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THỰC TRẠNG TỰ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Vũ Minh Đức - Phạm Thị Hoàng Ngân
Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định
Ngày nhận bài: 02/5/2019; ngày chỉnh sửa: 20/5/2019; ngày duyệt đăng: 31/5/2019.
Abstract: In this study, we find out the current situation and factors affecting the English selfstudy of university students at Nam Dinh University of Nursing. The research tool used is a survey
questionnaires for students and lecturers, with a live discussion with students and in-depth
interviews for teachers. The results show that the majority of students are not self-aware in English
self-study for many reasons and need to have synchronous measures to improve this situation.
Keywords: Self-study English, student, reality.
1. Mở đầu
Có thể hiểu, quá trình học tập là thu nhận kiến thức,
rèn luyện kĩ năng, trau dồi nhận thức. Nếu học là quá trình
tìm hiểu, khám phá kiến thức và hình thành kĩ năng cho
bản thân thì tự học là sự chủ động, tích cực, độc lập tìm
hiểu, lĩnh hội tri thức. Quá trình tự học của người học có
thể có hoặc không có sự hỗ trợ, hướng dẫn của giáo viên.
Tự học, tự nghiên cứu là hình thức học tập không thể
thiếu đối với sinh viên (SV) đại học. Tổ chức hoạt động
tự học có chất lượng, hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ của
SV mà còn là trách nhiệm của giảng viên (GV) và đội
ngũ cán bộ quản lí giáo dục. Có nhiều nhân tố giúp SV
học tiếng Anh một cách hiệu quả, trong đó tự học là một
trong các nhân tố đó. Candy trong nghiên cứu của mình
đã nhấn mạnh: tự học còn là một mục tiêu giáo dục lâu
dài và là một trong những nhân tố quan trọng nhất, giúp
học ngoại ngữ thành công [1]. Bởi khi SV tự chủ với việc
học của mình thì quá trình học tập của các em sẽ tập trung
và có mục tiêu hơn, dẫn đến hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên,
hiện nay việc tự học các môn học nói chung và môn
Tiếng Anh nói riêng của SV chưa đáp ứng được yêu cầu,
mục tiêu đề ra, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Bài viết đề cập thực trạng tự học tiếng Anh của SV đại
học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ở các
phương diện: hình thức, thời gian, địa điểm, phương tiện,
trang thiết bị hỗ trợ SV tự học và đưa ra một số kiến nghị
nhằm cải thiện việc tự học của SV.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành khảo sát trên tổng số 509
GV và 487 SV chính quy khóa 11 và 12 đã học xong môn
Tiếng Anh (không chuyên) nhưng vẫn còn phải thi chuẩn
đầu ra trước khi ra trường, 9 GV tiếng Anh thuộc bộ môn
Ngoại ngữ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2017-12/2018

thông qua bảng câu hỏi khảo sát dành cho SV và GV, sau
đó có phần thảo luận trực tiếp với SV và phỏng vấn sâu
dành cho GV. Số liệu sau khi thu thập sẽ được xử lí bằng
phần mềm Epidata 3.1 và SPSS 16.0 trước khi đưa vào
phân tích định lượng và nhận xét định tính.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng thời gian và hình thức tự học tiếng Anh
của sinh viên
- Thời gian tự học:
Bảng 1. Thời gian tự học
của SV ngoài lớp học trong một ngày
Thời gian học tiếng Anh Số lượng SV
Tỉ lệ %
Dưới 15 phút
214
43,9
Từ 15-30 phút
202
41,5
Từ 30-60 phút
49
10,1
Trên 60 phút
22
4,5
Kết quả ở bảng 1 cho thấy số, thời gian SV tự học
trong ngày dưới 15 phút là cao nhất. Số SV tự học từ
15-30 phút cũng xấp xỉ số SV học dưới 15 phút. Số SV
đáp ứng đủ số giờ tự học theo yêu cầu của môn học chiếm
4,5% (trên 60’), nghĩa là có 22 trong số 487 SV được hỏi.
Kết quả thu được cho thấy, SV chưa tích cực trong hoạt
động tự học. Nhiều SV cho rằng, các em chỉ học khi có
bài kiểm tra; nhìn chung các em chưa có ý thức tự giác,
đa số còn thụ động trong việc tự học. Đối với các GV
tiếng Anh khi được phỏng vấn đều cho rằng, SV chưa
thực hiện tốt việc tự học.
- Hình thức tự học:
Biểu đồ 1 đã phản ánh sự khác biệt rất lớn giữa hình
thức thỉnh thoảng tự học một mình (chiếm 72,7%) và
thỉnh thoảng học nhóm (chiếm 34,7%), cũng như hình
thức chưa bao giờ tự học một mình (chiếm 63,7%) và tự
học theo nhóm (chiếm 14,7%). Trong khi đó, hình thức
thường xuyên tự học một mình là chủ yếu, còn thường
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Biểu đồ 1. Hình thức tự học tiếng Anh của SV
Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa bao giờ

