên chưa bao giờ xuất bản giáo trình, 

tài liệu học tập.  

 Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy, hành vi chia sẻ thông tin của giảng viên 

tương đối hoàn thiện khi giảng viên đánh giá được loại thông tin có thể được chia 

sẻ. Chẳng hạn, dữ liệu của đề tài nghiên cứu chưa nghiệm thu của giảng viên và 

nhóm nghiên cứu có thể chia sẻ qua email đến đồng nghiệp khác quan tâm (33.3% 

lượt ý kiến) và không chia sẻ khi chưa có sự đồng thuận của nhóm nghiên cứu (66.7 

lượt ý kiến). Hầu hết các giảng viên không đăng tải công khai trên các phương tiện 

truyền thông xã hội, cập nhật trong nội dung bài giảng hay trình bày trong bài báo 

khoa học của cá nhân giảng viên. Kết quả thực nghiệm này cho thấy hầu hết giảng 

viên hiểu đầy đủ về vấn đề chia sẻ, bảo mật thông tin khi nghiên cứu. Tuy nhiên, 

việc giảng viên không chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng học thuật cũng làm hạn chế 

khả năng tiếp cận các công bố khoa học của giảng viên cũng như kết nối cộng đồng 

học thuật trong nước và trên thế giới.  

 Như vậy, so sánh với yêu cầu về hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của 

giảng viên cho thấy, hạn chế của giảng viên đó là chưa khai thác được những giá trị 

của các phần mềm hỗ trợ trích dẫn và các kênh chia sẻ thông tin đến cộng đồng học 

thuật. Để khắc phục những hạn chế này cần có sự hỗ trợ từ TVĐH như cung cấp 

dịch vụ hướng dẫn sử dụng các phần mềm trích dẫn, hỗ trợ lưu trữ thông tin và chia 

sẻ hồ sơ nghiên cứu của giảng viên.  

2.3.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của 

giảng viên 

Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên chịu ảnh hưởng bởi các 

yếu tố khác nhau như kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ, trình độ, kinh nghiệm 

chuyên môn, quỹ thời gian của giảng viên và các yếu tố khác.  
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Một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hành vi sử dụng và chia sẻ 

thông tin của giảng viên đó là trình độ, kinh nghiệm chuyên môn của giảng viên 

(89.0% giảng viên cho rằng ảnh hưởng tương đối nhiếu và 3.1% ở mức độ rất 

nhiều). Điều này cho thấy, ở mỗi trình độ khác nhau, mỗi giảng viên có những cách 

thức sử dụng thông tin khác nhau. Chẳng hạn, giảng viên có trình độ chuyên môn 

cao sẽ sử dụng thông tin đòi hỏi có giá trị khoa học cao hơn nhiều so với giảng viên 

có trình độ chuyên môn thấp hơn, bởi lẽ, trong chừng mực nhất định, trình độ 

chuyên môn của giảng viên sẽ tác động đến hành vi sử dụng loại hình, nội dung 

thông tin, mức độ xử lý thông tin.  

Để sử dụng thông tin hiệu quả, đòi hỏi mỗi giảng viên phải có sự phân bổ thời 

gian cho thực hiện nhiều vai trò, nhiệm vụ khác nhau như giảng dạy, NCKH, phục vụ 

cộng đồng, tự học, quản lý và các nhiệm vụ, vai trò mang tính cá nhân khác.  

Kết quả khảo sát cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn của quỹ thời gian mà giảng viên 

có được đến hành vi sử dụng thông tin của giảng viên (xem biểu đồ 2.10). Cụ thể, có đến 

74.7% giảng viên có hành vi sử dụng thông tin chịu ảnh hưởng tương đối nhiều và 

21.9% ở mức độ rất nhiều.  

Đối với giảng viên có kỹ năng tin học tốt, họ sẽ thường sử dụng loại hình tài 

liệu như tài liệu điện tử, các nguồn thông tin Internet, hiệu chỉnh và xử lý thông tin 

đồng thời trên thiết bị cá nhân (máy tính, điện thoại, v.v...). Có 34.2% giảng viên cho 

rằng kỹ năng tin học ảnh hưởng tương đối nhiều đến hành vi sử dụng thông tin của họ. 

Trong khi đó, cũng có một số ý kiến ngược lại khi giảng viên cho rằng kỹ năng tin học 

ít ảnh hưởng (chiếm 27.5%) hoặc không ảnh hưởng (3.8%) đến hành vi sử dụng thông 

tin của giảng viên.   

Tương tự, kỹ năng ngoại ngữ cũng góp phần ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 

thông tin của giảng viên. Có đến 34.2% giảng viên cho rằng kỹ năng ngoại ngữ ảnh 

hưởng tương đối nhiều đến hành vi sử dụng thông tin. Họ có khả năng tiếp cận và 

sử dụng hiệu quả nhiều nguồn tài nguyên thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, 

đặc biệt là trong bối cảnh nguồn thông tin bằng tiếng Anh rất phổ biến, có tính cập 

nhật cao.  
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Biểu đồ 2.10. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến việc sử dụng thông tin của 

giảng viên  

 

(Nguồn: Khảo sát tại 6 trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016) 

 Như vậy, để giảng viên có thể lưu trữ, sử dụng và khai thác tối đa giá trị của 

thông tin cũng như chia sẻ thông tin với cộng đồng học thuật đòi hỏi TVĐH cần có 

những dịch vụ hỗ trợ như hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên cách thức lưu trữ, sử dụng 

thông tin; cách thức sử dụng các kênh chia sẻ thông tin. 

2.4. Nhận diện đặc điểm hành vi thông tin của giảng viên các trƣờng đại 

học ở thành phố Hồ Chí Minh  

2.4.1. Điểm mạnh  

Giảng viên có hành vi xác định nhu cầu tin một cách rõ ràng, phù hợp với 

hoạt động giảng dạy, NCKH, tự học và phục vụ cộng đồng. Với ưu điểm là giảng 

viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn phù hợp, giảng 

viên có thể xác định đầy đủ được nhu cầu tin của mình một cách chuyên sâu, đảm 

bảo sự ổn định, thường xuyên, cập nhật và hiện đại, hỗ trợ hoạt động giảng dạy, 

NCKH và phục vụ cộng đồng trong và ngoài nhà trường. giảng viên có khả năng 

xác định và giới hạn được phạm vi thông tin mà mình cần (nội dung, loại hình, 

ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu tin); nhận diện được đặc điểm, tính chất, ý nghĩa của 

các loại thông tin, xác định được mục tiêu tìm kiếm thông tin, trình bày đầy đủ 

được câu hỏi/ vấn đề nghiên cứu, có khả năng xác định và tạo ra được các từ khoá 
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quan trọng liên quan đến vấn đề nghiên cứu (đối tượng nghiên cứu, phương diện 

nghiên cứu).  

Hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên mang tính cá nhân. Mỗi giảng viên 

có sự chủ động tìm kiếm thông tin cũng như sử dụng thông tin nhằm mục đích cụ thể 

của cá nhân. Đồng thời, với HVTT này, giảng viên thường thực hiện một cách chủ 

động và độc lập, bởi lẽ, họ là người quyết định phạm vi nhu cầu tin của mình, phương 

thức tìm kiếm thông tin, tổ chức thông tin cũng như sử dụng thông tin nào phù hợp. 

Đặc biệt, đối với giảng viên có HVTT này, họ thường tự chủ động bố trí thời gian linh 

hoạt để tìm được thông tin mà mình cần.  

 Giảng viên có khả năng định hướng nguồn thông tin, đánh giá và chọn lọc 

thông tin phù hợp để tiết kiệm thời gian, công sức của mình. Trong số các nguồn thông 

tin sẵn có, giảng viên có khả năng nhận diện được đặc điểm các nguồn thông tin, cách 

tổ chức và khả năng tiếp cận đến các nguồn thông tin, đánh giá và chọn lọc được các 

nguồn thông tin dựa trên các tiêu chí cụ thể, và có khả năng xây dựng được mối quan 

hệ hợp tác với đồng nghiệp, người học trong quá trình tìm tin. Nguồn thông tin được 

nhiều giảng viên lựa chọn đó là đồng nghiệp và Internet. Điều này cho thấy đặc trưng 

phối hợp trong hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên, giúp tăng thêm cơ hội tiếp 

cận và tận dụng các nguồn thông tin phù hợp của giảng viên thông qua các mối quan 

hệ xã hội. Đồng thời, giảng viên biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để 

lựa chọn Internet như một nguồn thông tin hữu ích và phù hợp. Hầu hết giảng viên đều 

có khả năng phân biệt được các đặc điểm của các loại hình tài liệu.  

 Năng lực sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng tin học, sử dụng công nghệ của một 

số giảng viên tương đối tốt giúp giảng viên hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm thông tin. 

Đây là điều kiện thuận lợi giúp giảng viên có thể tìm kiếm, chọn lọc, khai thác và sử 

dụng đa dạng nguồn tài nguyên thông tin khác nhau (loại hình tài liệu, cách thức 

tìm kiếm thông tin, khả năng sử dụng hệ thống tìm tin, khả năng tiếp cận, sử dụng 

thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.  

 Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên đảm bảo tuân thủ các 

vấn đề liên quan đến bản quyền, trích dẫn. Giảng viên có sự nghiêm túc khi tuân thủ 

các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu, giảng dạy, tự học. Điều này thể hiện qua các 
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hoạt động cung cấp bài giảng, hướng dẫn NCKH, công bố khoa học, v.v... cho 

người học và cộng đồng học thuật trong và ngoài nhà trường.  

 Tính đa nhiệm trong HVTT của giảng viên. Mỗi cá nhân giảng viên có khả 

năng thực hiện đồng thời nhiều hoạt động trong cùng một thời điểm. Chẳng hạn, khi 

nhu cầu tin nảy sinh, giảng viên sẽ kết hợp tìm kiếm thông tin. Cùng với quá trình 

tìm kiếm thông tin, họ sẽ chọn lọc những thông tin phù hợp và tiến hành lưu trữ, sử 

dụng. Hành vi này thường được thực hiện bởi những giảng viên có ít thời gian để 

tìm và sử dụng thông tin. Ví dụ, khi giảng viên viết bài tạp chí về một vấn đề cụ thể, 

họ đồng thời vừa tìm tin, vừa chọn lọc và sử dụng thông tin trong bài viết của mình. 

Ngoài ra, một số kết quả khảo sát cũng cho thấy, khi giảng viên tìm kiếm thông tin 

về vấn đề cụ thể, họ có khuynh hướng lưu trữ thông tin trong bộ sưu tập cá nhân, 

đồng thời đọc và sử dụng những thông tin phù hợp cho mục đích cụ thể. Sau đó, họ 

tiếp tục tìm những thông tin khác.  

2.4.2. Hạn chế  

Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên chưa được giảng viên thể hiện rõ 

ràng bằng các yêu cầu tin cụ thể . Giảng viên rất ít khi chủ động thể hiện nhu cầu tin 

bằng các yêu cầu tin cụ thể với các nguồn thông tin phù hợp. Hành vi thể hiện nhu cầu 

tin của giảng viên chỉ xuất hiện khi giảng viên gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm 

thông tin. Khi đó, giảng viên thường trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp. Hầu hết giảng 

viên rất ít khi có sự tương tác với CBTV hỗ trợ để làm rõ nhu cầu tin trước khi tìm 

kiếm. Điều này làm hạn chế khả năng thoả mãn nhu cầu tin của mỗi giảng viên, trong 

khi, TVĐH sẽ giúp ích cho giảng viên rất nhiều khi nhận diện được nhu cầu tin của 

giảng viên và hỗ trợ giảng viên tìm kiếm thông tin thích hợp.  

Khả năng tận dụng và khai thác tối đa hiệu quả, đa dạng các nguồn thông 

tin của giảng viên còn nhiều hạn chế, đặc biệt là TVĐH. Mặc dù đã sử dụng các 

nguồn thông tin quen thuộc, đáp ứng được một phần nhu cầu tin của mình, giảng 

viên vẫn chưa khai thác đầy đủ giá trị các nguồn thông tin khác như TVĐH nơi 

giảng viên đang công tác, TV của hệ thống ĐH. Đặc biệt, tiêu chí lựa chọn nguồn 

thông tin quen thuộc cũng tạo nên tính ì và ngại thay đổi trong HVTT của giảng 

viên, do vậy, làm hạn chế khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận các nguồn thông tin 

khác mà trước đó giảng viên chưa từng sử dụng.  
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Khả năng xây dựng chiến lược tìm tin và tra cứu hệ thống tìm tin ở mức độ 

cơ bản. Giảng viên có khả năng xây dựng được chiến lược tìm kiếm thông tin, biết 

cách sử dụng các toán tử cơ bản để lập biểu thức tìm tin. Tuy nhiên, giảng viên chưa 

thực sự nhận diện đầy đủ được cách tổ chức thông tin và cơ chế hoạt động của các 

hệ thống tìm tin, sử dụng chưa thực sự hiệu quả các công cụ tìm tin, hầu như không 

sử dụng cách thức tìm kiếm nâng cao kết hợp toán tử và chưa có sự điều chỉnh phù 

hợp khi tìm kiếm thông tin.  

Hành vi thông tin của giảng viên bị ảnh hưởng rất lớn bởi quỹ thời gian đối 

với hoạt động tìm kiếm thông tin. Nguyên nhân của hạn chế này là do mỗi giảng 

viên cần có sự phân bổ thời gian đồng thời cho việc thực hiện nhiều vai trò, nhiệm 

vụ khác nhau và thời gian dành cho hoạt động tìm kiếm, sử dụng thông tin. 

Hành vi lưu trữ, tổ chức, sắp xếp tài liệu trong bộ sưu tập cá nhân còn hạn 

chế. Đôi khi, giảng viên cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin trong chính bộ 

sưu tập của mình. Một số giảng viên cũng cần đến sự hỗ trợ của TV trường trong 

quá trình xử lý và tổ chức bộ sưu tập cá nhân mà giảng viên có được (tủ sách cá 

nhân, TV tư nhân). 

Hành vi trích dẫn và chia sẻ thông tin còn nhiều hạn chế. Giảng viên chưa 

thực sự khai thác đầy đủ hiệu quả của các phần mềm, tiện ích hỗ trợ trích dẫn, lập 

danh mục tài liệu tham khảo. Đồng thời, việc lưu trữ thông tin trong hoạt động 

nghiên cứu của giảng viên chỉ mang tính chất cá nhân và chia sẻ thông tin ở phạm 

vi cộng đồng học thuật hẹp. Giảng viên chưa thực sự khai thác hiệu quả các kênh 

thông tin để chia sẻ thông tin.  

Sự phối hợp trong HVTT của giảng viên chưa biểu hiện rõ nét. Cụ thể, bắt 

đầu từ khi giảng viên hình thành nhu cầu tin, xác định nguồn thông tin, tra cứu trong 

hệ thống tìm tin cho đến khi xử lý, sử dụng thông tin, hầu hết giảng viên đều thực 

hiện một cách ngẫu nhiên và không có chiến lược cụ thể. Chẳng hạn, chỉ khi chưa 

tìm được thông tin cần thiết, giảng viên mới nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè 

trong và ngoài nhà trường. Điều này đôi khi ảnh hưởng đến hiệu quả tìm kiếm và sử 

dụng thông tin của giảng viên, gây mất nhiều thời gian và công sức của giảng viên.  
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Tiểu kết  

Từ thực tiễn nghiên cứu HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ 

Chí Minh cho thấy những nét đặc điểm nổi bật trong HVTT của giảng viên như sau.  

1. Đối sánh với các yêu cầu về HVTT của giảng viên, giảng viên tại các 

trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh có sự hoàn thiện trong hành vi xác định nhu cầu tin 

và tương đối hoàn thiện trong hành vi sử dụng thông tin phục vụ mục đích cá nhân. 

giảng viên có khả năng định hướng nguồn thông tin phù hợp nhu cầu, tuy nhiên, 

giảng viên chưa khai thác tối đa hiệu quả của các nguồn thông tin, đặc biệt là các 

TVĐH và giảng viên chưa chủ động thể hiện nhu cầu tin bằng yêu cầu tin cụ thể.  

2. Hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên còn mang tính ngẫu nhiên, thiếu 

tính chiến lược khi tìm kiếm thông tin. Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của 

giảng viên chủ yếu là thực hiện các mục tiêu của cá nhân, trong khi chưa có sự chủ 

động chia sẻ với đồng nghiệp và chia sẻ rộng rãi với cộng đồng khoa học. Giảng 

viên chưa chủ động khai thác các kênh chia sẻ thông tin một cách hiệu quả.  

3. HVTT của giảng viên chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Thứ 

nhất, đối với hành vi xác định nhu cầu tin, vai trò của giảng viên trong trường ĐH là 

yếu tố quyết định và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhu cầu tin. Thứ hai, 

kiến thức và kỹ năng của giảng viên trong quá trình tìm kiếm thông tin là yếu tố ảnh 

hưởng lớn đối với hành vi tìm tin của giảng viên. Thứ ba, đối với hành vi sử dụng 

và chia sẻ thông tin, kỹ năng lưu trữ thông tin của giảng viên, khả năng khai thác 

các phần mềm hỗ trợ, tiện ích công nghệ, các kênh chia sẻ thông tin và quỹ thời 

gian của giảng viên cũng ảnh hưởng đến hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của 

giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  

4. Những hạn chế về HVTT của giảng viên tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy sự 

cần thiết phải có các biện pháp hỗ trợ từ phía TVĐH, nhà trường và bản thân mỗi 

giảng viên để HVTT của giảng viên trở nên hoàn thiện hơn. Những phân tích trên 

góp phần là cơ sở thực tiễn để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện HVTT của 

giảng viên trong những nội dung nghiên cứu tiếp theo.  
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở TP. HỒ CHÍ MINH 

Chương 3 của luận án trình bày các giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên 

tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo các giải pháp được triển khai hoàn 

thiện HVTT của giảng viên, trước hết, chương 3 xây dựng mô hình HVTT chuẩn của 

giảng viên bao gồm mục tiêu, cơ sở, yêu cầu xây dựng mô hình, giai đoạn cấu thành 

mô hình và yêu cầu đối với HVTT của giảng viên tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, ba 

nhóm giải pháp chính được đưa ra nhằm vận dụng mô hình HVTT của giảng viên 

trong quá trình thực hiện các nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp đối với TVĐH, 

nhóm giải pháp đối với giảng viên và nhóm giải pháp đối với nhà trường.  

3.1. Xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

3.1.1. Mục tiêu, cơ sở xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

3.1.1.1. Mục tiêu xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

Để hoàn thiện HVTT của giảng viên, mỗi giảng viên cần chủ động hoàn 

thiện HVTT của mình, đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo nhà 

trường và đội ngũ cán bộ quản lý, CBTV trong các TVĐH. Mục tiêu của việc xây 

dựng mô hình HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh đó là 

mô phỏng khái quát HVTT chuẩn của giảng viên. Mô hình này là mô hình lý thuyết 

về HVTT của giảng viên bao gồm các giai đoạn cụ thể trong mô hình, sự tác động 

của các nhóm yếu tố đến từng giai đoạn của HVTT, các yêu cầu đối với HVTT 

hoàn thiện của giảng viên. Trên cơ sở đó, nhà trường, TVĐH, giảng viên có thể xác 

định các biện pháp phù hợp để hoàn thiện HVTT của giảng viên.  

Ngoài ra, mô hình HVTT của giảng viên cũng là cơ sở để các trường ĐH, đặc 

biệt là các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh có thêm căn cứ, tiêu chuẩn để tham khảo 

trong quá trình đề ra các kế hoạch phát triển của nhà trường.  

3.1.1.2. Cơ sở xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

Mô hình HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh được 

xây dựng dựa trên (1) cơ sở thuyết xây dựng mô hình HVTT, (2) cơ sở thực tiễn 
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nghiên cứu HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh và (3) các 

yêu cầu của mô hình HVTT của giảng viên.  

 Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

Mỗi mô hình HVTT đều thể hiện quan điểm tiếp cận khác nhau nhấn mạnh 

các khía cạnh tiêu biểu trong các giai đoạn của HVTT nói chung hoặc của các nhóm 

người dùng tin khác nhau. Các quan điểm tiếp cận bao gồm quan điểm hành vi, 

quan điểm nhận thức – hành vi, quan điểm nhận thức – cảm tính và quan điểm tích 

hợp. Trong số những mô hình HVTT đã được nhiều tác giả đề xuất, mô hình HVTT 

tích hợp của Wilson (1981,1997, 1999) [75; 78; 79] và mô hình quá trình tra cứu 

thông tin của Kuhlthau [54, tr.82] được xem là hai mô hình chính mà nghiên cứu 

này lựa chọn và kế thừa trong quá trình xây dựng mô hình HVTT của giảng viên tại 

các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  

Trước hết, hai mô hình này được lựa chọn bởi lẽ mô hình HVTT hoàn 

thiện của giảng viên được tiếp cận dựa trên hai quan điểm bao gồm tiếp cận nhận 

thức – cảm tính và sự tổng hợp của nhiều quan điểm khác nhau như lý thuyết 

liên quan đến cá nhân học tập, kinh tế học, tâm lý học (nhân cách, tác động, 

nhận thức của cá nhân) và lý thuyết tìm kiếm thông tin. Trong đó, lý do lựa chọn 

mô hình HVTT của Wilson đó là mô hình thể hiện rõ sự tương thích giữa các 

thành phần mô hình (bối cảnh nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, xử lý và sử 

dụng thông tin) so với khái niệm HVTT của giảng viên (hành vi xác định nhu cầu 

tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin) mà đã được 

đề cập trong phạm vi nghiên cứu này. Đặc biệt, một số lý thuyết giải thích HVTT 

của người dùng tin cũng được Wilson đề cập trong mô hình. Khi nghiên cứu và đề 

xuất mô hình HVTT của giảng viên, quy luật nỗ lực tối thiểu cũng được vận dụng 

để xây dựng mô hình.  

Ở mô hình của Wilson, HVTT của giảng viên nhấn mạnh đến vai trò chủ thể 

và chủ động của người dùng tin. Với mục tiêu thoả mãn nhu cầu tin, người dùng 

tin sử dụng các nguồn thông tin hay dịch vụ thông tin chính thức, phi chính thức. 

Khi đó, người dùng tin có thể thành công hoặc thất bại trong quá trình tìm kiếm 
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thông tin thích hợp. Nếu thành công, người dùng tin sẽ sử dụng thông tin đó để 

thoả mãn nhu cầu tin của mình, hay ngược lại, quá trình tìm kiếm thông tin sẽ 

được lặp lại để đạt được mục tiêu cuối cùng là thoả mãn nhu cầu tin của mình. Mô 

hình này cho thấy, một phần của hành vi tìm kiếm thông tin có thể liên quan đến 

người khác trong quá trình trao đổi cũng như sử dụng thông tin. Ngoài ra, ưu điểm 

của mô hình hiệu chỉnh trong thời gian sau đó cũng đề cập đến các yếu tố ảnh 

hưởng đến HVTT hay bối cảnh nảy sinh nhu cầu và hành vi của người dùng tin. 

Các yếu tố này được mô tả bao gồm yếu tố về tâm lý, cá nhân, liên quan đến vai 

trò, liên cá nhân, môi trường và đặc điểm của nguồn thông tin. Trong khi đó, đối 

với giảng viên, HVTT cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau (cá nhân, 

văn hoá, xã hội, tâm lý). Đây được xem là điểm tương đồng để khẳng định việc 

vận dụng mô hình HVTT của Wilson là phù hợp. 

 Lý do để chọn mô hình quá trình tra cứu thông tin của Kuhlthau chính là sự 

phân tích chi tiết các giai đoạn cụ thể của HVTT, trong đó, hành vi tra cứu thông tin 

là trọng tâm của mô hình này. Các giai đoạn bao gồm khởi đầu với nhu cầu tin của 

mỗi người dùng tin, lựa chọn, khám phá, xây dựng, thu thập và thể hiện sản phẩm 

sau khi có được thông tin. Mô hình này nhấn mạnh đến cá nhân và những yếu tố 

liên quan đến cá nhân người dùng tin như môi trường, hình ảnh, kỳ vọng, cảm xúc, 

kinh nghiệm, sự tưởng tượng, giá trị cũng như những kiến thức mang tính lý thuyết 

[26]. Các giai đoạn thể hiện sự phát triển suy nghĩ về vấn đề nghiên cứu, cảm xúc 

liên quan đến quá trình tra cứu và các hoạt động tìm kiếm và sử dụng nguồn thông 

tin. Mô hình này không chỉ đơn thuần là các kỹ thuật tìm kiếm thông tin mà đó là sự 

kết hợp giữa tình cảm (cảm xúc), nhận thức (ý tưởng), và hành động (hành động và 

chiến lược hành động). 

 Như vậy, mô hình HVTT của giảng viên là sự kết hợp có chọn lọc những 

yếu tố cấu thành HVTT của người dùng tin nói chung. Sự kết hợp này giúp mô 

hình thể hiện được đặc điểm của từng giai đoạn của hành vi (xác định nhu cầu tin, 

tìm kiếm và sử dụng thông tin) trong các bối cảnh cụ thể và có sự tác động giữa 

các yếu tố ảnh hưởng.  



 105 

 Cơ sở thực tiễn xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

Kết quả khảo sát HVTT của giảng viên tại các trường ĐH cho thấy, HVTT 

của giảng viên có một số ưu điểm nhất định thể hiện qua những kết quả đầu ra mà 

giảng viên đạt được trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu và tự học. Bên cạnh, 

HVTT của giảng viên có một số hạn chế cần hoàn thiện. Trong đó, hành vi xác định 

nhu cầu tin của giảng viên còn chưa hoàn thiện, mang tính tiềm ẩn; hành vi tìm 

kiếm thông tin, xây dựng chiến lược tìm tin và tra cứu hệ thống tìm tin ở mức độ cơ 

bản; khả năng tận dụng và khai thác tối đa hiệu quả các nguồn thông tin, hành vi 

lưu trữ, tổ chức thông tin, trích dẫn và chia sẻ thông tin của giảng viên chưa hoàn 

thiện. Ngoài ra, mô hình được xây dựng dựa trên mối liên quan giữa HVTT của 

giảng viên và vai trò của TVĐH và nhà trường, trong đó, TVĐH góp phần tác động 

trực tiếp đến hành vi xác định nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin 

của giảng viên; nhà trường được xem là bối cảnh hình thành HVTT của giảng viên. 

Do vậy, việc sử dụng một mô hình HVTT hoàn thiện để biểu đạt cụ thể HVTT của 

giảng viên là thực sự cần thiết.  

 Yêu cầu của mô hình hành vi thông tin giảng viên 

Mô hình HVTT của giảng viên được xây dựng đáp ứng các yêu cầu sau đây.  

Thứ nhất, mô hình HVTT của giảng viên thể hiện được đầy đủ các giai đoạn 

của mô hình và các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn HVTT của giảng viên. 

Trong từng giai đoạn thể hiện rõ các sự đặc trưng của các yếu tố ảnh hưởng đến 

HVTT của giảng viên.  

Thứ hai, mô hình HVTT của giảng viên cần đảm bảo sự vận hành chặt chẽ 

giữa các giai đoạn. Chẳng hạn, ở giai đoạn hình thành nhu cầu tin sẽ làm nảy sinh 

giai đoạn tìm kiếm thông tin, và tiếp tục nảy sinh giai đoạn sử dụng và chia sẻ 

thông tin. Kết thúc mô hình chính là sự thoả mãn nhu cầu tin của giảng viên và hỗ 

trợ giảng viên thực hiện mục tiêu nhất định. Các giai đoạn này cần đảm bảo được 

tính ổn định và linh hoạt khi giảng viên thực hiện hành vi xác định nhu cầu tin, 

hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin. Cụ thể, tính ổn định của mô hình 

chính là cơ sở để nhà trường, TVĐH có thể đưa ra các biện pháp tác động hiệu 
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quả ở mọi giai đoạn khác nhau trong HVTT của giảng viên. Về tính linh hoạt, mô 

hình HVTT của giảng viên sẽ đảm bảo rằng có thể áp dụng hiệu quả với bất kỳ 

giảng viên trong mọi bối cảnh khác nhau. Chẳng hạn, đối với giảng viên tìm kiếm 

thông tin để soạn một bài giảng hoặc một giảng viên thực hiện đề tài NCKH, họ 

cũng có thể thực hiện hành vi tìm tin, sử dụng và chia sẻ thông tin dựa trên mô 

hình này.   

Thứ ba, mô hình HVTT của giảng viên được xây dựng dựa trên nguyên lý 

chung về HVTT của người dùng tin, đồng thời, làm nổi bật được những đặc trưng 

trong HVTT của giảng viên trong bối cảnh nhà trường. Các đặc trưng này có thể 

được thể hiện qua bối cảnh chung hình thành HVTT và qua sự tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp của các nhóm yếu tố đến HVTT của giảng viên. Ngoài ra, mô hình 

phải phù hợp với đặc điểm thực tiễn của bối cảnh hình thành HVTT của giảng viên. 

Sự phù hợp của mô hình được thể hiện qua khả năng khắc phục và cải thiện được 

những hạn chế trong HVTT của giảng viên và hướng đến khai thác những ưu điểm 

của HVTT giảng viên. Chẳng hạn, đối với các giảng viên có quỹ thời gian hạn chế, 

mô hình này sẽ định hướng giúp họ biết cách chọn được nguồn thông tin, tra cứu 

thông tin và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ TT-TV nhằm tiết kiệm thời gian.  

3.1.2. Mô hình hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở 

thành phố Hồ Chí Minh 

Mô hình HVTT của giảng viên là mô hình lý thuyết, được xem là cơ sở để đề 

xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. 

Hồ Chí Minh. Với đặc điểm của người dùng tin khoa học, HVTT của giảng viên có 

những đặc trưng khác biệt. Việc nhận diện các đặc trưng này sẽ làm rõ mối liên kết 

giữa các giai đoạn trong quá trình hình thành nhu cầu tin, tìm kiếm và sử dụng 

thông tin của giảng viên. Đồng thời, các đặc trưng này cũng cho thấy vai trò quan 

trọng của TVĐH và nhà trường để hoàn thiện HVTT giảng viên. Từ cơ sở lý luận, 

thực tiễn khi xây dựng mô hình HVTT và các yêu cầu về mô hình HVTT của giảng 

viên, mô hình HVTT của giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh được đề 

xuất gồm các giai đoạn cấu thành cơ bản và có cơ chế vận hành như sau.  
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Hình 3.1. Mô hình hành vi thông tin của giảng viên tại các trƣờng đại 

học ở thành phố Hồ Chí Minh  

 

Chú thích: 

 Giai đoạn của hành vi thông tin  

 Tác động trực tiếp và gián tiếp  

Giai đoạn 1: Xác định nhu cầu tin của giảng viên 

 Mô tả giai đoạn và cơ chế vận hành 

Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và tự học của mỗi 

giảng viên trong trường ĐH, nhu cầu tin của giảng viên được hình thành. Về xác 

định phạm vi nội dung nhu cầu tin, giảng viên cần hiểu rõ vấn đề nội dung mà giảng 

viên cần tìm kiếm để thực hiện các nhiệm vụ, phụ thuộc vào đặc điểm nhóm giảng 

viên khác nhau (nhóm giảng dạy và NCKH, nhóm học tập, nhóm cán bộ lãnh đạo, 

quản lý).  

Điểm đặc trưng đầu tiên trong HVTT của giảng viên đó là về hành vi xác 

định nhu cầu tin của giảng viên mang tính thường xuyên, ổn định, chuyên sâu, cập 
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nhật và hiện đại. Mức độ thường xuyên được thể hiện qua nhiệm vụ giảng dạy, 

NCKH và tự học nâng cao trình độ thường xuyên của nhà trường. Trong hoạt động 

giảng dạy, giảng viên thường xuyên cập nhật đề cương, bài giảng, cập nhật kiến 

thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy phù hợp, v.v... Tương tự, hoạt động 

NCKH cũng luôn đòi hỏi tính mới trong nghiên cứu của giảng viên, thúc đẩy giảng 

viên luôn cập nhật và học hỏi, đặc biệt trong bối cảnh các trường ĐH định hướng 

trở thành ĐH nghiên cứu trong nước và quốc tế.Những yêu cầu về việc trau dồi 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng là một yếu tố tạo nên tính thường xuyên của 

hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên.  

Bên cạnh đó, tính ổn định trong hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên 

chính là việc giảng viên lựa chọn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đang giảng 

dạy, nghiên cứu hay tự học. Nghĩa là, nhu cầu tin của giảng viên sẽ ít có sự biến 

động khi xác định phạm vi nhu cầu tin và thời điểm thể hiện nhu cầu tin.  

Ngoài ra, tính chuyên sâu trong nhu cầu tin của giảng viên cũng thể hiện rất 

rõ, bởi lẽ đặc thù mỗi giảng viên giảng dạy, nghiên cứu trong từng chuyên ngành cụ 

thể, điều này tác động đến quá trình hình thành phạm vi nội dung nhu cầu tin của 

giảng viên. Chẳng hạn, những giảng viên giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành 

luật quốc tế, giảng viên sẽ có khuynh hướng giới hạn phạm vi nguồn thông tin cung 

cấp liên quan đến chuyên môn hoặc một số thông tin liên ngành.  

Chính sự khác biệt đặc thù này cho thấy, giảng viên cần có một nguồn thông 

tin có khả năng đáp ứng được nhu cầu thường xuyên, ổn định, mang tính chuyên 

sâu, hiện đại và cập nhật. Trong đó, TVĐH là một nguồn thông tin phù hợp và có 

khả năng đáp ứng được những đặc thù trong HVTT của giảng viên, có thể cung cấp 

thông tin một cách chủ động và thường xuyên đến giảng viên như những tài liệu, 

sản phẩm, dịch vụ TT-TV liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực chuyên môn mà giảng 

viên giảng dạy, nghiên cứu. Đồng thời, trong các trường ĐH, giữa giảng viên và 

TVĐH luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều hoạt động chuyên môn (biên soạn bài 

giảng, cập nhật đề cương môn học, báo cáo chuyên đề, viết bài báo, thực hiện đề 

tài, v.v...).  
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Để giai đoạn này vận hành hiệu quả trong mô hình, từ bản thân mỗi giảng viên 

cần nhận thức rõ các yêu cầu về vai trò, nhiệm vụ của mình trong môi trường giáo dục. 

