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ABSTRACT 

This research was based on 800 survey samples about habits, abilities to 

use English materials, demands of undergraduate and graduate students at 

Can Tho University. The result showed that two groups of study surveyed 

had a little disparity in both habits and abilies to read English materials. 

These two groups both admitted having many difficulties in reading 

materials in foreign languages such as lack of effective reading methods, 

limited reading skills, depending greatly on dictionary, lack of 

supplementing general knowledge, and so on. Based on these analytic 

results above, the group of authors stated measures and proposals in order 

to support the Learning Resource Center's (LRC),Can Tho University 

(CTU) establishment of policy which supplements appropriate materials in 

foreign languages to meet the demands of learning and researching of 

these two groups. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên 800 mẫu khảo sát về thói quen, 

khả năng sử dụng và nhu cầu về tài liệu tiếng Anh của sinh viên, học viên 

cao học tại Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy hai nhóm đối 

tượng được khảo sát không có sự chênh lệch quá lớn về thói quen cũng 

như khả năng đọc tài liệu tiếng Anh. Hai nhóm đối tượng này đều nhận 

định gặp nhiều khó khăn trong quá trình đọc tài liệu ngoại văn bao gồm: 

chưa có phương pháp đọc hiệu quả, kỹ năng đọc còn nhiều hạn chế, phụ 

thuộc nhiều vào từ điển, thiếu bổ sung kiến thức tổng hợp... Dựa vào các 

kết quả phân tích trên, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến 

nghị nhằm hỗ trợ Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ xây dựng 

chính sách bổ sung tài liệu ngoại văn phù hợp để có thể đáp ứng kịp thời 

nhu cầu học tập và nghiên cứu của hai nhóm đối tượng độc giả này. 

 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp 

quốc tế và là ngôn ngữ chính trong hầu hết tất cả 

các lĩnh vực trong đó có giáo dục. Tiếng Anh được 

xem là ngôn ngữ chính của các nguồn dự trữ thông 

tin và tài liệu tham khảo khi có khoảng 95% các 

bài viết, xuất bản phẩm khoa học trên thế giới đều 

được viết bằng tiếng Anh (Theo báo cáo của 

Science Citation Index, 1997). Nguồn nhân lực 

Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói 

riêng muốn đạt được thành công không chỉ phải 

bồi dưỡng năng lực chuyên môn mà còn phải có 
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khả năng sử dụng thông thạo tiếng Anh để có thể 

tiếp thu nguồn tri thức, bắt kịp với xu hướng phát 

triển của thế giới và đồng thời đáp ứng được yêu 

cầu của những nhà tuyển dụng trong và ngoài 

nước. Việc đánh giá kịp thời nhu cầu và khả năng 

sử dụng tiếng Anh của sinh viên là một công việc 

quan trọng và cần thiết mà các thư viện trong đó có 

Trung tâm Học liệu (TTHL)-Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) cần làm để trang bị nguồn tài liệu tốt 

nhất nhằm hỗ trợ cán bộ thư viện của TTHL bổ 

sung các tài liệu cần thiết, phù hợp với nhu cầu học 

tập, nghiên cứu của sinh viên và học viên cao học, 

góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và 

học viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. Vì 

thế, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu “Đánh giá 

khả năng và thói quen sử dụng tài liệu tiếng Anh 

của sinh viên hệ đại học chính quy và học viên cao 

học hệ chính quy Trường ĐHCT: cơ sở công tác bổ 

sung tài liệu ngoại văn cho TTHL ĐHCT" nhằm 

góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của 

Trường ĐHCT. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tiến hành khảo sát 10 Khoa và 01 Viện 

tại Khu II Trường ĐHCT. Đây là nơi tập trung  

hầu hết sinh viên và học viên cao học (độc giả) với 

nhiều Khoa/ Viện nghiên cứu. Do đó, việc chọn 

Khu II khảo sát sẽ giúp nghiên cứu có tính đại  

diện cao. 