94,5
68,2
42,1

30,4

1,4
Thư viện của
trường

65,5
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Biểu đồ 2. Địa điểm tự học tiếng Anh của SV
xuyên tự học theo nhóm chỉ có 1,2%. Tuy nhiên, khi thảo khi nghiên cứu. Điều này cũng đã được GV giảng dạy tiếng
luận thì 100% SV đều cho rằng, việc tự học tiếng Anh Anh nhận định, việc SV ít tới thư viện của nhà trường một phần
theo nhóm có hiệu quả hơn học một mình vì các em có vì các em chưa thực sự tự giác trong việc tự học. Ngoài ra, khi
thể trao đổi và thảo luận với các bạn trong nhóm. SV học tiếng Anh, SV cần phát âm, nghe và nói, mà điều kiện của
cũng cho biết, việc tự học theo nhóm sẽ giúp các em rèn thư viện nhà trường không cho phép. Nhìn vào biểu đồ, số SV
luyện các kĩ năng học tập hợp tác và phát triển kĩ năng tự học thường xuyên ở thư viện của tỉnh Nam Định là 0% và
nghe, nói tốt tiếng Anh tốt hơn.
có đến 94,5% SV chưa đến thư viện của tỉnh bao giờ. Về việc
2.2.2. Thực trạng về các địa điểm thường được sinh viên sử thực hiện hoạt động tự học ở giảng đường thì có: 5,9% SV
thường xuyên và 42,1% SV thỉnh thoảng, còn 52% SV chưa
dụng để thực hiện hoạt động tự học
Biểu đồ 2 cho thấy, có 68,2% SV chưa bao giờ tới thư viện bao giờ chọn giảng đường để tự học. Do đó, địa điểm SV lựa
của nhà trường, trong khi thường xuyên tới chỉ có 1,4% và chọn tự học nhiều nhất là ở nhà (chiếm 91,2%, là tổng tỉ lệ %
thỉnh thoảng là 30,4%. Khi thảo luận nhóm thì mặc dù thư viện SV thỉnh thoảng tự học và thường xuyên tự học ở nhà).
có khá nhiều sách viết bằng tiếng Anh nhưng SV gặp khó khăn 2.2.3. Thực trạng về nội dung tự học của sinh viên
Bảng 2. Nội dung tự học tiếng Anh của SV
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Chưa bao giờ
Đặc điểm
n
Tỉ lệ (%)
n
Tỉ lệ (%)
n
Tỉ lệ (%)
Đọc sách tham khảo, nâng cao
10
2,1
192
39,4
285
58,5
Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
89
18,3
333
68,4
65
13,3
Ôn lại kiến thức cũ
59
12,1
362
74,3
66
13,6
Chỉ làm bài tập được giao
117
24
311
63,9
59
12,1
Tự viết bài thu hoạch
22
4,5
149
30,6
316
64,9
Tự kiểm tra, đánh giá
21
4,3
198
40,7
268
55
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Đối với nội dung tự học của SV, thì 100% GV đều
có những tư vấn, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể.
Tuy nhiên, theo bảng 2 thì tỉ lệ thường xuyên tham khảo
sách ngoài giáo trình là rất thấp, chỉ có 2,1%. Tỉ lệ
thường xuyên chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp, ôn lại
kiến thức cũ, làm bài tập được giao sau mỗi buổi học
cũng không cao, lần lượt chiếm 18,3%, 12,1% và 24%.
Như vậy, việc tự học của SV nhằm chuẩn bị cho buổi
học kế tiếp cũng như ôn lại kiến thức cũ không được
quan tâm đúng mức, nhiều SV không có thói quen ôn
bài, xem bài trước khi đến lớp. Thực trạng này dẫn đến
việc SV thường rất thụ động, không có tính khám phá,
năng động, sáng tạo, nên phương pháp giảng dạy lấy
SV làm trung tâm chưa phát huy tốt hiệu quả. Theo các
GV tiếng Anh, việc kiểm tra hoạt động tự học của SV
còn chưa chặt chẽ, chưa có biện pháp hiệu quả. Tỉ lệ
thường xuyên SV tự viết thu hoạch và tự kiểm tra, đánh
giá là rất thấp (chiếm 4,5% và 4,3%), vì SV không cho
rằng đây là hai hoạt động cần thiết trong việc tự học
tiếng Anh.
2.2.4. Thực trạng về phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ
sinh viên tự học

Đặc điểm
Trên website
Ti vi, radio
Truyện, tiểu thuyết, báo chí
bằng tiếng Anh
Câu lạc bộ tiếng Anh