Đồng thời, các trường ĐH cần có giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện bối cảnh 

hình thành nhu cầu tin của giảng viên, thúc đẩy giảng viên tìm kiếm, sử dụng và chia 

sẻ thông tin. Đặc biệt, TVĐH trở thành nguồn thông tin hữu ích để giảng viên tìm kiếm 

khi có nhu cầu tin.  

 Yếu tố ảnh hƣởng 

Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên chịu sự tác động trực tiếp và gián 

tiếp của các nhóm yếu tố cơ bản bao gồm nhóm yếu tố văn hoá, nhóm yếu tố xã hội, 

nhóm yếu tố tâm lý và nhóm yếu tố cá nhân. Ở mức độ trực tiếp, hành vi này được 

xác định và chịu tác động từ đặc thù công việc của từng giảng viên, những yêu cầu 

đặt ra đối với công tác giảng dạy (phương pháp giảng dạy, chất lượng đào tạo người 

học, v.v...), NCKH (công bố khoa học, thực hiện đề tài, dự án, v.v...) hoặc tự học 

nâng cao trình độ. Đây là nhóm yếu tố xuất phát từ chính bối cảnh hình thành nhu cầu 

tin của giảng viên trong các trường ĐH và yêu cầu nhiệm vụ công việc của giảng 

viên (giảng dạy, NCKH và tự học). Chẳng hạn, khi giảng viên đồng thời vừa tham 

gia giảng dạy, vừa NCKH và vừa tự học nâng cao trình độ và vừa giữ vai trò là nhà 

quản lý cấp trường, khoa, bộ môn, nhu cầu tin của giảng viên sẽ được hình thành và 

thể hiện nhiều hơn so với những giảng viên chỉ thực hiện một vai trò cụ thể.  

 Yêu cầu đối với hành vi xác định nhu cầu tin 

Trong mô hình HVTT chuẩn, HVTT của giảng viên cần đạt được các yêu cầu 

về hành vi nhận diện đầy đủ nhu cầu tin và trình bày được nhu cầu tin trước khi tìm 

kiếm thông tin. Các yêu cầu này thể hiện ở hành vi của giảng viên khi xác định được 

vấn đề quan tâm, loại thông tin mà giảng viên cần tìm. Đặc biệt, giảng viên có hành 

vi hoàn toàn chủ động thể hiện nhu cầu tin bằng các yêu cầu tin cụ thể.   

 Giai đoạn 2: Tìm kiếm thông tin 

 Mô tả giai đoạn và cơ chế vận hành 

Giai đoạn tìm kiếm thông tin bao gồm (1) lựa chọn nguồn thông tin, (2) tra 

cứu thông tin và (3) chọn lọc, xử lý và đánh giá thông tin. Việc xác định nguồn thông 

tin được hình thành sau khi giảng viên xác định được nhu cầu tin của mình. giảng 
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viên lựa chọn các nguồn thông tin khác nhau như TVĐH, nguồn tin trên mạng 

Internet, nguồn tin từ các nhà cung cấp dịch vụ thông tin hoặc các nguồn thông tin từ 

đồng nghiệp, người học, tủ sách cá nhân, v.v... Như vậy, gắn liền với khả năng vận 

hành của giai đoạn này chính là vai trò của nguồn thông tin. Trong đó, TVĐH được 

lựa chọn là nguồn thông tin ưu tiên để giảng viên thoả mãn nhu cầu tin của mình. Sau 

đó, giảng viên có thể sử dụng và khai thác từ các nguồn theo thứ tự ưu tiên.  

Hơn nữa, sự khác biệt trong HVTT của giảng viên được thể hiện qua hành vi 

tìm kiếm thông tin với ít sự nỗ lực. Dựa trên quy luật nỗ lực tối thiểu có thể dễ dàng 

nhận thấy, giảng viên luôn đặt mục tiêu dành thời gian ít nhất để tìm kiếm từ nguồn 

thông tin đáng tin cậy nhất để thu nhận được kết quả tốt nhất. giảng viên sẽ luôn ưu 

tiên lựa chọn nguồn thông tin có khả năng hỗ trợ giảng viên tìm kiếm thông tin một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, nguồn thông tin này có thể giúp giảng viên 

tra cứu thông tin thuận tiện thông qua các công cụ tra cứu hoặc họ sẵn sàng chi trả 

các dịch vụ hỗ trợ để có được thông tin mà họ cần. Khi đó, 80% thông tin thoả mãn 

yêu cầu tin của giảng viên được tìm thấy trong 20% nguồn thông tin phù hợp.  

Do vậy, xem xét và đối sánh với các nguồn thông tin khác, TVĐH chính là 

một nguồn thông tin hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu của hành vi tìm 

kiếm thông tin của giảng viên. Cụ thể, TVĐH có thể cung cấp cho giảng viên những 

sản phẩm, dịch vụ TT-TV phù hợp, trang bị cho giảng viên những kiến thức, kỹ 

năng cần thiết khi tìm kiếm, tra cứu thông tin, giúp giảng viên có thể tiết kiệm được 

thời gian tra cứu, đánh giá và chọn lọc kết quả tìm kiếm.  

Sau khi xác định nguồn thông tin là TVĐH, giảng viên sẽ thực hiện hành vi 

tra cứu thông tin trong TVĐH. Hành vi tra cứu thông tin của giảng viên được thực 

hiện trực tiếp hoặc gián tiếp. Giảng viên thực hiện hành vi tra cứu trực tiếp khi sử 

dụngcác công cụ tra cứu tin như hệ thống tìm tin, tài liệu tra cứu... để tự tìm tin. Khi 

đó, giảng viên cần có những kỹ năng tra cứu thông tin như cách biểu đạt yêu cầu tin, 

lập biểu thức tìm tin, v.v... Với hành vi tra cứu gián tiếp, đối với những giảng viên 

không có nhiều thời gian để tự tìm tin có thể sử dụng các dịch vụ TT-TV của 

TVĐH. Các dịch vụ này có thể bao gồm dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc 

(SDI), dịch vụ tra cứu tin, dịch vụ hỏi đáp, tư vấn thông tin, v.v... Đây cũng chính 



 111 

điểm khác biệt trong hành vi tra cứu tin của giảng viên bởi lẽ khi không có thời gian 

tự tìm tin, họ sẵn sàng chi trả để có được thông tin phù hợp.  

Khi kết thúc hành vi tra cứu thông tin, giảng viên sẽ nhận được kết quả tìm 

tin. Kết quả này được giảng viên xử lý, đánh giá và chọn lọc. Khi đó, có 2 trường 

hợp có thể xảy ra, một là giảng viên tìm được thông tin thích hợp, hai là giảng viên 

không tìm được thông tin. Với trường hợp giảng viên tìm được thông tinthích hợp 

với yêu cầu tin, HVTT của giảng viên tiếp tục biểu hiện cụ thể hơn (hành vi chọn 

lọc, hành vi đọc lướt, hành vi đọc sâu, và hành vi tích trữ thông tin). Ngược lại, nếu 

giảng viên chưa tìm thấy thông tin thích hợp, giai đoạn này sẽ được lặp lại cho đến 

khi giảng viên tìm được thông tin thích hợp.  

 Yếu tố ảnh hƣởng 

Trong mô hình HVTT chuẩn của giảng viên, hành vi tìm kiếm thông tin của 

giảng viên chịu sự chi phối và tác động bởi các yếu tố chính như mức độ hiểu biết 

các nguồn tin, các kỹ năng tra cứu thông tin và quỹ thời gian của giảng viên. Cụ thể, 

giảng viên thường có khuynh hướng mong muốn tiết kiệm thời gian, tìm kiếm ở các 

nguồn thông tin quen thuộc. Đặc biệt, kỹ năng tìm kiếm thông tin giữ vai trò quan 

trọng khi giảng viên tra cứu tin (trực tiếp, gián tiếp).  

 Yêu cầu đối với hành vi tìm kiếm thông tin 

Đối với giai đoạn tìm kiếm thông tin, giảng viên phải thể hiện thành thạo trong 

việc xác định và đánh giá nguồn thông tin (đặc điểm nguồn thông tin, tiêu chí lựa 

chọn và khả năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin; đặc điểm loại hình tài 

liệu; đánh giá và chọn lọc được các nguồn thông tin phù hợp). Đồng thời, ở giai đoạn 

này đòi hỏi hành vi của giảng viên phải đạt ở mức độ thành thạo khi xây dựng chiến 

lược tìm kiếm thông tin, lập biểu thức tìm tin kết hợp nhiều toán tử; chọn lọc và đánh 

giá được kết quả tìm và điều chỉnh cách tìm; đánh giá được tính thích hợp và đầy đủ 

của thông tin tìm được so với yêu cầu tin và chọn lọc thông tin có giá trị nhất.  

 Giai đoạn 3: Sử dụng và chia sẻ thông tin  

 Mô tả giai đoạn và cơ chế vận hành 

Đối với hành vi sử dụng thông tin: Hành vi sử dụng thông tin là giai đoạn 

tiếp theo sau khi giảng viên tìm được thông tin. Ở giai đoạn này, giảng viên sẽ khai 
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thác giá trị của thông tin để thực hiện hoạt động giảng dạy, NCKH, tự học và các 

hoạt động khác. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong mô hình HVTT của giảng viên. 

Hành vi sử dụng thông tin của giảng viên cũng là một điểm đặc trưng rõ nét 

trong HVTT của giảng viên. Trước hết, hành vi sử dụng thông tin phải đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản về mục đích và cách sử dụng thông tin. 

Thứ nhất, hành vi sử dụng thông tin của giảng viên cần có mục đích rõ ràng, 

cụ thể. Yêu cầu này được hiểu là các thông tin mà giảng viên tìm được phải được sử 

dụng nhằm phục vụ mục đích như cập nhật bài giảng, viết bài báo khoa học, biên 

soạn giáo trình, đề cương nghiên cứu, hướng dẫn người học nghiên cứu, tự tích luỹ 

kiến thức, v.v...).  

Thứ hai, cách sử dụng thông tin liên quan đến kỹ năng trích dẫn, kỹ năng đọc 

hiểu, kỹ năng chọn lọc thông tin, v.v... Đặc biệt, việc đảm bảo tuân thủ các vấn đề 

liên quan đến bản quyền, đạo đức nghiên cứu rất quan trọng đối với giảng viên khi 

sử dụng thông tin để thực hiện các hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học. Giảng 

viên cần chú ý đến các vấn đề như việc tái sử dụng tài liệu được bảo vệ bản quyền, 

kỹ năng trích dẫn thông tin, kỹ năng trình bày nguồn tài liệu tham khảo, v.v... Trong 

giai đoạn này, vai trò của TVĐH được thể hiện rất rõ qua việc cung cấp thông tin, 

hướng dẫn, giúp có thể hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng thông tin và đồng thời có thể 

sáng tạo nên những thông tin có giá trị phái sinh.  

Đối với hành vi chia sẻ thông tin: Sự khác biệt đặc trưng trong HVTT của 

giảng viên được thể hiện qua hành vi chia sẻ thông tin. Hành vi chia sẻ thông tin của 

giảng viên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây.  

Một là, đối tượng được chia sẻ đa dạng. Việc chia sẻ thông tin phải được 

diễn ra thường xuyên với đồng nghiệp và người học trong các trường ĐH. Bên cạnh 

đó, giảng viên cũng có thể chia sẻ thông tin những người quan tâm và cộng đồng 

nói chung.  

Hai là, cách thức chia sẻ thông tin của giảng viên bao gồm chia sẻ thông tin 

trực tiếp và chia sẻ thông tin gián tiếp. Hành vi chia sẻ thông tin trực tiếp có thể 

thông qua việc giảng viên truyền đạt kiến thức môn học với người học trên lớp học; 

trao đổi thông tin, toạ đàm khoa học, thuyết trình vấn đề nghiên cứu với đồng 
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nghiệp; phối hợp thực hiện các công trình NCKH với đồng nghiệp, người học, v.v... 

Hành vi này thường thực hiện qua các kênh chia sẻ trực tiếp bằng lời nói, văn bản, 

v.v... Đối với hành vi chia sẻ thông tin gián tiếp, giảng viên chia sẻ với đồng nghiệp, 

người học, cộng đồng học thuật những sản phẩm thông tin khoa học cụ thể như bài 

báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học, kết quả NCKH, bài giảng, 

v.v... với sự hỗ trợ từ nhà trường, TVĐH như là một kênh thông tin trung gian.  

Ba là, lựa chọn kênh chia sẻ thông tin phù hợp cũng là yêu cầu quan trọng để 

giảng viên có hành vi chia sẻ thông tin. Để thực hiện hành vi chia sẻ, ngoài các kênh 

phổ biến như mạng xã hội, Google Scholar, thư điện tử... giảng viên cần có sự hỗ trợ 

tích cực từ TVĐH. TVĐH chính là nơi trung gian giúp giảng viên chia sẻ thông tin (ví 

dụ: TV phối hợp cung cấp cho giảng viên các dịch vụ như xây dựng CSDL môn học, 

dịch vụ hồ sơ nghiên cứu của từng giảng viên, báo cáo chuyên đề, v.v...). Chẳng hạn, 

với dịch vụ xây dựng hồ sơ nghiên cứu của từng giảng viên, giảng viên có thể chia sẻ 

thông tin thông qua việc phối hợp với TVĐH lưu trữ, phổ biến các sản phẩm công bố 

khoa học của mình.  

 Yếu tố ảnh hưởng 

Trong giai đoạn này, ngoài các yếu tố ảnh hưởng khác như quỹ thời gian của 

giảng viên, trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ của giảng viên, v.v..., 

hành vi sử dụng thông tin của giảng viên còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố 

cơ bản đó là hoạt động giảng dạy, hoạt động NCKH, tự học. 

Giai đoạn chia sẻ thông tin của giảng viên chịu ảnh hưởng bởi hầu hết các yếu 

tố, trong đó, nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, tự học của giảng viên và TVĐH có tác 

động lớn đến hành vi chia sẻ thông tin của giảng viên. Khi yêu cầu về nhiệm vụ giảng 

dạy, NCKH và tự học của giảng viên của nhà trường càng cao thì giảng viên càng chú 

trọng nhiều hơn đến việc chia sẻ thông tin với đồng nghiệp và người học. Mỗi giảng 

viên cần chủ động và liên tục cập nhật bài giảng, viết bài báo khoa học, thực hiện đề 

tài nghiên cứu, v.v... Những nhiệm vụ này đòi hỏi giảng viên phải làm việc liên tục và 

chia sẻ thông tin thường xuyên.  

Bên cạnh đó, kênh thông tin trung gian là TVĐH cũng ảnh hưởng đến cách 

thức giảng viên chia sẻ thông tin. Khi TVĐH cung cấp cho giảng viên các sản 
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phẩm, dịch vụ hỗ trợ giảng viên chia sẻ thông tin hiệu quả, giảng viên sẽ tiết kiệm 

được thời gian chia sẻ thông tin. Chính TVĐH sẽ hỗ trợ giảng viên trong việc lưu 

trữ và phổ biến các thông tin đến các nhóm người dùng tin khác nhau. 

Đối với giảng viên, giai đoạn sử dụng và chia sẻ thông tin đòi hỏi giảng viên hiểu 

biết đầy đủ về các vấn đề bản quyền, sử dụng và chia sẻ thông tin; sử dụng thành thạo 

các công cụ hỗ trợ chia sẻ thông tin. Đặc biệt, giảng viên phải biết cách khai thác tối đa 

giá trị của thông tin nhằm sáng tạo ra những thông tin mới, gia tăng vốn kiến thức sẵn có 

trước đó.  

 Yêu cầu đối với hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin  

Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên cần đảm bảo đạt yêu cầu 

về trong việc tuân thủ nghiêm túc các vấn đề bản quyền, đạo văn; các hướng dẫn, 

quy định khi tham khảo, trích dẫn thông tin; sử dụng các công cụ hỗ trợ, phần mềm 

hỗ trợ trích dẫn; đánh giá, chọn lọc và sử dụng hiệu quả các kênh chia sẻ thông tin 

thích hợp.  

Nói tóm lại, mô hình HVTT chuẩn của giảng viên bao gồm 3 giai đoạn 

chính: (1) xác định nhu cầu tin, (2) tìm kiếm thông tin, và (3) sử dụng và chia sẻ 

thông tin. Xuất phát từ hoạt động động giảng dạy, NCKH và tự học, giảng viên hình 

thành nhu cầu tin cho đến việc tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin, và tiếp tục tác 

động trở lại hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học của giảng viên. Mô hình hành vi 

này mang tính chu kỳ diễn ra liên tục và thường xuyên. Tuy nhiên, để mô hình 

HVTT chuẩn của giảng viên có thể vận hành hiệu quả đòi hòi sự tác động từ nhà 

trường và từ các TVĐH và sự chủ động của giảng viên thể hiện qua các biện pháp 

cụ thể.    

3.2. Giải pháp hiện thực hoá mô hình hành vi thông tin của giảng viên 

các trƣờng đại học ở thành phố Hồ Chí Minh 

Để mô hình HVTT của giảng viên có thể vận hành hiệu quả và trở thành mô 

hình HVTT chuẩn với các yêu cầu cụ thể đối với các giảng viên khi xác định nhu 

cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin, cần có các nhóm giải pháp phù hợp, 

bao gồm nhóm giải pháp từ các TVĐH, nhóm giải pháp từ giảng viên và nhóm giải 

pháp từ nhà trường. Đặc biệt, ngoài các nguồn thông tin hỗ trợ cho giảng viên thực 
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hiện các nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, tự học, phục vụ cộng đồng, TVĐH được xem 

là một nguồn thông tin cực kỳ có giá trị đối với giảng viên.  

3.2.1. Nhóm giải pháp đối với thư viện đại học 

3.2.1.1. Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên 

Căn cứ vào kết quả khảo sát từ các TVĐH tại TP. Hồ Chí Minh, các trường 

đều chưa thực sự chú trọng thường xuyên đến việc nghiên cứu HVTT của giảng 

viên. Trong khi đó, việc nghiên cứu HVTT của giảng viên nhằm giúp TVĐH nhận 

diện được những điểm đặc trưng trong HVTT của giảng viên, giúp các TVĐH có 

thể tiến hành các biện pháp tác động tích cực và hiệu quả đến HVTT của giảng viên. 

Biện pháp thực hiện: HVTT của mỗi giảng viên mang những nét đặc trưng 

riêng biệt, thể hiện qua hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên, hành vi tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên. Do vậy, việc nghiên cứu HVTT 

phải được thực hiện tuỳ theo đặc trưng của các nhóm NDT là giảng viên khác nhau 

bao gồm giảng viên là quản lý, giảng dạy và NCKH.  

- Nội dung nghiên cứu HVTT: TV có thể tìm hiểu những đặc điểm của giảng 

viên như đặc điểm cá nhân, nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông 

tin của giảng viên. Đặc biệt, cần làm rõ những nguồn thông tin mà giảng viên đang 

sử dụng hiện nay, lý do họ sử dụng các nguồn này và lý do họ không sử dụng 

TVĐH. Đồng thời, TV cần tìm  hiểu kỳ vọng của giảng viên đối với vốn tài liệu của 

TV, sản phẩm, dịch vụ TT-TV, đội ngũ CBTV, cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

chính sách phục vụ của TV nhằm đáp ứng đầy đủ nhất yêu cầu tin của họ. Đặc biệt, 

TVĐH cần nhận diện được những khó khăn, thuận lợi mà giảng viên thường gặp khi 

tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin. Trên cơ sở đó, TV có những biện pháp tác 

động kịp thời.  

- Phương thức thực hiện: Có thể nghiên cứu HVTT của giảng viên qua các 

phương pháp thực tế như điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn nhóm tập 

trung giảng viên theo từng khoa, bộ môn, lĩnh vực chuyên môn, theo từng nhóm 

giảng viên có cùng chung nhu cầu tin, mục đích sử dụng thông tin; quan sát HVTT 

tại TV, đánh giá nhật ký truy cập, tra cứu thông tin của giảng viên. 
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3.2.1.2. Hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện hiện có 

Kết quả đánh giá của giảng viên về sản phẩm, dịch vụ TT-TV trong các 

trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh ở mức độ tương đối hài lòng. Tuy nhiên, để đáp ứng 

nhu cầu tin chuyên sâu, thường xuyên, ổn định, cập nhật và hiện đại của giảng viên, 

đòi hỏi các TVĐH cần chú trọng đến hoạt động duy trì và phát triển sản phẩm, dịch 

vụ TT-TV mang tính đặc trưng, phù hợp hơn với người dùng tin là giảng viên. Mặt 

khác, chất lượng sản phẩm, dịch vụ TT-TV chính là một trong những tiêu chí đánh 

giá hiệu quả hoạt động của TVĐH.  

Biện pháp thực hiện: Đối với hiện trạng phục vụ thông tin của các TVĐH hiện 

nay, các nhóm sản phẩm, dịch vụ mà TVĐH có thể thực hiện bao gồm nhóm sản 

phẩm, dịch vụ TT-TV cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nhóm sản 

phẩm, dịch vụ TT-TV hỗ trợ hoạt động NCKH và tự học, nhóm sản phẩm, dịch vụ tư 

vấn, huấn luyện, hỗ trợ hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên.  

 Hoàn thiện cẩm nang, sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện 

- Nội dung sản phẩm: TV cần xây dựng và phổ biến rộng rãi cẩm nang 

hướng dẫn sử dụng TV, tìm kiếm và khai thác thông tin. Thực tế cho thấy, một số 

TV đã có xây dựng cẩm nang và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin dành cho người 

dùng tin của TV nói chung, tuy nhiên, đối với giảng viên, việc xây dựng một cẩm 

nang có tính chất đặc thù dành riêng cho đối tượng người dùng tin là giảng viên 

chưa được thực hiện. Chính vì vậy, ngoài cẩm nang hướng dẫn sử dụng TV chung, 

các TVĐH có thể tích hợp xây dựng riêng một phần nội dùng trong cẩm nang dành 

cho giảng viên nhằm giúp giảng viên tập trung khai thác những nguồn lực chính 

phục vụ nhu cầu giảng dạy, NCKH và tự học của giảng viên.  

Ngoài những nội dung chính của cẩm nang, sổ tay hiện có như giới thiệu TV, 

nguồn lực hiện có của TV, cách thức khai thác các nguồn lực, TVĐH cần chú trọng 

đến nhóm nội dung dành cho giảng viên bao gồm việc khai thác, tìm kiếm, tra cứu 

các CSDL, tài liệu điện tử, v.v... phù hợp với các đặc điểm HVTT của giảng viên.  

- Phương thức cung cấp sản phẩm: Cẩm nang được cung cấp theo từng 

nhóm đối tượng giảng viên là người dùng tin khác nhau (nhóm quản lý, nhóm giảng 
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dạy, NCKH và tự học) với những nguồn lực thông tin khác nhau. Thông thường, 

các TV cung cấp bản giấy, bản điện tử đến giảng viên để sử dụng hoặc TV có thể 

cập nhật sổ tay trên website của TV. Để thuận tiện và dễ dàng hơn đối với giảng 

viên giảng viên trong quá trình sử dụng TV để tìm kiếm thông tin, các TVĐH có thể 

tích hợp cẩm nang hướng dẫn bằng phần mềm ứng dụng trên điện thoại, máy tính 

bảng cá nhân của giảng viên, giúp giảng viên có thể sử dụng ở những thời điểm, 

không gian khác nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tài liệu theo môn học 

- Nội dung dịch vụ: Một trong những dịch vụ mà TV hiện nay cần quan tâm 

và xây dựng đó là dịch vụ cung cấp tài liệu theo môn học/ học phần. Các TVĐH 

cần chú trọng hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ giảng viên trong quá trình giảng dạy như 

biên soạn đề cương môn học, thiết kế bài giảng, hỗ trợ người học, phương pháp 

giảng dạy và tổ chức lớp học, v.v... Đây được xem là CSDL môn học bao gồm các 

loại hình tài liệu như giáo trình, bài giảng, đề cương môn học, kế hoạch học tập, 

v.v... nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy của giảng viên. Dịch vụ được xây dựng 

nhằm giúp giảng viên có thể chia sẻ thông tin với người học bằng các cách thức 

khác nhau, trong đó thông qua sự hỗ trợ của TVĐH.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ: vào đầu mỗi học kỳ, TV trường cần chủ động 

phối hợp với giảng viên phụ trách môn học cụ thể rà soát, chọn lọc và thống nhất danh 

mục tài liệu của từng môn học cụ thể (bao gồm đề cương môn học, bài giảng, giáo 

trình chính, tài liệu tham khảo mà giảng viên yêu cầu sinh viên đọc, bài tập thực hành, 

v.v...). Việc phối hợp này được thực hiện dựa trên các quy định, yêu cầu chung từ nhà 

trường, thể hiện rõ trách nhiệm của giảng viên khi cung cấp các tài liệu cho TV lưu trữ.  

- Nhân sự thực hiện: CBTV liên lạc sẽ là những người phụ trách chính để có 

những trao đổi, thống nhất với giảng viên trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, giảng 

viên cần có sự chủ động phối hợp với CBTV liên lạc trong các trường hợp cụ thể, 

chẳng hạn, đề nghị bổ sung, điều chỉnh các tài liệu đã cung cấp; đề nghị bổ sung các 

tài liệu tham khảo mới; cung cấp tài liệu phục vụ cho các môn học mới được phân 

công, v.v... Nhằm đảm bảo các vấn đề liên quan đến bản quyền khi chia sẻ và sử 

dụng, CBTV liên lạc cần làm rõ với giảng viên các thông tin cần thiết.  
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 Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ giảng viên tra cứu, tìm kiếm thông 

tin trong hệ thống tìm tin tại các thư viện đại học  

- Nội dung dịch vụ: Dịch vụ hỗ trợ giảng viên tra cứu, tìm kiếm thông tin 

trong hệ thống tìm tin tại các TVĐH cung cấp cho giảng viên các công cụ hỗ trợ 

giảng viên tra cứu, các hướng dẫn tra cứu tin do TV cung cấp và các kênh thông tin 

phản hồi.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ: Để thực hiện được dịch vụ này, đòi hỏi 

CBTV hiểu rõ công cụ tra cứu và cấu trúc hệ thống tra cứu, từ đó giúp CBTV có thể 

thực hiện được yêu cầu tìm tin, có được kết quả tìm tin phù hợp dành cho giảng 

viên, khai thác tối đa hiệu quả của công cụ tìm tin mang lại. Ngoài ra, người CBTV 

cần hiểu được HVTT của giảng viên biểu hiện ở mức độ nào hay loại hình nào.  

Khi đã xác định từng loại hình HVTT của giảng viên, CBTV là người chủ 

động tiếp cận và tác động vào hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên trong hệ 

thống tìm tin của TV. Chẳng hạn, ở hành vi đọc lướt sâu, CBTV góp phần quyết 

định việc giảng viên tiếp tục hay không tiếp tục đọc tài liệu khi họ đọc phần tóm tắt 

hay tiêu đề của tài liệu dựa trên bản tóm tắt tài liệu và cung cấp cho giảng viên. 

Giảng viên sẽ đọc toàn văn tài liệu đó khi họ nhận thấy phần tóm tắt phù hợp với 

nhu cầu tin của họ. Do đó, CBTV cần phải đảm bảo có những kỹ năng về tóm tắt tài 

liệu một cách đầy đủ, cô đọng, chính xác nhất trước khi tạo các bản tóm tắt cung 

cấp cho giảng viên.  

Tương tự, ở hành vi tích trữ khi giảng viên có nhu cầu thu thập và lưu trữ tài 

liệu trước khi họ bắt đầu đọc, CBTV cần hỗ trợ giảng viên ở các nhiệm vụ sau: thứ 

nhất, CBTV cần giúp giảng viên hiểu rõ và sử dụng hiệu quả các công cụ tra cứu 

như hệ thống mục lục trực tuyến, danh mục tài liệu mới, hay cách thức tra cứu tin 

để giảng viên có thể chủ động tìm tài liệu phù hợp. Thứ hai, việc lưu trữ tài liệu từ 

quá trình tìm kiếm của giảng viên giảng viên cũng cần sự hỗ trợ từ CBTV. Cụ thể, 

CBTV cần cung cấp các hướng dẫn về kỹ năng thông tin hay phần mềm ứng dụng 

trong quản lý nguồn thông tin số trong đó bao gồm kỹ năng tìm và lưu trữ thông tin 

một cách khoa học và logic.  
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Ngoài ra, đối với hành vi thải hồi của giảng viên, CBTV cần có sự định 

hướng và hướng dẫn giảng viên ngay từ thao tác tìm kiếm đầu tiên, cách thức đặt 

biểu thức tìm hay cách thức sử dụng thuật ngữ, toán tử tìm kiếm.  

 Hoàn thiện dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc (SDI) 

Từ hạn chế của giảng viên trong quá trình thể hiện nhu cầu tin cho thấy, các 

TVĐH có thể chủ động làm rõ nhu cầu tin của giảng viên bằng các yêu cầu tin cụ 

thể, đồng thời tiến hành các dịch vụ hỗ trợ giảng viên như dịch vụ phổ biến thông 

tin có chọn lọc. Dịch vụ này nhằm cung cấp cho giảng viên thông tin có nội dung và 

hình thức đã được xác định từ trước một cách chủ động và định kỳ. Dịch vụ này 

góp phần đáp ứng được nhu cầu tin thường xuyên và ổn định của giảng viên tại các 

trường ĐH.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ: Sau khi giảng viên hình thành nhu cầu tin, 

họ sẽ trình bày yêu cầu tin với TV. Cán bộ thư viện sẽ trao đổi cụ thể để làm rõ nhu 

cầu tin và yêu cầu tin của giảng viên, đồng thời tiến hànhxây dựng hồ sơ người 

dùng tin của giảng viên bao gồm thông tin của giảng viên, yêu cầu cụ thể về lĩnh 

vực, vấn đề mà giảng viên quan tâm. Sau đó, CBTV sẽ tìm kiếm thông tin theo yêu 

cầu của giảng viên và phổ biến thông tin đến giảng viên dưới hình thức văn bản 

hoặc file điện tử vào thời gian mà giảng viên yêu cầu. Dịch vụ này sẽ được thực 

hiện dựa trên sự thoả thuận về thời gian, cách thức và kênh cung cấp dịch vụ giữa 

giảng viên và TVĐH. 

- Kênh phân phối: Kênh phân phối dịch vụ này bao gồm thư điện tử của cá 

nhân giảng viên, các mạng xã hội như Facebook, Twitter, v.v... ; cung cấp trực tiếp 

theo địa chỉ của giảng viên. Đồng thời, giảng viên sẽ có những phản hồi về chất 

lượng dịch vụ thông qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi nhận được thông 

tin theo yêu cầu. 

3.2.1.3. Phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện mới  

 Xây dựng bộ sưu tập chuyên đề, ngành đào tạo, lĩnh vực chuyên môn 

Kết quả khảo sát cho thấy, giảng viên thường có xu hướng tìm kiếm, chọn 

lọc và lưu trữ, sử dụng thông tin theo chủ đề mà họ quan tâm và tuỳ thuộc vào vai 
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trò của từng nhóm giảng viên (nhóm lãnh đạo, quản lý; nhóm giảng dạy, nghiên cứu 

và nhóm học tập). Do vậy, xây dựng bộ sưu tập theo chuyên đề, ngành đào tạo, lĩnh 

vực chuyên môn cung cấp cho giảng viên những tài liệu phục vụ cho lĩnh vực đào 

tạo và nghiên cứu cụ thể là cần thiết.  

- Phương thức tạo lập sản phẩm: Việc xây dựng các bộ sưu tập này cần dựa 

trên nhu cầu tin đặc trưng của từng nhóm giảng viên quản lý, giảng viên nghiên 

cứu, hay nhóm giảng viên giảng dạy. Để làm được điều này, CBTV cần tìm hiểu 

trước yêu cầu tin, mối quan tâm của giảng viên trước khi thực hiện dịch vụ này 

thông qua việc thực hiện các cuộc khảo sát nhỏ về vấn đề thông tin, nhu cầu tin của 

giảng viên. Đồng thời, các TV cũng cần làm rõ về sự chủ động của giảng viên khi 

đặt các yêu cầu tin đối với giảng viên. Chẳng hạn, giảng viên đang thực hiện biên 

soạn môn học mới, ngành học mới, hoặc thực hiện đề tài NCKH và cần số liệu, tài 

liệu cụ thể về vấn đề nghiên cứu, giảng viên có thể gửi yêu cầu đến TV thông qua 

các kênh thông tin của TV. Trên cơ sở đó, TV trường tạo lập các bộ sưu tập chuyên 

ngành cung cấp theo yêu cầu của giảng viên.  

Đồng thời, CBTV cũng cần tiếp cận giảng viên để có sự trao đổi, thống nhất 

trong xây dựng bộ sưu tập chuyên ngành phù hợp, hướng dẫn giảng viên khai thác 

và sử dụng các bộ sưu tập, vốn tài liệu. CBTV cần có sự chủ động phối hợp và liên 

hệ với phòng quản lý khoa học của các trường ĐH để tổng hợp được các vấn đề 

nghiên cứu mà giảng viên đang quan tâm. 

Hình thức bộ sưu tập: bộ sưu tập gồm những tài liệu được lưu trữ tại TVĐH, 

bộ sưu tập liên kết giữa các trường ĐH, các khoa, bộ môn có cùng chuyên ngành, 

bộ sưu tập dưới hình thức là tủ sách lưu động được đặt tại các khoa, bộ môn.  

- Kênh phân phối: Về cách thức để cung cấp bộ sưu tập đến giảng viên, 

giảng viên có thể trực tiếp đến TV để sử dụng bộ sưu tập hoặc thông qua CSDL do 

TV tạo lập; ngoài ra, TV cũng có thể bố trí tủ sách lưu động tại văn phòng các khoa, 

bộ môn có nhu cầu với sự hỗ trợ nhân sự phục vụ từ các khoa, bộ môn.  

Biện pháp này đòi hỏi các TVĐH mất rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực 

để phục vụ. Tuy nhiên, với đặc trưng HVTT của giảng viên tại các trường ĐH hiện 

nay cho thấy, để kích thích giảng viên có thể tiếp cận đến các nguồn lực thông tin của 
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TV nhiều hơn, đây được xem là một giải pháp cần thiết. Đồng thời, TV có thể phối 

hợp với đội ngũ giảng viên tại khoa để cùng thực hiện cung cấp bộ sưu tập này.  