2.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Quy mô mẫu là 800 chiếm khoảng 3% tổng số 

sinh viên và học viên cao học (25.882 - số liệu 

được Phòng Kế hoạch tổng hợp thống kê vào tháng 

6 năm 2013) của một số đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHCT nhằm đảm bảo tính khoa học của số liệu 

khảo sát. Mẫu phỏng vấn được lựa chọn theo 

phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện với 114 mẫu là 

học viên cao học và 686 mẫu là sinh viên  

thông qua hình thức phỏng vấn bằng bảng câu hỏi 

khảo sát.  

2.3 Phương pháp phân tích số liệu 

Phương pháp phân tích được chọn ứng với từng 

mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp thống kê mô 

tả để tổng hợp thông tin về thực trạng vốn tài liệu 

tiếng Anh (TLTA) tại TTHL thông qua mức độ đáp 

ứng nhu cầu độc giả. 

Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp thống kê mô 

tả để tổng hợp thông tin về thói quen và khả năng 

sử dụng TLTA của sinh viên và học viên cao học 

Trường ĐHCT. 

Mục tiêu 3: Sử dụng phương pháp thống kê mô 

tả với các chỉ số so sánh: tần số, trung bình, mode, 

vân vân kết hợp với các kiểm định để tiến hành 

phân tích và đánh giá khả năng và thói quen sử 

dụng TLTA của sinh viên và học viên cao học 

Trường ĐHCT.  

Mục tiêu 4: Thông qua kết quả đánh giá ở mục 

1, 2, và 3: đề xuất ý kiến góp phần hỗ trợ cho công 

tác lựa chọn, bổ sung TLTA cho TTHL ĐHCT. 

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 

18.0 để tiến hành phân tích số liệu được thu thập 

thông qua bảng câu hỏi khảo sát. 

3.1 Thói quen và khả năng sử dụng TLTA 

của sinh viên và học viên cao học 

3.1.1 Thói quen sử dụng TLTA của sinh viên 

và học viên cao học 

Từ kết quả khảo sát cho thấy, độc giả có mức 

độ sử dụng TLTA còn rất hạn chế. Khoảng 73,9% 

độc giả có sử dụng sử dụng TLTA, trong đó 57,3% 

độc giả thỉnh thoảng sử dụng và chỉ khoảng 16,5% 

thường xuyên sử dụng và chỉ có 0.1% đối tượng sử 

dụng rất thường xuyên.  

Bảng 1: Mức độ sử dụng TLTA của độc giả 

Mức độ sử dụng Tỉ lệ 

Không bao giờ 0% 

Hiếm khi 26.1% 

Thỉnh thoảng 57.3% 

Thường xuyên 16.5% 

Rất thường xuyên 0.1% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Bảng 2: Loại TLTA độc giả thường sử dụng 

Loại tài liệu 
Đối tượng 

Sinh viên Học viên cao học 

Từ điển, giáo 

trình tiếng Anh 
68.5% 58.8% 

Băng đĩa 9.3% 13.2% 

Báo in, tạp chí 17.9% 23.7% 

Báo, tạp chí trong 

Cơ sở dữ liệu 
4.2% 4.4% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Do trình độ tin học và kỹ năng thông tin của 

sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế nên khả năng tiếp 

cận các nguồn tài liệu trong các Cơ sở dữ liệu 

(CSDL) vẫn chưa cao dẫn đến mức độ sử dụng 

CSDL của sinh viên Trường ĐHCT nói chung còn 
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rất thấp (chiếm 4,2%). Vì vậy, sử dụng từ điển và 

các tài liệu in (68,5%) vẫn là sự lựa chọn hàng đầu 

của nhóm đối tượng này. 

Học viên cao học có điểm chung với sinh viên 

là học viên cao học vẫn sử dụng các tài liệu là từ 

điển và giáo trình tiếng Anh là chính (chiếm 

58,8%). Tuy nhiên, học viên cao học có mức độ sử 

dụng tài liệu băng đĩa và các loại báo/tạp chí 

chuyên ngành cũng như các CSDL nhiều hơn so 

với sinh viên. Trên thực tế, ngoài những tài liệu 

chuyên ngành thì ở cấp độ Thạc sĩ sẽ đòi hỏi những 

kiến thức tổng hợp nhiều và cao hơn. Đồng thời, do 

chương trình học yêu cầu cần phải sử dụng thêm 

phần lớn các tài liệu bằng tiếng nước ngoài nên 

mức độ tiếp cận cácTLTA chuyên ngành nhiều hơn 

so với sinh viên. 

