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ABSTRACT 

This paper is aimed at providing a review of studies related to 

technological pedagogical content knowledge (TPACK). The literature is 

based on credible sources especially journal articles published within 20 

recent years on reliable journals and publishers. The TPACK model, its 

roles, and findings of related empirical studies are reviewed and analysed. 

On that basis, the author stressed the necessity to conduct research on 

TPACK in the context of Vietnam. Three directions for future research 

include validating recent TPACK assessment tools, researching foreign 

language teachers’ TPACK, and focusing on TPACK development and its 

effect on teaching and learning of foreign languages. 

TÓM TẮT 

Bài viết này phân tích tổng quan về kiến thức ứng dụng công nghệ thông 

tin (technological pedagogical content knowledge - TPACK) trong dạy 

học ngoại ngữ. Dựa trên các nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí 

quốc tế có uy tín trên thế giới trong 20 năm gần đây, bài viết này thảo luận 

mô hình TPACK, vai trò của nó cũng như những thành tựu đạt được từ 

những nghiên cứu. Với những hiểu biết từ tổng quan, bài viết đề xuất ba 

hướng nghiên cứu về TPACK nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về lý luận 

và thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo và phát triển chuyên môn cho 

giáo viên về kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ. Ba hướng 

nghiên cứu bao gồm: xác trị công cụ khảo sát TPACK, nghiên cứu TPACK 

của giáo viên ngoại ngữ và nghiên cứu tác động của đào tạo và tập huấn 

TPACK đối với dạy và học ngoại ngữ. 

 

1. GIỚI THIỆU 

Thế kỷ XX đã chứng kiến sự bùng nổ của công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền 

thông. Với sự ra đời của máy tính vào thập niên 50 

và sự phát triển mạnh mẽ của nó vào thập niên 80 và 

90, nhiều công nghệ ứng dụng máy tính cũng đồng 

thời xuất hiện phục vụ cho công tác thông tin truyền 

thông đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của mạng 

toàn cầu. Bước sang thế kỷ XXI, cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0 với sự phát triển công nghệ thông tin 

và truyền thông, công nghệ đám mây đã tác động 

đến mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Ngoài những kỹ 

năng, kiến thức chuyên môn, công dân ở thế kỷ XXI 

cần phải được trang bị những kỹ năng 4C trong đó 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

(UNESCO, 2015). Sự phát triển này đặt ra yêu cầu 

đổi mới trong công tác giáo dục-đào tạo, đặc biệt là 

đào tạo giáo viên, góp phần nâng cao nguồn nhân 

lực cho xã hội. Để đáp ứng những yêu cầu phát triển 
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của một xã hội hiện đại, công tác đào tạo và phát 

triển chuyên môn giáo viên nói chung cũng cần phải 

cập nhật và đổi mới về những yêu cầu mang tính 

thời đại. Trong đó việc đổi mới phương thức và hình 

thức dạy học là một trong những yêu cầu cần thiết.  

Trong bối cảnh đó, việc phát triển năng lực ứng 

dụng CNTT cho giáo viên trong dạy học trở thành 

một trong những vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu 

giáo dục trên thế giới quan tâm. Hầu hết những thảo 

luận, nghiên cứu học thuật, nghiên cứu thực tiễn lớp 

học, đều nhắm đến mục tiêu khai thác các công nghệ 

thông tin và truyền thông nhằm xúc tiến quá trình 

dạy học một cách hiệu quả, và giáo viên cần được 

trang bị những kỹ năng kiến thức gì để có thể vận 

dụng công nghệ một cách hiệu quả trong dạy học bộ 

môn. Riêng đối với môn ngoại ngữ, trong vòng 20 

năm gần đây, những nghiên cứu về năng lực ứng 

dụng CNTT trong dạy học của giáo viên đã mang lại 

một số hiểu biết quan trọng. Bài viết này nhằm cung 

cấp một cái nhìn tổng quan về những thành tựu 

nghiên cứu liên quan đến khả năng ứng dụng CNTT 

trong dạy học tiếng Anh của giáo viên trên thế giới. 

Qua đó bài viết sẽ rút ra một số kết luận và đề xuất 

liên quan đến nghiên cứu và đào tạo giáo viên về 

ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ tại Việt 

Nam. Tổng quan tài liệu được dựa trên các nghiên 

cứu xuất bản trên các tạp chí, sách của nhà xuất bản 

có uy tín, cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Routledge, 

Sage và Elsevier trong vòng 20 năm kể từ khi 

Mishra và Koehler (2006) xuất bản ấn phẩm về mô 

hình TPACK. Do giới hạn của bài viết, các nghiên 

cứu được chọn sử dụng cho tổng quan thuộc lĩnh vực 

dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh (EFL). Bài viết 

sẽ gồm các phần sau: mô hình kiến thức ứng dụng 

CNTT, tổng quan nghiên cứu về kiến thức ứng dụng 

CNTT của giáo viên trong lĩnh vực dạy học ngoại 

ngữ. 

2. MÔ HÌNH KIẾN THỨC ỨNG DỤNG 

CNTT TRONG DẠY HỌC  

Phần này bao gồm khái niệm kiến thức ứng dụng 

CNTT trong dạy học, vai trò của mô hình kiến thức 

ứng dụng CNTT trong dạy học; và phương pháp 

đánh giá kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học. 

2.1. Kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy 

học (TPACK) 

Định nghĩa khái niệm kiến thức ứng dụng CNTT 

trong dạy học- TPACK (Technological pedagogical 

content knowledge) không thể không đề cập đến 

khái niệm ‘năng lực’ (tiếng Anh là competence/ 

competency). Theo Bộ giáo dục-đào tạo Úc 

(Department of Education and Training, n.d), năng 

lực là sự ứng dụng kiến thức và kỹ năng có tính ổn 

định nhất quán theo một chuẩn thực hành qui định. 