 Xây dựng danh mục công bố khoa học theo ngành, lĩnh vực 

Trong NCKH, việc giảng viên xác định ý tưởng nghiên cứu tránh trùng lặp 

và mang tính kế thừa đòi hỏi giảng viên phải có cách nhìn bao quát về hiện trạng xu 

hướng nghiên cứu trước đó. Do vậy, các TVĐH có thể hỗ trợ giảng viên bằng cách 

xây dựng danh mục công bố khoa học theo ngành, lĩnh vực cung cấp thông tin định 

hướng nghiên cứu dành cho giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ trong giai đoạn 

tích luỹ kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng NCKH. Sản phẩm này phù hợp với 

nhóm giảng viên nghiên cứu và học tập.  

- Phương thức xây dựng sản phẩm: Để thực hiện được giải pháp này, TV cần 

phối hợp với các phòng ban liên quan hoạt động NCKH nhằm cung cấp danh mục các 

sản phẩm đã công bố, danh mục đề tài NCKH đã được nghiệm thu, hướng nghiên cứu 

đã được thực hiện, giúp giảng viên có thể xác định được phạm vi và đối tượng nghiên 

cứu phù hợp để tránh trùng lặp. Ngoài ra, TV có thể đề xuất sự hỗ trợ từ các giảng viên 

có kinh nghiệm NCKH lâu năm về việc định hướng cho giảng viên trẻ các ý tưởng 

nghiên cứu mới.  

- Kênh phân phối: TV có thể cung cấp danh mục này thường xuyên, hoặc 

trước thời điểm giảng viên đăng ký đề tài NCKH các cấp. Cách thức cung cấp danh 

mục có thể trực tiếp khi giảng viên có yêu cầu, hoặc TV sử dụng các cách thức như 

gởi danh mục dạng bản giấy, file mềm qua email, Facebook, v.v... của giảng viên và 

công bố trên website, Facebook, bản tin của TV.  

 Xây dựng dịch vụ huấn luyện, đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên còn 

nhiều hạn chế. Giảng viên thường ít có thời gian để đến tham dự các buổi hướng dẫn 

kiến thức thông tin trực tiếp tại TV. Ngoài ra, một vài TV cũng chưa thực sự chú trọng 

đến chất lượng và hiệu quả của dịch vụ huấn luyện, đào tạo kiến thức thông tin trực 

tuyến. Do vậy, các TV cần phải có sự đa dạng trong dịch vụ huấn luyện kiến thức 

thông tin trực tuyến cho giúp giảng viên có thể xác định nhu cầu tin, xác định chiến 
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lược tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ thông tin hiệu quả trong quá trình thực hiện 

các nhiệm vụ. Để đánh giá tính khả thi của giải pháp, luận án cũng đã tiến hành thử 

nghiệm Dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành Journal of Cross-

Cultural Psychology tại TV trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

Toàn bộ quy trình và kết quả thử nghiệm dịch vụ được trình bày trong phụ lục 9, 10, 

11, 12, 13, 14).  

Dịch vụ huấn luyện, đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến được xây dựng với 

mục tiêu giúp giảng viên (1) xác định nhiệm vụ tìm kiếm thông tin: xác định nhu cầu 

tin, cách trình bày yêu cầu tin, nhận diện được đặc điểm của các loại thông tin; (2) 

Xác định được chiến lược tìm kiếm thông tin hiệu quả, xác định và lựa chọn các 

nguồn thông tin thích hợp nhất đối với giảng viên; (3) Sử dụng và chia sẻ thông tin 

ở các mức độ khác nhau (tổng hợp, tái tạo thông tin thành những sản phẩm có giá 

trị, đối tượng chia sẻ, nội dung thông tin có thể chia sẻ, vấn đề bản quyền và sở hữu 

trí tuệ,v.v...); (4) Đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng và chia sẻ thông tin (so 

với trước khi chưa có thông tin).  

Ngoài nội dung hướng dẫn sử dụng các nguồn lực của TV, sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ TT-TV hiện có của TV, chương trình huấn luyện kiến thức thông tin 

trực tiếp bao gồm hướng dẫn về cách trích dẫn nguồn thông tin, các kỹ thuật tìm kiếm 

thông tin cơ bản, nâng cao, cách tìm kiếm thông tin hiệu quả từ các nguồn khác nhau 

như Internet, đồng nghiệp; cách đánh giá các nguồn thông tin, đạo đức thông tin trong 

quá trình tìm kiếm, sử dụng thông tin như trích dẫn nguồn tin đúng quy định, không vi 

phạm bản quyền. TVĐH có thể xây dựng các dịch vụ hỗ trợ, định hướng HVTT cho 

giảng viên như xây dựng ma trận đánh giá nguồn thông tin. Bảng ma trận này được 

hiểu là sự so sánh, đối chiếu các nguồn tìm thông tin mà giảng viên thường sử dụng 

cùng với các tiêu chí đánh giá tương ứng. Trên cơ sở đó, giảng viên có thể chọn lọc và 

quyết định khai thác nguồn thông tin nào phù hợp với từng yêu cầu tin cụ thể.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ: Để đảm bảo sự tương tác và phản hồi từ giảng 

viên khi sử dụng dịch vụ, TV có thể thực hiện thông qua các biện pháp như định hướng 

vấn đề như hướng dẫn người dùng tin các kỹ năng thông tin thông qua việc giải quyết 
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một vấn đề thực tế, ví dụ như cách xác định yêu cầu tin và tìm tin trong một CSDL cụ 

thể để thực hiện một báo cáo chuyên đề hay làm một đề tài nghiên cứu khoa học; Các 

hình thức học tập tích cực với các bài tập trực tuyến, thi đố, trò chơi…; Mô phỏng tình 

huống thông qua việc hướng dẫn cách thực hiện một số thao tác hoặc công đoạn cụ thể, 

ví dụ thao tác gia hạn mượn tài liệu, đăng ký sử dụng dịch vụ mượn liên TV, các bước 

tạo một danh mục tài liệu tham khảo… [11, tr. 3-6).  

- Kênh phân phối: Về hình thức triển khai, chương trình huấn luyện, đào tạo 

kiến thức thông tin trực tuyến có thể được thực hiện thông qua hình thức hướng dẫn 

trực tuyến qua các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, 

v.v...Hình thức này dễ dàng thực hiện và giúp giảng viên có thể tương tác trực tiếp 

và kịp thời đến TV để làm rõ hơn các vấn đề cần trao đổi. Bên cạnh, xây dựng 

chương trình huấn luyện, đào tạo trên website tự học kiến thức thông tin trực tuyến, 

cung cấp sổ tay hướng dẫn trực tuyến sử dụng các nguồn lực thông tin của TV cũng 

là kênh phân phối dịch vụ phù hợp. 

  Xây dựng dịch vụ xử lý dữ liệu nghiên cứu 

Dịch vụ xử lý dữ liệu nghiên cứu hỗ trợ cho giảng viên giúp giảng viên tiết 

kiệm thời gian và công sức thông qua việc CBTV tổng hợp, thu thập tài liệu, cung 

cấp dữ liệu thứ cấp, xử lý số liệu nghiên cứu, xây dựng danh mục tài liệu tham khảo, 

trích dẫn, v.v...; biên dịch tài liệu, hiệu chỉnh bài viết khoa học, v.v... Trong điều kiện 

có thể, TV có thể thực hiện dịch vụ này hỗ trợ giảng viên trong hoạt động NCKH.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ: Đối với dịch vụ xử lý dữ liệu nghiên cứu, 

từ yêu cầu cụ thể của giảng viên trong quá trình thực hiện đề tài NCKH, CBTV dịch 

vụ cho giảng viên. Một số hoạt động giúp giảng viên trong quá trình NCKH như số 

hoá tài liệu, lọc trích dữ liệu, tổng hợp và cung cấp cho giảng viên số liệu nghiên 

cứu, biểu đồ, bảng biểu về chủ đề mà giảng viên đang quan tâm, nghiên cứu. TV 

cũng có thể tạo lập danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định, rà soát, chỉnh 

sửa văn bản, chính tả, xử lý dữ liệu bằng các công cụ hỗ trợ trong từng lĩnh vực 

chuyên ngành, v.v... ; hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ trích dẫn như Endnote, 

Zotero; phối hợp với những giảng viên có kinh nghiệm NCKH để trình bày các báo 
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cáo khoa học về kỹ năng tìm kiếm thông tin trong nghiên cứu, kỹ năng xử lý dữ 

liệu, v.v... Đồng thời, các TV có thể triển khai một số dịch vụ hỗ trợ NCKH của 

giảng viên như hướng dẫn kỹ năng thu thập và hỗ trợ xử lý dữ liệu nghiên cứu, 

hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, tổ chức, sắp xếp và lưu trữ tài liệu khi tìm được. Với 

các dịch vụ này, TV có thể giúp giảng viên tiết kiệm được thời gian tìm kiếm, xử lý 

và lưu trữ tài liệu khi cần thiết. TVĐH có thể liên kết với các tổ chức, TV, CQTT 

đã tạo lập sản phẩm trước đó nhằm tăng khả năng của TV trong hỗ trợ giảng viên 

thực hiện NCKH.  

Đối với dịch vụ biên dịch, hiệu chỉnh bài viết nhằm hỗ trợ giảng viên chuẩn 

hoá hơn trong công bố quốc tế, đòi hỏi sự hợp tác của TV với các đơn vị, khoa có 

đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp.Đối với những giảng viên 

có khả năng ngoại ngữ hạn chế, cách trình bày định dạng bài viết chưa phù hợp, khi 

đó, TV có thể hỗ trợ giảng viên trong quá trình hoàn thiện hình thức, hiệu chỉnh, 

chuyển ngữ bài viết (nếu cần). Tuy nhiên, trong điều kiện CBTV chưa hoàn toàn 

đáp ứng được dịch vụ này, thì việc phối hợp với các giảng viên có khả năngngoại 

ngữ tốt là điều cần thiết.  

Tuỳ theo khả năng, điều kiện cụ thể của từng TV, TVĐH cần có một người 

hoặc đội ngũ CBTV chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ 

TT-TV hỗ trợ NCKH của giảng viên. 

- Kênh phân phối: TV cung cấp dịch vụ trực tiếp (trao đổi trực tiếp, văn bản, 

v.v...) hoặc gián tiếp qua email, trang cá nhân dựa trên yêu cầu cụ thể của mỗi giảng 

viên, đồng thời tiếp nhận phản hồi sau khi giảng viên sử dụng dịch vụ.  

 Xây dựng dịch vụ quản lý hồ sơ nghiên cứu của giảng viên 

Kết quả nghiên cứu HVTT của giảng viên cho thấy, nhiều giảng viên còn 

hạn chế trong hành vi lưu trữ và chia sẻ thông tin, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu nghiên 

cứu. Do vậy, TV có thể xây dựng dịch vụ quản lý hồ sơ nghiên cứu giảng viên, bao 

gồm quản lý dữ liệu nghiên cứu và hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nghiên cứu. Trong đó, dịch 

vụ quản lý 3 nhóm dữ liệu chính, đó là (1) dữ liệu cá nhân của nhà nghiên cứu là 

giảng viên gồm thông tin cá nhân, lý lịch khoa học của giảng viên; (2) dữ liệu 
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nghiên cứu gồm định hướng nghiên cứu và các công trình NCKH mà giảng viên đã 

thực hiện; và (3) hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nghiên cứu đó,cho phép người học, đồng 

nghiệp cùng sử dụng, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu của giảng viên thông qua sự hỗ trợ 

của TVĐH.  

- Phương thức thực hiện dịch vụ 

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của giảng viên: Trước hết, giảng viên sẽ chủ động 

cung cấp dữ liệu cá nhân cho TV lưu trữ bao gồm lý lịch khoa học, thông tin cá 

nhân của giảng viên trong từng năm học và được cập nhật thường xuyên. Đồng 

thời, mỗi giảng viên sẽ có được cung cấp một tài khoản thông tin riêng để giúp 

họ cũng có thể chủ động cập nhật các dữ liệu cá nhân khi thay đổi (trình độ 

chuyên môn, các sản phẩm công bố mới, v.v...).  

Lưu trữ dữ liệu nghiên cứu của giảng viên: Hầu hết mỗi giảng viên đều có 

những sản phẩm công bố khoa học cụ thể như giáo trình, bài báo, đề tài NCKH, báo 

cáo, v.v... Để hỗ trợ giảng viên lưu trữ và tìm kiếm các sản phẩm công bố khoa học 

khi cần thiết, TVĐH tiến hành lưu trữ dữ liệu nghiên cứu của các giảng viên. Tuỳ 

thuộc theo nhu cầu của từng giảng viên, TVĐH có thể hỗ trợ tạo lập các hồ sơ theo 

một chuẩn nhất định do TV xây dựng. TV có thể phân chia dữ liệu nghiên cứu thô 

chưa công bố, tài liệu do giảng viên sưu tầm được từ các nguồn khác, giáo trình, bài 

báo, đề tài NCKH, v.v... theo chủ đề hoặc thời gian công bố. Mỗi công trình là các 

bản file điện tử có thể sử dụng lại, trích xuất, in ấn khi giảng viên cần. Trong khả 

năng cho phép, TV cũng có thể lưu trữ dưới dạng bản giấy tại kho lưu chung của TV. 

Về việc cập nhật dữ liệu, giảng viên sẽ là người chủ động có mối tương tác định kỳ 

hoặc linh hoạt với CBTV khi có nhu cầu bổ sung các công bố khoa học mới. 

Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nghiên cứu: TV cũng có thể hỗ trợ giảng viên trong 

quá trình chia sẻ các dữ liệu nghiên cứu, sản phẩm công bố khoa học đến rộng rãi 

hoặc theo nhóm người dùng tin khác khi có sự thoả thuận và đồng ý của giảng viên. 

Ngoài ra, CBTV cũng có thể phối hợp với giảng viên để chia sẻ dữ liệu qua các 

buổi toạ đàm, trao đổi, chia sẻ dữ liệu NCKH do TV tổ chức. TV cần đảm bảo các 

vấn đề liên quan đến tính bảo mật thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ, bản quyền của 

giảng viên trong quá trình lưu trữ và chia sẻ dữ liệu NCKH.  
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- Kênh phân phối: Dịch vụ này được phổ biến tập trung chủ yếu đến giảng 

viên tham gia NCKH có nhu cầu lưu trữ và chia sẻ dữ liệu NCKH của cá nhân. 

CBTV và giảng viên trực tiếp trao đổi thống nhất về nội dung lưu trữ, cách thức lưu 

trữ, chia sẻ và mức độ chia sẻ dữ liệu của giảng viên. Dịch vụ được thực hiện và 

phân phối thường xuyên và định kỳ.TVĐH có thể tính toán chi phí dịch vụ phù hợp 

theo quy định chung của TV và khả năng chi trả của giảng viên.  

3.2.1.4. Tăng cường hoạt động quảng bá của thư viện đại học đối với giảng viên 

Kết quả khảo sát, phỏng vấn và thực nghiệm cho thấy, nhiều giảng viên 

không biết đến hoặc không biết đầy đủ các nguồn lực thông tin của TV cũng như 

không xem xét TVĐH là nguồn thông tin hữu ích. Nhằm giúp giảng viên hiểu rõ về 

khả năng đáp ứng của TVĐH đối với nhu cầu tin của giảng viên, phát huy tối đa giá 

trị của nguồn lực thông tin đối với quá trình hoàn thiện HVTT của giảng viên tại 

các trường ĐH, việc tăng cường hoạt động quảng bá của TV đến với giảng viên là 

cực kỳ cần thiết.  

Biện pháp thực hiện: Các TVĐH cần có kế hoạch cụ thể và triển khai tập 

trung hướng đến đối tượng chính là giảng viên theo 3 nhóm khác nhau (quản lý, 

giảng dạy và NCKH, học tập).  

- Nội dung quảng bá: Nội dung cần quảng bá cơ bản như nguồn lực thông tin 

của TV, kế hoạch, định hướng phát triển của TV trong hoạt động hỗ trợ giảng viên, 

các sản phẩm, dịch vụ TT-TV của TV. Nội dung quảng bá đến giảng viên cần mang 

tính chọn lọc và phù hợp với đặc điểm nhu cầu tin của giảng viên mang tính chuyên 

sâu, ổn định, thường xuyên, cập nhật và hiện đại. Chẳng hạn, giảng viên thuộc 

nhóm giảng dạy và NCKH là nhóm người dùng tin có tần suất chia sẻ thông tin rất 

cao, thường xuyên với đồng nghiệp, người học. Giảng viên cũng có ít thời gian để 

tìm kiếm thông tin. Do vậy, nội dung quảng bá nên chú trọng nhiều hơn đến các sản 

phẩm, dịch vụ TT-TV hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy, NCKH như dịch vụ phổ 

biến thông tin có chọn lọc (SDI), dịch vụ tra cứu tin, CSDL môn học, dịch vụ hồ sơ 

nghiên cứu, các CSDL chuyên ngành ngoại văn, sổ tay, cẩm nang hướng dẫn sử 

những người có mối liên hệ chặt chẽ với giảng viên trong quá trình tìm kiếm, sử 

dụng và chia sẻ thông tin trong nhà trường.  
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- Phương thức quảng bá 

+ Quảng bá nguồn lực TV qua email, trang cá nhân của giảng viên: Ngoài 

website, Facebook chính thức của TV, TV có thể duy trì phương thức quảng bá 

mang tính cá nhân qua các kênh như email, trang cá nhân của từng giảng viên trong 

trường như Facebook, Twitter, v.v... Đây là những cách thức quảng bá thông 

thường của TVĐH đối với giảng viên. Để thực hiện được giải pháp này, TV cần 

phối hợp với bộ phận hành chính của nhà trường để có được dữ liệu tổng hợp địa 

chỉ email, trang cá nhân của giảng viên và đảm bảo các thông tin này mang tính cập 

nhật thường xuyên.  

Ưu điểm của phương thức này là phạm vi và đối tượng quảng bá rộng rãi, 

tiết kiệm thời gian, chi phí quảng bá của TV, đặc biệt, phù hợp với đặc điểm của 

người dùng tin là giảng viên. Kênh quảng bá này giúp giảng viên dễ dàng tiếp nhận 

được thông tin quảng bá của TVĐH một cách định kỳ và thường xuyên. Điều này 

phù hợp với đặc điểm nhu cầu tin có tính thường xuyên của giảng viên. Khi đó, 

giảng viên sẽ tự đánh giá được nhu cầu tin cần gì và khả năng đáp ứng của TV đối 

với nhu cầu của họ.  

Tuy nhiên, hạn chế của cách thức quảng bá này thường mang tính một chiều, 

nghĩa là giảng viên tiếp nhận thông tin nhưng ít khi có sự phản hồi về thông tin do 

TV cung cấp. Như vậy, TV sẽ gặp khó khăn để hiểu được giảng viên thực sự cần sự 

hỗ trợ gì từ phía TV. Ngoài ra, khi giảng viên không có nhu cầu tin, việc tiếp nhận 

thông tin thường xuyên từ TVĐH có thể gây phiền phức và ảnh hưởng đến giảng 

viên. Do vậy, để giảm thiểu những hạn chế của phương thức này, các TVĐH cần 

đảm bảo quảng bá nội dung thông tin đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, tạo sự hứng thú 

của giảng viên khi nhận được email quảng bá. Đồng thời, TV cũng cần chủ động 

ghi nhận, theo dõi, tổng hợp ý kiến phản hồi từ giảng viên và có biện pháp hỗ trợ 

kịp thời đến giảng viên khi cần.  

+ Quảng bá nguồn lực của TV, sản phẩm, dịch vụ TT-TV qua văn bản, bộ 

phận hành chính của nhà trường, khoa, bộ môn: TV có thể gửi công văn, văn bản 

trực tiếp đến từng khoa, bộ môn, thông qua hệ thống thư điện tử của từng khoa, bộ 
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môn. Khi đó, bộ phận hành chính của khoa, bộ môn sẽ có trách nhiệm cung cấp, phổ 

biến thông tin đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị. 

Đồng thời, trong điều kiện phù hợp, CBTV cũng có thể đề nghị với lãnh đạo 

khoa, bộ môn để có thể tiếp cận trực tiếp đến từng giảng viên trong khoa trong các 

buổi họp, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề trong khoa. TV cũng cần có sự quảng 

bá đặc thù cho từng nhóm NDT là giảng viên quản lý, nghiên cứu hay giảng dạy 

như dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, dịch vụ dữ liệu (tổng hợp, cung cấp 

dữ liệu thứ cấp cho giảng viên theo vấn đề mà giảng viên đang quan tâm), dịch vụ 

hỗ trợ NCKH như tìm kiếm các tạp chí uy tín trong và ngoài nước để xuất bản công 

trình, bài viết, v.v... TVĐH cũng có thể kết hợp hướng dẫn giảng viên sử dụng và 

khai thác các nguồn lực của TV trong các buổi sinh hoạt trực tiếp tại khoa, bộ môn. 

Với phương thức này, giữa giảng viên và TVĐH sẽ có sự tương tác hai chiều. 

TVĐH nhận được phản hồi trực tiếp từ giảng viên và ngược lại để cùng trao đổi, 

đưa ra biện pháp hỗ trợ phù hợp.  

+ Quảng bá qua các thiết bị điện tử cá nhân của giảng viên: TVĐH có thể 

thực hiện giải pháp cá nhân hoá hoạt động hỗ trợ giảng viên tìm kiếm và sử dụng 

thông tin qua các phần mềm ứng dụng được tích hợp trong các thiết bị công nghệ cá 

nhân của giảng viên. Giảng viên có thể đăng ký, đăng nhập, truy cập vào TV 

trường, tải phần mềm ứng dụng của TV về các thiết bị điện thoại thông minh và tra 

cứu, sử dụng tại mọi thời điểm, xem, phản hồi thông tin về các tài liệu có trong TV, 

quản lý được các tài liệu đã chọn lọc. Phần mềm ứng dụng này cũng giúp giảng 

viên tiết kiệm được nhiều thời gian đến TV tìm kiếm và sử dụng TV. Tuy nhiên, 

cách thức quảng bá này đòi hỏi rất nhiều nguồn lực và đầu tư từ các TVĐH. Do 

vậy, các TV cần tiến hành các biện pháp khả thi trước mắt trong điều kiện của từng 

TV nhằm đảm bảo tối đa hoá hiệu quả khai thác nguồn lực của TV thông qua hoạt 

động quảng bá TV đến giảng viên các trường ĐH.  

3.2.1.5. Phối hợp xây dựng hệ thống liên thư viện khoa, bộ môn, mở rộng 

không gian phục vụ giảng viên 

Hệ thống liên TV khoa, bộ môn và mở rộng không gian phục vụ giảng viên 

sẽ giúp giảng viên có khả năng tiếp cận và khai thác đa dạng nguồn lực thông tin 
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của TVĐH, các khoa, bộ môn trong nhà trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất ít 

giảng viên các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh tận dụng nguồn tài liệu này khi họ có 

nhu cầu nghiên cứu hoặc giảng dạy.  

Biện pháp thực hiện: Tuỳ thuộc vào định hướng phát triển của từng TVĐH khác 

nhau, có thể phát triển hướng phối hợp và liên thông này theo hai mô hình như sau.  

Mô hình 1: TV các khoa, bộ môn duy trì hoạt động độc lập có sự hỗ trợ, phối 

hợp từ TV của trường. Đây là mô hình truyền thống mà các TV khoa, bộ môn vẫn 

đang thực hiện, trong đó, TV khoa, bộ môn giữ vai trò chính trong mọi hoạt động 

và nhận sự hỗ trợ, tư vấn từ TV trường khi cần thiết. Ưu điểm của mô hình hoạt 

động này đó là các TV khoa, bộ môn có thể chủ động trong mọi hoạt động của mình 

dựa trên điều kiện thực tế của từng khoa, bộ môn. Tuy nhiên, hạn chế đó là khả 

năng đáp ứng của TV khoa, bộ môn theo mô hình này là không cao đối với nhu cầu 

tin của giảng viên (vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ). 

Hoạt động độc lập của các TV khoa, bộ môn sẽ thường gặp khó khăn trong xây 

dựng và phát triển vốn tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng quản lý hoạt 

động của TV, nhân sự, v.v... Trong trường hợp các TVĐH tiếp tục duy trì mô hình 

này, giữa TVĐH và TV khoa, bộ môn cần có sự trao đổi, chia sẻ nhiều hơn những 

khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động. Đồng thời, TVĐH có thể hỗ trợ về 

mặt chuyên môn, kinh nghiệm quản lý TV đối với TV khoa, bộ môn.  

Mô hình 2: TVĐH trở thành TV trung tâm của trường trong toàn bộ hệ thống 

TV các khoa, bộ môn. Mô hình này được đưa ra xuất phát từ hiện trạng TV tại các 

khoa, bộ môn của các trường ĐH. Hiện nay, hầu hết các khoa, bộ môn đều có tủ 

sách, TV hoặc phòng tư liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên 

cứu của giảng viên và người học. Các tủ sách, TV khoa, bộ môn được tổ chức với 

nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Vốn tài liệu này có nội dung chủ yếu gắn 

liền với các môn học trong chương trình đào tạo của khoa, bộ môn, thường là giáo 

trình, tài liệu chuyên khảo, luận văn, đề tài NCKH của giảng viên và người học. 

Nguồn tài liệu của TV, tủ sách khoa, bộ môn chiếm số lượng không nhiều, nhưng 

đảm bảo được tính cập nhật, phù hợp với chuyên ngành đào tạo cũng như đáp ứng 

được một phần nhu cầu tin của giảng viên và người học.  
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Để có thể phối hợp và tăng cường nguồn lực cho TV trường, khoa, bộ môn, 

trước hết, TV trường cần đề nghị với ban giám hiệu về kế hoạch liên thông TV khoa, 

bộ môn, trong đó, TV trường trở thành TV trung tâm trong trường về các hoạt động. 

Thứ nhất, hoạt động phối hợp với TV khoa, bộ môn với TV trường để phát 

triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ giảng viên. TV trường cần chủ động đề 

xuất TV khoa, bộ môn cung cấp thông tin về vốn tài liệu của TV khoa, bộ môn. 

Các khoa, bộ môn cần lập thống kê nguồn lực hiện có. Trong khả năng có thể, TV 

trường cũng có thể kết hợp phục vụ vốn tài liệu của khoa, bộ môn trong vốn tài 

liệu của TV trường thông qua việc xây dựng hệ thống tra cứu liên thông hoặc xây 

dựng một phân hệ quản lý TV khoa, bộ môn được tích hợp trong phần mềm quản 

lý TV hiện có.  

Thứ hai, về nhân lực phụ trách TV, trong điều kiện tốt nhất, TV trường có 

thể bố trí lực lượng CBTV liên lạc đến các khoa, bộ môn để chịu trách nhiệm quản 

lý và vận hành TV. Mỗi CBTV liên lạc có thể quản lý nhiều TV khoa có các ngành 

gần, liên ngành, tương đồng nhau. Trong điều kiện hạn chế về mặt nhân sự, các 

khoa, bộ môn cùng phối hợp thực hiện với TV trường bằng cách phân công nhân sự 

của khoa quản lý TV khoa. CBTV trường cần hướng dẫn, tập huấn giảng viên, giáo 

vụ, thư ký quản lý TV của khoa, bộ môn về xử lý nghiệp vụ tài liệu, công tác tổ 

chức, sắp xếp tài liệu, cách thức phục vụ, hỗ trợ giảng viên khi tìm kiếm thông tin, 

tài liệu, v.v... theo các yêu cầu của hoạt động TT-TV.  

Trên cơ sở này, TV các trường ĐH có thể linh hoạt xây dựng mô hình đội 

ngũ CBTV là giảng viên cộng tác. Đội ngũ CBTV-giảng viên là những người đang 

giảng dạy, công tác tại trường và tham gia hợp tác với TV trường với vai trò là cộng 

tác viên của TV. Để đảm bảo quyền lợi của những giảng viên tham gia hoạt động 

phối hợp này, nhà trường có thể xem xét đây là một tiêu chí để đánh giá năng lực 

phục vụ cộng đồng và năng lực thông tin của giảng viên, đồng thời xem xét các chế 

độ phù hợp hoặc giảm số tiết chuẩn theo quy định của nhà trường.  

Thứ ba, sự phối hợp này cần đảm bảo tính liên ngành giữa các khoa, bộ môn 

có cùng nhóm lĩnh vực với nhau có thể phối hợp với nhau. Điều này cần thiết bởi 
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giữa các ngành đào tạo có mối quan hệ liên ngành và được thể hiện trong chương 

trình đào tạo của từng khoa, bộ môn. Khi đó, giảng viên sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều 

nguồn tài liệu từ các khoa khác nhau trong nhà trường.  

Thứ tư, tận dụng và khai thác không gian sẵn có của TV và các khoa, bộ môn 

để mở rộng không gian phục vụ dành riêng cho giảng viên. Các TV có thể tận dụng 

và khai thác tối đa không gian sẵn có của TV. Trong điều kiện các khoa, bộ môn có 

không gian rộng rãi, TV có thể kết hợp phân bổ luân chuyển tài liệu đến các khoa, bộ 

môn cho giảng viên sử dụng tại chỗ. Biện pháp này giúp TV có thể phục vụ được vốn 

tài liệu chuyên ngành cho giảng viên, đồng thời, giảng viên có thể tận dụng không 

gian của khoa, bộ môn để NCKH, tự học với nguồn tài liệu từ TV trường.  

Nói tóm lại, quá trình thực hiện phối hợp các TV khoa, bộ môn và TV 

trường cần được triển khai theo từng giai đoạn cụ thể và có sự thống nhất giữa các 

TV. Giải pháp này góp phần giúp giảng viên khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có 

của TV nhà trường và TV khoa, bộ môn.  

3.2.1.6. Hoàn thiện hệ thống tìm tin tại các thư viện đại học 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên thường có xu hướng lựa chọn tra 

cứu các nguồn thông tin sẵn có, thuận tiện, cũng như sử dụng các hệ thống tìm tin 

đơn giản. Do vậy, hoàn thiện hệ thống tìm tin tại các TVĐH nhằm giúp giảng viên 

tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu tin của giảng viên trong quá trình tìm kiếm thông tin.  

Biện pháp thực hiện: Hiện nay, các TVĐH đã xây dựng hệ thống tìm tin thủ công 

và tự động hoá giúp giảng viên tìm kiếm và khai thác thông tin tương đối hiệu quả.  

Quá trình hoàn thiện hệ thống tìm tin tại các TVĐH được triển khai gồm có 

các giai đoạn sau: 

- Khảo sát hành vi tìm kiếm thông tin hiện tại của giảng viên để nhận diện rõ về 

đặc điểm hành vi của giảng viên khi tìm kiếm thông tin (xác định nguồn thông tin, tra 

cứu trên hệ thống tìm tin, cách đặt các biểu thức tìm tin, cách đánh giá kết quả tìm 

kiếm, v.v...). Quá trình khảo sát này bao gồm việc gởi phiếu khảo sát đến người dùng 

tin là giảng viên, quan sát hành vi tìm kiếm thông tin, xem xét nhật ký tìm kiếm khi 

giảng viên tương tác với hệ thống tìm tin của giảng viên.  
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- Triển khai xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin liên TV (bao gồm TV 

trường là TV trung tâm và các TV của khoa, bộ môn): TV cần lưu ý đến việc liên 

kết các nguồn dữ liệu phù hợp và xây dựng mục lục liên hợp, hệ thống tìm tin liên 

hợp giữa TV trường và TV khoa, bộ môn. Khi đó, giảng viên chỉ cần sử dụng hệ 

thống tìm tin của TV trường để có thể khai thác toàn bộ nguồn tài liệu của TV 

trường và TV của các khoa, bộ môn trong nhà trường. Hệ thống này sẽ giảng viên 

thuận tiện, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu và 

mục đích sử dụng.  

- Hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để giảng viên tra cứu trên hệ thống tìm tin: 

quá trình hướng dẫn có thể tích hợp trong hệ thống tìm tin, cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ kèm theo, tập huấn, hướng dẫn giảng viên tra cứu thông tin trên hệ thống tìm tin.  

- Đánh giá HTTT thông qua phản hồi của giảng viên: để tạo tiện ích nhiều 

hơn khi giảng viên sử dụng HTTT để tra cứu, đặc biệt là các CSDL, hệ thống mục 

lục, các bản thư mục mà giảng viên thường sử dụng. Các TV cần đánh giá mức độ 

đáp ứng của các HTTT. Trên cơ sở đó, TV có thể có những điều chỉnh hoặc cải 

thiện về việc phục vụ CSDL đối với giảng viên.  

Tóm lại, các TVĐH cần tiếp tục duy trì và cập nhật hệ thống tìm tin thủ công 

và tự động hoá đảm bảo đầy đủ, thường xuyên. Đặc biệt, các TVĐH cần lưu ý 

thường xuyên hiệu chỉnh đối với một số hệ thống tìm tin chưa đáp ứng được yêu 

cầu của giảng viên khi tìm kiếm thông tin.  

3.2.1.7. Nâng cao chất lượng vốn tài liệu của thư viện đại học  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảng viên ít sử dụng 

TVĐH như một nguồn thông tin chính đó là vốn tài liệu không đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu tin chuyên sâu của giảng viên. Do vậy, thực hiện giải pháp này góp phần đảm 

bảo cung cấp cho giảng viên nguồn thông tin chuyên ngành đầy đủ, phù hợp với nhu 

cầu tin phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tự học của giảng viên.  

Biện pháp thực hiện: Để việc tăng cường vốn tài liệu chuyên ngành hiệu quả, 

các TVĐH cần đánh giá một cách tổng quát nguồn lực thông tin hiện có dành riêng 

cho hoạt động thông tin phục vụ giảng viên tại các trường ĐH. Trên cơ sở xem xét 

mức độ đáp ứng của nguồn lực TV đối với HVTT của giảng viên, các TV có thể 
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tiến hành bổ sung tài liệu. Thứ hai, tận dụng các nguồn lực sẵn có bao gồm vốn tài 

liệu, cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ cho giảng viên. TV có thể tiến hành xây 

dựng các bộ sưu tập chuyên đề theo từng lĩnh vực đào tạo của nhà trường và chủ 

động cung cấp đến giảng viên. Để thực hiện được giải pháp này, TVĐH cần chú 

trọng đến việc xây dựng chính sách bổ sung tài liệu phù hợp và đa dạng hoá phương 

thức bổ sung.  