Bảng 3: Phương pháp học tiếng Anh của độc giả 

Phương pháp học tiếng Anh Tỉ lệ (%) 

Giáo trình tiếng Anh 52.8 

Nghe nhạc – Phim tiếng Anh 33.5 

Truyện tiếng Anh 5.4 

Giao lưu với người nước ngoài 0.1 

Khác 8.3 

Tổng số 100 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Ngày nay, đối với việc học theo tín chỉ thì tự 

học đóng một vai trò rất quan trọng đối với độc 

giả. Do đó, việc nâng cao trình độ tiếng Anh của 

độc giả nói chung và kỹ năng đọc hiểu nói riêng 

phụ thuộc nhiều vào khả năng tự học tập và tự 

nghiên cứu. Một cách tự học hiệu quả sẽ giúp độc 

giả xác định vấn đề và giải quyết vấn đề mình đang 

gặp phải nhanh và tốt hơn. Cách học từ các giáo 

trình tiếng Anh được 52,8% độc giả áp dụng. 

Trong quá trình học tập và nghiên cứu thì độc giả 

được tiếp xúc rất nhiều với các giáo trình nước 

ngoài, đây là cơ hội và điều kiện giúp cho độc giả 

cải thiện kỹ năng đọc hiểu của mình một cách liên 

tục và phù hợp với lĩnh vực mình đang học tập hay 

nghiên cứu.  

Mặt khác, khoảng 33,5% độc giả cải thiện trình 

độ tiếng Anh của mình trong quá trình nghe các bài 

hát tiếng Anh hay từ các bộ phim nước ngoài. 

Phương pháp này được sử dụng khá phổ biến vì 

các kỹ năng được cải thiện một cách tự nhiên và 

không nhàm chán vì phù hợp với sở thích và không 

gây áp lực cao như học tại lớp hay cảm thấy khô 

khan như khi sử dụng các loại TLTA. Một phương 

pháp để nâng cao trình độ Anh văn là giao lưu với 

người nước ngoài, đây là một phương pháp cọ xát 

với thực tế hữu hiệu để độc giả có thể nhanh chóng 

cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy 

nhiên chỉ có khoảng 0,1% độc giả cảm thấy đủ tự 

tin sử dụng phương pháp này.  

3.1.2 Khả năng sử dụng TLTA của độc giả 

Do chứng chỉ A – Anh Văn là điều kiện bắt 

buộc của Trường ĐHCT nên phần lớn độc giả đã 

có loại chứng chỉ này. Hơn nữa, theo chương trình 

đào tạo của ĐHCT thì môn Anh Văn căn bản sẽ 

tương đương trình độ A nên có đến 25,6% độc giả 

chọn cách học này thay vì thi để có chứng chỉ. Tuy 

nhiên, do nhu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay 

là ứng viên phải có trình độ Anh Văn từ cấp độ B 

trở lên nên độc giả cũng đã trang bị cho mình các 

chứng chỉ B và C (chiếm 26,4%). Số độc giả đã có 

những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, 

TOEFL, IELTS,…) chiếm tỷ lệ rất ít (khoảng 1%). 

Điều này cho thấy trình độ Anh Văn của độc giả 

ĐHCT còn khá thấp. Đa phần những độc giả đã có 

những chứng chỉ quốc tế là độc giả thuộc các 

chuyên ngành tiếng Anh hoặc những độc giả có 

trình độ tiếng Anh tương đối cao. Tuy nhu nhu cầu 

xã hội hiện nay đã và đang rất chú trọng đến khả 

năng sử dụng tiếng Anh của nguồn nhân lực trong 

tương lai nhưng các đối tượng này vẫn chưa quan 

tâm đúng mức đến vấn đề này. Đây cũng là điểm 

hạn chế lớn của độc giả Trường ĐHCT. 