Theo Khung năng lực của UNESCO (2015), và 

Khung năng lực toàn cầu của tổ chức hợp tác và phát 

triển kinh tế OECD (2018), năng lực là sự liên kết 

giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ và những giá trị, 

dẫn đến những hành vi không thể thiếu để thực thi 

một công việc. Hoàng Huy Bình (2015) kết luận 

rằng năng lực biểu hiện qua hành động và hiệu quả 

thực hiện hành động. Nguyễn Phương Lan trích 

trong Hoàng Huy Bình (2015), cho rằng kiến thức, 

kỹ năng và thái độ là cấu trúc bề mặt của năng lực, 

và việc huy động kiến thức kỹ năng thái độ để thực 

thi một công việc hiệu quả là cấu trúc tiềm ẩn của 

năng lực. Theo Đặng Thành Hưng (2012, trích trong 

Hoàng Huy Bình, 2015), kiến thức thể hiện năng lực 

hiểu, kỹ năng thể hiện năng lực làm, và thái độ thể 

hiện năng lực cảm xúc. Như vậy về cấu trúc, có thể 

thấy kiến thức là một thành tố hình thành nên năng 

lực. 

Theo phiên bản chỉnh sửa về thang nhận thức của 

Bloom (Anderson and Krasthwohl, 2001), quá trình 

nhận thức hay tiếp thu kiến thức được mô tả theo 

từng thang bậc hay trình độ: từ ghi nhớ hay biết 

(knowledge), hiểu, ứng dụng, cho đến như phân 

tích, tổng hợp, phê phán và sáng tạo. Theo đó, mỗi 

thang bậc có thể hiểu là một bậc năng lực nhận thức, 

trong đó ghi nhớ là một bậc năng lực nhận thức thấp 

nhất, và sáng tạo là bậc năng lực nhận thức cao nhất. 

Biết là tiền đề cho các bậc nhận thức theo sau được 

gọi kỹ năng (skills) và khả năng (abilities) 

(Armstrong, 2010). Kỹ năng và khả năng này khác 

với kỹ năng thao tác vận động trong thang kỹ năng 

(psychomotor domain) của Bloom. Theo Anderson 

and Krasthwohl (2001), kiến thức có thể được phân 

chia thành kiến thức thông tin (factual knowledge), 

kiến thức khái niệm (conceptual knowledge), kiến 

thức qui trình (procedural knowledge) và kiến thức      

về quá trình nhận thức (metacognitive knowledge). 

Như vậy, thuật ngữ kiến thức/sự hiểu biết 

(knowledge) có thể hiểu là khả năng biết về X, làm 

tiền đề cho những quá trình nhận thức Y, Z.  

Trong bài viết này thuật ngữ kiến thức 

(knowledge), viết tắt là K trong mô hình TPACK 

không chỉ có nghĩa là nhớ hay biết, mà bao hàm cả 

khả năng ứng dụng, triển khai các hoạt động giảng 

dạy có ứng dụng CNTT. Mô hình này, tạm dịch là 

kiến thức/năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học, 

đã được nhiều học giả trong nhiều lĩnh vực đào tạo 

giáo viên trên thế giới quan tâm nghiên cứu và phát 

triển (Abbitt, 2011; Harris & Hofer, 2011; 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 57, Số 1C (2021): 186-195 

188 

Rosenberg & Koehler, 2015; Saltan & Arslan, 2017; 

Voogt & McKenney, 2017).  

TPACK là chữ viết tắt của từ ‘Total PACKage’ 

được Thompson và Mishra (2009, trích trong Tai, 

2015) sử dụng để chỉ năng lực ứng dụng CNTT như 

là một ‘gói’ kiến thức tích hợp. Từ gốc của nó là 

TPCK (technological pedagogical content 

knowledge). Sự ra đời của TPACK dựa trên ý tưởng 

của Shulman (1987) về kiến thức sư phạm bộ môn 

(pedagogical content knowledge- PCK) được tích 

hợp từ kiến thức môn học (content knowledge- CK) 

và kiến thức sư phạm (pedagogical knowledge- PK). 

Theo đó, mỗi một môn học đều có những đặc thù 

riêng, và người giáo viên cần phải được trang bị kiến 

thức hay năng lực vận dụng các phương pháp, biện 

pháp, và kỹ thuật dạy học phù hợp với đặc thù 

chuyên môn để chuyển tải nội dung chuyên môn một 

cách hiệu quả. Trong dạy học ngoại ngữ, PCK là 

kiến thức về phương pháp dạy học ngoại ngữ gắn 

kết với hiểu biết về bản chất của ngôn ngữ, quá trình 

tiếp thu ngôn ngữ và tác động của bối cảnh trong 

việc dạy và học ngoại ngữ.  

Cùng với ý tưởng đó và sự quan sát sau 5 năm 

nghiên cứu về việc đào tạo kiến thức công nghệ một 

cách biệt lập, không gắn kết với kiến thức sư phạm 

môn học, Mishra and Koehler (2006) đã đề xuất mô 

hình TPACK mô tả sự gắn kết giữa kiến thức công 

nghệ với kiến thức sư phạm môn học (Hình 1). Về 

cơ bản, mô hình TPACK dựa trên sự kết hợp giữa 3 

lĩnh vực kiến thức tổng hợp bao gồm: kiến thức sư 

phạm môn học (pedagogical content knowledge- 

PCK), kiến thức công nghệ môn học (technological 

content knowledge- TCK), kiến thức sư phạm về 

công nghệ (technological pedagogical knowledge- 

TPK); ba thành phần kiến thức tích hợp này là sự 

đan xen kết hợp giữa ba loại kiến thức nền tảng là 

CK, PK và TK (technological knowledge –kiến thức 

công nghệ). 