- Về chính sách bổ sung tài liệu: Việc bổ sung tài liệu cần phải dựa trên chức 

năng, nhiệm vụ của TV, các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, kết quả đánh giá 

thực trạng của nguồn tài nguyên thông tin hiện có tại TV và khả năng lưu trữ của 

không gian TV, đặc biệt là dựa trên nhu cầu tin của giảng viên (hiện tại và tiềm năng). 

Đồng thời, việc lựa chọn tài liệu có thể đảm bảo tính khoa học, phù hợp với yêu cầu 

thực tế của các chuyên ngành đào tạo, các chương trình, khóa đào tạo của nhà trường 

và phù hợp với các nhóm giảng viên của TVĐH. Trong khả năng hạn chế, các TV cần 

ưu tiên bổ sung tài liệu cho các ngành được xem là mũi nhọn và các ngành đào tạo mới 

của nhà trường. Cần ưu tiên lựa chọn tài liệu theo thứ tự như sau: tài liệu chuyên khảo, 

luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học của từng chuyên ngành hẹp, đáp ứng 

nhu cầu tin cho giảng viên thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về chuyên môn.  

- Về phương thức bổ sung: Phối hợp bổ sung giữa TVĐH và TV các khoa, bộ 

môn; phối hợp giữa các TVĐH, viện nghiên cứu cùng chuyên ngành, cùng hệ thống 

để phục vụ cho nhu cầu giảng viên tại các trường ĐH. Phương thức này sẽ giúp TV 

tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu đã mua. Bên cạnh đó, TV các 

trường ĐH còn có cơ hội trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá 

trình khai thác tài liệu phục vụ giảng viên. Ngoài ra, TV cần xây dựng và áp dụng 

chính sách lưu chiểu luận văn, luận án, xuất bản phẩm, kết quả công trình nghiên cứu 

khoa học có giá trị của giảng viên. Đặc biệt, các TVĐH có thể huy động nguồn tài 

liệu cá nhân của các giảng viên công tác lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy 

và nghiên cứu. TV có thể đề nghị những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc 

tìm kiếm tài liệu chuyên môn từ nhiều nguồn khác nhau giới thiệu để tạo mối liên 

hệ trong việc sưu tầm, xác định vị trí tài liệu quý hiếm, có giá trị khoa học cao.  
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Hiện nay, nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở được xem là một nguồn 

thông tin cực kỳ quan trọng và hữu ích đối với mọi người dùng tin, trong đó bao 

gồm giảng viên. Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở bao gồm tất cả các dạng tài 

liệu phục vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường được xuất bản rộng rãi với quyền 

truy cập mở. Bản chất của loại tài liệu này cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay 

đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp, bao gồm nhiều 

loại từ sách giáo khoa, chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, 

bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng. Do vậy, trong 

bối cảnh đó, các TVĐH cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên giáo dục truy cập 

mở để phát triển về vốn tài liệu của TV và phục vụ giảng viên tốt hơn. Một số bộ 

sưu tập tài nguyên giáo dục truy cập mở đa ngành phổ biến nhất mà các TVĐH có 

thể khai thác và phục vụ cho giảng viên như JSTOR Open Access E-books, Khan 

Academy, OER commons, Open Course Library, INTECH, OpenDOAR, v.v...  

- Về quy trình bổ sung: các TVĐH cần thực hiện quy trình kết hợp theo hai 

cách để TV bổ sung tài liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu tin của giảng viên. Đối 

với quy trình bổ sung nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở, CBTV cần chủ động 

tìm kiếm các nguồn tài liệu cho phép truy cập mở trên Internet, đồng thời có sự 

chọn lọc các nguồn có uy tín, đảm bảo cung cấp cho giảng viên nguồn tài nguyên 

giáo dục truy cập mở chất lượng.  

Quy trình 1 bao gồm 

Bước 1: TV cung cấp danh mục tài liệu chuyên ngành đến các khoa, bộ môn  

Bước 2: Giảng viên lựa chọn, đề nghị tài liệu bổ sung đến TV 

Bước 3: TV cân đối tài chính, thời điểm và tiến hành bổ sung theo danh mục 

tài liệu đã chọn  

Bước 4: Phản hồi thông tin đến giảng viên về danh mục tài liệu mới cập nhật 

của TV 

Quy trình 2 bao gồm:  

Bước 1: Giảng viên chủ động đề nghị bổ sung tài liệu phục vụ theo nhu cầu 

tin (các đề xuất này thường đột xuất) 
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Bước 2: TV rà soát các ưu tiên về chuyên ngành mới, nguồn thông tin có sẵn tại 

TV, cân đối tài chính, thời điểm và tiến hành bổ sung theo danh mục tài liệu đã chọn 

Bước 3: Phản hồi thông tin đến giảng viên về danh mục tài liệu mới cập nhật 

của TV 

3.2.1.8. Xây dựng và phát triển mối liên hệ hợp tác giữa cán bộ thư viện liên 

lạc và giảng viên 

Từ kết quả tìm hiểu về sự phối hợp giữa giảng viên và CBTV trong quá 

trình thể hiện nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin cho thấy, hầu hết 

giảng viên đều không có chủ động phối hợp với đội ngũ CBTV. Điều này làm hạn 

chế cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin, sản phẩm, dịch vụ TT-TV của giảng viên. 

Do vậy, xây dựng và phát triển mối liên hệ hợp tác giữa CBTV liên lạc và giảng 

viên là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông 

tin của giảng viên và năng lực phục vụ thông tin mang tính chuyên ngành của 

TVĐH đối với giảng viên trong các trường ĐH. Đồng thời, giảng viên có thể 

khẳng định vai trò chủ thể trong thể hiện nhu cầu tin, vai trò chủ động và sáng tạo 

trong môi trường học thuật.  

Biện pháp thực hiện 

Xây dựng đội ngũ CBTV liên lạc: CBTV liên lạc là những người có chuyên 

môn về một/ một số lĩnh vực nhất định và hỗ trợ TV trong một số hoạt động. Trong 

trường ĐH, đội ngũ CBTV liên lạc có thể là CBTV được đào tạo về lĩnh vực chuyên 

môn, hoặc có thể là giảng viên tình nguyện hỗ trợ TV với vai trò là cộng tác viên. 

Tuỳ thuộc vào điều kiện của từng TVĐH có thể xây dựng đội ngũ CBTV liên lạc do 

CBTV đảm trách hoặc do giảng viên cộng tác và đảm bảo đáp ứng một số yêu cầu 

như sau:  

- Yêu cầu về năng lực chuyên môn: CBTV liên lạc phải có năng lực chuyên 

môn và khả năng hiểu biết các ngành đào tạo mà họ được phân công quản lý. Năng 

lực chuyên môn này được tích luỹ dựa trên các hoạt động như đọc hiểu các tài liệu 

chuyên ngành, tham gia các chương trình học tập, khoá đào tạo chuyên ngành, tham 

dự các hội thảo khoa học, tham gia soạn bài, giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực 

chuyên ngành đó, v.v...  
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Đồng thời, CBTV liên lạc cần hiểu được HVTT của giảng viên để có thể 

tương tác tốt hơn, xây dựng, phát triển sản phẩm, dịch vụ TT-TV, phát triển nguồn 

tài nguyên thông tin chuyên ngành phục vụ giảng viên. Ngoài ra, với vốn hiểu biết 

thông qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu chương trình đào tạo, ngành nghề của 

CBTV liên lạc sẽ giúp CBTV có thể hiểu sâu sắc hơn quá trình hình thành nhu cầu 

tin của giảng viên trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.  

- Yêu cầu về kỹ năng: CBTV liên lạc phải có khả năng tương tác, giao tiếp 

phù hợp với từng nhóm đối tượng giảng viên khác nhau nhằm thiết lập và phát triển 

hiệu quả các mối quan hệ giữa CBTV liên lạc với giảng viên. CBTV cũng cần có 

khả năng chuyển tải thông tin, kỹ năng trình bày, kỹ năng phỏng vấn, đàm phán 

cũng như khả năng gây ảnh hưởng đối với giảng viên. Ngoài ra, kỹ năng NCKH của 

đội ngũ CBTV liên lạc cũng rất cần thiết. Bởi lẽ, chỉ khi CBTV liên lạc có khả năng 

nghiên cứu tốt thì sẽ hỗ trợ được giảng viên nhiều hơn trong hoạt động NCKH (định 

hướng nghiên cứu, xây dựng dự án nghiên cứu, hỗ trợ công bố khoa học, v.v...).  

Phạm vi hoạt động hợp tác giữa CBTV liên lạc và giảng viên: Khi đã có đội 

ngũ hoặc CBTV liên lạc chuyên trách hỗ trợ giảng viên, TV có thể tiến hành thiết 

lập mối liên hệ với các nhóm giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà CBTV 

liên lạc phụ trách. Một số hoạt động phối hợp giữa đội ngũ CBTV liên lạc bao gồm:  

- Phối hợp trong chọn lọc, bổ sung tài liệu, xây dựng đề cương môn học 

- Xây dựng và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ TT-TV (phát triển bộ sưu tập 

chuyên ngành, phổ biến thông tin có chọn lọc đến giảng viên, hỗ trợ giảng viên 

trong hoạt động NCKH như chọn nơi công bố công trình khoa học chuyên ngành có 

uy tín, hướng dẫn kỹ năng trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo...) 

- Hỗ trợ các hoạt động khác của TV (trực tiếp tiếp nhận phản hồi của 

giảng viên khi sử dụng TVĐH, trình bày các chuyên đề, hướng dẫn giảng viên sử 

dụng TV...).  

Nhìn chung, tuỳ thuộc vào điều kiện của TVĐH và sự hỗ trợ của đội ngũ 

giảng viên làm CBTV liên lạc để có thể thực hiện các hoạt động phối hợp theo từng 

mức độ cụ thể.  
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3.2.2. Nhóm giải pháp đối với giảng viên 

3.2.2.1. Tự trang bị kỹ năng xác định nhu cầu tin, kỹ năng tìm kiếm, sử dụng 

và chia sẻ thông tin cho giảng viên  

Kết quả thực nghiệm cho thấy hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên còn 

nhiều hạn chế, đặc biệt là xây dựng biểu thức tìm tin còn ở mức độ cơ bản, chưa 

biết cách giới hạn chính xác kết quả tìm... Trong khi đó, bên cạnh những giải pháp 

từ nhà trường, TVĐH, bản thân mỗi giảng viên cần chủ động trang bị kỹ năng xác 

định nhu cầu tin, kỹ năng tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin nhằm giúp giảng 

viên nhận diện được những đặc điểm HVTT của bản thân và có những cách thức để 

hoàn thiện HVTT.  

Biện pháp thực hiện: Quá trình tự trang bị kỹ năng xác định nhu cầu tin, tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên được thực hiện theo dựa trên việc 

(1) giảng viên tự chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xác định nhu cầu tin, tìm kiếm, 

sử dụng và chia sẻ thông tin thông qua hình thức tự học các chương trình đào tạo kiến 

thức thông tin từ các nguồn thông tin (TVĐH, nhà trường, Internet, đồng nghiệp, 

v.v...) ; và (2) TVĐH và nhà trường cung cấp các khoá đào tạo kiến thức thông tin, 

phương tiện, công cụ hỗ trợ giảng viên trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan.  

Trước hết, để giảng viên có thể chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phù 

hợp, giảng viên cần phải tự nhận diện được HVTT của bản thân và mức độ cần thiết 

về việc trang bị kỹ năng. Việc nhận diện này giúp giảng viên biết được mình cần 

những kiến thức, kỹ năng cụ thể gì và ở mức độ nào (cơ bản, nâng cao) để giúp họ 

tìm kiếm, sử dụng thông tin hiệu quả nhất. Do vậy, giảng viên cần phải dựa trên bộ 

tiêu chuẩn đánh giá năng lực tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên. 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá này được TVĐH xây dựng hoặc do nhà trường quy định. 

Khi đó, giảng viên có thể xác định được các chương trình đào tạo kiến thức thông 

tin phù hợp.  

Thông thường, các chương trình đào tạo kiến thức thông tin này được cung 

cấp bởi các TVĐH. Chính vì vậy, vai trò của TVĐH cực kỳ quan trọng để giúp giảng 

viên có điều kiện trang bị kiến thức, kỹ năng thông tin cần thiết. Trước tiên, TVĐH, 
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nhà trường thường có những biện pháp hỗ trợ để giảng viên hiểu rõ hơn về HVTT 

của mình ở các mức độ, loại hình HVTT cụ thể. Các biện pháp cụ thể như cung cấp 

các chương trình đào tạo kiến thức thông tin dành cho giảng viên, định hướng giảng 

viên tìm kiếm, khai thác thông tin từ TVĐH và các nguồn khác nhau, v.v...  

Đồng thời, mỗi giảng viên cần chủ động theo dõi thông tin và tham gia tích 

cực các hoạt động do nhà trường, TVĐH tổ chức. Nội dung về các hoạt động trang 

bị kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với giảng viên đó là về kỹ năng xác định nhu cầu 

tin,cách thức sử dụng các sản phẩm, dịch vụ TT-TV, cách thứcđánh giá, chọn lọc 

thông tin và cách thức sử dụng, chia sẻ thông tin. Các hình thức mà giảng viên có 

thể tham gia như dự họccác lớp hướng dẫn sử dụng TVĐH, tham khảo tài liệu 

hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ TT-TV, trao đổi trực tiếp với CBTV, 

đồng nghiệp, v.v... trong quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin.  

3.2.2.2. Phát triển mối quan hệ liên cá nhân của giảng viên trong và ngoài 

nhà trường  

Kết quả nghiên cứu HVTT của giảng viên cũng cho thấy HVTT còn mang 

tính cá nhân cao, nghĩa là rất ít giảng viên có sự phối hợp trong quá trình tìm kiếm 

thông tin hay chia sẻ thông tin. Do vậy, mỗi giảng viên cần chủ động thiết lập các 

mối quan hệ liên cá nhân dựa trên những điểm tương đồng giữa giảng viên với các 

cá nhân khác nhằm giúp giảng viên khai thác được đa dạng nguồn thông tin phục vụ 

hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học của mình. Trong môi trường ĐH, HVTT của 

giảng viên gắn liền quan hệ với đồng nghiệp, người học trong và ngoài trường. Quá 

trình tương tác với đồng nghiệp, người học hằng ngày có thể thúc đẩy và duy trì 

hành vi của mỗi giảng viên, trong đó bao gồm HVTT. Có thể thấy, hành vi của cá 

nhân giảng viên vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. Nói cách khác, 

hành vi xã hội của một cá nhân được biểu hiện trong mối quan hệ giữa cá nhân và 

xã hội.   

Do đó, HVTT của giảng viên không chỉ mang yếu tố cá nhân mà còn có sự 

phối hợp với những cá nhân khác trong và ngoài nhà trường, trong đó, vai trò của 

mối quan hệ liên cá nhân giữa giảng viên và đồng nghiệp, người học, CBTV, v.v... 

giữ yếu tố góp phần quyết định đến đặc điểm HVTT của giảng viên. Với các mối 
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quan hệ này, giảng viên có thể tận dụng các nguồn thông tin hữu ích và tìm kiếm 

thông tin một cách nhanh chóng và kịp thời.  

Biện pháp thực hiện 

- Cơ sở thiết lập mối quan hệ: Thứ nhất, trên cơ sở xem xét mức độ tương 

đồng và liên ngành giữa các lĩnh vực chuyên môn của giảng viên, các giảng viên có 

thể thiết lập và phát triển mối quan hệ giữa giảng viên trong và ngoài trường. Chẳng 

hạn, giảng viên lĩnh vực khoa học xã hội tại trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh có thể thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các cá nhân là nhà 

nghiên cứu trong cùng lĩnh vực tại các viện nghiên cứu, trường ĐH khác như viện 

KHXH, trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đây chính là cơ hội giúp 

giảng viên có thể thiết lập được những mối quan hệ mới.  

Thứ hai, vấn đề quan tâm chung trong cùng lĩnh vực sẽ giúp các giảng viên 

cũng như nhà nghiên cứu có thể hợp tác và phát triển mối quan hệ tích cực hơn, đặc 

biệt trong quá trình tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin.  

Thứ ba, các giảng viên có thể dựa trên sự hỗ trợ trong quá trình hoạt động 

chuyên môn (trợ giảng, hướng dẫn NCKH, v.v...). Ví dụ, những giảng viên trẻ còn 

hạn chế về kinh nghiệm chuyên môn cũng có thể thiết lập quan hệ với những giảng 

viên là người có kinh nghiệm lâu năm, giảng viên là người hướng dẫn khoa học 

trong các luận văn, luận án, hướng dẫn chuyên môn trong giảng dạy. Họ sẽ là 

những người giúp giảng viên trẻ hoàn thiện hơn, giúp giảng viên nhận diện và phát 

huy được những thế mạnh của bản thân, đồng thời, khắc phục được những hạn chế.  

- Hình thức hợp tác: Các hoạt động phối hợp này có thể được thể hiện qua 

quá trình thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn hoặc lĩnh 

vực liên ngành. Khi đã có sự kết nối với các đồng nghiệp, người học, mỗi giảng viên 

có thể tiến hành các hoạt động phối hợp trong hoạt động giảng dạy và NCKH. 

Giảng viên cần tích cực tham gia các hoạt động học thuật trong và ngoài trường như 

hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chuyên môn, trao đổi thông tin. Ngoài ra, các giảng 

viên có thể phối hợp trong tìm kiếm thông tin, chia sẻ thông tin với đồng nghiệp. 

Giảng viên cần chủ động xây dựng các nhóm nghiên cứu cùng lĩnh vực hoặc liên 

ngành nhằm phát huy thế mạnh của từng cá nhân.  
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Phương tiện thực hiện: Ở phạm vi rộng hơn, các giảng viên có thể mở rộng 

mối quan hệ trên cộng đồng học thuật từ nhiều quốc gia trên thế giới bằng sự hỗ trợ 

của công nghệ, Internet như các câu lạc bộ học thuật, cộng đồng các nhà khoa học 

được kết nối thông qua các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay như 

Facebook, LinkedIn, Twitter, v.v... Đặc biệt, đối với những giảng viên có khả năng 

học hỏi và tiếp thu công nghệ tốt, kỹ năng ngoại ngữ tốt, đây chính là những cơ hội 

lớn giúp giảng viên có thể mở rộng mối quan hệ, trao đổi và cùng chia sẻ thông tin.  

3.2.3. Nhóm giải pháp đối với nhà trường 

3.2.3.1. Hoàn thiện môi trường làm việc của giảng viên tại các trường đại 

học ở thành phố Hồ Chí Minh  

Môi trường làm việc là yếu tố bối cảnh quan trọng tác động đến qua strifnh 

hình thành nhu cầu tin của giảng viên. Việc hoàn thiện môi trường làm việc của 

giảng viên giúp giảng viên có thêm động lực để thúc đẩy giảng viên nảy sinh nhu 

cầu tin, nỗ lực tìm kiếm, sử dụng thông tin phục vụ hoạt động đào tạo của nhà 

trường và phát triển năng lực chuyên môn của cá nhân.  

Biện pháp thực hiện: Môi trường làm việc của giảng viên được đề cập đến ở 

hai khía cạnh văn hoá, bao gồm môi trường văn hoá vật chất và môi trường văn hoá 

tinh thần. Văn hoá vật chất bao gồm các điều kiện căn bản về cuộc sống của giảng 

viên như thu nhập, lương, chế độ, chính sách ưu đãi, khen thưởng của nhà trường, 

v.v... Văn hoá tinh thần trong nhà trường chính là lề lối, cách làm việc, thói quen, 

truyền thống, cách thức đối xử với giảng viên trong nhà trường.  

Với vai trò ban hành các chính sách, chủ trương, hoạch định chiến lược phát 

triển của nhà trường cũng như các chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng của đội 

ngũ giảng viên trong trường, mỗi trường ĐH là đơn vị trực tiếp tác động đến chất 

lượng giảng dạy, nghiên cứu và tự học của giảng viên nói chung, tác động đến HVTT 

của giảng viên nói riêng.HVTT của giảng viên được hình thành và thể hiện trong môi 

trường giáo dục của nhà trường. Việc hoàn thiện  HVTT của giảng viên cần có môi 

trường làm việc thuận lợi và phù hợp cho hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học của 

giảng viên trong nhà trường.  
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Để phát huy được vai trò trực tiếp này, nhà trường cần có yêu cầu đối với 

mỗi giảng viên, đối với các khoa, bộ môn cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.  

Thứ nhất, nhà trường cần đặt ra các yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên 

trong nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và tự học. Điều này thực sự cần thiết để tạo động 

lực, thúc đẩy giảng viên hình thành nhu cầu tin thường xuyên và ổn định.Chẳng 

hạn, nhà trường cần có đề ra những quy định, quy chế làm việc cụ thể và đồng thời 

có sự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên như cập nhật đề 

cương môn học, soạn bài giảng, giảng dạy đủ số tiết chuẩn quy định, thực hiện đề 

tài NCKH các cấp, viết bài báo khoa họctrong mỗi năm học, tự học các chương 

trình ngắn hạn, các khoá kỹ năng, nghiệp vụ liên quan, tham dự hội thảo, toạ đàm 

khoa học, v.v... Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được xem là điều kiện bắt buộc để 

xem xét mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ năm học. Các quy định này cần được 

cụ thể hoá bằng văn bản, yêu cầu giảng viên thực hiện đầy đủ, đồng thời, nhà 

trường cần có các chế tài, hình thức khen thưởng, kỷ luật kèm theo nhằm đánh giá 

được hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng giảng viên.  

Thứ hai, nhà trường cần có sự chỉ đạo, phối hợp với khoa, bộ môn để tạo môi 

trường làm việc cho đội ngũ giảng viên. Khoa, bộ môn là đơn vị làm việc trực tiếp với 

giảng viên, có tác động trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của giảng viên. Do 

vậy,ban chủ nhiệm, hội đồng khoa học các khoa có thể chủ động yêu cầu các giảng 

viên phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (chẳng hạn như viết bài công bố trên 

tạp chí định kỳ 2 bài/năm học, cập nhật đề cương, bài giảng môn học trước mỗi học kỳ, 

báo cáo chuyên đề định kỳ hàng tháng,tham gia thực hiện các đề tài NCKH, dự án, 

v.v...). Ngoài ra, lãnh đạo khoa cũng cần có sự đánh giá định kỳ và công bằng với 

những giảng viên có sự nỗ lực và yêu cầu cải thiện đối với giảng viên còn chưa thực sự 

tích cực. Trên cơ sở đó, khoa có thể đánh giá từng cá nhân và có kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lựcphù hợp.  

Nhìn chung, lãnh đạo nhà trường cần có cơ chế liên kết, phối hợp chặt chẽ 

giữa các khoa, bộ môn, phòng, ban và các tổ chức trong nhà trường. Điều này giúp 

giảng viên có thể tạo lập được những mối quan hệ tương tác gắn bó, tác động qua 
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lại với lãnh đạo và đồng nghiệp một cách thuận lợi. Đây cũng chính là điều kiện 

giúp giảng viên có thể khai thác và chia sẻ thông tin lẫn nhau trong nhà trường, tạo 

nên những nét đặc trưng trong văn hoá nhà trường nói chung và văn hoá thông tin 

nói riêng tại các trường ĐH.   

3.2.3.2. Xây dựng chính sách hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học và tự học  

Xây dựng chính sách hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy và NCKH và tự học 

sẽ giúp tạo động lực thúc đẩy giảng viên tìm kiếm, sử dụng thông tin để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến động lực của giảng viên 

trong môi trường ĐH như nhiệm vụ công việc nhiều thách thức, mức độ an toàn của 

công việc, cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc tốt, chính sách đào tạo, phát 

triển cá nhân, hình ảnh của nhà trường, văn hoá nhà trường, sự cân bằng giữa thời 

gian rảnh rỗi và công việc, quy mô của nhà trường, lương, thưởng, khả năng quản 

lý của người lãnh đạo nhà trường, đơn vị trực thuộc, v.v... Trong đó, những yếu tố 

tạo động lực quan trọng nhất đó là chính sách lương, chính sách khen thưởng, đặc 

thù công việc nhiều thách thức, môi trường làm việc tốt.  

Biện pháp thực hiện: HVTT của giảng viên nói riêng cũng chịu sự tác động 

bởi yếu tố động lực. Khi có động lực làm việc, giảng viên mới có nhu cầu tìm kiếm 

và sử dụng thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ công việc, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của nhà trường. Yếu tố này có tác động trực tiếp đến hành vi tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin. Để tạo động lực thúc đẩy giảng viên trong giảng 

dạy, NCKH và tự học, có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm công cụ tiền lương, tiền 

thưởng, phúc lợi; hệ thống đánh giá thành tích và hiệu quả công việc; chính sách 

đào tạo, phát triển nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến; yếu tố môi trường làm việc như 

điều kiện làm việc, văn hoá và danh tiếng của nhà trường, triết lý đào tạo, sứ mệnh, 

chiến lược của nhà trường, chế độ làm việc và đãi ngộ giảng viên, quan hệ với lãnh 

đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, ở mỗi trường ĐH có những đặc thù khác nhau về 

các công cụ tạo động lực cho giảng viên. Ở các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh 

việc áp dụng các biện pháp này là phù hợp và cần thiết.  
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Trước hết, trong hoạt động giảng dạy, bên cạnh những chính sách chung hiện 

có, các trường cần có quy định về giờ chuẩn và thù lao giảng dạy cho giảng viên, 

đảm bảo mỗi giảng viên được phân công nhiệm vụ giảng dạy cân đối, phù hợp với 

từng cá nhân. Ngoài việc đảm bảo các quy định về giờ chuẩn, các trách nhiệm, 

nhiệm vụ cơ bản của mỗi giảng viên, nhà trường cũng cần linh hoạt trong quá trình 

xem xét tạo điều kiện tốt hơn cho những giảng viên vừa đồng thời giảng dạy tốt, vừa 

tích cực tham gia các hoạt động NCKH. Chẳng hạn, nhà trường có thể bổ sung các 

chức danh công việc tương ứng như giảng viên nghiên cứu. Đây là chức danh đối 

với những giảng viên dành nhiều thời gian để nâng cao chất lượng hoạt động NCKH 

của bản thân và nhà trường. Khi đó, số lượng giờ chuẩn của giảng viên cũng cần có 

sự quy đổi phù hợp với các sản phẩm, công bố khoa học mà giảng viên đạt được.  

Bên cạnh, đối với hoạt động NCKH, nhà trường cần có các chính sách khen 

thưởng, hỗ trợ chi phí công bố cho các công trình khoa học, bài viết được đăng tải 

trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế. Đối với giảng viên, đây là động lực 

giúp giảng viên phát huy năng lực NCKH của bản thân. Các trường ĐH cần thực 

hiện một số giải pháp phù hợp nhằm động viên, khuyến khích giảng viên tham gia 

NCKH, đặc biệt là đối với giảng viên trẻ. Đồng thời, tăng cường mở rộng hợp tác 

khoa học công nghệ nhằm tăng cơ hội để giảng viên tham gia NCKH trong và ngoài 

phạm vi nhà trường. Các biện pháp thực hiện như tìm kiếm các cơ hội hợp tác 

NCKH từ bên ngoài nhà trường, phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài NCKH các 

cấp, xây dựng các nhóm nghiên cứu trọng tâm của trường, v.v...  

Tóm lại, hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học là những nhiệm vụ bắt buộc 

của mỗi giảng viên. Tuy nhiên, để có thêm động lực và biện pháp khuyến khích, 

thúc đẩy giảng viên đam mê và dành tâm huyết nhiều hơn đối với hoạt động này, 

nhà trường cần có chính sách hỗ trợ phù hợp và lâu dài.  

3.2.3.3. Hoàn thiện chính sách đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến cho 

giảng viên 

Sự phát triển của đội ngũ giảng viên có năng lực, trình độ cao là yếu tố thúc 

đẩy sự phát triển của nhà trường bởi lẽ chất lượng của nguồn nhân lực là yếu tố góp 
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phần quyết địnhđến chất lượng của nhà trường. Do đó, khi nhà trường hoàn thiện 

chính sách đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, giảng viên sẽ 

có thêm động lực để gắn bó với nhà trường và giúp nhà trường xây dựng đội ngũ 

giảng viên chất lượng.  

Biện pháp thực hiện: Nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh 

phí cho giảng viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tối đa 

năng lực của bản thân để giảng viên có thể có những đóng góp tốt nhất cho nhà 

trường. Chẳng hạn, đối với những giảng viên có tham gia các hoạt động tự học nâng 

cao trình độ như thạc sĩ, nghiên cứu sinh, nhà trường cần xem xét việc giảm số giờ 

chuẩn, các khoa, bộ môn cần có sự phân công các nhiệm vụ, giúp giảng viên có thể 

tập trung hoàn thành chương trình học đúng tiến độ. 

Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ, nhà trường cũng 

cần chú trọng đào tạo những giảng viên trẻ, có năng lực để tuyển chọn, bổ nhiệm 

những giảng viên phù hợp với các vị trí công việc phù hợp trong bộ máy quản lý 

trong nhà trường. Điều này thể hiện sự đánh giá cao năng lực của giảng viên, đồng 

thời là động lực thúc đẩy giảng viên sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích 

cao hơn.  

Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng tạo điều kiện về kinh phí và thời gian 

cho giảng viên tham gia các hoạt động bên ngoài nhà trường, chẳng hạn như học 

tập, tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, tập huấn, hội thảo, 

v.v... trong và ngoài nước tuỳ thuộc theo điều kiện và khả năng của từng trường.  

3.2.3.4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên  

Chất lượng giảng viên không chỉ tạo thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh 

tranh của cơ sở đào tạo giáo dục ĐH, mà còn là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, 

kiểm định chất lượng của các trường ĐH hiện nay. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh 

giá năng lực giảng viên nhằm giúp nhà trường có thể đánh giá được chất lượng của 

đội ngũ giảng viên và giảng viên có thể tự đánh giá được năng lực của bản thân, đặc 

biệt là năng lực thông tin phục vụ giảng dạy, NCKH và tự học.  

Một trong những giải pháp cần thiết là mỗi trường ĐH nên xây dựng một bộ 

tiêu chuẩn đánh giá năng lực tối thiểu dành cho giảng viên. Trên cơ sở này, các 
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trường ĐH có thể xây dựng được chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên của mình, 

đồng thời có thể đánh giá một cách vừa toàn diện vừa cụ thể năng lực của từng 

giảng viên trong nhà trường. Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực này còn là cơ sở để 

thúc đẩy mỗi giảng viên nỗ lực để hoàn thiện bản thân, nhằm đạt được yêu cầu. 

Chẳng hạn, giảng viên sẽ có ý thức chủ động tự học, bồi dường để không ngừng 

nâng cao năng lực của bản thân. Đồng thời, trên cơ sở bộ tiêu chuẩn, nhà trường 

cũng tạo ra các môi trường và điều kiện để giảng viên có thể phát triển được năng 

lực của mình.  

Biện pháp thực hiện 

- Cơ sở xây dựng bộ tiêu chuẩn: Hiện nay, một số trường có tham gia đánh 

giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn cụ thể, trong đó bao gồm các tiêu 

chuẩn liên quan đến đánh giá đội ngũ giảng viên. Các trường có thể xây dựng kết 

hợp giữa bộ tiêu chuẩn dựa trên các tiêu chuẩn chung về đánh giá năng lực của 

giảng viên và các tiêu chuẩn cụ thể dựa trên tình hình thực tế tại mỗi trường. Trên 

cơ sở này, nhà trường cũng có thể triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn cụ thể hơn để 

đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên của nhà trường nhằm đảm bảo tính đặc thù 

của từng trường, trong đó, bao gồm đánh giá năng lực thông tin của giảng viên.  

- Nội dung bộ tiêu chuẩn 

Mỗi trường ĐH có thể xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá dựa trên ba nhóm 

tiêu chí về năng lực tối thiểu mà mỗi giảng viên cần đạt được bao gồm năng lực 

giảng dạy, năng lực NCKH và năng lực phục vụ cộng đồng.Đặc biệt, ngoài 3 nhóm 

năng lực cốt lõi trên, mỗi giảng viên cũng cần có sự đánh giá những năng lực hỗ trợ 

khác bao gồm năng lực thông tin. Do vậy, trong bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực 

của giảng viên, nhà trường cần tích hợp xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể liên quan 

đến HVTT của giảng viên. Các tiêu chuẩn này nhằm đánh giá khả năng xác định 

nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của 

giảng viên.  

Nội dung bộ tiêu chuẩn bao gồm (1) tiêu chuẩn đánh giá năng lực giảng viên 

như tiêu chuẩn về giảng dạy, NCKH và hoạt động tự học, nâng cao trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ; và (2) tiêu chuẩn liên quan đến HVTT mà nhà trường có thể đề ra 

như khả năng xác định nhu cầu tin của giảng viên, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ 

năng sử dụng thông tin, chia sẻ thông tin của giảng viên với đồng nghiệp và người 

học. Trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá đó, bản thân mỗi giảng viên cũng sẽ tự nhận 

thức được vai trò của bản thân và yêu cầu của nhà trường trong quá trình tìm kiếm 

thông tin nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà nhà trường đề ra. 

- Các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn: Bộ tiêu chuẩn được xây dựng phải đáp ứng 

các yêu cầu sau:  

Thứ nhất, tiêu chuẩn đảm bảo phản ánh được đầy đủ năng lực của giảng viên 

trong các chức danh vị trí việc làm khác nhau nhằm đảm bảo tính công bằng và phù 

hợp với từng giảng viên. Chẳng hạn, đối với giảng viên có chức danh là trưởng, phó 

các khoa, bộ môn, giảng viên kiêm nhiệm công việc giảng viên chủ nhiệm, giảng 

viên nghiên cứu, giảng viên là trưởng bộ môn, giảng viên là trợ lý công tác sinh 

viên, v.v..., việc xây dựng các tiêu chí đánh giá của từng chức danh này cần đảm 

bảo sự cân đối giữa nhiệm vụ giảng dạy, NCKH của cá nhân và các trách nhiệm 

liên quan.  