Bảng 4: Trình độ tiếng Anh của độc giả 

Trình độ tiếng Anh Tỉ lệ (%) 

Đã có một trong những chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế (TOEIC, 

TOEFL, IELTS,…) 

1.0 

Đã có chứng chỉ B trở lên 26.4 

Đã có chứng chỉ A 47.0 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh 25.6 

Tổng số 100 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Để tìm hiểu mối quan hệ giữa khả năng sử dụng 

TLTA với các ngành học, tác giả tiến hành chia các 

Khoa/Viện trong phạm vi nghiên cứu thành 2 

nhóm ngành có cùng đặc điểm, tính chất với nhau, 

cụ thể:  

(1) Nhóm ngành Khoa học Xã hội (KHXH) và 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL gồm các 

ngành thuộc các khoa: Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Luật, Sư phạm 

và Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL. 

(2) Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên (KHTN) 

và Kỹ thuật gồm các ngành thuộc các khoa: Công 

nghệ, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Thủy sản, Nông nghiệp và Sinh học 

ứng dụng, Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên 
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Bảng 5: Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa nhóm ngành học và phương pháp đọc – hiểu TLTA 

  
Nhóm ngành 

P-value 
KHXH KHTN 

Cách 

đọc 

hiệu 

quả 

Trước khi đọc, xem lướt qua tất cả các trang tài liệu 47,9% 52,1% 0,133 

Đặt ra mục tiêu cho việc đọc tài liệu trước khi đọc 40,9% 59,1% 0,012 

Đoán thông tin bài đọc thông qua tiêu đề, hình ảnh, biểu đồ, sơ 

đồ có trong bài 
46,2% 53,8% 0,875 

Đọc theo nhóm từ hoặc cụm từ 

(3-4 từ/nhóm) 
45,7% 54,3% 0,823 

Tóm tắt lại nội dung của tài liệu theo cách diễn đạt riêng 

của bạn 
42,6% 57,4% 0,094 

Cách 

đọc 

chưa 

hiệu 

quả 

Đọc to những từ có trong tài liệu 49,7% 50,3% 0,311 

Trong quá trình đọc khi gặp từ vựng không hiểu bạn dừng lại 

tra nghĩa ngay 
46,3% 53,7% 0,999 

Phân bố thời gian đọc đều cho tất cả các phần trong tài liệu 53,6% 46,4% 0,036 

Chú ý đến tất cả các từ trong câu (bao gồm cả liên từ, giới từ, 

mạo từ,...) 
48,5% 51,5% 0,546 

Đọc lại nhiều lần cụm từ không hiểu 52,7% 47,3% 0,004 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

(Các tiêu chí khảo sát dựa theo các nguồn là Websites của các Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, EFA, Global Education, 

American Academy và Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Kết quả kiểm định cho thấy, nhóm ngành 

KHTN có tỷ lệ sử dụng phương pháp đọc hiệu quả 

cao hơn so với nhóm ngành KHXH; tuy nhiên, 

mức độ chênh lệch đó không đáng kể. Cụ thể, 

nhóm ngành KHTN có tỷ lệ sử dụng phương pháp 

đọc tài liệu hiệu quả như đặt ra mục tiêu trước khi 

đọc (59,1%) và tóm tắt lại nội dung của tài liệu 

theo cách diễn đạt riêng (57,4%) cao hơn so với 

nhóm ngành KHXH. Còn nhóm ngành KHXH lại 

có tỷ lệ sử dụng phương pháp đọc không hiệu quả 

như đọc lại nhiều lần cụm từ không hiểu (52,7%) 

hay phân bố thời gian đều cho tất cả các phần trong 

tài liệu (53,6%). 

Tuy không có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ sử 

dụng phương pháp đọc hiệu quả hay không hiệu 

quả giữa 2 nhóm ngành nhưng đối với từng nhóm 

ngành khác nhau vẫn sẽ có những đặc trưng về tài 

liệu và phương pháp tiếp cận khác nhau. Đối với 

nhóm ngành KHXH thường nghiêng về lý luận, 

phân tích và giải thích vấn đề, phương pháp luận 

và phương pháp nghiên cứu về quy luật và hiện 

tượng xã hội,… khác với nhóm ngành KHTN. Do 

đó, khi đọc tài liệu nhóm ngành KHXH thường chú 

trọng đọc lại nhiều lần cụm từ không hiểu và dành 

nhiều thời gian như nhau cho tất cả các nội dung. 