 

Hình 1. Mô hình TPACK (Mishra and Koehler, 2006, reproduced by permission of the publisher, © 

2012 by tpack.org) 

Như đã nói ở trên PCK là năng lực hiểu và vận 

dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học 

nhằm truyền đạt nội dung môn học một cách hiệu 

quả. TCK là sự hiểu biết về các công nghệ có thể 

ứng dụng trong dạy học một môn học chuyên biệt. 

Nó khác biệt với kiến thức về công nghệ nói chung 

bao gồm những hiểu biết cơ bản về phần cứng và 

phần mềm máy tính, lưu trữ thông tin, hay vận hành 

các máy chụp ảnh quay phim, v.v., Không phải tất 

cả các công nghệ đều phù hợp để dạy học tất cả các 

môn học. Ví dụ trong dạy học ngoại ngữ, các công 

nghệ nào hỗ trợ quá trình nhận thức ngôn ngữ như 

tạo hứng thú, gây chú ý, thúc đẩy tương tác sẽ là 

những công nghệ có thể khai thác. TPK là kiến thức 

về vai trò và tiềm năng sư phạm của các loại công 

nghệ trong dạy học ngoại ngữ, về cách khai thác các 

công nghệ phù hợp để tác động đến quá trình nhận 

thức của học sinh. Ví dụ đối với dạy học ngoại ngữ, 

ứng dụng web Wiki hỗ trợ tốt cho sự tương tác và 

hợp tác, một quá trình học tập phù hợp với lý thuyết 
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tiếp nhận ngôn ngữ thông qua tương tác xã hội 

(Long, 1996). Khả năng vận dụng kết hợp giữa 3 

loại kiến thức tổng hợp trên sẽ tạo nên cái gọi là kiến 

thức ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn 

(TPACK). Như vậy, TPACK là một loại kiến 

thức/năng lực kết hợp từ 6 lĩnh vực kiến thức: CK, 

TK, PK, TCK, TPK, PCK. Loại kiến thức này chịu 

sự chi phối của sự hiểu biết và tương tác với bối cảnh 

dạy học cụ thể (context). Tùy vào trình độ, cấp độ 

và bối cảnh thực tế dạy học, việc ứng dụng CNTT 

cần được điều chỉnh cho phù hợp.  

2.2. Vai trò của TPACK  

Nghiên cứu về TPACK đem lại một số lợi ích 

nhất định. Theo một số nhà nghiên cứu (Koehler & 

Mishra, 2008; Niess, 2008; Shih & Chuang, 2013) 

được trích trong Tseng (2015), cần phải có một mô 

hình và công cụ đo lường TPACK đã được thẩm 

định về tính giá trị và độ tin cậy vì điều này giúp 

giáo viên tự đánh giá việc sử dụng CNTT trong dạy 

học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, 

tìm hiểu về TPACK của giáo viên giúp các nhà 

nghiên cứu và đào tạo hiểu rõ khả năng vận dụng 

CNTT trong dạy học của giáo viên, qua đó xây dựng 

chương trình tập huấn và phát triển chuyên môn. 

Nghiên cứu của Hsu (2016) tìm hiểu mối liên hệ 

giữa kiến thức TPACK và việc sử dụng thiết bị di 

động trong dạy học tiếng Anh của 158 giáo viên 

tiếng Anh tại Đài Loan tham gia khảo sát về TPACK 

và mô hình tiếp nhận công nghệ trong dạy học TAM 

(Technology Acceptance Model). Kết quả cho thấy 

kiến thức TPACK của giáo viên ảnh hưởng đến nhận 

thức của họ về sự hữu dụng và tiện lợi của thiết bị 

di động trong dạy học ngoại ngữ. Mối liên hệ này 

ảnh hưởng đến khả năng duy trì việc thực hiện dạy 

học thông qua thiết bị di động. Nghiên cứu trong 

lĩnh vực khác cũng khẳng định thêm vị trí của 

TPACK trong đào tạo và phát triển chuyên môn cho 

giáo viên (Harris & Hofer, 2011). 

2.3. Nhận xét về mô hình TPACK 

Mô hình TPACK đã cho thấy quan điểm tiếp cận 

về việc sử dụng CNTT trong dạy học theo hướng cụ 

thể hóa vai trò của từng loại kiến thức. Dựa trên mô 

hình, các chuẩn kiến thức có thể được xây dựng giúp 

cho việc đánh giá và tự đánh giá trong đào tạo và 

phát triển chuyên môn. Ngoài ra, mô hình TPACK 

đã cho thấy quan điểm ứng dụng CNTT trong dạy 

học theo hướng tích hợp và biến đổi. Thay vì đào tạo 

kiến thức về công nghệ riêng biệt, các chương trình 

đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên cần 

lưu ý về sự gắn kết giữa kiến thức sư phạm môn học 

và kiến thức CNTT nhằm khai thác tính năng hỗ trợ 

và sự tương thích của công nghệ đối với quá trình và 

phương pháp day-học một môn học hay một nội 

dung kiến thức, kỹ năng cụ thể (Mishra & 

Koehler, 2006). Nguyên lý dạy và học bộ môn 

không thể tách rời với việc ứng dụng CNTT (Levy, 

1997), kiến thức và kỹ năng về CNTT đơn thuần 

không thể giúp người giáo viên ứng dụng CNTT một 

cách hiệu quả.  

Trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ với sự hỗ trợ 

của máy tính (Computer Assisted Language 

Learning- CALL), quan điểm kết hợp công nghệ với 

phương pháp sư phạm đã được nhấn mạnh từ lâu 

(xem Levy, 1997; Chapelle, 2003; Davies, 2012). 