Thứ hai, mỗi tiêu chuẩn gồm các tiêu chí phải đo lường được dựa trên những 

sản phẩm, minh chứng cụ thể. Thứ nhất, đối với tiêu chuẩn đánh giá năng lực giảng 

dạy, các tiêu chí bao gồm sự phân bổ các môn học với từng giảng viên (số lượng 

môn học, số tiết chuẩn, số tiết miễn giảm, chất lượng giảng dạy, phản hồi của các 

bên liên quan, v.v...); các tiêu chí đo lường về kiến thức, hiểu biết của giảng viên về 

hoạt động giáo dục ĐH nói chung, bối cảnh giáo dục của quốc gia và quốc tế, hiểu 

biết về chương trình đào tạo, phương pháp và khả năng giảng dạy, năng lực sư 

phạm của giảng viên, mối tương quan giữa năng lực giảng dạy, năng lực chuyên 

môn đối với chuẩn đầu ra của nhà trường, ngành học, chương trình đào tạo cụ thể, 

khả năng phát triển năng lực chuyên môn của bản thân giảng viên, v.v... 

Thứ hai, tiêu chuẩn đánh giá năng lực NCKH của giảng viên bao gồm các 

tiêu chí như số lượng và chất lượng công trình khoa học được đăng tải trên các tạp 

chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học, số lượng, chất 

lược sách, giáo trình, tài liệu chuyên khảo được xuất bản, tần suất chia sẻ và sử 
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dụng của đồng nghiệp, người học, chỉ số tác động, khả năng xây dựng dự án 

NCKH, phạm vi ảnh hưởng của các sản phẩm đã công bố, năng lực tìm kiếm các 

nguồn tài trợ cho hoạt động NCKH của cá nhân, khả năng gắn kết hoạt động NCKH 

với thực tiễn và hỗ trợ hoạt động giảng dạy, v.v... 

Thứ ba, tiêu chuẩn đánh giá năng lực thông tin của giảng viên phải được xây 

dựng phản ánh đầy đủ đặc trưng trong HVTT của giảng viên. Đồng thời, tiêu chuẩn 

cần có sự đo lường các mức độ khác nhau trong năng lực thông tin của từng giảng 

viên. Điều này giúp giảng viên tự nhận thức và đo lường được năng lực thông tin 

của bản thân, từ đó, giảng viên có thể tự điều chỉnh cho phù hợp. Các tiêu chí cụ thể 

có thể bao gồm kỹ năng xác định nhu cầu tin của giảng viên, kỹ năng truyền đạt, 

diễn tả yêu cầu tin đối với nơi cung cấp thông tin (TVĐH, đồng nghiệp, v.v...); kỹ 

năng tra cứu thông tin trên các hệ thống tìm tin, xây dựng biểu thức tìm tin, kỹ năng 

đánh giá, chọn lọc thông tin phù hợp, kỹ năng đánh giá các nguồn tin, kỹ năng sử 

dụng và chia sẻ thông tin, sử dụng các công cụ hỗ trợ để tìm kiếm, sử dụng và chia 

sẻ thông tin với đồng nghiệp, người học, và một số tiêu chí cụ thể khác.  

Thứ tư, tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên được xây dựng phải đảm 

bảo tính công khai và công bằng. Yêu cầu này thực sự cần thiết bởi lẽ bộ tiêu chuẩn 

cần được phổ biến rộng rãi đến mỗi giảng viên, đảm bảo công khai đến toàn bộ giảng 

viên trong nhà trường. Đồng thời, bộ tiêu chuẩn cần tránh tính cá nhân hoá, điển hình 

hoá hay thiên vị một cá nhân giảng viên nào đó. Điều này dễ dẫn đến tình trạng giảng 

viên thực hiện nhiệm vụ mang tính đối phó và không tôn trọng các quy định, yêu cầu 

của nhà trường. Tính công bằng này sẽ là động lực thúc đẩy giảng viên thực hiện các 

nhiệm vụ hiệu quả hơn.  

- Giai đoạn xây dựng bộ tiêu chuẩn 

Giai đoạn 1: giảng viên tự đề xuất các kế hoạch phát triển bản thân trong 

từng giai đoạn bao gồm các mục tiêu cần đạt được, các biện pháp thực hiện, kết quả 

đạt được, các khó khăn, thuận lợi. Đồng thời, nhà trường cần có thực hiện khảo sát 

tổng thể chất lượng đội ngũ giảng viên của trường nhằm nhận diện những đặc thù 

của giảng viên trong trường và đề ra những tiêu chuẩn phù hợp. Việc thực hiện bao 
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gồm thống kê tổng hợp, gởi phiếu khảo sát cá nhân giảng viên, phỏng vấn nhóm tập 

trung (nếu cần thiết). Nội dung khảo sát bao gồm thông tin cá nhân của giảng viên, 

các đặc điểm về năng lực hiện có của mỗi giảng viên, kỳ vọng của giảng viên đối 

với nhà trường, khoa, bộ môn. Ngoài ra, sự phối hợp của TVĐH thực sự cần thiết 

để nhận diện về năng lực thông tin của giảng viên. Từ đó, TVĐH đề xuất các tiêu 

chí cụ thể để đo lường năng lực này. 

Giai đoạn 2: Xây dựng bản dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực của 

giảng viên với các nội dung đã nêu (năng lực giảng dạy, năng lực NCKH, năng lực 

phục vụ cộng đồng và năng lực thông tin). Mỗi tiêu chuẩn đánh giá về năng lực 

gồm các tiêu chí cụ thể. Giai đoạn này đòi hỏi sự phối hợp của nhà trường với các 

khoa, bộ môn, người học để cùng trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện. 

Giai đoạn 3: Áp dụng thử nghiệm công khai bộ tiêu chuẩn vào trong các 

trường ĐH trong ít nhất 2 học kỳ. Trong quá trình áp dụng, bộ tiêu chuẩn này sẽ 

liên tục được điều chỉnh cho phù hợp, ghi nhận các phản hồi từ các bên liên quan 

(giảng viên, người học, đồng nghiệp, nhân viên). Ngoài vai trò điều phối chính là 

nhà trường, các khoa, bộ môn, thì TVĐH luôn giữ vai trò đồng đánh giá với nhà 

trường để có những điều chỉnh phù hợp.  

Giai đoạn 4: Hoàn thiện và công bố áp dụng chính thức để đánh giá năng lực 

của giảng viên. Đây là giai đoạn triển khai bộ tiêu chuẩn trong hoạt động đánh giá 

giảng viên của nhà trường và đòi hỏi sự đánh giá công bằng, khách quan và nghiêm 

túc đối với giảng viên trong các trường ĐH.  

Tóm lại, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên thực sự 

là một giải pháp cần thiết bởi lẽ giữa việc giảng viên có thể hoàn thành tốt các vai trò, 

nhiệm vụ được giao với vai trò của thông tin hỗ trợ có mối quan hệ rất chặt chẽ. 

Giảng viên tìm kiếm thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ công việc và ngược lại, từ 

chính các yêu cầu của nhiệm vụ công việc thúc đẩy mỗi giảng viên tìm kiếm và sử 

dụng thông tin. Như vậy, đây là mối liên hệ có tính chất tương hỗ và liên tục. Chính 

vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giảng viên nói chung, đồng 

thời cũng cần có sự đánh giá đến năng lực của giảng viên khi tương tác với thông tin. 
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Đây là một tiêu chuẩn mà từ nhiều nghiên cứu trước đây rất ít được đề cập đến, đặc 

biệt là đối với đội ngũ giảng viên. 

Tiểu kết 

1. Để HVTT của mỗi giảng viên các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh trở nên 

hoàn thiện hơn, đòi hỏi sự chủ động cải thiện không chỉ từ bản thân mỗi giảng viên, 

mà còn là sự tác động của các yếu tố bối cảnh hình thành nhu cầu tin, tìm kiếm, sử 

dụng và chia sẻ thông tin cũng giúp giảng viên xác định nhu cầu tin của mình, các 

yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giảng viên tìm kiếm và lựa chọn thông tin.  

2. Đối sánh các yêu cầu về HVTT và từ đặc điểm về HVTT của giảng viên 

tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh, HVTT của giảng viên được thể hiện trong 

một mô hình HVTT hoàn chỉnh. Đây được xem như HVTT chuẩn để đo lường sự 

hoàn thiện trong quá trình giảng viên tương tác với thông tin phục vụ giảng dạy, 

nghiên cứu và tự học. Mô hình HVTT của giảng viên có điểm khởi đầu từ bối cảnh 

hình thành nhu cầu tin cho đến các giai đoạn cụ thể của hành vi (hành vi xác định 

nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm thông tin, hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin) và kết 

thúc mô hình là phục vụ mục tiêu của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, NCKH, 

tự học và phục vụ cộng đồng.  

3. Các nhóm giải pháp nhằm hiện thực hoá mô hình HVTT của giảng viên 

cũng được đề xuất, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với từng bối cảnh của các 

trường ĐH và đối với từng nhóm giảng viên, bao gồm nhóm giải pháp đối với giảng 

viên, nhóm giải pháp đối với nhà trường và nhóm giải pháp đối với TVĐH. Trong 

đó, vai trò của TVĐH góp phần rất lớn trong quá trình hoàn thiện HVTT của mỗi 

giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh.  

4. Trên cơ sở xem xét các nhóm giải pháp, tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả 

năng, nhà trường, các TVĐH có thể lựa chọn và ưu tiên triển khai các nhóm giải 

pháp phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể. Từ đó, các nhóm giải pháp này sẽ góp 

phần hoàn thiện HVTT của giảng viên trong các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.  
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu HVTT của người dùng tin nói chung và HVTT của giảng viên nói 

riêng là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều trong lĩnh vực TT-TV. Trong 

mỗi bối cảnh khác nhau, HVTT của người dùng tin mang những đặc trưng khác 

nhau, trong đó, bao gồm HVTT của giảng viên các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh. 

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan và ba chương nội dung, có thể rút ra kết 

luận như sau:  

1. Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn HVTT của người dùng tin, 

HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy tầm quan 

trọng của nghiên cứu HVTT đối với nhà trường, TVĐH và bản thân mỗi giảng viên 

trong hoạt động giảng dạy, NCKH và tự học. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy sự cần thiết của nghiên cứu HVTT giảng viên trong môi trường học thuật. 

Trên cơ sở phân tích và kế thừa những nghiên cứu cơ sở lý luận về HVTT của 

người dùng tin, đề tài đã trình bày khái niệm về HVTT của giảng viên, nhận diện 

các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, mô hình HVTT và tầm quan trọng 

của nghiên cứu HVTT trong môi trường học thuật của nhà trường. 

2. Thực tiễn nghiên cứu HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ 

Chí Minh cho thấy HVTT của giảng viên chịu sự tác động từ nhiều yếu tố, trong đó, 

vai trò của giảng viên là yếu tố quyết định và ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi hình 

thành nhu cầu tin của giảng viên, đồng thời thúc đẩy giảng viên tìm kiếm, sử dụng và 

chia sẻ thông tin. Cụ thể, nhu cầu tin được hình thành dựa trên yêu cầu của hoạt động 

giảng dạy và NCKH. Đồng thời, quỹ thời gian của giảng viên tác động rất lớn đến 

hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên. Bên cạnh những ưu 

điểm nổi bật trong HVTT của giảng viên, những hạn chế trong HVTT của giảng viên 

cũng ảnh hưởng đến quá trình khai thác tối đa giá trị của thông tin trong hoạt động 

giảng dạy, NCKH và tự học của giảng viên.  

3. Việc xây dựng một mô hình HVTT chuẩn để đo lường sự hoàn thiện quá 

trình giảng viên tương tác với thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và tự học là 

điều cần thiết. Cùng với sự hình thành mô hình HVTT chuẩn, các nhóm giải pháp 
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được đề xuất bao gồm nhóm giải pháp đối với giảng viên, nhóm giải pháp đối với 

nhà trường và nhóm giải pháp đối với TVĐH. Trong nhóm những giải pháp đó, vai 

trò của TVĐH góp phần rất lớn trong quá trình hoàn thiện HVTT của mỗi giảng 

viên tại các trường ĐH trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Việc triển khai và áp dụng 

các nhóm giải pháp này đảm bảo tính khả thi do được đề xuất từ cơ sở lý luận về 

HVTT và từ kết quả phân tích các đặc điểm HVTT của giảng viên. Tuỳ thuộc vào 

nhu cầu và khả năng của từng TV, các TVĐH có thể lựa chọn và ưu tiên triển khai 

các nhóm giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể. Từ đó, các nhóm giải pháp 

này sẽ góp phần hoàn thiện HVTT của giảng viên trong các trường ĐH ở TP. Hồ 

Chí Minh.  

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới như: 

Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa CBTV liên lạc và giảng viên trong quá trình 

hoàn thiện HVTT của giảng viên; Xây dựng mô hình phối hợp giữa TVĐH và TV 

khoa trong quá trình hoàn thiện HVTT của giảng viên; Nghiên cứu sự ảnh hưởng 

của tính cách giảng viên đối với HVTT của giảng viên tại các trường ĐH; Xây dựng 

hệ thống dịch vụ TT-TV hỗ trợ HVTT của giảng viên; Yếu tố vai trò trong nghiên 

cứu HVTT của giảng viên; Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực thông tin của 

giảng viên. 
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THƢ TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI 
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô,  

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô đã đồng ý tham gia cuộc khảo sát này. Thầy/Cô 

được mời tham gia chương trình nghiên cứu này bởi vì chúng tôi tin rằng những 

chia sẻ, kinh nghiệm của Thầy/Cô về nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm sử dụng thông 

tin trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy/Cô sẽ có mang lại ý 

nghĩa quan trọng cho nghiên cứu.   

Đảm bảo bí mật 

Chúng tôi đảm bảo những thông tin cá nhân mà Thầy/Cô cung cấp chỉ được sử 

dụng trong phạm vi nghiên cứu này. Nghiên cứu viên sẽ KHÔNG đăng tên hay 

thông tin nhận dạng cá nhân của Thầy/Cô trong bất kỳ tài liệu xuất bản nào.  

Kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu sẽ được gửi đến Thầy/Cô theo đề nghị của Thầy/Cô bằng các 

phương thức liên lạc cụ thể.  

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Thầy/Cô. 

 

Tên đề tài: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở 

Tp. Hồ Chí Minh  

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu HVTT của giảng viên nhằm hoàn thiện HVTT 

của giảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ giảng viên của TV 

đại học tại TP. Hồ Chí Minh 

 

Nhóm nghiên cứu  

- Nghiên cứu sinh : ThS. Bùi Hà Phƣơng, Phó Trưởng khoa Thư viện – 

Thông tin học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM  

Email : buihaphuong81@hcmussh.edu.vn -- ĐT : 0909008185  
 

- Người hướng dẫn 1 : PGS.TS. Đoàn Phan Tân, Nguyên Phó Hiệu trưởng 

trường Đại học Văn hoá, Hà Nội 

Email : doanphantan@gmail.com 
 

- Người hướng dẫn 2 : TS. Ngô Thanh Thảo, Trưởng bộ môn Thông tin – 

Thư mục học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM 

Email : thaongothanh@hcmussh.edu.vn 

mailto:buihaphuong81@hcmussh.edu.vn
mailto:doanphantan@gmail.com
mailto:thaongothanh@hcmussh.edu.vn
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PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Chân thành cảm ơn Thầy/ Cô đã dành thời gian để hoàn thành phiếu khảo sát. Mục 

tiêu của phiếu khảo sát này là nghiên cứu nhu cầu thông tin, hành vi tìm kiếm, tổ chức, sử 

dụng và chia sẻ thông tin trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy/ Cô 

và không sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích nào khác. Trên cơ sở đó, Nhà trường 

và Thư viện sẽ có những giải pháp hỗ trợ Thầy/ Cô một cách hiệu quả hơn. Những chia sẻ 

của Thầy/ Cô có giá trị rất lớn đối với nghiên cứu này. Thầy/ Cô vui lòng đánh dấu (X) 

vào những câu trả lời thích hợp.  

C1. Mục tiêu tìm kiếm thông tin của Thầy/Cô (có thể chọn nhiều mục tiêu) 

 1. Phục vụ hoạt động giảng dạy 

 2. Thực hiện NCKH 

 3. Hướng dẫn NCKH 

 4. Tự học nâng cao trình độ  

 5. Khác (vui lòng ghi rõ):.......................................................... 

C2. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến việc hình thành nhu cầu tin của Thầy/Cô?  
 

  YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 
MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG 

Rất 
nhiều 

Tƣơng 
đối 
nhiều 

Bình 
thƣờng 

Ít ảnh 
hƣởng 

Không 
ảnh 
hƣởng 

1 Hoạt động giảng dạy của Thầy/Cô  1  2  3  4  5 

2 Hoạt động NCKH của Thầy/Cô  1  2  3  4  5 

3 Yêu cầu nâng cao trình độ  1  2  3  4  5 

4 Trình độ và kinh nghiệm chuyên môn  1  2  3  4  5 

5 Trình độ ngoại ngữ  1  2  3  4  5 

6 Khác:.................................................................  1  2  3  4  5 

C3. Thầy/Cô thƣờng sử dụng những nguồn thông tin nào hỗ trợ công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, tự học?  

NGUỒN THÔNG TIN 
Thƣờng 

sử dụng 

Không 

sử 

dụng 

Nếu Thầy/Cô không sử dụng, vui 

lòng nêu lý do) 

1 Bộ sưu tập cá nhân  1  2  

2 Thư viện trường của Thầy/Cô  1  2  

3 Thư viện đại học khác   1  2  

4 Đồng nghiệp   1  2  

5 Bạn bè  1  2  

6 Internet   1  2  

7 Hội thảo, toạ đàm khoa học  1  2  

8 Hiệp hội nghề nghiệp   1  2  

9 Nhà sách  1  2  

10 Khác:.......................................  1  2  
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C4. Cơ sở để lựa chọn từng nguồn thông tin của Thầy/Cô là gì? (có thể chọn nhiều 

phƣơng án) 

NGUỒN THÔNG TIN 

CƠ SỞ LỰA CHỌN 

Mức 
độ 
đầy 
đủ 

Dễ 
dàng 
tiếp 
cận 

Độ 
tin 
cậy 

Chi 
phí 
hợp 
lý 

Thời 
gian 
đáp 
ứng 

Tính 
cập 
nhật 

Phù 
hợp 
nhu 
cầu 
tin 

Mức 
độ 
quen 
thuộc 

1 Bộ sưu tập cá nhân  1  2  3  4  5  6  7  8 

2 Thư viện trường đại học  1  2  3  4  5  6  7  8 

3 Thư viện đại học khác   1  2  3  4  5  6  7  8 

4 Đồng nghiệp   1  2  3  4  5  6  7  8 

5 Bạn bè  1  2  3  4  5  6  7  8 

6 Internet  1  2  3  4  5  6  7  8 

7 Hội thảo, toạ đàm khoa học  1  2  3  4  5  6  7  8 

8 Hiệp hội nghề nghiệp   1  2  3  4  5  6  7  8 

9 Nhà sách  1  2  3  4  5  6  7  8 

10 Khác:......................................  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

C5.Đánh giá về mức độ sử dụng thƣ viện Trƣờng của Thầy/Cô (có thể chọn nhiều 

phƣơng án). 

Nếu Thầy/Cô CHƢA TỪNG SỬ DỤNG thƣ viện Trƣờng, vui lòng nêu LÝ DO và 

CHUYỂN SANG CÂU 8. 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

SỬ DỤNG THƢ VIỆN TRƢỜNG MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

C5.1 NỘI DUNG TÀI LIỆU 
Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

1 Tài liệu chuyên ngành   1  2  3  4  5 

2 Lĩnh vực khác:.........................................  1  2  3  4  5 

C5.2 LOẠI HÌNH TÀI LIỆU 
Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

3 Sách in  1  2  3  4  5 

4 Sách điện tử  1  2  3  4  5 

5 Kết quả NCKH, luận văn, luận án  1  2  3  4  5 

6 Tạp chí in  1  2  3  4  5 

7 Tạp chí điện tử   1  2  3  4  5 
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SỬ DỤNG THƢ VIỆN TRƢỜNG MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

8 CSDL tóm tắt  1  2  3  4  5 

9 CSDL toàn văn  1  2  3  4  5 

10 Khác: ......................................................  1  2  3  4  5 

C5.3 NGÔN NGỮ TÀI LIỆU 
Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

11 Tiếng Việt  1  2  3  4  5 

12 Tiếng Anh  1  2  3  4  5 

13 Khác:.......................................................  1  2  3  4  5 

C5.4 
SẢN PHẨM THÔNG TIN – THƢ 

VIỆN 

Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

14 Thư mục (TM sách mới, chuyên đề,...)  1  2  3  4  5 

15 Bản tin   1  2  3  4  5 

16 CSDL thư mục   1  2  3  4  5 

17 CSDL toàn văn  1  2  3  4  5 

18 Mục lục tra cứu OPAC  1  2  3  4  5 

19 Website của thư viện   1  2  3  4  5 

20 Khác:.......................................................  1  2  3  4  5 

C5.5 DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN 
Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

21 Đọc tại chỗ  1  2  3  4  5 

22 Mượn tài liệu về nhà  1  2  3  4  5 

23 Triển lãm tài liệu  1  2  3  4  5 

24 Sao chép, in ấn, số hoá tài liệu  1  2  3  4  5 

25 Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu  1  2  3  4  5 

26 Biên soạn thư mục theo chuyên đề  1  2  3  4  5 

27 Phổ biến thông tin chọn lọc  1  2  3  4  5 

28 Dịch tài liệu  1  2  3  4  5 

29 Khác:.......................................................  1  2  3  4  5 

C5.6 
CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 

CNTT 

Luôn 

luôn 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

30 Máy tính   1  2  3  4  5 

31 Máy in  1  2  3  4  5 

32 Máy photocopy, máy scan  1  2  3  4  5 

33 Wifi   1  2  3  4  5 

34 Khác:.......................................................  1  2  3  4  5 
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C6. Đánh giá về mức độ đáp ứng của thƣ viện trƣờng đối với nhu cầu tin của Thầy/Cô  

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA 

THƢ VIỆN TRƢỜNG 

MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 
  

Đồng 

ý 

Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Nếu chọn 

mức 4 và 5, 

Thầy/Cô vui 

lòng nêu lý 

do 

1 
TV đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài liệu 

chuyên ngành của Thầy/Cô 
 1  2  3  4  5  

2 
Loại hình tài liệu đa dạng (sách, luận 

văn, tạp chí, CSDL...) 
 1  2  3  4  5 

 

3 Ngôn ngữ tài liệu đa dạng  1  2  3  4  5 

 

4 

Ấn phẩm thông tin thư mục đáp ứng 

nhu cầu tin (thư mục sách mới, TM 

chuyên đề, v.v...) 

 1  2  3  4  5 

 

 

5 
CSDL luận văn, luận án đáp ứng nhu 

cầu tin của Thầy/Cô 
 1  2  3  4  5 

 

6 
CSDL tạp chí ngoại văn đáp ứng nhu 

cầu tin của Thầy/Cô 
 1  2  3  4  5 

 

7 

Dịch vụ của TV đa dạng (cung cấp 

thông tin theo yêu cầu, giới thiệu sách 

mới, v.v...) 

 1  2  3  4  5 

 

8 
Dịch vụ được cung cấp nhanh chóng, 

kịp thời 
 1  2  3  4 

 

 5 

 

 

9 Chi phí dịch vụ hợp lý  1  2  3  4 

 

 5 

 

 

10 Không gian TV thoải mái   1  2  3  4 

 

 5 

 

 

11 Máy tính cấu hình mạnh  1  2  3  4 

 

 5 

 

 

12 
Trang thiết bị sao chụp dễ dàng sử 

dụng 
 1  2  3  4 

 

 5 

 

 

13 
Mạng internet, wifi tốc độ nhanh, ổn 

định  
 1  2  3  4 

 

 5 

 

 

14 
Nhân viên TV chủ động tìm hiểu nhu 

cầu tin của Thầy/Cô 
 1  2  3  4  5  

15 

Đội ngũ nhân viên TV có năng lực 

chuyên môn, tác phong phục vụ 

chuyên nghiệp 

 1  2  3  4  5  
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C7. Thầy/Cô đánh giá nhƣ thế nào về hiệu quả của hệ thống tìm tin trong thƣ viện 

trƣờng 

HỆ THỐNG TÌM TIN CỦA 

 THƢ VIỆN TRƢỜNG 

(Mục lục tra cứu OPAC, cơ sở dữ liệu) 

MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Nếu chọn 

mức 4 và 5, 

Thầy/Cô 

vui lòng 

nêu lý do 

1 Có nhiều loại CSDL  1  2  3  4 

 

 5 

 

 

2 
Sử dụng thuận tiện (có hướng dẫn sử 

dụng, cho phép tìm theo nhiều cách) 
 1  2  3  4  5 

 

3 Giao diện tra cứu thân thiện  1  2  3  4 

 

 5 
 

 

4 Được cập nhật thường xuyên   1  2  3  4 

 

 5 
 

 

5 Kết quả tìm chính xác   1  2  3  4 

 

 5 

 

 

6 
Hình thức cung cấp kết quả tìm đa 

dạng (toàn văn, tóm tắt, trích dẫn,...) 
 1  2  3  4  5 

 

7 Thời gian tìm tin nhanh chóng   1  2  3  4 

 

 5 

 

 

C8. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến việc lựa chọn hệ thống tìm tin của Thầy/Cô 

YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 

MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG 

Rất 

nhiều 

Tƣơng 

đối 

nhiều 

Bình 

thƣờng 
Ít 

Không 

ảnh 

hƣởng 

1 Quỹ thời gian của Thầy/Cô  1  2  3  4  5 

2 Kỹ năng tra cứu của Thầy/Cô  1  2  3  4  5 

3 Mức độ quen thuộc của hệ thống tìm tin  1  2  3  4  5 

4 Chất lượng của hệ thống tìm tin   1  2  3  4  5 

5 Chi phí sử dụng hệ thống tìm tin  1  2  3  4  5 

6 Khác:..................................................  1  2  3  4  5 

C9. Thầy/Cô thƣờng tìm tin theo cách nào?  

 1. Theo chủ đề 

 2. Sử dụng biểu thức tìm với các từ khóa và toán tử tìm (AND, OR, NOT, NEAR…) 

 3. Cách khác (vui lòng ghi rõ): .............................................. 

C10. Khi có đƣợc kết quả tìm kiếm, Thầy/Cô thƣờng làm gì?  

 1. Đánh giá và chọn lọc tài liệu từ kết quả tìm kiếm (chọn lọc) 

 2. Nhìn lướt các trang đầu tiên để lấy thông tin cơ bản của tài liệu (đọc lướt) 

 3. Đọc tóm tắt, tiêu đề, mục lục trước khi đọc toàn văn (đọc sâu) 

 4. Tải sẵn tài liệu về bộ sưu tập cá nhân để lựa chọn đọc sau khi cần (tích trữ) 
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C11.Thầy/Cô lƣu trữ thông tin trong bộ sƣu tập cá nhân theo cách nào? 

 1. Sắp xếp tài liệu trên kệ theo nội dung 

 2. Sắp xếp tài liệu trên kệ theo loại hình tài liệu 

 3. Lưu trữ thông tin trong máy tính theo chủ đề 

 4. Khác (vui lòng ghi rõ): .............................................. 

C12. Mức độ sử dụng hình thức chia sẻ thông tin của Thầy/Cô?  

HÌNH THỨC CHIA SẺ THÔNG TIN 

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG 

Luô

n 

luôn 

Thƣờn

g 

xuyên 

Thỉnh 

thoản

g 

Hiếm 

khi 

Chƣa 

bao giờ 

1 Hoạt động giảng dạy  1  2  3  4  5 

2 Hướng dẫn nghiên cứu khoa học  1  2  3  4  5 

3 Công bố trên các tạp chí khoa học  1  2  3  4  5 

4 Xuất bản giáo trình, tài liệu học tập  1  2  3  4  5 

5 Trao đổi với đồng nghiệp  1  2  3  4  5 

6 Toạ đàm, báo cáo chuyên đề  1  2  3  4  5 

7 Cập nhật trên trang cá nhân   1  2  3  4  5 

8 Khác:................................................

.... 
 1  2  3  4  5 

C13. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến việc sử dụng thông tin của Thầy/Cô? 

 

YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 

MỨC ĐỘ ẢNH HƢƠNG 

Rất 

nhiều 

Tƣơng 

đối 

nhiều 

Bình 

thƣờng 
Ít 

Không 

ảnh 

hƣởng 

1 Kỹ năngtin học  1  2  3  4  5 

2 Kỹ năng ngoại ngữ  1  2  3  4  5 

3 Trình độ, kinh nghiệm chuyên môn  1  2  3  4  5 

4 Quỹ thời gian sử dụng thông tin  1  2  3  4  5 

5 Khác:................................................  1  2  3  4  5 

 

C14.Theo Thầy/Cô, những hành vi nào sau đây đƣợc xem là đạo văn/ vi phạm bản 

quyền? (có thể chọn nhiều phƣơng án) 

 1. Sử dụng toàn bộ thông tin, không ghi nguồn trích dẫn  

 2. Chuyển tải ý tưởng của người khác bằng từ ngữ riêng của mình và không ghi 

nguồn trích  

 3. Dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác và xem là sản phẩm của mình  

 4 Sao chép và bán cho người khác   

 5. Sao chép và chia sẻ cho đồng nghiệp, sinh viên phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, 

học tập 

 6. Trích dẫn tác phẩm của người khác và cung cấp nguồn trong danh mục tài liệu 

tham khảo 

 7. Sao chép và lưu 1 bản để sử dụng riêng trong nghiên cứu 
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C15.Thầy/ Cô vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các phát biểu sau đây  

 

ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI THÔNG TIN CỦA THẦY/CÔ 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1 
Sẵn sàng dành thời gian tối đa để tìm kiếm thông tin 

cần thiết 
 1  2  3  4 

 

 5 

2 
Trước khi tìm tin, tôi biết mình cần gì (nội dung, 

loại hình thông tin, ngôn ngữ) 
 1  2  3  4  5 

3 Tôi biết tìm thông tin nhằm mục đích gì  1  2  3  4 

 

 5 

4 Sẵn sàng chi trả để có được thông tin thích hợp   1  2  3  4  5 

5 
Thường tìm trong bộ sưu tập cá nhân trước khi tìm 

các nguồn khác 
 1  2  3  4  5 

6 
Luôn tận dụng các nguồn thông tin đồng nghiệp, 

bạn bè 
 1  2  3  4  5 

7 
Internet là nguồn thông tin quan trọng nhất đối với 

tôi  
 1  2  3  4  5 

8 
TV đại học là nguồn thông tin quan trọng nhất đối 

với tôi  
 1  2  3  4  5 

9 
Biết cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong hệ 

thống tìm tin (mục lục, CSDL, internet) 
 1  2  3  4  5 

10 
Chọn tài liệu có nguồn gốc uy tín (tác giả quen 

thuộc, nhà xuất bản, tạp chí nổi tiếng, vv...) 
 1  2  3  4  5 

11 Sẵn sàng chia sẻ thông tin với mọi người   1  2  3  4  5 

12 
Mọi thông tin trích dẫn, tôi đều liệt kê trong danh 

mục tài liệu tham khảo  
 1  2  3  4  5 

13 
Trong quá trình tìm tin, tôi tìm trong ít nhất là 2 

nguồn thông tin trở lên  
 1  2  3  4  5 

14 
Luôn cần đến sự hỗ trợ của người khác (nhân viên 

TV, đồng nghiệp, v.v…) trong quá trình tìm thông tin  
 1  2  3  4  5 

15 
Thông tin tìm được giúp tôi có những bài giảng chất 

lượng cao  
 1  2  3  4  5 

16 
Thông tin tìm được giúp tôi tạo ra nhiều sản phẩm 

khoa học có giá trị   
 1  2  3  4  5 

17 
Thông tin tìm được giúp tôi hoàn thành tốt nhiều 

nhiệm vụ khác được giao  
 1  2  3  4  5 
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C16.Thầy/Cô có thể chọn cụm từ ngắn gọn để mô tả về hành vi thông tin của 

Thầy/Cô 

 1. Hành vi thông tin cá nhân (tìm kiếm, sử dụng thông tin một cách độc lập, chủ động) 

 2. Hành vi thông tin phối hợp (có sự phối hợp, hợp tác khi tìm tin, chia sẻ thông tin) 

 3. Hành vi thông tin hỗn hợp (đồng thời mang yếu tố cá nhân, đồng thời có sự phối hợp) 

 4. Hành vi thông tin phức hợp (kết hợp đồng thời nhiều hành vi trong cùng thời điểm) 

C17. Xin vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân về Thầy/Cô  

 

 

  

C17.1 Chức danh  

 1. Giáo sư 

 2. Phó giáo sư 

 3. Nghiên cứu viên 

 4. Giảng viên 

 5. Trợ giảng/tập sự 

 6. Khác:........................... 

C17.2 Chức vụ/ vai trò kiêm nhiệm  

 1. Trưởng/ Phó khoa/ bộ môn 

 2. Trưởng/ Phó phòng/ ban 

 3. Trưởng ngành/ bộ môn 

 4. Giáo vụ đại học/ sau đại học 

 5. Trợ lý công tác sinh viên  

 6. Khác:.......................... 

C17.3 Trình độ chuyên 

môn  

 1. Tiến sĩ 

 2. Nghiên cứu sinh 

 3. Thạc sĩ 

 4. Học viên cao học 

 5. Cử nhân  

 6. Khác:................. 

C17.4 Thuộc lĩnh vực khoa học 

 1. Tự nhiên 

 2. Kỹ thuật và công nghệ 

 3. Y, Dược 

 4. Nông nghiệp 

 5. Nhân văn 

 6. Xã hội 

C17.5 Trình độ ngoại ngữ: 

Vui lòng nêu rõ:.......................... 

 1. Tiếng Anh 

 2. Tiếng Pháp 

 3. Khác:................................. 

C17.6 Giới tính:  

 1. Nam       

 2. Nữ 

 

C17.7 Năm sinh 

 1. Dưới 25  

 2. Từ 25 đến 35 

 3. Từ 35 đến 50  

 4. Trên 50 

 

 

Đơn vị công tác (trƣờng/khoa/phòng/ban): ...................................................................................... 

Thời gian là giảng viên tại trƣờng (số năm/tháng): ........................................................................ 

Email/ điện thoại liên hệ (nếu có thể): ............................................................................................... 

