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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án đã nghiên cứu và góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết liên quan 

đến hành vi thông tin của người dùng tin nói chung và hành vi thông tin của giảng 

viên nói riêng. Trên cơ sở phân tích và kế thừa những nghiên cứu cơ sở lý luận về 

hành vi thông tin của người dùng tin, luận án đã trình bày khái niệm về hành vi 

thông tin của giảng viên, nhận diện yếu tố ảnh hưởng hành vi thông tin của giảng 

viên, mô hình hành vi thông tin và tầm quan trọng của nghiên cứu hành vi thông tin 

trong nhà trường. 

Bằng phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận án đã khảo sát hành vi thông tin 

của giảng viên tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, phân tích yếu tố ảnh 

hưởng hành vi thông tin của giảng viên, nhận diện một cách toàn diện và đầy đủ đặc 

điểm hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Từ 

kết quả nghiên cứu và thực nghiệm giải pháp hoàn thiện hành vi thông tin của giảng 

viên, luận án xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất 3 nhóm 

giải pháp gồm nhóm giải pháp đối với giảng viên, nhà trường và thư viện đại học 

nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên.  

Người hướng dẫn khoa học 1 Người hướng dẫn khoa học 2 Nghiên cứu sinh  
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