Levy (1997) đề xuất sự tương thích (alignment) giữa 

việc khai thác và ứng dụng CNTT với mục tiêu 

giảng dạy, nội dung kiến thức và phương pháp dạy 

học ngoại ngữ. Chapelle (2003) đề xuất sự gắn kết 

giữa việc ứng dụng CNTT với kiến thức về quá trình 

dạy và học, và kiến thức phát triển tài liệu giảng dạy. 

Theo đó, quá trình học tập ngoại ngữ bao gồm quá 

trình nhận thức (chú ý, hiểu, phát hiện lỗ hỏng trong 

kiến thức của bản thân) và quá trình tương tác xã hội 

(tương tác với người học, giáo viên và tài liệu học 

tập) cần phải được thúc đẩy bằng cách khai thác các 

ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, gắn kết với tiến 

trình dạy học (trình bày, tương tác, phản hồi/đánh 

giá). Tương tự, Davies (2012) và cộng sự thông qua 

dự án ICT4LT project phát triển một trang web 

(www.ict4lt.com) nhằm hỗ trợ giáo viên ngoại ngữ 

trên thế giới về ứng dụng CNTT, cũng nhấn mạnh 

rằng việc chọn lựa công cụ dạy học trong dự án 

nhằm thúc đẩy hiệu quả dạy học của các phương 

pháp dạy ngoại ngữ. Để làm được điều này, người 

giáo viên cần phải biết vận dụng CNTT để thiết kế 

hoạt động dạy học (activity/task) sao cho có thể kích 

hoạt được các quá trình nhận thức và xã hội đã nêu.  

Tuy nhiên, mô hình này không phải không có 

những ý kiến phê bình. Theo Willermark (2018), mô 

hình TPACK chưa có tính thực tiễn cao vì khái niệm 

này chưa được hiểu và mô tả đầy đủ. Một số nghiên 

cứu đã chỉ ra ranh giới giữa các lĩnh vực kiến thức 

trong mô hình chưa được xác định rõ ràng (xem 

Tseng, 2015). Theo Parr et al (2013), TPACK vừa 

có vẻ manh mún, chia cắt và phân loại các loại kiến 

thức, vừa đồng thời gắn kết chúng lại, và nó dường 

như khuyến khích một quan điểm ‘cứng nhắc’ về 

kiến thức chuyên môn, với giả định rằng giáo viên 

là người tiếp nhận thụ động, không có vai trò gì 

trong việc phát triển và triển khai kiến thức môn học. 

Quan điểm này xem TPACK như là một năng lực 

kiến tạo mà mỗi cá nhân giáo viên phát triển trong 

bối cảnh ứng dụng thực tiễn (xem Harris et al., 

2017). 
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Các nghiên cứu khác nhau về TPACK nhằm phát 

triển các mô hình riêng biệt cho từng lĩnh vực như 

TPACK-geography, TPACK-EFL, TPACK-web 

thể hiện một sự thụt lùi trong việc thống nhất một lý 

thuyết chung (Harris et al., 2017; Schmid et al., 

2020). Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, 

việc phát triển các mô hình riêng biệt trong từng lĩnh 

vực sẽ có thuận lợi hơn trong việc đảm bảo tính giá 

trị và xác thực của mô hình. Vì vậy, cần có nhiều 

nghiên cứu nhằm phát triển mô hình TPACK trong 

dạy học ngoại ngữ đặc biệt là bối cảnh của Việt 

Nam. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu và công cụ 

đánh giá năng lực TPACK 

2.4.1. Phương pháp và công cụ nghiên cứu 

Nhiều phương pháp nghiên cứu đã được thực 

hiện sử dụng các công cụ đo lường TPACK khác 

nhau. Vì vậy, dựa trên những kết quả khoa học đã 

được tổng hợp giúp định hướng rõ nét hơn phương 

pháp đo lường TPACK. Theo hướng này, có hai 

nghiên cứu tổng hợp các phương pháp nghiên cứu 

được tìm thấy. Nghiên cứu tổng quan của 

Willermark (2018) được sử dụng để củng cố lập luận 

và nghiên cứu của Koehler, Shin and Mishra (2012) 

làm nền tảng tổng quan vì các lý do sau đây: 

 Đây là một nghiên cứu phân tích tổng hợp 

(meta-analysis) có mô tả phương pháp thực hiện, và 

phân tích một cách cụ thể và khoa học. 

 Nghiên cứu này tổng hợp 66 nghiên cứu chọn 

lọc từ trên 300 nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau 

xuất bản từ 2006 đến 2010, kể từ thời điểm mô hình 

TPACK được xuất bản. Các nghiên cứu được chọn 

lọc là các nghiên cứu trực tiếp về TPACK trong 

nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. 

Các phương pháp đều được các tác giả xem xét 

về hai khía cạnh: độ tin cậy và tính giá trị/chuẩn xác. 

Kết quả phân tích của các tác giả trên cho thấy các 

phương pháp và công cụ đánh giá TPACK phổ biến 

bao gồm: khảo sát tự đánh giá, khảo sát mở, đánh 

giá thực hành, phỏng vấn và quan sát. Koehler et al. 

(2012) cũng lưu ý rằng bốn phương pháp như khảo 

sát tự đánh giá, phỏng vấn, đánh giá thực hành và 

quan sát được sử dụng nhiều hơn khảo sát mở.  