 

Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian cho cuộc khảo sát này. 
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PHỤ LỤC 2. 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 

----------------------- 

 
 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

(Dành cho giảng viên) 
 

Kính gửi Quý Thầy/Cô,  

 

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn. Hiện 

nay, tôi đang thực hiện luâṇ án tiến sĩ “Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên 

tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh”, tôi rất mong nhận được những chia sẻ 

kinh nghiệm của Thầy/Cô về nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm và sử dụng thông tin 

trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy/Cô.  

Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng những thông tin đư ợc Thầy/Cô cung cấp 

trong phaṃ vi đề tài này. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Thầy/Cô. 

1. Thầy/Cô có đồng ý tham gia buổi phỏng vấn?  

 Có    

 Không  

2. Thầy/Cô có đồng ý ghi âm cuộc phỏng vấn này? 

 Có    

 Không  

 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Thầy/Cô vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc hiện tại của Thầy/Cô trong 

Trường và Khoa? 

2. Yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu tin của Thầy/Cô? 

3. Thầy/Cô thường tìm kiếm thông tin từ các nguồn nào? Lý do mà Thầy/Cô 

lựa chọn các nguồn thông tin đó là gì?  
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4. Cách thức mà Thầy/Cô tìm kiếm thông tin như thế nào? Yếu tố nào ảnh 

hưởng đến quá trình tìm kiếm thông tin của Thầy/Cô?  

5. Thầy/Cô thường lưu trữ thông tin trong bộ sưu tập cá nhân theo cách nào?  

6. Cách thức chia sẻ thông tin của Thầy/Cô là gì?  

7. Yếu tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin của Thầy/Cô?  

8. Thầy/Cô có thường sử dụng thư viện trường của Thầy/Cô hay không? 

Thầy/Cô vui lòng đánh giá về khả năng đáp ứng nhu cầu tin của thư viện 

trường (vốn tài liệu, sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện, nhân viên thư 

viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ, v.v...).  

9. Nếu Thầy/Cô chưa từng sử dụng thư viện trường, Thầy/Cô có thể cho biết lý 

do vì sao?  

10. Thầy/Cô đã từng có sự hỗ trợ, hợp tác nào đối với Thư viện trường?  

11. Thầy/Cô có đề xuất gì đối với Nhà trường và Thư  viện Trường để có thể hỗ 

trợ Thầy/Cô tốt hơn trong quá trình tìm kiếm và sử dụng thông tin? 

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã dành thời gian cho buổi 

phỏng vấn này. Chúc Thầy/Cô luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học của mình.  
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN GIẢNG VIÊN 

TT Ngƣời thực hiện  Nội dung phỏng vấn 

1.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc hiện tại của 

Thầy/Cô trong Trƣờng và Khoa? 

 Giảng viên:  Chào em, tôi hiện đang là giảng viên. Công việc chính của tôi 

là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ngoài ra, tôi còn quản 

lý thư viện của Khoa.  

2.  Ngƣời phỏng vấn: Yếu tố nào ảnh hƣởng đến nhu cầu tin của Thầy/Cô? 

 Giảng viên: Thực ra, tôi chỉ thường có nhu cầu tìm tài liệu khi cần để viết 

bài cho các tạp chí, hội thảo hoặc làm đề tài nghiên cứu, soạn 

bài giảng, nên có lẽ yếu tố mà ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tìm 

tin của mình đó là mục đích tìm tài liệu là để làm gì. Tôi cũng 

nghĩ là tuỳ theo lĩnh vực chuyên môn của giảng viên mà nhu 

cầu tin cũng khác nhau.  

3.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô thƣờng tìm kiếm thông tin từ các nguồn nào? Lý 

do mà Thầy/Cô lựa chọn các nguồn thông tin đó là gì?  

 Giảng viên: Nguồn tìm thông tin mà tôi thường tìm kiếm đó là trên 

Internet và đồng nghiệp. Tôi thấy trên Internet có rất nhiều tài 

liệu mà cũng dễ tìm. Khi không có tài liệu mình cần, tôi cũng 

thường nhờ các đồng nghiệp trong trường hoặc đang học ở 

nước ngoài để mua giúp hoặc tìm giúp. Đôi khi, tôi cũng tìm 

kiếm ở thư viện của khoa, do thư viện ở khoa cũng có tương 

đối đầy đủ tài liệu chuyên ngành. 

4.  Ngƣời phỏng vấn:  Cách thức mà Thầy/Cô tìm kiếm thông tin nhƣ thế nào? 

Yếu tố nào ảnh hƣởng đến quá trình tìm kiếm thông tin 

của Thầy/Cô?  

 Giảng viên: - Tôi thường tra Google theo vấn đề mà mình quan tâm. Đôi 

khi tôi cũng tìm trong mấy CSDL miễn phí trên mạng, có rất 

nhiều sách, luận văn, bài báo trên đó cho mình tải toàn bộ nội 
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TT Ngƣời thực hiện  Nội dung phỏng vấn 

dung. Các tài liệu này đều là tiếng anh.  

- Còn nói về yếu tố ảnh hưởng đến việc tìm tài liệu thì tôi 

nghĩ nếu thầy cô biết cách tìm và biết tìm ở nguồn nào thì rất 

dễ tìm được tài liệu mình cần. Hơn nữa, thầy cô cũng phải có 

khả năng đọc được tài liệu tiếng anh, vì tài liệu ở trên internet 

chủ yếu là tiếng anh. Tuy vậy, thầy cô cũng phải có thời gian 

để tìm tài liệu, chứ nhiều lúc tôi cũng không có thời gian rảnh 

để tìm đọc mấy cuốn sách mình thích.  

5.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô thƣờng lƣu trữ thông tin trong bộ sƣu tập cá 

nhân theo cách nào?  

 Giảng viên: Lưu trữ thì cũng tuỳ thuộc vào loại sách, chẳng hạn, file điện 

tử thì dễ, tôi thường lưu vào máy tính hoặc trên mail, khi cần 

thì mở ra đọc, hoặc có khi in ra để đọc cho dễ. Còn đối với 

sách thông thường thì tôi để ở nhà, do nhà tôi cũng có một tủ 

sách chuyên ngành nhỏ. Sách đó thường là tôi mua hoặc được 

bạn bè, đồng nghiệp tặng. 

6.  Ngƣời phỏng vấn:  Cách thức chia sẻ thông tin của Thầy/Cô là gì?  

 Giảng viên: Về cách chia sẻ thông tin, tôi thường gởi bài đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành trong nước. Hay khi soạn bài giảng để lên 

lớp, đó cũng là cách mà tôi thường chia sẻ thông tin với các 

em sinh viên, học viên của mình. Ngoài ra, ở khoa tôi cũng 

thường có các buổi trao đổi chuyên môn, sinh hoạt theo 

chuyên đề, thì tôi cũng thường chia sẻ thông tin với đồng 

nghiệp trong khoa.  

7.  Ngƣời phỏng vấn:  Yếu tố nào ảnh hƣởng đến việc sử dụng thông tin của 

Thầy/Cô?  

 Giảng viên: Tôi nghĩ thời gian để sử dụng thông tin mà mình tìm được là 

quan trọng nhất. Bởi nhiều khi mình sưu tầm và lưu lại nhiều 
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TT Ngƣời thực hiện  Nội dung phỏng vấn 

tài liệu hay nhưng lại không có thời gian để đọc. Chẳng hạn, 

tôi cũng thích đọc các tác phẩm văn học, nhưng mua sách về 

rồi lại không sắp xếp được thời gian để đọc, rồi lại xếp trong 

tủ. Hơn nữa, nếu như mình có khả năng đọc được tài liệu 

tiếng anh thì lại càng tốt, vì những tài liệu hay về chuyên 

ngành mà tôi giảng dạy đều là tài liệu tiếng anh.  

8.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô có thường sử dụng thư viện trường của Thầy/Cô hay 

không? Thầy/Cô vui lòng đánh giá về khả năng đáp ứng nhu 

cầu tin của thư viện trường (vốn tài liệu, sản phẩm, dịch vụ 

thông tin – thư viện, nhân viên thư viện, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị hỗ trợ, v.v...).  

 Giảng viên: - Thực ra, trước đây tôi cũng có vào thư viện trường mình vài 

lần để mượn sách và đọc tạp chí, nhưng giờ hầu như không 

đến nữa. Khi tôi còn học ở nước ngoài thì tôi lại thường 

xuyên đến thư viện hơn. Ở trường mình, tài liệu có vẻ cũng 

không nhiều lắm, nhất là những tài liệu về chuyên ngành hẹp, 

tôi thấy chủ yếu là tài liệu dành cho sinh viên nhiều hơn. Hơn 

nữa, tài liệu ở thư viện cũng cũ. 

- Nhân viên thư viện thì cũng nhiệt tình, dễ thương. Có lần tôi 

đến mượn sách thì các bạn đó cũng hỗ trợ tôi tìm sách nhiều.  

- Về phòng ốc của thư viện thì có vẻ như hơi nhỏ.  

9.  Ngƣời phỏng vấn:  Nếu Thầy/Cô chưa từng sử dụng thư viện trường, Thầy/Cô có 

thể cho biết lý do vì sao?  

 Giảng viên: Như tôi có nói là tôi cũng có đến thư viện vài lần, giờ rất ít 

khi đến nữa. Nhiều khi mình cũng không có thời gian để vào 

thư viện đọc sách cả buổi được.  

10.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô đã từng có sự hỗ trợ, hợp tác nào đối với Thư viện 

trường?  
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TT Ngƣời thực hiện  Nội dung phỏng vấn 

 Giảng viên: Nếu nói về hỗ trợ, hợp tác thì cũng có, chẳng hạn, thư viện có 

vài lần yêu cầu các giảng viên trong trường cập nhật danh 

mục tài liệu cho các đề cương môn học. Khi đó, họ cũng có 

liên hệ tôi để mượn tài liệu về photo cho các em sinh viên. 

Hoặc cũng có lúc thư viện gởi danh sách các CSDL tạp chí 

mà thư viện sẽ tiếp tục mua cho trường, thì bản thân tôi cũng 

có đề xuất với thư viện để tiếp tục mua hay không mua tài 

liệu đó nữa.  

11.  Ngƣời phỏng vấn:  Thầy/Cô có đề xuất gì đối với Nhà trường và Thư  viện 

Trường để có thể hỗ trợ Thầy/Cô tốt hơn trong quá trình tìm 

kiếm và sử dụng thông tin? 

 Giảng viên: - Theo tôi nghĩ, thực ra thì tôi cũng không có đề xuất nhiều. 

Chỉ là nếu được thì thư viện trường nên mua thêm nhiều tài 

liệu chuyên ngành. Ngoài ra, thư viện cũng có thể hướng dẫn 

cho giảng viên cách tìm tài liệu ở những nguồn nào uy tín và 

chất lượng.  

- Còn đề xuất đối với trường thì tôi nghĩ cách tốt nhất là 

trường nên có quy định ràng buộc bắt buộc đối với các giảng 

viên để công bố trong nước và quốc tế. vì nếu trường yêu cầu 

thì buộc giảng viên phải tìm tài liệu. Sau đó, nếu được, 

trường cũng có thể tăng lương, tăng thưởng để các giảng viên, 

đặc biệt là giảng viên trẻ có thêm động lực để viết bài và làm 

nghiên cứu khoa học tốt hơn.  

 

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. 

Chúc Thầy/Cô luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

của mình. 
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PHỤ LỤC 3. 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN 

 
 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

(Dành cho cán bộ thƣ viện) 
 

Kính gửi Anh/Chị,  

 

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn. Hiện nay, 

tôi đang thực hiện luâṇ án ti ến sĩ “Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại 

các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh”, tôi rất mong nhận được những chia sẻ của 

Anh/Chị về hoạt động hỗ trợ của Thư viện đối với giảng viên trong hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu, tự học và phục vụ cộng đồng.   

Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng những thông tin đư ợc Anh/Chị cung cấp 

trong phaṃ vi đề tài này. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Anh/Chị. 

1. Anh/Chị có đồng ý tham gia buổi phỏng vấn?  

 Có    

 Không  

2. Anh/Chị có đồng ý ghi âm cuộc phỏng vấn này? 

 Có    

 Không  

3. Thông tin người được phỏng vấn:............................................................ 

4. Địa điểm phỏng vấn:................................................................................. 

5. Thời gian phỏng vấn:................................................................................ 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Anh/Chị vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc hiện tại của Anh/Chị trong TV là 

gì? Anh/Chị có thường xuyên làm việc trực tiếp với giảng viên?  
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2. Theo quan sát của Anh/Chị, giảng viên trong trường có thường xuyên sử dụng 

TV trường? Họ sử dụng nguồn lực thông tin của TV như thế nào? (tài liệu, cơ sở 

vật chất, sản phẩm, dịch vụ TT-TV...)  

3. Anh/Chị có nhận xét gì về những phản hồi của giảng viên sau sử dụng các nguồn 

lực thông tin của TV? Những phản hồi của giảng viên ảnh hưởng như thế nào đến 

kế hoạch phát triển của TV?  

4. Anh/Chị vui lòng cho biết những ưu điểm, hạn chế của giảng viên trong quá trình 

giảng viên thể hiện nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin? Các 

nguyên nhân của hạn chế (nếu có).  

5. Theo đánh giá của Anh/Chị, mức độ đáp ứng của TV trường đối với nhu cầu tin, 

tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên như thế nào?  

6. Giữa TV và giảng viên có những hoạt động hợp tác/ phối hợp gì hay không?  

7. TV trường đã có/ dự kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ TT-TV đặc trưng để hỗ 

trợ cho giảng viên trong quá trình họ tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin phục 

vụ giảng dạy, nghiên cứu và tự học của giảng viên?  

8. Ngoài ra, về phía nhà trường, TV, giảng viên cần phải làm gì để giúp giảng viên 

có thể tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin hiệu quả hơn?  

 

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này.  
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ THƢ VIỆN 

STT Ngƣời thực hiện  Nội dung phỏng vấn 

1. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/Chị vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc 

hiện tại của Anh/Chị trong TV là gì? Anh/Chị 

có thƣờng xuyên làm việc trực tiếp với giảng 

viên?  

 CBTV: Hiện tại, em đang là nhân viên của TV. Công việc 

chính của em là xử lý tài liệu, thỉnh thoảng phục 

vụ bạn đọc và quản lý trang web của TV trường. 

Em cũng thường làm việc trực tiếp với giảng viên, 

sinh viên trong trường.  

2. Ngƣời phỏng vấn: Theo quan sát của Anh/Chị, giảng viên trong 

trƣờng có thƣờng xuyên sử dụng TV trƣờng? 

Họ sử dụng nguồn lực thông tin của TV nhƣ thế 

nào?  

 CBTV:  - Theo thống kê với quan sát của em thì giảng viên 

của trường rất ít khi đến TV trường, chắc tại họ 

không có nhiều thời gian. Thời gian của các giảng 

viên thường dạy xong, lại phải đi đến bệnh viện, 

phòng khám, nên cũng ít khi em thấy họ vào TV.  

- Còn nếu họ dùng, thì thường là những giảng viên 

mà đang học lên cao như thạc sĩ, chuyên khoa, họ 

thường dùng mấy CSDL chuyên bên y như 

HINARI, thỉnh thoảng cũng vào mượn sách, đọc 

luận văn, luận án trong TV. Nói chung, em thấy 

chủ yếu là giảng viên đọc trực tuyến, tìm tài liệu 

trên Internet.  

3. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/Chị có nhận xét gì về những phản hồi của 

giảng viên sau sử dụng các nguồn lực thông tin 
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của TV? Những phản hồi của giảng viên ảnh 

hƣởng nhƣ thế nào đến kế hoạch phát triển của 

TV?  

 CBTV: Khi giảng viên sử dụng các CSDL hoặc mượn 

sách, luận văn, luận án của TV, thường thì họ cũng 

không có ý kiến gì nhiều. Một vài giảng viên cũng 

nói là tài liệu của TV ít quá, không chuyên sâu nên 

nhiều tài liệu họ cần thì lại không có. Thỉnh thoảng 

các giảng viên cũng đề nghị TV bổ sung thêm tài 

liệu mà họ cần. Trong trường hợp mà TV tìm mua 

được, cân đối kinh phí mua do giá thành của sách 

bên y dược rất cao, thì TV cũng mua sách theo đề 

nghị của giảng viên.  

4. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/Chị vui lòng cho biết những ƣu điểm, hạn 

chế của giảng viên trong quá trình giảng viên 

thể hiện nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng và chia 

sẻ thông tin? Các nguyên nhân của hạn chế 

(nếu có).  

 CBTV: Em thấy nhiều giảng viên vào TV, họ cũng nói là 

họ cần sách gì, sau đó nhờ TV tìm giúp. Hoặc 

thường thì giảng viên cũng tự dùng máy tính của 

TV để tra cứu trên mục lục OPAC của TV. Tuy 

nhiên, hiện tại do trang web của TV trường còn 

đang trong giai đoạn cập nhật với điều chỉnh nên 

cũng còn hạn chế. Còn việc sử dụng và chia sẻ 

thông tin của giảng viên thì em không rõ lắm. Em 

chỉ nghĩ là các giảng viên tìm tài liệu để làm luận 

văn hoặc luận án, cũng có giảng viên tìm để soạn 

đề cương môn học, bài giảng trên lớp của họ. Mà 



 190 

em thấy các giảng viên cũng thường tìm tài liệu 

trên mạng, vì trên mạng cũng có nhiều tài liệu, với 

cũng thuận tiện hơn.  

5. Ngƣời phỏng vấn:  Theo đánh giá của Anh/Chị, mức độ đáp ứng 

của TV trƣờng đối với nhu cầu tin, tìm kiếm, sử 

dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên nhƣ thế 

nào?  

 CBTV: Nếu xét về mức độ đáp ứng của TV đối với nhu 

cầu của giảng viên thì em nghĩ cũng chỉ ở mức độ 

khá. Do bản thân em cũng thấy, tài liệu của TV 

cũng không nhiều, với lại, tài liệu chuyên ngành 

hẹp cũng có nhưng lại là viết bằng tiếng Pháp, nên 

các giảng viên cũng khó đọc được. Hơn nữa, các 

giảng viên cũng ít có thời gian đến TV. Nhiều khi, 

mình đến liên hệ gặp các giảng viên để trao đổi các 

công việc liên quan như cung cấp tài liệu trong đề 

cương bài giảng, bổ sung thông tin cho khớp với 

chương trình đào tạo cũng khó.  

6. Ngƣời phỏng vấn:  Giữa TV và giảng viên có những hoạt động hợp 

tác/ phối hợp gì hay không?  

 CBTV: Về hoạt động phối hợp giữa TV và giảng viên 

thường là bổ sung sách. Đầu năm học, TV thường 

gởi danh sách đến cho các khoa trong trường, 

giảng viên sẽ xem danh mục tài liệu họ cần. Đôi 

khi, giảng viên cũng đề nghị TV bổ sung tài liệu 

khác. Ngoài ra, TV cũng thường liên hệ giảng viên 

để cung cấp các tài liệu trong đề cương môn học 

mà họ giảng dạy. Nhìn chung, giảng viên thường 

hợp tác với TV liên quan đến bổ sung tài liệu. 
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7. Ngƣời phỏng vấn:  TV trƣờng đã có/ dự kiến xây dựng sản phẩm, 

dịch vụ TT-TV đặc trƣng để hỗ trợ cho giảng 

viên trong quá trình họ tìm kiếm, sử dụng và 

chia sẻ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 

và tự học của giảng viên?   

 CBTV: - Trong kế hoạch của TV nói chung, TV đang xây 

dựng lại trang web của TV do trang web lúc trước 

chưa hoàn thiện. Đặc biệt là trường em cũng đang 

trong giai đoạn đánh giá kiểm định nên đợt này tập 

trung xây dựng website, bổ sung tài liệu của TV 

cho khớp với chương trình đào tạo của các khoa. 

TV cũng đang tiến hành liên kết dữ liệu của các 

TV thành viên thuộc trường. Các TV thành viên 

giờ nằm rải rác ở các cơ sở, các khoa trong thành 

phố. TV ở đây sẽ là TV trung tâm, TV chính, sau 

đó liên kết với các TV thành viên.  

- Còn về mảng dịch vụ cho giảng viên, hiện tại, 

CSDL chuyên ngành đã có, TV cũng không mua 

thêm. TV cũng có một phòng nghiên cứu dành cho 

giảng viên như chị đã thấy. Nhưng giảng viên hầu 

như rất ít khi dùng phòng này, họ chỉ thường mượn 

để họp hành thôi, chứ không vào đó để đọc sách 

hay nghiên cứu.  

- À, TV cũng đang biên soạn Sổ tay hướng dẫn sử 

dụng TV, trong đó gồm giới thiệu các TV, tài liệu 

của TV, cách sử dụng các CSDL, các dịch vụ của 

TV. TV cũng đang cải tiến lại mục lục OPAC để 

tra cứu dễ hơn. 

- Trong kế hoạch tới, TV cũng dự định khảo sát 
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bạn đọc của TV, trong đó có cả giảng viên và cũng 

muốn quảng bá TV đến với giảng viên nhiều hơn 

để họ biết và sử dụng.  

8. Ngƣời phỏng vấn:  Ngoài ra, về phía nhà trƣờng, TV, giảng viên 

cần phải làm gì để giúp giảng viên có thể tìm 

kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin hiệu quả 

hơn?  

 CBTV: - Hiện tại, TV cũng đang biên soạn cẩm nang 

hướng dẫn sử dụng TV, cẩm nang này cũng sẽ 

giúp giảng viên sử dụng TV, các CSDL theo các 

hướng dẫn do TV biên soạn. Còn nếu giảng viên 

có cần gì thì nhân viên TV cũng hỗ trợ.  

- Còn về phía nhà trường, em thấy có thể ưu tiên 

những giảng viên vừa làm bác sĩ, vừa phải đi học 

nâng cao trình độ. Giống như quản lý của TV em 

vừa đi dạy, vừa học thạc sĩ, khám bệnh ở bệnh 

viện, em thấy bận suốt ngày.  

- Ngoài ra, nếu có thể thì có thể đầu tư thêm kinh 

phí để TV bổ sung tài liệu, mở rộng không gian sử 

dụng TV hơn. Như chị thấy đó, TV cũng chỉ có 

nhiêu đây, mùa thi tới là các bạn sinh viên đến TV 

nhiều lắm, có khi không có chỗ ngồi.  

- Em thấy quan trọng là giảng viên cũng cần sắp 

xếp thời gian của họ để sử dụng TV nhiều hơn. 

Khi giảng viên có cần tài liệu gì thì cũng nên liên 

hệ với TV để bổ sung nếu được thì TV mới có thể 

hỗ trợ được hoặc giảng viên cũng nên tham gia các 

lớp hướng dẫn sử dụng TV khi có có thời gian.  

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này.  
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PHỤ LỤC 4.  

THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở 

TP. HỒ CHÍ MINH  

Trƣờng 

Tổng 

số 

GV 

Trình độ chuyên môn 

 

Giáo sƣ 
Phó 

Giáo sƣ 

Tiếnsĩ/TS

KH/CKII 

Thạc sĩ/ 

CKI 

Cử nhân/ 

Kỹ sƣ 
Khác 

SL 

 
% 

SL 

 
% 

SL 

 
% 

SL 

 
% 

SL 

 
% 

SL 

 
% 

ĐH CNTT  174 2 1.1 9 5.2 26 14.9 109 62.6 28 16.1 0 0 

ĐH KHXH&NV 568 4 0.7 44 7.7 156 27.5 361 63.6 3 0.5 0 0 

ĐH Luật 248 1 0.4 11 4.4 39 15.7 143 57.7 54 21.8 0 0 

ĐH Nông lâm 304 0 0.0 13 4.3 63 20.7 159 52.3 69 22.7 0 0 

ĐH Tài nguyên 

và Môi trường 
236 1 0.4 7 3.0 32 13.6 173 73.3 23 9.7 0 0 

ĐH Y Dược 1137 11 1.0 107 9.4 90 7.9 510 44.9 317 27.9 102 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194 

PHỤ LỤC 5. 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀNH VI THÔNG TIN CỦA 

GIẢNG VIÊN 

Phụ lục 5.1. Bảng thống kê cơ sở lựa chọn nguồn thông tin của giảng viên 

Nguồn 

thông tin 

Mức độ 

đầy đủ 

Dễ dàng 

tiếp cận 
Độ tin cậy 

Chi phí 

hợp lý 

Thời gian 

đáp ứng 

Tính 

cập nhật 

Phù hợp 

nhu cầu 

tin 

Mức độ 

quen 

thuộc 

Tổng 

lƣợt ý 

kiến 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL 

Bộ sưu tập 

cá nhân 
361 44.0 419 31.5 0 0.0 0 0.0 165 31.0 0 0.0 406 79.3 0 0.0 1351 

TVĐH 38 4.6 96 7.2 0 0.0 155 70.5 87 16.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 376 

TVĐH khác 0 0.0 0 0.0 37 8.3 0 0.0 12 2.3 0 0.0 27 5.3 0 0.0 76 

Đồng nghiệp 235 28.7 427 32.1 116 26.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 302 45.8 1080 

Bạn bè 0 0.0 0 0.0 56 12.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 

Internet 186 22.7 376 28.3 207 46.6 65 29.5 268 50.4 372 69.4 0 0.0 357 54.2 1831 

Hội thảo, toạ 

đàm khoa 

học 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 108 20.1 45 8.8 0 0.0 153 

Hiệp hội 

nghề nghiệp 
0 0.0 0 0.0 28 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 34 6.6 0 0.0 62 

Nhà sách 0 0.0 12 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 10.4 0 0.0 0 0.0 68 

Khác:........... 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Tổng lƣợt ý 

kiến 
820 100 1330 100 444 100 220 100 532 100 536 100 512 100 659 100 5053 
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Phụ lục 5.2. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng đại học Công 

nghệ thông tin 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu                     

Tài liệu chuyên ngành 37 62.7 21 35.6 1 1.7 0 0.0 0 0.0 

Lĩnh vực khác 3 5.1 15 25.4 39 66.1 2 3.4 0 0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 4 6.8 17 28.8 13 22.0 25 42.4 0 0.0 

Sách điện tử 28 47.5 20 33.9 7 11.9 4 6.8 0 0.0 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
0 0.0 7 11.9 38 64.4 12 20.3 2 3.4 

Tạp chí in 2 3.4 10 16.9 20 33.9 27 45.8 0 0.0 

Tạp chí điện tử 14 23.7 40 67.8 5 8.5 0 0.0 0 0.0 

CSDL tóm tắt 3 5.1 6 10.2 25 42.4 3 5.1 22 37.3 

CSDL toàn văn 15 25.4 32 54.2 1 1.7 6 10.2 5 8.5 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu 
 

 

Tiếng Việt 28 47.5 16 27.1 12 20.3 3 5.1 0 0.0 

Tiếng Anh 7 11.9 34 57.6 18 30.5 0 0.0 0 0.0 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Phụ lục 5.3. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu   

Tài liệu chuyên ngành 32 36.8 34 39.1 19 21.8 2 2.3 0 0.0 

Lĩnh vực khác 0 0.0 12 13.8 29 33.3 46 52.9 0 0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 21 24.1 23 26.4 21 24.1 22 25.3 0 0.0 

Sách điện tử 3 3.4 20 23.0 27 31.0 37 42.5 0 0.0 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
2 2.3 17 19.5 29 33.3 24 27.6 15 17.2 

Tạp chí in 6 6.9 39 44.8 13 14.9 29 33.3 0 0.0 

Tạp chí điện tử 5 5.7 49 56.3 33 37.9 0 0.0 0 0.0 

CSDL tóm tắt 0 0.0 13 14.9 28 32.2 34 39.1 12 13.8 

CSDL toàn văn 0 0.0 49 56.3 26 29.9 11 12.6 1 1.1 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu  

Tiếng Việt 14 16.1 71 81.6 2 2.3 0 0.0 0 0.0 

Tiếng Anh 15 17.2 67 77.0 5 5.7 0 0.0 0 0.0 

Khác 7 8.0 16 18.4 6 6.9 24 27.6 34 39.1 

 

 



 197 

Phụ lục 5.4. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng Đại học Luật 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu  

Tài liệu chuyên ngành 14 16.7 68 81.0 2 2.4 0 0.0 0 0.0 

Lĩnh vực khác 7 8.3 28 33.3 49 58.3 0 0.0 

 

0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 23 27.4 42 50.0 18 21.4 1 1.2 0 0.0 

Sách điện tử 2 2.4 24 28.6 40 47.6 14 16.7 4 4.8 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
6 7.1 29 34.5 45 53.6 4 4.8 0 0.0 

Tạp chí in 2 2.4 45 53.6 31 36.9 6 7.1 0 0.0 

Tạp chí điện tử 13 15.5 37 44.0 17 20.2 17 20.2 0 0.0 

CSDL tóm tắt 0 0.0 35 41.7 16 19.0 20 23.8 13 15.5 

CSDL toàn văn 13 15.5 38 45.2 23 27.4 10 11.9 0 0.0 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu  

Tiếng Việt 19 22.6 54 64.3 11 13.1 0 0.0 0 0.0 

Tiếng Anh 12 14.3 43 51.2 23 27.4 6 7.1 0 0.0 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Phụ lục 5.5. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng Đại học Nông 

lâm 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu  

Tài liệu chuyên ngành 12 18.8 51 79.7 1 1.6 0 0.0 0 0.0 

Lĩnh vực khác 3 4.7 19 29.7 25 39.1 17 26.6 0 0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 18 28.1 34 53.1 12 18.8 0 0.0 0 0.0 

Sách điện tử 4 6.3 18 28.1 34 53.1 6 94 2 3.1 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
2 3.1 22 34.4 22 34.4 8 12.5 10 15.6 

Tạp chí in 0 0.0 45 70.3 13 20.3 4 6.3 2 3.1 

Tạp chí điện tử 1 1.6 30 46.9 23 35.9 10 15.6 0 0.0 

CSDL tóm tắt 0 0.0 11 17.2 27 42.2 12 18.8 14 21.9 

CSDL toàn văn 0 0.0 23 35.9 31 48.4 4 6.3 6 9.4 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu  

Tiếng Việt 20 31.3 35 54.7 9 14.1 0 0.0 0 0.0 

Tiếng Anh 5 7.8 17 26.6 42 65.6 0 0.0 0 0.0 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Phụ lục 5.6. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu  

Tài liệu chuyên ngành 13 14.3 61 67.0 17 18.9 0 0.0 0 0.0 

Lĩnh vực khác 0 0.0 24 26.4 43 47.3 24 26.4 0 0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 17 18.7 49 53.8 25 27.5 0 0.0 0 0.0 

Sách điện tử 11 12.1 36 39.6 21 23.1 11 12.1 12 13.2 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
1 1.1 20 22.0 39 42.9 23 25.3 8 8.8 

Tạp chí in 0 0.0 34 37.4 43 47.3 13 14.3 1 1.1 

Tạp chí điện tử 3 3.3 39 42.9 38 41.8 11 12.1 0 0.0 

CSDL tóm tắt 0 0.0 12 13.2 10 11.0 38 41.8 31 34.1 

CSDL toàn văn 9 9.9 30 33.0 23 25.3 17 18.7 12 13.2 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu  

Tiếng Việt 23 25.3 46 50.5 19 20.9 2 2.2 1 1.1 

Tiếng Anh 9 9.9 39 42.9 11 12.1 27 29.7 5 5.5 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 
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Phụ lục 5.7. Bảng thống kê về nhu cầu tin của giảng viên trƣờng Đại học Y 

Dƣợc 

Nhu cầu tin 

Luôn luôn 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung tài liệu  

Tài liệu chuyên ngành 2 3.2 48 77.4 12 19.4 0 0.0 0 0.0 

Lĩnh vực khác 3 4.8 23 37.1 32 51.6 4 6.5 0 0.0 

Loại hình tài liệu  

Sách in 15 24.2 35 56.5 12 19.4 0 0.0 0 0.0 

Sách điện tử 4 6.5 40 64.5 15 24.2 1 1.6 2 3.2 

Kết quả NCKH, luận văn, 

luận án 
1 1.6 28 45.2 28 45.2 1 1.6 4 6.5 

Tạp chí in 12 19.4 30 48.4 20 32.3 0 0.0 0 0.0 

Tạp chí điện tử 2 3.2 38 61.3 22 35.5 0 0.0 0 0.0 

CSDL tóm tắt 2 3.2 16 25.8 23 37.1 2 3.2 19 30.6 

CSDL toàn văn 0 0.0 35 56.5 15 24.2 12 19.4 0 0.0 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ngôn ngữ tài liệu  

Tiếng Việt 19 30.6 38 61.3 5 8.1 0 0.0 0 0.0 

Tiếng Anh 3 4.8 29 46.8 23 37.1 5 8.1 2 3.2 

Khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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PHỤ LỤC 6. 

PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN PHỤC VỤ GIẢNG VIÊN 

(DÀNH CHO THƢ VIỆN ĐẠI HỌC) 

 
 
 

THƢ TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI 
 

Kính gửi Quý Thư viện,  

Trân trọng cảm ơn Quý Thư viện đã đồng ý tham gia cuộc khảo sát này. Quý 

Thư viện được mời tham gia chương trình nghiên cứu này bởi vì chúng tôi tin rằng 

những thông tin, chia sẻ và kinh nghiệm của Quý Thư viện trong hoạt động thông 

tin phục vụ giảng viên sẽ có mang lại ý nghĩa quan trọng cho nghiên cứu.   

Đảm bảo bí mật 

Chúng tôi đảm bảo những thông tin Quý Thư viện cung cấp chỉ được sử dụng trong 

phạm vi nghiên cứu này.  

Kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu sẽ được gửi đến Quý Thư viện theo đề nghị của Quý Thư viện 

bằng các phương thức liên lạc cụ thể.  

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Thư viện. 