Vì vậy, nhà trường cần duy trì phát wifi miễn phí cho
khu vực nhà trường và kí túc xá, đảm bảo cho SV có
thể truy cập internet phục vụ quá trình tự học.
- Bổ sung thêm tài liệu tiếng Anh cơ bản cũng như
tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với ngành đang đào
tạo vào thư viện để hỗ trợ SV có thể tự trau dồi các kĩ
năng: nghe, nói, đọc viết.
* Đối với GV: - Sử dụng các phương pháp giảng dạy
tích cực, phù hợp với mô hình đào tạo theo hệ thống tín
chỉ, cũng như hướng dẫn phương pháp tự học cho SV,
xác định và giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu thường
xuyên cho các em, với mục tiêu và yêu cầu rõ ràng, cụ
thể; cung cấp thêm cho các em tài liệu và giới thiệu,
hướng dẫn cách tìm tài liệu và xử lí thông tin, kết hợp
kiểm tra, đánh giá SV trong suốt quá trình tự học.
* Đối với SV: - Ngay từ những ngày đầu học tập cần
xây dựng động cơ, thái độ học tập nghiêm túc; chủ động
xác định mục tiêu, kế hoạch tự học môn Tiếng Anh một
cách cụ thể và tự kiểm tra, đánh giá quá trình tiến bộ
của bản thân, thường xuyên trao đổi với thầy cô, với
bạn để tìm ra phương pháp tự học có hiệu quả nhất; nỗ

Bảng 2. Các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ SV tự học
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
n
Tỉ lệ (%)
n
Tỉ lệ (%)
28
5,7
271
55,6
35
7,2
278
57,1

Chưa bao giờ
n
Tỉ lệ (%)
188
38,6
174
35,7

17

3,5

179

36,8

291

59,7

22

4,6

83

17

382

78,4

Với sự bùng nổ công nghệ thông tin, việc tự học
càng trở nên dễ dàng hơn đối với SV, nhất là môn Tiếng
Anh. Nhìn chung, tỉ lệ SV thường xuyên sử dụng
phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ việc tự học là rất thấp,
trong khi tỉ lệ SV chưa bao giờ sử dụng các trang, thiết
bị đó lại khá cao (xem bảng 2). Kết quả này phù hợp
với thực trạng các SV chủ yếu tự học tại nơi ở như đã
đề cập ở trên. Việc tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ
Tin học - Ngoại ngữ của Trường thì chỉ có 4,6% SV
tham gia thường xuyên, 17% thỉnh thoảng và có đến
78,4% là chưa bao giờ.
2.3. Một số kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả tự học cho SV Trường Đại
học Điều dưỡng Nam Định, chúng tôi đề xuất một số
kiến nghị sau:
*Đối với nhà trường: - SV cần được tạo điều kiện
sử dụng các phương tiện như máy tính, mạng internet,...
để việc tự nghiên cứu, tự học tiếng Anh hiệu quả hơn.

lực tiếp cận các nguồn tài liệu không chỉ có trong nhà
trường mà còn từ các nguồn khác ngoài nhà trường, tổ
chức học theo nhóm để có thể chia sẻ tài liệu với nhau,
ứng dụng công nghệ thông tin như facebook, zalo,…
vào hỗ trợ quá trình tự học.
3. Kết luận
Hoạt động tự học có ý nghĩa quyết định, biến quá
trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Việc phát triển
năng lực tự học nói chung và năng lực tự học tiếng Anh
nói riêng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục. Để khắc phục những bất cập trong việc
tự học của SV Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định,
chúng tôi cho rằng cần có nhiều biện pháp đồng bộ, có
sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa nhà trường,
GV và các SV.
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Hoạt động 5. Tổ chức cho HS gấp hình (chẳng hạn
như dưới đây).
Yêu cầu: Gấp mảnh giấy để tạo ra góc vuông (Gấp
cái ê ke)
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THỰC TRẠNG TỰ HỌC TIẾNG ANH...
(Tiếp theo trang 312)
Hình 6
3. Kết luận
Muốn triển khai tốt trong thực tiễn việc dạy học các
môn học theo tiếp cận phát triển NL cho HS, đạt mục tiêu
đổi mới giáo dục phổ thông cần tiếp tục tìm hiểu không
chỉ nội dung các mạch kiến thức, nội dung các môn học
mà còn cần thiết tìm hiểu các phương pháp và hình thức
tổ chức dạy học, cách đánh giá kết quả học tập, thiết bị
dạy học, cơ sở vật chất đi kèm. Mục tiêu, nội dung
chương trình là yếu tố đầu tiên quyết định thành công của
chương trình, tìm hiểu nội dung chương trình để thấy
những điểm mới, những yêu cầu của chương trình từ đó
tiếp tục tìm hiểu các yếu tố còn lại, xác định những nội
dung dạy học cụ thể trong mỗi tiết học. Qua tìm hiểu tin
tưởng chương trình và nội dung môn học đáp ứng yêu
cầu giáo dục phổ thông.
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