Đối với phương pháp khảo sát mở (open-ended 

questionnaire) trong đó các câu hỏi mở về kiến thức 

CNTT ví dụ như ‘đâu là điểm mạnh và điểm hạn chế 

của…?’ được sử dụng, thì chỉ có 3 trên 20 nghiên 

cứu thể hiện độ tin cậy thông qua kỹ thuật mã hóa 

dự liệu chéo (interrater reliability) và chỉ có một 

nghiên cứu giải quyết vấn đề tính giá trị của công cụ 

đo lường TPACK. Theo các tác giả thì khảo sát mở 

gây khó khăn cho việc phân tích số liệu, nên điều 

này ảnh hưởng đến tính giá trị.  

Mặc dù nhấn mạnh rằng tiềm ẩn bên dưới nhiều 

nghiên cứu là giả định sử dụng kết hợp phương pháp 

(triangulation), các tác giả cho rằng giả định này cần 

được làm rõ thông qua minh chứng cụ thể về 

TPACK thể hiện qua dữ liệu của từng phương pháp. 

Qua phân tích, các tác giả kết luận rằng phần lớn các 

nghiên cứu không đưa ra được minh chứng 

(evidence) về độ tin cậy và tính giá trị. 

Phương pháp quan sát giúp tìm hiểu thực tiễn về 

năng lực thực hành ứng dụng CNTT của giáo viên 

và sự phát triển của năng lực này qua thời gian 

(Koehler et al., 2012), nhưng hạn chế của phương 

pháp quan sát là sự khó tiếp cận và sự thay đổi hành 

vi của người tham dự, đặc biệt là trong bối cảnh dạy 

học ở Việt Nam. Cũng vậy, phương pháp đánh giá 

thực hành thông qua phân tích giáo án, công nghệ sử 

dụng cũng khó có thể thực hiện được. 

Khảo sát đóng là một trong những phương pháp 

phổ biến. Nghiên cứu tổng quan của Willermark 

(2018) cũng khẳng định rằng phương pháp khảo sát 

tự đánh giá (self-reporting) được sử dụng phổ biến 

trong nghiên cứu đo lường TPACK, trong khi đánh 

giá TPACK qua các hoạt động dạy học hầu như 

không được sử dụng. Theo Koehler et al. (2012), đa 

số các nghiên cứu (11/12) sử dụng công cụ tự đánh 

giá đo lường độ tin cậy bằng chỉ số Cronbach’s 

Alpha và cho kết quả giá trị cao từ .92 đến .99; đa 

số các nghiên cứu kiểm định tính giá trị của công cụ 

thông qua phân tích nhân tố khám phá và khẳng 

định.  

Phỏng vấn sâu giúp xác định chiều sâu về kiến 

thức TPACK của giáo viên. Vì thế một nghiên cứu 

đáng tin cậy về TPACK cần kết hợp sử dụng các 

phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp khảo 

sát tự đánh giá và phỏng vấn để xác định TPACK 

của giáo viên là một sự kết hợp đáng tin cậy.  

2.4.2. Thang đánh giá thông qua khảo sát 

Đa số các công cụ tự đánh giá hay khảo sát sử 

dụng một thang đo giống nhau: Thang điểm 5 chỉ 

mức độ đồng ý (1=hoàn toàn không đồng ý, 5= hoàn 

toàn đồng ý) để khảo sát mức độ đồng ý đối với sự 

hiểu biết về TPACK được mô tả bằng những từ ngữ 

như ‘tôi biết về…’, hay ‘tôi có thể…’. Tuy nhiên 

thang đo này khá mơ hồ trong việc xác định mức 

hiểu biết, vì mục đích của nó là nhằm xác trị 

(validate) công cụ thông quan phân tích nhân tố. 

Hạn chế của nó là câu trả lời ‘đồng ý’ hay ‘không 

đồng ý’ không cung cấp thông tin rõ ràng về mức độ 

hiểu biết của giáo viên đối với một khía cạnh kiến 

thức hay kỹ năng cụ thể. Thí dụ đối với câu hỏi ‘Tôi 
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có thể sử dụng các phần mềm văn phòng’, câu trả là 

‘đồng ý’ cũng chỉ có thể xác định là người trả lời có 

thể sử dụng; nhưng câu trả lời không thể cho ta biết 

chính xác về khả năng sử dụng phần mềm của người 

trả lời. Đối với việc tìm hiểu vể TPACK của giáo 

viên nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo trong 

một bối cảnh cụ thể, cần phải điều chỉnh thang đo 

theo các mức năng lực. Như đã nói ở trên, năng lực 

có thể được mô tả theo thang bậc. Dựa trên cơ sở 

phân cấp tương tự với thang Bloom, một thang đo 

mức độ kiến thức về các CNTT có thể được hình 

thành và thử nghiệm. Ví dụ đối với kiến thức công 

nghệ cơ bản (TK) có thể gồm:  

1.‘Tôi chưa từng nghe về…’ để chỉ mức độ biết 

thấp nhất, có thể hiểu là mức không biết/không có 

kiến thức, hay mức độ năng lực rất yếu.  

2.‘Tôi biết nhưng chưa từng sử dụng’ thể hiện 

mức năng lực có biết nhưng không xác định được 

năng lực sử dụng. 

3.‘Tôi có thể sử dụng, nhưng cần phải nổ lực’ có 

thể hiểu là một mức độ năng lực trung bình. 

4.‘Tôi có thể sử dụng, nhưng không hướng dẫn 

người khác được’ tương đương khá thành thạo; và 

5.‘Tôi có thể sử dụng và hướng dẫn người khác’ 

được hiểu là mức độ thành thạo về năng lực cao 

nhất.  

3. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN TPACK TRONG DẠY HỌC 

NGOẠI NGỮ 

Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu TPACK trong 

nhiều bối cảnh bao gồm các đối tượng tham gia như 

giáo viên và sinh viên sư phạm thuộc các chuyên 

môn khác nhau. Tuy nhiên, đối với môn ngoại ngữ, 

đặc biệt là tiếng Anh, chỉ có một vài nghiên cứu xuất 

bản trong 10 năm gần đây. Có thể phân các nghiên 

cứu thành hai cụm: (1) Các nghiên cứu về xác trị 

khái niệm và công cụ đánh giá TPACK trong dạy 

học ngoại ngữ (cụ thể là tiếng Anh) (2) Các nghiên 

cứu về nhận thức hay đánh giá của giáo viên hoặc 

giáo sinh về TPACK. 

3.1. Nghiên cứu xác trị khái niệm và công cụ 

đánh giá TPACK 

Xác trị khái niệm và công cụ đánh giá TPACK 

đã được thực hiện trong lĩnh vực đào tạo giáo viên 

nói chung. Nghiên cứu của Schmidt et al. (2009) về 

phát triển công cụ khảo sát TPACK không mang 

tính đặc thù của môn học, và là công cụ điển hình 

được nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực dạy học ngoại 

ngữ điều chỉnh sử dụng. Công cụ khảo sát TPACK 

gồm 75 câu hỏi và trải qua quá trình thẩm định và 

xác trị bằng phân tích nhân tố, 18 câu đã bị loại. 

Khách thể khảo sát trong nghiên cứu này là sinh viên 

sư phạm ngành tiểu học và mầm non tham gia vào 

một khóa học sử dụng CNTT trong dạy học. Tuy 

nhiên, theo Bostancıoğlu và Handley (2018), các 

nghiên cứu phát triển công cụ đánh giá TPACK dựa 

trên bảng khảo sát của Schmidt et al. (2009) đều 

không thành công trong việc rút trích 7 nhân tố tìm 

ẩn dưới TPACK, trong đó PK là nhân tố chưa được 

phân định rõ ràng nhất. 

Có hai nghiên cứu xác trị thông qua sự đánh giá 

của học sinh đối với TPACK của giáo viên trong dạy 

học tiếng Anh. Tseng (2016) thiết kế công cụ khảo 

sát dựa trên tổng quan tài liệu nhằm đo lường 

TPACK của giáo viên tiếng Anh thông qua sự đánh 

giá của 57 học sinh trung học đối với 3 giáo viên 

tiếng Anh của học tại Đài Loan. Khảo sát gồm 35 

câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời theo thang điểm 5 (1 

hoàn toàn không đồng ý, 5 hoàn toàn đồng ý). Bảng 

hỏi được dịch sang tiếng mẹ đẻ, thẩm định bởi các 

chuyên gia, trước khi được tính toán bằng phân tích 

thống kê. Kết quả cho thấy mặc dù công cụ có chỉ 

số Cronbach alpha cao, phân tích nhân tố khám phá 

chỉ cho thấy có 5 nhân tố xuất hiện trong tổng số 7 

nhân tố thuộc 7 lĩnh vực kiến thức TPACK. Đây là 

điểm hạn chế của nghiên cứu như tác giả đã công 

nhận. Nguyên nhân là học sinh có thể không phân 

biệt được các khái niệm về kiến thức liên quan đến 

TPACK. Kết quả này khác với nghiên cứu của Shih 

and Chuang (2013) đối với sinh viên cao đẳng cho 

thấy các lĩnh vực kiến thức được phân biệt một cách 

rõ ràng (construct validity).  

Đối với khách thể là giáo sinh/sinh viên sư phạm 

tiếng Anh, Baser et al. (2016) nghiên cứu xác trị 

công cụ khảo sát TPACK gồm 50 câu hỏi thông qua 

2 vòng: vòng 1 với sự tham gia của 174 sinh viên sư 

phạm tiếng Anh năm 3 và 4, vòng 2 là 204 giáo sinh 

năm 3 và 4. Trước khi khảo sát, công cụ được thẩm 

định về nội dung bởi các chuyên gia. Bối cảnh khảo 

sát là một trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả rút 

trích thông qua phân tích nhân tố khám phá cho thấy 

có 39 câu tạo thành 5 nhân tố. Phân tích nhân tố 

khẳng định vòng 2 sau khi loại bỏ các câu không đạt 

giá trị thống kê, cho kết quả 7 nhân tố trong mô hình 

TPACK.  

Đối với khách thể là giáo viên, Chai et al. (2013) 

là nghiên cứu đầu tiên xác trị công cụ đo lường 

TPACK trong bối cảnh Singapore, đối với giáo viên 

tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai, và rút trích thành 

công 7 nhân tố/thành phần kiến thức trong TPACK. 

Tuy nhiên, theo Bostancıoğlu and Handley (2018), 

hạn chế của nghiên cứu này là công cụ khảo sát dựa 
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trên quan điểm dạy học kiến tạo, trong khi đó công 

nghệ là để hỗ trợ quá trình dạy học và không phụ 

thuộc vào  một quan điểm duy nhất. Theo quan điểm 

này, Bostancıoğlu and Handley (2018) thiết kế một 

công cụ khảo sát TPACK không thiên về một quan 

điểm dạy học ngoại ngữ nào duy nhất. Công cụ khảo 

sát/tự đánh giá được thiết kế và đánh giá một cách 

khoa học. Giai đoạn 1 là xây dựng 76 câu hỏi dựa 

trên tham khảo nhiều nghiên cứu đáng tin cậy, 

chương trình đào tạo về CNTT, chuẩn CNTT giành 

cho giáo viên của Mỹ và Úc. Kế đến là sự tham gia 

thẩm định nội dung (content validation) các câu hỏi 

khảo sát của 36 chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng 

CNTT trong dạy học ngoại ngữ (CALL). Từ phản 

hồi của các chuyên gia và phân tích tỉ lệ phù hợp của 

nội dung (content value ratio), 11 câu bị loại bỏ, còn 

lại 65 câu hỏi. Giai đoạn cuối cùng là khảo sát và 

thẩm định tính giá trị và độ tin cậy (construct 

validation) của công cụ trên diện rộng, với sự tham 

gia trả lời phiếu khảo sát của 542 giáo viên tiếng 

Anh từ 72 quốc gia, trong đó có 144 giáo viên là 

người bản xứ nói tiếng Anh đang công tác tại các 

quốc gia nơi tiếng Anh là một ngoại ngữ (EFL). 