 

Tên đề tài: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở 

Tp. Hồ Chí Minh  

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên nhằm hoàn 

thiện HVTT của giảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ giảng 

viên của TV đại học tại TP. Hồ Chí Minh 

 

Nhóm nghiên cứu  

- Nghiên cứu sinh : ThS. Bùi Hà Phƣơng, Phó Trưởng khoa Thư viện – 

Thông tin học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM  

Email : buihaphuong81@hcmussh.edu.vn -- ĐT : 0909008185  
 

- Người hướng dẫn 1 : PGS.TS. Đoàn Phan Tân, Nguyên Phó Hiệu trưởng 

trường Đại học Văn hoá, Hà Nội 

Email : doanphantan@gmail.com 
 

- Người hướng dẫn 2 : TS. Ngô Thanh Thảo, Trưởng bộ môn Thông tin – 

Thư mục học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM 

Email : thaongothanh@hcmussh.edu.vn 

 

mailto:buihaphuong81@hcmussh.edu.vn
mailto:doanphantan@gmail.com
mailto:thaongothanh@hcmussh.edu.vn
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PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN PHỤC VỤ GIẢNG VIÊN 

 
Kính gửi Quý Thư viện,   

 

Tôi là Bùi Hà Phương, nghiên cứu sinh ngành Thông tin Thư viện, trường Đại học 

Văn hoá Hà Nội. Hiện nay tôi đang thực hiện luâṇ án tiến sĩ “Nghiên cứu hành vi thông tin 

của giảng viên tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh”, tôi cần thu thập một số thông 

tin về hoạt động của Quý Thư viện. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Thư viện. Quý 

Thư viện vui lòng điền đầy đủ thông tin hoặc đánh dấu vào ô trả lời tương ứng vào các câu 

hỏi dưới đây. Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng những thông tin đư ợc Quý Thư viện cung 

cấp trong phaṃ vi đề tài này.  

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Thư viện.    

 

Tên thư viện: ……………………………………………………………………. 

Năm thành lập: ………………………………………………………………….. 

 

1. Tổng số cán bộ thư viện:………./người, trong đó:  

Trình độ 

chuyên môn 

(số lượng) 

Lĩnh vực chuyên môn 

Thư viện – 

Thông tin  

Công nghệ 

thông tin 

Khác (vui 

lòng ghi rõ) 

Tiến sĩ    

Thạc sĩ     

Cử nhân    

Cao đẳng    

Khác    

Tổng số    

2. Thư viện có:  

 Phòng đọc 

 Phòng mượn  

 Phòng báo – tạp chí   

 Phòng tra cứu dữ liệu/đa phương tiện/truy cập Internet/phòng máy tính 

 Phòng tự học 

 Phòng học nhóm 

 Phòng hội thảo 

 Phòng nghiệp vụ  

 Phòng tham khảo tài liệu chuyên ngành  

 Khác (vui lòng nêu rõ): ………………………………............................. 

3. Thư viện có bố trí không gian học tập và nghiên cứu riêng cho giảng viên hay không?  

 Có. Vui lòng nêu rõ: ……………………………….............................… 

 Không. Vui lòng nêu lý do: ……………………….............................… 

 Dự định:……………………………………............................................ 
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4. Loại hình tài liệu  

Loại hình tài liệu Tổng số bản/ nhan đề Tiếng Việt Ngoại văn 

Sách    

Báo     

Tạp chí    

Giáo trình, bài giảng    

Luận văn, luận án    

Báo cáo kết quả NCKH    

Khác     

 

5. Nội dung tài liệu của Thư viện 

Lĩnh vực  Tỷ lệ (%) 

Khoa học tự nhiên .................................................. 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ .................................................. 

Khoa học xã hội .................................................. 

Khoa học nhân văn .................................................. 

Khoa học y, dược .................................................. 

Khoa học nông nghiệp .................................................. 

Khác  .................................................. 

6. Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện gồm có:  

Sản phẩm thông tin – thƣ viện   Dịch vụ thông tin – thƣ viện   

 Website TV                                    Đọc tại chỗ   

 Bản tin TV 

 Mục lục trực tuyến 

 Cơ sở dữ liệu dữ kiện 

 Cơ sở dữ liệu toàn văn 

 Cơ sở dữ liệu thư mục 

   Mượn về nhà 

 Sao chụp tài liệu 

 Mượn liên TV 

 Phục vụ thông tin theo yêu cầu 

 Tư vấn thông tin, hỏi đáp 

  

 Thư mục chuyên đề 

 Danh mục tài liệu mới   

 Tổng mục lục 

   Tổ chức hội nghị, hội thảo 

 Hướng dẫn sử dụng TV 

 Triển lãm tài liệu 

  

 Giới thiệu sách hay 

 Khác (vui lòng nêu rõ):.... 

..........................................  

   Khác (vui lòng nêu rõ):..... 

.......................................... 

.......................................... 

  

7. Tổng số người dùng tin của thư viện:…..………/người  

Trong đó: Giảng viên: ……………......................................../người  

Lượt sử dụng dịch vụ của giảng viên/năm: …………...…...../lượt 
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8. Thư viện có điều tra, khảo sát nhu cầu tin của giảng viên? 

 Có. Thời gian thực hiện:  

 Đầu mỗi học kỳ  

 Cuối học kỳ  

 Thời gian linh hoạt 

 Không. Vui lòng nêu lý do: ……………………………………………….... 

9. Thư viện thường bổ sung tài liệu:  

 Theo yêu cầu của TV 

 Định kỳ  

 Đột xuất  

 Theo yêu cầu của GV 

 Định kỳ  

 Đột xuất (khi GV đề nghị) 

 Khác (vui lòng ghi rõ):………………………………………….. 

 Theo yêu cầu của Khoa  

 Định kỳ  

 Đột xuất (khi GV đề nghị) 

 Khác (vui lòng nêu rõ): ………………………………………….. 

10. Công cụ tìm tin của thư viện gồm có:  

 Hệ thống mục lục 

 Cơ sở dữ liệu toàn văn 

 Cơ sở dữ liệu thư mục 

 Cơ sở dữ liệu dữ kiện 

 Mục lục truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) 

 Thư mục chuyên đề 

 Tài liệu tra cứu (từ điển, bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay…) 

 Website  

 Khác (vui lòng nêu rõ):............................................................................... 

11. Các hoạt động hỗ trợ của giảng viên đối với thư viện trường? 

 GV cho thư viện mượn tài liệu  

 Biếu tặng tài liệu cho TV 

 GV đề nghị bổ sung tài liệu theo nhu cầu  

 Tư vấn xử lý tài liệu chuyên ngành cho TV  

 Diễn giả trong các chương trình do TV tổ chức  

 Khác (vui lòng nêu rõ): ............................................................................. 
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12. Các hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu tin, quá trình tìm tin và sử dụng thông tin 

của GV?  

 Thông báo danh mục tài liệu cho GV trước khi bổ sung (email, điện thoại, v.v...) 

 Bổ sung tài liệu theo yêu cầu của GV  

 Giới thiệu danh mục tài liệu mới cho GV sau khi bổ sung  

 Tổ chức hướng dẫn GV sử dụng TV 

 Hỗ trợ GV trong tìm kiếm thông tin  

 Xử lý, tổ chức bộ sưu tập/ tủ sách của GV  

 Quảng bá sản phẩm, dịch vụ TT-TV đến GV 

 Khác (vui lòng nêu rõ): ............................................................................................... 

13. Thuận lợi, khó khăn của TV trong hoạt động thông tin phục vụ giảng viên (vui lòng chọn 

ô tương ứng) 

Yếu tố ảnh hƣởng 
Thuận 

lợi 

Khó 

khăn 
Vui lòng nêu rõ 

Sự quan tâm, đầu tư của Ban Giám  hiệu       

 

Sự quan tâm của cán bộ quản lý TV      

 

Kinh phí bổ sung tài liệu       

 

Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý 

thư viện  

     

 

Năng lực chuyên môn của cán bộ thư viện      

 

Nhu cầu sử dụng TV của GV       

 

Sự hợp tác của GV đối với TV      

 

Khác (vui lòng nêu rõ) 

 

     

14. Đề xuất của Thư viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin phục vụ giảng viên  

Đề xuất đối với Ban Giám hiệu 

 Tăng kinh phí hoạt động 

 Tăng kinh phí bổ sung tài liệu  

 Đầu tư trang thiết bị công nghệ  

 Xây dựng, bố trí không gian TV rộng rãi hơn 

 Xây dựng, bố trí không gian riêng dành cho GV  

 Khác (vui lòng nêu rõ):.................................................................. 

Đề xuất đối với giảng viên 

 Sử dụng thư viện nhiều hơn 

 Tham dự khoá hướng dẫn sử dụng TV  
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 Tham dự toạ đàm chuyên đề do TV tổ chức 

 Chủ động trình bày nhu cầu tin  

 Khác (vui lòng nêu rõ):................................................................... 

Kế hoạch phát triển của Thư viện 

 Tuyển thêm nhân sự mới 

 Hỗ trợ cán bộ thư viện học tập nâng cao trình độ  

 Tăng cường phối hợp giữa TV và GV  

 Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện mới 

 Xây dựng, bố trí không gian thư viện dành riêng cho GV 

 Đầu tư trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của GV 

 Khác (vui lòng nêu rõ):................................................................... 

 

Trân trọng cảm ơn Quý Thư viện đã dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát này. 
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PHỤ LỤC 7. 

NHẬT KÝ QUAN SÁT HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

 

NHẬT KÝ QUAN SÁT HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

Đối tượng quan sát:............................................................................................ 

Thời gian quan sát: ............................................................................................. 

Địa điểm quan sát: ............................................................................................. 

Phương pháp quan sát: ........................................................................................ 

Mô tả bối cảnh: .................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Nội dung quan sát: 

Thời gian Mô tả hành vi Ghi chú 

Từ....đến........ 
 

 

 

Từ....đến........ 
 

 

 

Từ....đến........ 
 

 

 

Từ....đến........ 
 

 

 

Nhận xét chung:.................................................................................................. 

Phỏng vấn đối tượng quan sát (nếu có): ........................................................... 

........................................................................................................................... 

        Người quan sát 
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NHẬT KÝ QUAN SÁT HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

Đối tượng quan sát: Nữ giảng viên chính, 46 tuổi, trình độ tiến sĩ ngành Văn hoá 

học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Thời gian quan sát: 14 giờ 13 phút đến 14 giờ 57 phút (tổng thời gian: 44 phút), 

ngày 12 tháng 04 năm 2017  

Địa điểm quan sát: Phòng báo, tạp chí trường ĐH KHXH&NV 

Phương pháp quan sát: Quan sát bán tham dự, kết hợp trao đổi trực tiếp với giảng 

viên 

Mô tả bối cảnh:  

- Không gian phòng đọc báo, tạp chí thoáng mát, yên tĩnh, có 2 người dùng tin 

khác đang sử dụng máy tính ngồi ở 2 vị trí cách xa giảng viên 3 dãy bàn.  

- Giảng viên được quan sát có mối quan hệ đồng nghiệp với tác giả; không 

biết tác giả đang quan sát   

Nội dung quan sát: 

Thời gian Mô tả hành vi Ghi chú 

Từ 14h23 đến 14h25 

- Giảng viên liên hệ CBTV tại bàn 

hướng dẫn để gửi túi xách, trao đổi 

thông tin 

Hoạt động trước 

khi sử dụng TV  

Từ 14h26 đến 14h27 

- Giảng viên chọn 2 tạp chí chuyên 

ngành  

- Di chuyển đến vị trí ngồi thoáng, 

đối diện 2 dãy bàn với vị trí tác giả 

quan sát  

Hành vi xác định 

nguồn thông tin 

và xác định loại 

hình, nội dung 

thông tin 

Từ 14h28 đến 14h37 

- Giảng viên đọc 1 tạp chí và ghi 

chép lại thông tin trên một tờ giấy 

ghi chú 

- Di chuyển đến bàn CBTV, gửi lại 

Hành vi tìm kiếm 

thông tin 
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bản tạp chí và đăng ký photo bài 

viết trên tạp chí  

Từ 14h38 đến 14h53 

- Tiếp tục đọc tạp chí còn lại và sắp 

xếp tạp chí trên kệ sau khi đọc 

xong 

Hành vi sử dụng 

thông tin  

Từ 14h54 đến 14h57 

- Di chuyển đến vị trí của tác giả 

quan sát  

- Trao đổi ngắn giữa tác giả và 

giảng viên về sức khoẻ, công việc 

cá nhân; mục đích sử dụng TV và 

kết quả đạt được sau khi sử dụng 

TV 

Kết thúc hành vi 

của giảng viên và 

quá trình quan 

sát của tác giả  

Nhận xét chung:  

- Giảng viên đã xác định được nhu cầu tin trước khi sử dụng TV  

- Giảng viên đã xác định được nguồn thông tin, lựa chọn thông tin nhanh 

chóng 

- Có sự liên hệ hỗ trợ của CBTV khi tìm được thông tin  

Phỏng vấn đối tượng quan sát (nếu có):  

Hỏi: Cô có thường đến TV trường hay không?  

Trả lời: Cô cũng ít khi đến TV lắm, cô chỉ đến khi nào rảnh thôi.  

Hỏi: Cô đến để tìm tài liệu hay để đọc tạp chí?  

Trả lời: Cô photo mấy tài liệu để chuẩn bị bài giảng cho lớp cao học. Lúc nãy cô có 

nhờ mấy bạn nhân viên thư viện photo giúp, giờ cô đang đợi lấy./. 

        Người quan sát 

         

 

 

 

        Bùi Hà Phương  
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PHỤ LỤC 8. 

NHẬT KÝ THỰC NGHIỆM HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

 
 

 

NHẬT KÝ THỰC NGHIỆM HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Hành vi thông tin của giảng viên là toàn bộ các hoạt động được giảng viên 

chủ động thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu tin của bản thân trong hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học và tự học. Hành vi thông tin bao gồm các hoạt động: (1) 

xác định nhu cầu tin, (2) tìm kiếm thông tin, (3) sử dụng và chia sẻ thông tin.  

Nhằm nhận diện hành vi thông tin và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hành 

vi thông tin của Thầy/Cô, Thầy/Cô vui lòng đánh dấu X hoặc điền vào khoảng 

trống câu trả lời của Thầy/Cô.  

A. HÀNH VI XÁC ĐỊNH NHU CẦU TIN  

1. Thầy/Cô vui lòng gạch dưới những từ khoá (từ, cụm từ) thể hiện nội dung chính 

của các tài liệu sau:  

 Nghiên cứu tình hình kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

 Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường  

 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả  

 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục 

2. Liệt kê tối đa 02 từ khoá có ý nghĩa liên quan/ đồng nghĩa: 

Ví dụ: Từ khoá: tình bạn Ví dụ: Tình bạn /Mối quan hệ /Hẹn hò 

Từ khoá Từ khoá đồng nghĩa, liên quan 

Mạng xã hội 
 

Y học 
 

Sinh viên 
 

Người cao tuổi 
 

 

3. Xác định đối tượng nghiên cứu và phương diện nghiên cứu của  tài liệu “Vấn nạn 

bắt cóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay” 

Đối tượng nghiên cứu:.............................................................. 

Phương diện nghiên cứu: ......................................................... 
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4. Lựa chọn nào sau đây mô tả đầy đủ nội dung trong đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu 

hiện tượng bắt nạt ảo trên mạng xã hội đối với sinh viên ở thành phố Hồ Chí 

Minh”. 

 Sinh viên – Thành phố Hồ Chí Minh – Bắt nạt ảo  

 Bắt nạt ảo – Sinh viên – Thành phố Hồ Chí Minh  

 Khác (vui lòng ghi rõ):................................................. 

5. Khi cần thực hiện nghiên cứu tổng quan về “Văn hoá giao tiếp của người Nhật”, 

Thầy/Cô sẽ tìm loại hình tài liệu nào là chủ yếu? (Có thể chọn tối đa 3 phương án) 

 Sách  

 Luận văn, luận án 

 Báo, tạp chí phổ thông 

 Tạp chí chuyên ngành 

 Khác (vui lòng ghi rõ):..................................................... 

6. Loại hình tài liệu nào sau đây đảm bảo tính cập nhật nội dung về vấn đề “Tình 

trạng an ninh quốc gia của Việt Nam hiện nay”? (Vui lòng chọn tối đa 3 phương 

án) 

 Sách chuyên khảo 

 Luận văn, luận án 

 Báo, tạp chí 

 Đề tài nghiên cứu khoa học  

 Khác (vui lòng nêu rõ):..................................................... 

B. HÀNH VI TÌM KIẾM THÔNG TIN  
7. Để tìm luận văn, luận án trên Internet về vấn đề “Giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh”, 

nguồn thông tin nào giúp Thầy/Cô tìm được tài liệu thích hợp? (có thể chọn tối đa 3 

phương án) 

 Cơ sở dữ liệu điện tử luận văn, luận án 

 Google scholar 

 Mục lục trực tuyến của thư viện đại học (OPAC) 

 Các trang web  

8. Biểu thức tìm tin nào phù hợp nhất để tìm tài liệu “Tình hình chính trị ở Biển 

Đông” (Vui lòng chọn 1 phương án) 

 Chính trị AND Biển Đông 

 Chính trị OR Biển Đông  

 Chính trị NOT Biển Đông  

 Chính trị AND Biển Đông AND Việt Nam  

9. Biểu thức tìm tin nào phù hợp nhất để tìm tài liệu “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ” 

 Tín ngưỡng AND Thờ mẫu AND Nam bộ (Vui lòng chọn 1 phương án) 

 Tín ngưỡng OR Thờ mẫu OR Nam bộ 

 Tín ngưỡng NOT Thờ mẫu AND Nam bộ 

 Tín ngưỡng AND Thờ mẫu NOT Nam bộ 

10. Thầy/Cô sẽ sử dụng từ khoá nào để tìm trên mục lục trực tuyến của thư viện 

(OPAC) tài liệu: Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn trong trang trại (Vui lòng chọn 1 

phương án) 
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 Lợn – Chăn nuôi – Hướng dẫn  

 Heo – Chăn nuôi – Hướng dẫn  

 Khác (vui lòng ghi rõ):................................................. 

11. Để tìm tất cả các tài liệu về vấn đề “Giáo dục đại học”, Thầy Cô sẽ tìm như thế 

nào trên mục lục trực tuyến của thư viện (OPAC)? (Vui lòng chọn 1 phương án) 

  
  

  
  

12. Cách thức nào là phù hợp nhất để Thầy/Cô quyết định chọn một bài báo khoa học? 

(Có thể chọn tối đa 3 phương án). 

 Xem nhan đề bài báo 

 Xem lướt cấu trúc bài báo 

 Đọc tóm tắt của bài báo 

 Đọc lướt nội dung chính văn tài liệu 

13. Thầy/Cô cần làm gì để xác định nội dung chính của cuốn sách “Không có bữa ăn 

nào miễn phí”? (Có thể chọn tối đa 3 phương án).  

 Xem nhan đề tài liệu 

 Xem mục lục cuốn sách nên sử dụng thống nhất 

 Đọc lướt nội dung chính văn tài liệu 

 Đọc lời giới thiệu về tác giả  

 

C. HÀNH VI SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN 

14. Cách thức lưu trữ nào trong máy tính giúp Thầy/Cô tìm lại được tài liệu về vấn đề 

“Giáo dục giới tính”? (Có thể chọn tối đa 3 phương án) 

 Chủ đề “Giáo dục giới tính” 
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 Nhan đề tài liệu  

 Loại hình tài liệu (sách, báo, tạp chí, luận văn...) 

 Nguồn trích, nguồn tải tài liệu  

15. Dữ liệu của đề tài nghiên cứu chưa nghiệm thu của Thầy/Cô và nhóm nghiên cứu 

có thể chia sẻ ở kênh nào? (Có thể chọn tối đa 3 phương án) 

 Đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội (facebook, 

twitter, blog...) 

 Chia sẻ qua email đến đồng nghiệp khác quan tâm  

 Cập nhật trong nội dung bài giảng  

 Trình bày trong bài báo khoa học của cá nhân Thầy/Cô  

 Không chia sẻ khi chưa có sự đồng thuận của nhóm nghiên cứu  

16. Trong danh mục tài liệu tham khảo bài báo khoa học của Thầy/Cô cần (Có thể chọn 

tối đa 3 phương án) 

 Liệt kê tài liệu đã đọc và không trích dẫn 

 Liệt kê tài liệu đã đọc và có trích dẫn trong bài viết 

 Liệt kê tài liệu đã thu thập được liên quan vấn đề nghiên cứu (không đọc và 

không trích dẫn) 

 Không liệt kê các tài liệu đã đọc và có trích dẫn  

17. Thông tin tìm được đem lại giá trị như thế nào đối với Thầy/Cô? (Có thể chọn tối đa 

3 phương án.  

 Hoàn thiện sản phẩm khoa học (bài báo, giáo trình, đề tài nghiên cứu, dự án, 

báo cáo chuyên đề...) 

 Có thêm một số thông tin mới, không hoàn toàn liên quan đến vấn đề đang 

nghiên cứu 

 Mở ra những hướng tiếp cận, hướng nghiên cứu mới về vấn đề đang nghiên 

cứu 

 Không có sự khác biệt giữa trước và sau khi tìm được thông tin 

 

Thầy/Cô hiện đang công tác trong lĩnh vực:....................................................... 

Thời gian công tác: ............................................................................................. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Thầy/Cô.  
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PHỤ LỤC 9. 

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM BẢN HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

A. Quy trình xây dựng dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên 

ngành Journal of Cross-Cultural Psychology  

1. Mục tiêu xây dựng dịch vụ hƣớng dẫn tìm tin trên CSDL chuyên ngành 

Dịch vụ hướng dẫn tìm tin trên CSDL chuyên ngành được xây dựng nhằm 

mục tiêu trang bị cho giảng viên kiến thức, kỹ năng tìm tin trên CSDL chuyên 

ngành phục vụ nhu cầu giảng dạy, NCKH và tự học.  

2. Cơ sở xây dựng dịch vụ hƣớng dẫn tìm tin trên CSDL chuyên ngành 

Journal of Cross-Cultural Psychology 

Cơ sở lý thuyết: CSDL chuyên ngành có ý nghĩa rất lớn đối với việc thoả 

mãn nhu cầu tin của người dùng tin, trong đó, bao gồm người dùng tin là giảng viên 

tại các trường ĐH. Để khai thác được tối đa giá trị của CSDL chuyên ngành đòi hỏi 

mỗi giảng viên phải có kỹ năng tìm kiếm thông tin phù hợp. Do vậy, TVĐH có 

nhiệm vụ hướng dẫn giảng viên tìm tin trên CSDL chuyên ngành thông qua các sản 

phẩm, dịch vụ mà TV thực hiện. Trong đó, dịch vụ hướng dẫn tìm tin trên CSDL 

chuyên ngành được xem là một trong những dịch vụ phù hợp nhằm hướng dẫn 

giảng viên tìm tin phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và tự học và góp phần 

hoàn thiện hành vi tìm kiếm thông tin nói riêng, HVTT nói chung.  

Cơ sở thực tiễn: Thứ nhất, từ kết quả khảo sát về HVTT của giảng viên so 

với các yêu cầu về HVTT của giảng viên cho thấy, hành vi tìm kiếm thông tin của 

giảng viên các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh còn chưa hoàn thiện, đặc biệt là hành 

vi xác định nguồn thông tin từ TVĐH cũng như hành vi xây dựng biểu thức tìm tin.  

Thứ hai, từ kết quả phân tích hiện trạng dịch vụ hướng dẫn giảng viên tìm 

kiếm thông tin trong các CSDL còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các CSDL chuyên 

ngành. Sự hạn chế này thể hiện qua nội dung các bản hướng dẫn còn đơn giản, chỉ 
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mang tính chất giới thiệu thông tin đăng nhập cho người dùng tin, trong khi đó, việc 

sử dụng CSDL để tìm kiếm thông tin đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức, kỹ năng 

thích hợp.   

Ngoài ra, phương thức quảng bá dịch vụ, các TVĐH chủ yếu quảng bá dành 

cho mọi đối tượng người dùng tin trong TV, trong khi, người dùng tin là giảng viên 

cần có hình thức quảng bá mang tính chuyên biệt và đặc trưng.  

3. Yêu cầu xây dựng dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng CSDL chuyên ngành  

3.1. Yêu cầu về nguyên tắc xây dựng 

Việc xây dựng dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL chuyên ngành cần đảm bảo 

các nguyên tắc sau đây: 

Nguyên tắc 1: Dịch vụ phải phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TV 

trường. TV trường ĐH có chức năng cung cấp tri thức và thông tin – tư liệu về các 

lĩnh vực KHXH&NV trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH của 

trường. Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các 

tài liệu, sách báo, tạp chí, băng, đĩa, các luận án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm 

của trường và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu 

trí tuệ của trường. Đặc biệt, sứ mệnh của TV trường là thúc đẩy sự tăng trưởng trí 

tuệ và sự sáng tạo bằng cách phát triển nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa 

dạng, chất lượng; tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng 

đến các nguồn lực thông tin; đào tạo hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả nguồn tài 

nguyên thông tin và có khả năng đánh giá, chọn lọc các nguồn tin, cung cấp các 

dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu.   

Như vậy, dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL góp phần khai thác tối đa nguồn 

lực điện tử mà TV cung cấp, đồng thời, giảng viên có thể tiếp cận dễ dàng, nhanh 

chóng đến các tạp chí điện tử trực tuyến dựa trên việc TV hướng dẫn giảng viên sử 

dụng CSDL hiệu quả phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.  

Nguyên tắc 2: Dịch vụ được xây dựng nhằm phục vụ cho nhóm người dùng tin 

mục tiêu là giảng viên tiềm năng và hiện tại. Việc xây dựng dịch vụ hướng dẫn sử 
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dụng CSDL cho giảng viên cần chú trọng đến việc xây dựng nội dung và hình thức 

dịch vụ phù hợp. Điều này thể hiện qua nội dung của sản phẩm gắn liền với dịch vụ, 

đó là bản hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành. Bản hướng dẫn phải đáp 

ứng được các tiêu chí về mặt nội dung như nội dung hướng dẫn hữu ích, cần thiết 

đối với giảng viên, giúp giảng viên tìm được thông tin phù hợp, nhanh chóng và kịp 

thời. Bên cạnh, nội dung bản hướng dẫn phải chi tiết, cụ thể, đầy đủ các bước thực 

hiện, đảm bảo thông tin được diễn đạt dễ hiểu, đơn giản. Đặc biệt, hướng dẫn phải 

phù hợp với khả năng tìm tin của giảng viên. Về mặt hình thức, bản hướng dẫn phải 

có hình thức trình bày đẹp, thu hút, ngắn gọn. Đặc biệt, các hình ảnh minh họa phải 

phù hợp với các bước thực hiện.  

Đối với giảng viên là người dùng tin hiện tại, dịch vụ hướng dẫn sử dụng 

CSDL nhằm hướng đến giúp giảng viên có thể khai thác tối đa CSDL hiện tại và mở 

rộng phạm vi tìm kiếm đến các CSDL, các nguồn thông tin khác ngoài TV trường. 

Đối với giảng viên là người dùng tin tiềm năng, dịch vụ được cung cấp nhằm mục 

tiêu giúp giảng viên bước đầu khai thác CSDL để phục vụ nhu cầu giảng dạy và 

nghiên cứu, đồng thời, hướng dẫn giảng viên biết cách tìm tin hiệu quả trong CSDL 

hiện có.  

Nguyên tắc 3: Chủ động cung cấp thông tin, quảng bá rộng rãi dịch vụ hướng 

dẫn sử dụng CSDL đến giảng viên. Dịch vụ được xây dựng cần đảm bảo quảng bá 

chú trọng đến mọi đối tượng là giảng viên trong nhà trường. Để làm được điều này, 

TV có thể đăng tải trên trang web của TV trường, trình bày trong cẩm nang hướng 

dẫn sử dụng TV, đồng thời có thể cung cấp hướng dẫn trực tiếp qua email, 

Facebook cá nhân cho từng giảng viên.  

3.2. Yêu cầu về nội dung và hình thức dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng CSDL tạp chí 

chuyên ngành  

 Yêu cầu đối với CSDL tạp chí chuyên ngành:  

- Mức độ bao quát: CSDL cung cấp khả năng truy cập đến lĩnh vực thích hợp với 

chuyên ngành giảng dạy và NCKH của giảng viên; Khả năng đáp ứng của CSDL 
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đầy đủ nhu cầu tin của giảng viên; Phạm vi bao quát của CSDL không bị trùng với 

các CSDL khác trong cùng một lĩnh vực 

- Mức độ cập nhật: CSDL phải đảm bảo tính cập nhật thường xuyên, thể hiện qua 

việc cập nhật các dữ liệu nguồn, đồng thời tính cập nhật thể hiện qua nội dung 

thông tin mang tính cập nhật, hiện đại, phù hợp với nhu cầu tin của giảng viên 

- Mức độ sử dụng thuận tiện: giảng viên có thể sử dụng CSDL một cách dễ dàng và 

thuận tiện  

- Các hình thức hiển thị: các kết quả tìm tin trong CSDL bao gồm tóm tắt bài viết, 

toàn văn bài viết, cho phép tải bài viết về bộ sưu tập cá nhân 

- CSDL có các hướng dẫn giảng viên sử dụng và trợ giúp sử dụng khi cần  

 Yêu cầu đối với bản hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành  

Nội dung bản hướng dẫn sử dụng  

- Bản hướng dẫn sử dụng CSDL phải có nội dung hướng dẫn hữu ích, cần thiết đối 

với giảng viên 

- Bản hướng dẫn giúp giảng viên tìm được thông tin phù hợp nhu cầu một cách dễ 

dàng và nhanh chóng  

- Nội dung bản hướng dẫn sử dụng cần chi tiết, cụ thể, đầy đủ các bước thực hiện 

- Thông tin trong bản hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu đối với giảng viên 

Hình thức bản hướng dẫn sử dụng  

- Hình thức trình bày đẹp, thu hút  

- Trình bày ngắn gọn 

- Hình ảnh minh hoạ phù hợp với các bước thực hiện  

 Yêu cầu về cách thức cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL  

Hướng dẫn sử dụng CSDL cần được cung cấp cho giảng viên theo các phương thức sau:  

- Đăng tải trên trang web của thư viện trường  

- Trình bày trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng thư viện 

- Hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng khoa, bộ môn 

- Cung cấp trực tiếp qua email, Facebook cho từng giảng viên 

- Trên bảng tin chung của thư viện trường  
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4. Quy trình xây dựng dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên 

ngành 

Dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành Journal of Cross-

Cultural Psychology được xây dựng theo các giai đoạn cụ thể sau đây: 

(1) Khảo sát sơ bộ về hiện trạng dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng CSDL do TV 

Trƣờng ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  

Hiện nay các dịch vụ của TV gồm có các dịch vụ như dịch vụ miễn phí như 

đọc tại chỗ, mượn về nhà, triển lãm tài liệu, dịch vụ hỏi – đáp; và các dịch vụ có thu 

phí như dịch tài liệu, sao chép, in ấn, số hoá tài liệu, mượn liên thư viện, tìm kiếm 

thông tin theo yêu cầu, biên soạn thư mục theo chuyên đề, phổ biến thông tin chọn 

lọc, v.v... Trong đó, TV cũng có tổ chức các lớp huấn luyện người dùng tin bao 

gồm giảng viên, SV, học viên cao học và các đối tượng khác có nhu cầu. Nội dung 

các lớp hướng dẫn gồm có giới thiệu chung về TV với các nguồn lực thông tin của 

TV; hướng dẫn các kỹ năng tìm tin, cách sử dụng các công cụ tra cứu tin, cách truy 

cập các nguồn tin (TV trường, hệ thống TV Đại học Quốc gia, tra cứu trên mạng, 

tra cứu trên các CSDL...), sử dụng các sản phẩm, dịch vụ TT-TV.  

 Ngoài CSDL dùng chung thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

và CSDL sản phẩm thông tin của VISTA (Cổng thông tin thuộc Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia – NACESTI), TV trường còn cho phép người 

dùng tin truy cập các CSDL điện tử tạp chí chuyên ngành do Trường mua quyền 

truy cập từ tập đoàn xuất bản SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford 

của Hoa Kỳ. CSDL tạp chí bao quát một số chuyên ngành thuộc Khoa học xã hội và 

nhân văn (International Studies, Journal of Cross-Cultural Psychology, South Asia 

Research, Journalism, Journal of South Asian Development).  

 Hiện tại, TV trường chỉ cung cấp thông tin tài khoản cho người dùng tin của 

TV (username và password) và chưa xây dựng bản hướng dẫn sử dụng CSDL riêng 

cho các CSDL chuyên ngành này. Trong khi đó, đây là những CSDL chuyên ngành, 

có mức độ bao quát về lĩnh vực và phù hợp với nhu cầu tin của người dùng tin nói 
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chung, đặc biệt là giảng viên trong nhà trường. Chính vì vậy, nhằm khai thác tối đa 

hiệu quả sử dụng các CSDL hiện có và giúp người dùng tin, giảng viên sử dụng 

CSDL để tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả, TV trường cần tiến hành xây dựng 

và quảng bá dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL.  

(2) Lựa chọn CSDL tạp chí chuyên ngành để xây dựng bản hƣớng dẫn  

Trong số các CSDL tạp chí chuyên ngành do TV trường mua quyền truy cập, 

tác giả luận án lựa chọn tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology để xây dựng 

bản hướng dẫn sử dụng CSDL. Việc lựa chọn CSDL tạp chí phù hợp với phạm vi 

tìm kiếm thông tin về vấn đề HVTT của giảng viên do tác giả thực hiện. Trong quá 

trình tìm tin, tác giả nhận thấy TV cần thiết xây dựng bản hướng dẫn để giúp các 

giảng viên khác trong chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học và Xã hội học có thể 

tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, hiệu quả và thuận tiện hơn.  

Ngoài ra, kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, hiện tại TV trường chỉ cung cấp 

thông tin đăng nhập và mã khóa đăng nhập vào CSDL và chưa xây dựng bản hướng 

dẫn sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology 

(3) Thiết kế nội dung hƣớng dẫn dạng văn bản và phƣơng thức quảng bá 

Về hình thức: Bản hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành được 

trình bày dưới dạng văn bản định dạng pdf. Giảng viên có thể xem và tải toàn văn 

bản hướng dẫn dưới dạng pdf.  

Về nội dung: Nội dung bản hướng dẫn gồm 4 phần:  

- Phần 1. Giới thiệu về CSDL tạp chí chuyên ngành Journal of Cross-Cultural 

Psychology  

- Phần 2. Hướng dẫn đăng nhập  

- Phần 3. Hướng dẫn tìm tin gồm tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm nâng cao 

- Phần 4. Các tiện ích khác  
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Về phương thức quảng bá: Bản hướng dẫn sử dụng CSDL được đăng tải trên 

website và Facebook của TV trường trong thời gian thử nghiệm bản hướng dẫn (01 

tháng).  

(4) Tham khảo ý kiến chuyên gia, biên tập, chỉnh sửa nội dung hƣớng dẫn 

Sau khi xây dựng bản hướng dẫn, tác giả luận án tham khảo ý kiến từ CBTV 

chịu trách nhiệm chính đến hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ cho người dùng 

tin và giảng viên để điều chỉnh, biên tập hoàn chỉnh nội dung bản hướng dẫn.  

(5) Triển khai thử nghiệm và thống kê số liệu sử dụng dịch vụ  

Sau khi bản hướng dẫn hoàn thiện được đăng tải trên website, Facebook của 

TV trường ĐH KHXH&NV trong thời gian 1 tháng, tác giả luận án chia sẻ link liên 

kết về bản hướng dẫn cho từng giảng viên qua email cá nhân và nhận phản hồi.  

Đối tượng tham gia thực nghiệm: tất cả giảng viên thuộc 3 ngành Tâm lý 

học, Giáo dục học và Xã hội học. 

Thời gian thử nghiệm: 01 tháng  

Thư viện trường ĐH KHXH&NV đã hỗ trợ đăng tải toàn văn nội dung bản 

thử nghiệm Hướng dẫn sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology trên 

trang web và trang fanpage của Thư viện. Một số hình ảnh của bản hướng dẫn trên 

trang web và trang fanpage.  
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 Kết quả hiển thị bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên trang web của Thƣ viện 

trƣờng 

Hình 1. Giao diện trang web của TV trƣờng ĐH KHXH&NV 

 

Hình 2. Nội dung chi tiết bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên trang web của TV 
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Hình 3. Nội dung chi tiết bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên trang web của TV 

 

 Kết quả hiển thị bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên trang fanpage của TV trƣờng 

Hình 4. Giao diện trang fanpage của TV trƣờng ĐH KHXH&NV 
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Hình 5. Thông tin về bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên trang fanpage của TV 

 

Hình 6. Nội dung chi tiết bản thử nghiệm hƣớng dẫn trên fanpage của TV 

 

(6) Thu thập ý kiến giảng viên, CBTV để điều chỉnh hƣớng dẫn  

Tác giả thu thập ý kiến phản hồi đánh giá về bản hướng dẫn sử dụng CSDL 

và phần bài tập đánh giá kỹ năng tìm kiếm thông tin trên CSDL.  

(7) Hoàn thiện bản hƣớng dẫn tìm tin trên CSDL chuyên biệt dựa trên các ý 

kiến phản hồi của CBTV và giảng viên sau khi sử dụng  

Trên cơ sở thu thập ý kiến phản hồi đánh giá từ CBTV và giảng viên, tác giả 

hiệu chỉnh lại bản hướng dẫn hoàn thiện hơn. Đồng thời, kết quả thử nghiệm cũng 

cho thấy sự khác biệt giữa việc trước và sau khi sử dụng bản hướng dẫn sử dụng 

CSDL tạp chí chuyên ngành Journal of Cross-Cultural Psychology.  
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PHỤ LỤC 10. 

BẢN THỬ NGHIỆM HƢỚNG DẪN  

SỬ DỤNG CSDL JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

--------------------------------- 

 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

 
         

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

CSDL tạp chí điện tử chuyên ngành Journal of Cross-Cultural Psychology 

được xuất bản bởi tập đoàn SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford, Hoa 

Kỳ, cung cấp diễn đàn khoa học liên ngành cho các nhà tâm lý học, xã hội học, các 

nhà nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và hành vi và các nhà nghiên cứu khác. 

Tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychologycung cấp các nghiên cứu thực 

nghiệm mới nhất về các vấn đề đa văn hoá trong xã hội, phát triển, nhận thức, ngôn 

ngữ, tính cách, tổ chức và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực tâm lý học. Mỗi ấn bản 

tạp chí bao gồm các bài viết về kết quả thực nghiệm, các báo cáo tóm tắt và các bài 

viết tổng hợp về nghiên cứu đa văn hoá thực nghiệm, đề xuất về các định hướng 

nghiên cứu mới trong tương lai, các cuộc thảo luận chuyên đề về văn hoá, sáng tạo, 

cải tiến. 

2. HƢỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP  

Bƣớc 1. Đăng nhập vào website của Thƣ viện trƣờng ĐH KHXH&NV  

http://lib.hcmussh.edu.vn/ 

 

http://lib.hcmussh.edu.vn/
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Bƣớc 2. Chọn CSDL Journal of Cross-CulturalPsychology 

http://intl-jcc.sagepub.com 

 

 
Bƣớc 3. Đăng nhập vào tài khoản của TV trƣờng 

Tên người dùng:thuvien@hcmussh.edu.vn 

Mã khoá đăng nhập: S@ge1234 

Chọn biểu tượng đăng nhập: Sign in 

 
3. HƢỚNG DẪN TÌM TIN  

3.1 TÌM TIN CƠ BẢN(BASIC SEARCH) 

VD: Tìm những bài viết có chủ đề về “behavior theory” 

Bƣớc 1. Chọn giao diện tìm kiếm cơ bản và thiết lập biểu thức tìm tin  

- Nhập thuật ngữ cần tìm vào ô tìm kiếm (nếu thuật ngữ là cụm từ thì dùng 

dấu ngoặc kép để có kết quả tìm tin chính xác). 

- VD: “behavior theory”  

Bƣớc 2. Lựa chọn bài viết xuất hiện trong tạp chí: 

- Tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology(Có quyền truy cập để xem, tải 

toàn văn bài viết từ tạp chí) 

- Tất cả tạp chí của SAGE (Chỉ có quyền truy cập để xem, tải toàn văn một số 

tạp chí do Thư viện Trường đã mua quyền truy cập)  

http://intl-jcc.sagepub.com/
mailto:thuvien@hcmussh.edu.vn
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Bƣớc 3. Nhấn biểu tƣợng tìm kiếm ở góc phải giao diện  

 
 

Bƣớc 4. Xem kết quả tìm tin trong tạp chí Journal of Cross-Cultural 

Psychology 

Có 4 bài viết về chủ đề “behavior theory” 
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Bƣớc 5. Sử dụng tính năng Refine Search để lọc kết quả tìm tin 

VD: Tìm những bài viết về chủ đề “behavior theory” và có chứa từ “planned” trong 

nhan đề (xuất bản trong Tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology) 

 
Xem kết quả lọc tìm tin: Có 1 bài viết có chủ đề về “behavior theory” và có chứa 

từ “planned” trong nhan đề  
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Bƣớc 6. Chọn lọc kết quả, lƣu trữ và tải kết quả tìm tin 

 
 

 Xem lướt tóm tắt bài viết đã chọn 

 
 

 Xem và tải toàn văn bài viết đã chọn 

 
Lưu ý: Chỉ được tải toàn văn bài viết đối với những tạp chí đã được Thư viện 

Trường mua quyền truy cập  
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3.2. TÌM TIN NÂNG CAO (ADVANCED SEARCH) 
VD1: Tìm những bài viết đồng thời chứa từ khóa “human” và “psychology” 

trong nhan đề  

 
VD2: Tìm bài viết có nhan đề “Folk Conceptions of Humanness” của tác giả 

Paul Bain trong tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology  

Bƣớc 1. Chọn giao diện tìm kiếm nâng cao (Advanced) và thiết lập biểu thức 

tìm kiếm  
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Bƣớc 2. Xem lƣớt kết quả tìm tin 

VD1: Có 4 bài viết trong nhan đề xuất hiện thuật ngữ “human” và “psychology” 

được xuất bản từ năm 2000 đến 2018  

 
 

VD2: Có 1 bài viết có nhan đề “Folk Conceptions of Humanness” của tác giả Paul 

Bain được xuất bản trong năm 2011. 
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Bƣớc 3. Chọn lọc kết quả, lƣu trữ và tải kết quả tìm tin 

 Chọn lọc bài viết cần xem  

VD: Chọn bài viết “Culture and psychology in the 21
st
century” 

 
 

 Xem lướt tóm tắt bài viết đã chọn  

 
 

 Xem và tải toàn văn bài viết  

 
Lưu ý: Chỉ được tải toàn văn bài viết đối với những tạp chí đã được Thư viện 

Trường mua quyền truy cập  
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4. CÁC TIỆN ÍCH KHÁC 

Chọn My tools để sử dụng từng tiện ích   

 
4.1 MY ALERTS  

Lời nhắc về những bài viết mới đƣợc cập nhật theo định kỳ  

Bƣớc 1. Chọn tiện ích My Alerts 

- Để thêm lời nhắc mới, mở trang chủ của tạp chí và nhấn chọn nút đăng nhập 

lời nhắc qua email  

- Chọn tần suất nhận lời nhắc: không bao giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng 

tháng 

 
 

Bƣớc 2: Chọn tạp chí trong CSDL của SAGE để nhận lời nhắc định kỳ theo 

yêu cầu  

- Nhấn chọn Browse (xem lướt) để tìm tạp chí (tìm tên tạp chí theo chữ cái 

tiếng Anh; tìm theo ngành; tìm theo chủ đề; tìm theo tên tạp chí)  

- VD: Nhập tên tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology để nhận lời nhắc 

từ tạp chí  

- Nhấn chọn Add alerts để thêm lời nhắc 
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4.2. MY SAVED SEARCHES 

Lƣu trữ kết quả tìm kiếm 

Bƣớc 1. Chọn My Saved Searches và đặt biểu thức tìm tin theo yêu cầu tin 

VD: Lưu tài liệu có chủ đề về “Developmental Psychology”trong tạp chí Journal of 

Cross-Cultural Psychology  
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Bƣớc 2: Nhấn Save Search từ trang hiển thị kết quả tìm tin để lƣu kết quả tìm 

kiếm  

 
 

Bƣớc 3: Thiết lập thời gian nhắc từ kết quả đã tìm đƣợc theo cách riêng  

VD: Đặt tên kết quả tìm tin là “Developmental Psychology”và nhận lời nhắc hàng 

tuần về kết quả tìm tin  
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Bƣớc 4: Xem lại lịch sử lƣu trữ các tìm kiếm đã thực hiện (nhấn chọn Delete để 

xoá những tìm kiếm khác – nếu cần) 

 

 
4.3. MY FAVOURITE JOURNALS 

Đánh dấu những tạp chí yêu thích trong CSDL tạp chí của SAGE. 

VD: Đánh dấu tạp chí yêu thích là Journal of Cross-Cultural Psychology 

Bƣớc 1: Chọn My Favourite Journals 
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Bƣớc 2: Chọn tạp chí để thêm vào danh mục tạp chí yêu thích (tìm nhan đề tạp 

chí theo trật tự chữ cái tiếng Anh; chọn theo ngành; chọn theo chủ đề) 

 
Bƣớc 3: Xem lại danh sách những tạp chí yêu thích 

 
 

4.4. MY ACCOUNT  

Cập nhật thông tin tài khoản (My account) 

Bƣớc 1. Chọn tiện ích My Account  
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Bƣớc 2. Nhập thông tin chi tiết vào các ô tƣơng ứng  

 
 

CHÚC THẦY/CÔ THÀNH CÔNG 
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PHỤ LỤC 11. 

PHIẾU NHẬN XÉT BẢN HƢỚNG DẪN  

SỬ DỤNG CSDL JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(DÀNH CHO GIẢNG VIÊN) 

------------------------------------- 

 

 
 

PHIẾU NHẬN XÉT BẢN HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(Dành cho giảng viên) 

 

 Thầy/Cô vui lòng đánh giá về bản thử nghiệm bằng cách đánh dấu X (double 

checked, chọn “checked”) vào những ô tương ứng bên dưới. Những đóng góp của 

Thầy/Cô sẽ giúp thư viện trường hoàn thiện bản hướng dẫn để hỗ trợ việc tìm kiếm thông 

tin trong CSDL của người dùng tin. Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã hỗ trợ.  

1. Thầy/Cô đã từng sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology:  

 Thường xuyên (mỗi ngày) 

 Thỉnh thoảng (khi cần tìm thông tin) 

 Đã từng sử dụng trước đây  

 Có biết nhưng không có nhu cầu sử dụng 

 Chưa bao giờ sử dụng (vui lòng chọn lý do bên dưới):  

   Không biết cách tìm tin trong CSDL  

   Không biết đến CSDL  

 Các nguồn thông tin khác đã đáp ứng đủ nhu cầu tin  

   CSDL không đáp ứng được nhu cầu tin  

   CSDL không liên quan đến lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu 

   Không có nhu cầu tin về tài liệu bằng tiếng Anh  

 Lý do khác (vui lòng nêu rõ):....................................................... 

2. Đánh giá của Thầy/Cô về bản thử nghiệm Hướng dẫn sử dụng CSDL Journal of 

Cross-Cultural Psychology. Thầy/Cô vui lòng đánh giá theo các mức độ sau đây 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
Ý kiến đánh giá  

Đồng 

ý 

Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

NỘI DUNG     

Nội dung hướng dẫn hữu ích, cần thiết đối với tôi      

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm được thông tin phù hợp 

nhu cầu tin 

    

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm được thông tin dễ dàng, 

nhanh chóng 

    

 Nội dung hướng dẫn chi tiết, cụ thể, đầy đủ các bước     
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thực hiện  

 Thông tin trong bản hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu     

HÌNH THỨC     

Hình thức trình bày đẹp, thu hút      

Trình bày ngắn gọn      

Hình ảnh minh hoạ phù hợp với các bước thực hiện      

3. Thầy/Cô mong muốn nhận đƣợc bản hƣớng dẫn hƣớng dẫn này qua những kênh 

nào? (có thể chọn nhiều phƣơng án)  

 Đăng tải trên trang web của thư viện trường  

 Trình bày trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng thư viện 

 Hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng khoa, bộ môn 

 Cung cấp trực tiếp qua email, Facebook cho từng giảng viên 

 Trên bảng tin chung của thư viện trường  

 Cách thức khác (vui lòng nêu rõ):............................................................ 

4. Sau khi sử dụng bản hƣớng dẫn để tìm thông tin, Thầy Cô có ý định: 

 Bắt đầu sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology 

 Tiếp tục sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology 

 Sử dụng nhiều CSDL khác nhau trong thư viện trường  

 Sử dụng nhiều CSDL khác ngoài thư viện trường (Thư viện trường khác, 

Internet,...) 

 Không có ý định sử dụng CSDL (vui lòng cho biết lý do):....................... 

 

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian sử dụng bản hướng dẫn 

và có ý kiến phản hồi 
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PHIẾU NHẬN XÉT BẢN HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(Dành cho giảng viên) 

 

 Thầy/Cô vui lòng đánh giá về bản thử nghiệm bằng cách đánh dấu X (double 

checked, chọn “checked”) vào những ô tương ứng bên dưới. Những đóng góp của 

Thầy/Cô sẽ giúp thư viện trường hoàn thiện bản hướng dẫn để hỗ trợ việc tìm kiếm thông 

tin trong CSDL của người dùng tin. Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã hỗ trợ.  

5. Thầy/Cô đã từng sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology:  

 Thường xuyên (mỗi ngày) 

 Thỉnh thoảng (khi cần tìm thông tin) 

 Đã từng sử dụng trước đây  

 Có biết nhưng không có nhu cầu sử dụng 

 Chưa bao giờ sử dụng (vui lòng chọn lý do bên dưới):  

   Không biết cách tìm tin trong CSDL  

   Không biết đến CSDL  

 Các nguồn thông tin khác đã đáp ứng đủ nhu cầu tin  

   CSDL không đáp ứng được nhu cầu tin  

   CSDL không liên quan đến lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu 

   Không có nhu cầu tin về tài liệu bằng tiếng Anh  

 Lý do khác (vui lòng nêu rõ):....................................................... 

6. Đánh giá của Thầy/Cô về bản thử nghiệm Hướng dẫn sử dụng CSDL Journal of 

Cross-Cultural Psychology. Thầy/Cô vui lòng đánh giá theo các mức độ sau đây 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
Ý kiến đánh giá  

Đồng 

ý 

Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

NỘI DUNG     

Nội dung hướng dẫn hữu ích, cần thiết đối với tôi      

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm được thông tin phù hợp 

nhu cầu tin 
    

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm được thông tin dễ dàng, 

nhanh chóng 
    

 Nội dung hướng dẫn chi tiết, cụ thể, đầy đủ các bước 

thực hiện  
    

 Thông tin trong bản hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu     

HÌNH THỨC     

Hình thức trình bày đẹp, thu hút      

Trình bày ngắn gọn      

Hình ảnh minh hoạ phù hợp với các bước thực hiện      

7. Thầy/Cô mong muốn nhận đƣợc bản hƣớng dẫn hƣớng dẫn này qua những kênh 

nào? (có thể chọn nhiều phƣơng án)  
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 Đăng tải trên trang web của thư viện trường  

 Trình bày trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng thư viện 

 Hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng khoa, bộ môn 

 Cung cấp trực tiếp qua email, Facebook cho từng giảng viên 

 Trên bảng tin chung của thư viện trường  

 Cách thức khác (vui lòng nêu rõ):............................................................ 

8. Sau khi sử dụng bản hƣớng dẫn để tìm thông tin, Thầy Cô có ý định: 

 Bắt đầu sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology 

 Tiếp tục sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology 

 Sử dụng nhiều CSDL khác nhau trong thư viện trường  

 Sử dụng nhiều CSDL khác ngoài thư viện trường (Thư viện trường khác, 

Internet,...) 

 Không có ý định sử dụng CSDL (vui lòng cho biết lý do):....................... 

 

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian sử dụng bản hướng dẫn 

và có ý kiến phản hồi 
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PHỤ LỤC 12. 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ BẢN HƢỚNG 

DẪN SỬ DỤNG CSDL JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

 

Phụ lục 12.1. Thống kê về tần suất sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural 

Psychology  

Tần suất sử dụng CSDL Journal of Cross-

Cultural Psychology 

Số lƣợng (lƣợt) Tỷ lệ (%) 

Thường xuyên (mỗi ngày) 2 5.3 

Thỉnh thoảng (khi cần tìm thông tin) 8 21.1 

Đã từng sử dụng trước đây  1 2.6 

Có biết nhưng không có nhu cầu sử dụng 0 0.0 

Chưa bao giờ sử dụng  27 71.1 

Tổng lƣợt ý kiến 38 100.0 

Phụ lục 12.2. Thống kê về lý do giảng viên không sử dụng CSDL Journal of 

Cross-Cultural Psychology  

Lý do giảng viên không sử dụng CSDL 

Journal of Cultural Psychology 
Số lƣợng (lƣợt) 

Tỷ lệ (%) 

Không biết cách tìm tin trong CSDL  4 14.8 

Không biết đến CSDL 17 63.0 

Các nguồn thông tin khác đã đáp ứng đủ nhu 

cầu tin  
5 18.5 

CSDL không đáp ứng được nhu cầu tin 0 0.0 

CSDL không liên quan đến lĩnh vực giảng dạy 

và nghiên cứu 
1 3.7 

Không có nhu cầu tin về tài liệu bằng tiếng Anh  0 0.0 

Lý do khác 0 0.0 

Tổng lƣợt ý kiến 27 100.0 
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Phụ lục 12.3. Thống kê ý kiến đánh giá của giảng viên về bản thử nghiệm 

Hướng dẫn sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Ý kiến đánh giá 

Đồng ý 
Bình 

thƣờng 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

Tổng 

số  

(lƣợt) 

Tỷ lệ 

(%) 
SL % SL % SL % SL % 

NỘI DUNG 

Nội dung hướng dẫn hữu ích, 

cần thiết đối với tôi  
23 60.5 15 39.5 0 0 0 0 38 100.0 

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm 

được thông tin phù hợp nhu 

cầu tin 

26 68.4 9 23.7 0 0 3 7.9 38 100.0 

 Bản hướng dẫn giúp tôi tìm 

được thông tin dễ dàng, nhanh 

chóng 

21 55.3 16 42.1 1 2.6 0 0 38 100.0 

 Nội dung hướng dẫn chi tiết, 

cụ thể, đầy đủ các bước thực 

hiện  

33 86.8 5 13.2 0 0.0 0 0 38 100.0 

 Thông tin trong bản hướng 

dẫn đơn giản, dễ hiểu 
29 76.3 9 23.7 0 0.0 0 0 38 100.0 

HÌNH THỨC 

Hình thức trình bày đẹp, thu 

hút  
18 47.4 19 50.0 1 2.6 0  38 100.0 

Trình bày ngắn gọn  11 28.9 23 60.5 4 10.5 0 0 38 100.0 

Hình ảnh minh hoạ phù hợp 

với các bước thực hiện  
27 71.1 10 26.3 1 2.6 0 0 38 100.0 
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Phụ lục 12.4. Thống kê ý kiến của giảng viên về cách thức cung cấp bản hƣớng 

dẫn đến giảng viên 

Cách thức cung cấp bản hƣớng dẫn 
Số lƣợng 

(lƣợt) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đăng tải trên trang web của thư viện trường  
33 

48.5 

Trình bày trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng thư viện 
5 

7.4 

Hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng khoa, bộ môn 
4 

5.9 

Cung cấp trực tiếp qua email, Facebook cho giảng viên 
17 

25.0 

Trên bảng tin chung của thư viện trường  
8 

11.8 

Cách thức khác 

 

1 
1.5 

Tổng lƣợt ý kiến 68 100.0 

 

Phụ lục 12.5. Thống kê ý định của giảng viên sau khi sử dụng bản hƣớng dẫn 

sử dụng CSDL Journal of Cross-Cultural Psychology  

Thống kê ý định của giảng viên sau khi sử dụng bản 

hƣớng dẫn 

Số lƣợng 

(lƣợt) 

Tỷ lệ 

(%) 

Bắt đầu sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural 

Psychology 
20 27.0 

Tiếp tục sử dụng CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural 

Psychology 
9 12.2 

Sử dụng nhiều CSDL khác nhau trong thư viện trường  24 32.4 

Sử dụng nhiều CSDL khác ngoài thư viện trường (Thư viện 

trường khác, Internet,...) 
21 28.4 

Không có ý định sử dụng CSDL 0 0.0 

Tổng lƣợt ý kiến 74 100.0 
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PHỤ LỤC 13. 

BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (DÀNH CHO GIẢNG 

VIÊN) 

----------------------------------- 
 

 
BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

 

 Nhằm đánh giá hiệu quả tìm tin khi sử dụng bản hướng dẫn sử dụng CSDL Journal 

of Cross-Cultural Psychololy, Thầy/Cô vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới (đánh dấu X 

– double checked). 

 

1. Khi lựa chọn CSDL tạp chí chuyên ngành để tìm thông tin, Thầy/Cô thường dựa trên 

các tiêu chí  (có thể chọn nhiều phương án) 

 CSDL phải phù hợp với lĩnh vực đang nghiên cứu 

 CSDL bao gồm bài viết tạp chí toàn văn 

 Có thể tải toàn văn bài viết về bộ sưu tập cá nhân  

 Có hướng dẫn sử dụng CSDL (cách thức đăng nhập, cách tìm tin, cách sử dụng 

các toán tử, có ví dụ minh hoạ...) 

 CSDL bằng tiếng Anh và tiếng Việt  

 CSDL bằng tiếng Anh 

 Khả năng truy cập CSDL dễ dàng  

2. CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology thuộc chuyên ngành: 

 Báo chí và truyền thông  

 Tâm lý học  

 Khoa học xã hội  

 Mọi lĩnh vực  

3. CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychologygồm những bài viết bằng  ngôn 

ngữ: 

 Tiếng Anh 

 Tiếng Việt 

 Cả tiếng Anh và tiếng Việt 

 Tất cả các thứ tiếng  

4. Để tìm chính xác các bài viết có chủ đề về “Psychology of children”, Thầy/Cô sẽ tìm:  

 Nhập thuật ngữ Psychology of children trong ô tìm kiếm cơ bản  

 
 Nhập thuật ngữ“Psychology of children”trong ô tìm kiếm cơ bản và đặt trong 

dấu ngoặc kép “...” 
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 Nhập thuật ngữ Psychology of children trong ô tìm kiếm nâng cao và tìm theo 

chủ đề 

 
 Nhập thuật ngữ “Psychology of children” trong ô tìm kiếm nâng cao, tìm theo 

từ khóa, đặt trong dấu ngoặc kép 

 
 Nhập thuật ngữ Psychology và children trong hai ô tìm kiếm nâng cao, tìm 

theo từ khóa, có sử dụng toán tử AND 

 
5. Để tìm được chính xác bài viết có nhan đề Communication In Intercultural Interaction 

của tác giả Andre A. Pekerti, Thầy/Cô sẽ tìm:  

 Nhập nhan đề bài viết Communication In Intercultural Interaction trong ô tìm 

kiếm cơ bản 

 
 Nhập nhan đề bài viết trong ô tìm kiếm cơ bản “Communication In 

Intercultural Interaction” và đặt trong dấu ngoặc kép “...” 

 
                 Tìm kiếm nâng cao, sử dụng toán tử AND theo nhan đề và tác giả  

 
 Tìm kiếm nâng cao theo tác giả 
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6. Các biểu tượng trong kết quả tìm tin bên dưới thông tin bài viết cho phép Thầy/Cô (có 

thể chọn tối đa 3 đáp án) 

 
 Biểu tượng 1: Xem tóm tắt bài viết 

 Biểu tượng 2: Xem và tải toàn văn bài viết  

 Biểu tượng 3: Mua toàn văn bài viết có điều kiện bản quyền (sử dụng với mục 

đích như xuất bản trong cuốn sách, tạp chí, luận án; sao chụp không phục vụ mục 

đích nghiên cứu, v.v...)  

 

Chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian hoàn thành bài tập đánh giá. 
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BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CSDL 

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

 

 Nhằm đánh giá hiệu quả tìm tin khi sử dụng bản hướng dẫn sử dụng CSDL Journal 

of Cross-Cultural Psychololy, Thầy/Cô vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới (đánh dấu X 

– double checked). 

 

7. Khi lựa chọn CSDL tạp chí chuyên ngành để tìm thông tin, Thầy/Cô thường dựa trên 

các tiêu chí  (có thể chọn nhiều phương án) 

 CSDL phải phù hợp với lĩnh vực đang nghiên cứu 

 CSDL bao gồm bài viết tạp chí toàn văn 

 Có thể tải toàn văn bài viết về bộ sưu tập cá nhân  

 Có hướng dẫn sử dụng CSDL (cách thức đăng nhập, cách tìm tin, cách sử dụng 

các toán tử, có ví dụ minh hoạ...) 

 CSDL bằng tiếng Anh và tiếng Việt  

 CSDL bằng tiếng Anh 

 Khả năng truy cập CSDL dễ dàng  

8. CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology thuộc chuyên ngành: 

 Báo chí và truyền thông  

 Tâm lý học  

 Khoa học xã hội  

 Mọi lĩnh vực  

9. CSDL tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychologygồm những bài viết bằng  ngôn 

ngữ : 

 Tiếng Anh 

 Tiếng Việt 

 Cả tiếng Anh và tiếng Việt 

 Tất cả các thứ tiếng  

10. Để tìm chính xác các bài viết có chủ đề về “Psychology of children”, Thầy/Cô sẽ tìm:  

 Nhập thuật ngữ Psychology of children trong ô tìm kiếm cơ bản  

 
 Nhập thuật ngữ“Psychology of children”trong ô tìm kiếm cơ bản và đặt trong 

dấu ngoặc kép “...” 

 
 Nhập thuật ngữ Psychology of children trong ô tìm kiếm nâng cao và tìm theo 

chủ đề 
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 Nhập thuật ngữ “Psychology of children” trong ô tìm kiếm nâng cao, tìm theo 

từ khóa, đặt trong dấu ngoặc kép 

 
 Nhập thuật ngữ Psychology và children trong hai ô tìm kiếm nâng cao, tìm 

theo từ khóa, có sử dụng toán tử AND 

 
11. Để tìm được chính xác bài viết có nhan đề Communication In Intercultural Interaction 

của tác giả Andre A. Pekerti, Thầy/Cô sẽ tìm:  

 Nhập nhan đề bài viết Communication In Intercultural Interaction trong ô tìm 

kiếm cơ bản 

 
 Nhập nhan đề bài viết trong ô tìm kiếm cơ bản “Communication In 

Intercultural Interaction” và đặt trong dấu ngoặc kép “...” 

 
                Tìm kiếm nâng cao, sử dụng toán tử AND theo nhan đề và tác giả  

 
 Tìm kiếm nâng cao theo tác giả 
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12. Các biểu tượng trong kết quả tìm tin bên dưới thông tin bài viết cho phép Thầy/Cô (có 

thể chọn tối đa 3 đáp án) 

 
 Biểu tượng 1: Xem tóm tắt bài viết 

 Biểu tượng 2: Xem và tải toàn văn bài viết  

 Biểu tượng 3: Mua toàn văn bài viết có điều kiện bản quyền (sử dụng với mục 

đích như xuất bản trong cuốn sách, tạp chí, luận án; sao chụp không phục vụ mục 

đích nghiên cứu, v.v...)  

 

Chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian hoàn thành bài tập đánh giá. 
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PHỤ LỤC 14. 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ BẢN THỬ NGHIỆM HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CSDL JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN) 

 

 
 
CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ BẢN THỬ NGHIỆM HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CSDL JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(Dành cho cán bộ thƣ viện) 

 
 
Kính gửi Anh/Chị,  

 

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn. Hiện nay, 

tôi đang tiến hành thử nghiệm bản Hướng dẫn sử dụng CSDL Journal of Cross-

Cultural Psychology dành cho giảng viên. Nhằm giúp hoàn thiện bản hướng dẫn, 

rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để đánh giá về bản hướng dẫn thử nghiệm.  

Tôi cam đoan chỉ sử duṇg những thông tin đư ợc Anh/Chị cung cấp trong 

phạm vi đề tài này. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Anh/Chị. 

1. Anh/Chị có đồng ý tham gia buổi phỏng vấn?  

 Có    

 Không  

2. Thông tin người được phỏng vấn:............................................................ 

3. Địa điểm phỏng vấn:................................................................................. 

4. Thời gian phỏng vấn:................................................................................ 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Anh/ Chị vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc hiện tại của Anh/Chị trong 

TV? Công việc của Anh/Chị có liên quan trực tiếp đến giảng viên hay 

không? 

2. Theo Anh/Chị, dịch vụ hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí chuyên ngành có 

cần thiết đối với giảng viên hay không? VD. Hướng dẫn sử dụng CSDL tạp 

chí chuyên ngành về Tâm lý học (Journal of Cross-Cultural Psychology)  
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3. Anh/Chị vui lòng nhận xét về nội dung, hình thức, cách thức cung cấp bản 

hướng dẫn thử nghiệm? Theo Anh/Chị, cần điều chỉnh, bổ sung gì để hoàn 

thiện bản hướng dẫn?  

4. Anh/Chị vui lòng nhận xét về nội dung, hình thức của bài tập đánh giá kỹ 

năng tìm kiếm thông tin của giảng viên trong CSDL Journal of Cross-

Cultural Psychology?  

5. Theo Anh/Chị, ngoài việc cung cấp bản hướng dẫn qua website, Facebook, 

TV có những cách thức cung cấp nào khác đến giảng viên?  

       

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 257 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ THƢ VIỆN  

STT Ngƣời thực hiện Nội dung phỏng vấn 

1. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/ Chị vui lòng cho biết nhiệm vụ công việc 

hiện tại của Anh/Chị trong TV? Công việc của 

Anh/Chị có liên quan trực tiếp đến giảng viên 

hay không? 

 CBTV:  Hiện tại, em đang là nhân viên TV, em được phân 

công mảng dịch vụ của TV.  

2. Ngƣời phỏng vấn:  Theo Anh/Chị, dịch vụ hƣớng dẫn sử dụng 

CSDL tạp chí chuyên ngành có cần thiết đối với 

giảng viên hay không? VD. Hƣớng dẫn sử dụng 

CSDL tạp chí chuyên ngành về Tâm lý học, 

Giáo dục học và Xã hội học (Journal of Cross-

Cultural Psychology)  

 CBTV:  Em thấy dịch vụ hướng dẫn người dùng tin sử 

dụng các CSDL chuyên ngành rất cần thiết. Các 

hướng dẫn này giúp cho sinh viên, giảng viên biết 

cách tra cứu trong các CSDL của TV cung cấp.  

3. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/Chị vui lòng nhận xét về nội dung, hình 

thức. Theo Anh/Chị, cần điều chỉnh, bổ sung gì 

để hoàn thiện bản hƣớng dẫn?  

 CBTV:  - Nhận xét về bản hướng dẫn thử nghiệm của chị 

làm thử nghiệm cho giảng viên, em nghĩ về nội 

dung thì cũng thể hiện đầy đủ các bước hướng dẫn 

cho giảng viên thực hiện. Trong bản hướng dẫn có 

kèm các ví dụ minh hoạ rất rõ ràng, cụ thể, chi tiết.  

- Về hình thức thì bản hướng dẫn được trình bày rõ 

ràng, có hình ảnh, màu sắc minh hoạ, sinh động.  

- Tuy nhiên, nội dung bản hướng dẫn hơi nhiều 
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thông tin. Nếu được, chị có thể kết hợp trình bày 

các tiện ích khi tra cứu được kết quả trên CSDL. 

Chẳng hạn, tìm xong thì hướng dẫn giảng viên cách 

lưu trữ kết quả tìm. 

4. Ngƣời phỏng vấn:  Anh/Chị vui lòng nhận xét về nội dung, hình 

thức của bài tập đánh giá kỹ năng tìm kiếm 

thông tin của giảng viên trong CSDL Journal of 

Cross-Cultural Psychology? 

 CBTV:  Về phần bài tập đánh giá, nội dung, hình thức của 

bài tập, em nghĩ như vậy là phù hợp, ngắn gọn. Bài 

tập đánh giá này giúp mình hiểu được kỹ năng tìm 

kiếm thông tin trong CSDL của giảng viên sau khi 

họ xem bản hướng dẫn sử dụng thử nghiệm mà chị 

cung cấp.  

5. Ngƣời phỏng vấn:  Theo Anh/Chị, ngoài việc cung cấp bản hƣớng 

dẫn qua website, Facebook, Anh/Chị có gợi ý về 

những cách thức cung cấp nào khác đến giảng 

viên?  

 CBTV:  - Về cách thức cung cấp bản hướng dẫn, ngoài 

đăng Facebook và website, để giảng viên biết đến 

nhiều hơn thì có thể đăng trên bản tin của TV 

trường, gởi email cho giảng viên. 

 

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn./. 