Phân tích nhân tố khám phá được sử dụng đối với 

một phần dữ liệu và phân tích nhân tố khẳng định 

được sử dụng đối với phần dữ liệu còn lại, để rút 

trích các nhân tố tiềm ẩn, đại diện cho các lĩnh vực 

kiến thức thuộc TPACK. Kết quả cho thấy có 36 câu 

hỏi nhóm thành 6 nhân tố. Trong đó PK và PCK 

không có sự phân biệt rõ ràng. Mặc dù vậy, nghiên 

cứu này không nhằm mục đích đo lường TPACK 

của giáo viên tiếng Anh. Hơn nữa đối tượng tham 

gia mặc dù là giáo viên công tác trong bối cảnh dạy 

tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL), nhưng theo đề 

xuất của Bostancıoğlu and Handley (2018), công cụ 

này cần được xác trị trên diện rộng hơn về bối cảnh 

và đối tượng.  

3.2. Nghiên cứu về đánh giá và phát triển 

kiến thức TPACK của giáo viên ngoại ngữ 

Các nghiên cứu về đánh giá và phát triển 

TPACK tập trung vào hai đối tượng là giáo sinh/sinh 

viên sư phạm (pre-service) và giáo viên đang tại 

chức (in-service). 

Đối với khách thể là sinh viên/giáo sinh tiếng 

Anh, nhiều nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy kết 

quả khác nhau. Öz (2015) khảo sát TPACK của 76 

sinh viên sư phạm tiếng Anh trong chương trình đào 

tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng công cụ khảo sát của 

Schmidt et al. (2009) có điều chỉnh gồm 34 câu. Kết 

quả cho thấy mức độ hiểu biết của sinh viên về 

TPACK là khá cao (M>3.5), và sinh viên nữ có hiểu 

biết cao hơn về PK và TK. Saricoban et al. (2019) 

đo lường TPACK của 77 sinh viên sư phạm tiếng 

Anh như một ngoại ngữ, sử dụng công cụ khảo sát 

điều chỉnh từ Baser et al (2016) gồm 39 câu hỏi tập 

trung vào 7 lĩnh vực KT thuộc TPACK. Kết quả cho 

thấy sinh viên có kiến thức TPACK ở mức khá cao 

trong tất cả các lĩnh vực. Khác với nghiên cứu của 

Öz (2015), sinh viên nam giỏi về kiến thức công 

nghệ hơn sinh viên nữ. Ngoài ra, nghiên cứu này tìm 

thấy tuổi tác tỉ lệ thuận với kiến thức công nghệ; sinh 

viên lớn tuổi có số điểm tự đánh giá cao hơn về 

TPACK. Nghiên cứu của Kurt et al. (2013) chứng 

minh rằng chương trình đào tạo ứng dụng CNTT sử 

dụng phương pháp thiết kế thực hành đã giúp sinh 

viên tiếng Anh gia tăng hiểu biết về TK, TCK, TPK 

and TPACK sau 12 tuần. 

Đối với khách thể là giáo viên, nghiên cứu cũng 

chỉ ra các kết quả khác biệt về TPACK. Kozikoğlu 

and Babacan (2019) khảo sát 721 giáo viên tiếng 

Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ thấy rằng giáo viên có mức độ 

hiểu biết cao về TPACK. Ngoài ra kinh nghiệm 

giảng dạy không tạo ra sự khác biệt về TPACK giữa 

các giáo viên. Nazari et al. (2019) nghiên cứu sự 

khác biệt về TPACK giữa 427 giáo viên tiếng Anh 

có kinh nghiệm và giáo viên ít kinh nghiệm tại 

Teheran. Hai công cụ sử dụng là phiếu khảo sát dựa 

trên công cụ của Schmidt et al. (2009) và phỏng vấn 

sâu. Kết quả cho thấy giáo viên có nhiều kinh 

nghiệm có điểm số cao hơn về PK và PCK, nhưng 

ngược lại nhóm giáo viên ít kinh nghiệm có điểm số 

cao hơn về TK, TCK, TPK và TPACK. Tuổi tác tỉ 

lệ nghịch với kiến thức về TPACK. Prasojo et al 

(2020) khảo sát 573 giáo viên tiếng Anh tại 

Indonesia sủ dụng công cụ 28 câu hỏi gồm 7 nhân 

tố. Kết quả cho thấy giáo viên có kiến thức công 

nghệ dưới trung bình, mặc dù có đủ kiến thức sư 

phạm. Giới tính và tuổi tác là hai yếu tố tạo nên sự 

khác biệt vè năng lực TPACK giữa các giáo viên. 

Giáo viên nữ có năng lực TPACK cao hơn giáo viên 

Nam, trong khi đó giáo viên trẻ dưới 35 tuổi có năng 

lực TPACK cao hơn giáo viên lớn tuổi (> 35), một 

kết quả giống Nazari et al (2019). Nghiên cứu của 

Tai (2015) tại Đài Loan cho thấy giáo viên tiếng 

Anh bậc tiểu học phát triển năng lực TPACK sau khi 

tham gia các hội thảo tập huấn sử dụng mô hình 

TPACK trong thực hành thiết kế hoạt động dạy học 

có ứng dụng CNTT.  

Trong bối cảnh Việt Nam, nhiều hoạt động tập 

huấn về sử dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ 

(chủ yếu là tiếng Anh) đã được triển khai từ năm 

2012 thông qua Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, 

nhưng đến nay chưa có nghiên cứu tìm hiểu kiến 

thức/năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên đặc 

biệt là giáo viên tiếng Anh đang công tác tại các 
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trường phổ thông hay sự phát triển về năng lực của 

giáo viên tiếng Anh như thế nào. Nghiên cứu của Le 

and Song (2018) sử dụng khảo sát, phỏng vấn và 

phân tích chương trình đào tạo đối với 42 sinh viên 

sư phạm tiếng Anh tại một trường đại học cho thấy 

mặc dù nội dung đào tạo khá tương thích với kiến 

thức TPACK, nhưng kết quả chứng minh kiến thức 

TPACK của sinh viên không thay đổi sau khi hoàn 

thành học phần ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng 

Anh. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy các 

yếu tố như chính sách giáo dục, cơ sở vật chất và 

niềm tin sư phạm của sinh viên ảnh hưởng đến thái 

độ ứng dụng CNTT của sinh viên trong dạy học. 

4. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

Mặc dù bài viết này tổng hợp kết quả của nhiều 

nghiên cứu đại diện, nhưng do hạn chế về tiếp cận 

nguồn tài liệu tham khảo tại Việt Nam, một số 

nghiên cứu khác chưa được lược khảo. Tuy nhiên, 

từ tổng quan trên có thể có mấy kết luận sau đây: 

Đa số có nghiên cứu xác trị/kiểm định khái niệm 

và công cụ khảo sát TPACK đều dựa trên nền tảng 

tổng hợp tài liệu về khung TPACK và trải qua quá 

trình thẩm định có tính khoa học. Mặc dù các công 

cụ khảo sát có số câu hỏi khác nhau, kết quả cho 

thấy đa số các công cụ đều cho kết quả khá tin cậy. 

Trong số đó, nghiên cứu gần đây nhất của 

Bostancıoğlu và Handley (2018) có sự tham gia 

thẩm định của một số lượng lớn các chuyên gia, 

đồng thời được phân tích thống kê qua hai giai đoạn: 

phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố 

khẳng định để kiểm định giá trị và độ tin cậy của 

công cụ (construct validity and scale reliability). 

Ngoài ra, công cụ này được khảo sát trên đối tượng 

giáo viên tiếng Anh tại nhiều quốc gia khác nhau nơi 

mà tiếng Anh được sử dụng như một ngoại ngữ. 

Công cụ này có thể tiếp tục được phát triển trong bối 

cảnh dạy học tại Việt Nam. 

Các nghiên cứu khảo sát đánh giá và phát triển 

năng lực TPACK của cả sinh viên sư phạm tiếng 

Anh và giáo viên tiếng Anh với kinh nghiệm giảng 

dạy khác nhau cho thấy các điểm chung sau đây: (1) 

Nhận thức của sinh viên sư phạm và giáo viên tiếng 

Anh về TPACK dao động từ trung bình đến khá cao 

(2) Mối liên hệ giữa kiến thức TPACK và các thông 

số như giới tính, tuổi tác và kinh nghiệm dạy học 

chưa được xác định rõ ràng vì các nghiên cứu cho 

các kết quả khác biệt nhau. Điều này có thể là do bối 

cảnh dạy học hay đặc điểm văn hóa xã hội khác 

nhau. 

Kiến thức ứng dụng CNTT (TPACK) được hiểu 

là năng lực tổng hợp kiến thức sư phạm với kiến 

thức công nghệ thông tin đặc thù của môn học và 

kiến thức chuyên môn nhằm xúc tiến quá trình học 

tập môn học một cách hiệu quả. Mô hình năng lực 

TPACK này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu năng lực 

TPACK của giáo viên ngoại ngữ là một trong những 

vấn đề cần thiết đối với công tác đào tạo và phát triển 

chuyên môn về ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại 

ngữ. Sự đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 

ứng dụng CNTT, thích ứng với yêu cầu của xã hội 

hiện đại, không thể thiếu những nghiên cứu tìm hiểu 

và phát triển TPACK trong nhiều bối cảnh dạy học 

khác nhau tại Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu trên thế giới đã mang lại 

những hiểu biết nhất định về khái niệm TPACK 

cũng như công cụ đánh giá và khảo sát TPACK. Tuy 

nhiên trong bối cảnh Việt Nam, rất ít nghiên cứu 

được thực hiện. Vì vậy cần thiết phải có những 

nghiên cứu góp phần mở rộng hiểu biết về mô hình 

TPACK về mặt lý luận và thực tiễn trong bối cảnh 

dạy học tiếng Anh tại Việt Nam. Ba hướng nghiên 

cứu có thể thực hiện là  

Tiếp tục nghiên cứu phát triển công cụ khảo sát 

TPACK nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và phát 

triển chuyên môn giáo viên ngoại ngữ. Theo đó công 

cụ khảo sát của Bostancıoğlu và Handley (2018) có 

thể là một lựa chọn phù hợp. 

Khảo sát kiến thức TPACK của sinh viên sư 

phạm và giáo viên tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ 

nói chung ở các cấp. Tìm hiểu này có thể góp phần 

nâng cao sự hiểu biết về năng lực ứng dụng CNTT 

trong dạy học ngoại ngữ, qua đó xác định nhu cầu 

và biện pháp nâng cao năng lực TPACK. 

Đào tạo và tập huấn về ứng dụng CNTT theo 

hướng TPACK, đồng thời nghiên cứu hiệu quả của 

nó đối với việc nâng cao chất lượng dạy học ngoại 

ngữ. 
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