Đối với nhóm ngành KHTN, thông thường khi đọc 

tài liệu chỉ tập trung vào chủ đề nghiên cứu hoặc 

báo cáo kết quả. Vì vậy để nắm được nội dung 

chính nên thường đặt ra mục tiêu trước khi đọc để 

có thể nắm bắt những thông tin quyết định, quan 

trọng và cần thiết cho nhu cầu hiện tại và không 

chú trọng vào việc đọc lại những cụm từ không 

hiểu hay dành nhiều thời gian chú ý đến tất cả nội 

dung của tài liệu. 

Bảng 6: Mức độ nắm bắt nội dung TLTA của 

độc giả 

Mức độ nắm bắt Tỉ lệ (%) 

Tên tài liệu 85.1 

Nội dung chính 79.4 

Những chi tiết nội dung  24.5 

Toàn bộ nội dung tài liệu 5.5 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Khi đọc TLTA, phần lớn độc giả đều có thể 

nắm được tên của tài liệu (chiếm 85,1%). Việc nắm 

được tên tài liệu là điều kiện tiên quyết trong việc 

tìm tài liệu và thông qua đó có thể đoán được phần 

nào nội dung của tài liệu. Khoảng 79,4% độc giả 

có thể nắm được nội dung chính của bài. Việc nắm 

nội dung cơ bản của một tài liệu không phải là việc 

làm quá khó khăn đối với sinh viên hệ đại học và 

học viên cao học. Tuy nhiên có rất ít độc giả có thể 

nắm được nội dung chi tiết của tài liệu (chiếm 

24,5%) và hiểu toàn bộ nội dung tài liệu chỉ ở mức 

rất nhỏ, khoảng 5,5%. Do sự hạn chế về vốn từ 

vựng cùng với sự thiếu kiến thức tổng hợp về xã 

hội nên khả năng có thể hiểu được chi tiết nội dung 

tài liệu hay toàn bộ nội dung tài liệu chưa cao. Bên 

cạnh đó, kiến thức về ngữ pháp là một trong những 

điểm quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc đọc – hiểu 

tài liệu nhưng kỹ năng này chưa được sự quan tâm 
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trau dồi do hầu như độc giả cho rằng kỹ năng này 

không cần thiết cho chuyên ngành của họ.  

3.2 Thói quen sử dụng TLTA của độc giả 

tại TTHL ĐHCT 

Trong các loại tài liệu được cung cấp tại TTHL 

thì sách tiếng Anh và từ điển là những loại tài liệu 

được sử dụng thường xuyên nhất. Sách tiếng Anh 

là loại tài liệu có mức độ sử dụng ở mức thỉnh 

thoảng cao nhất, tuy nhiên, xét về mức độ thường 

xuyên thì từ điển vẫn được sử dụng phổ biến hơn. 

Do đây là loại công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đọc 

tài liệu nên được sử dụng thường xuyên hơn. Bên 

cạnh đó, tài liệu nghe nhìn được sử dụng thỉnh 

thoảng chiếm 4,38% và không có đối tượng nào sử 

dụng loại tài liệu này một cách thường xuyên do 

đây là loại tài liệu ít phổ biến. Báo và tạp chí tiếng 

Anh cũng được sử dụng nhưng tỷ lệ không cao. 

Hầu hết loại tài liệu này chỉ thỉnh thoảng được sử 

dụng, tỷ lệ sử dụng thường xuyên chỉ chiếm 

3,25%. 

Bảng 7: Loại TLTA độc giả thường được sử dụng 

 Không bao giờ Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên 

Từ điển 1,88% 10,63% 16,13% 3,13% 0,13% 

Sách tiếng Anh 1,25% 6,13% 22,75% 1,63% 0,13% 

Tài liệu nghe nhìn 10,13% 17,38% 4,38% 0,00% 0,00% 

Báo/tạp chí tiếng Anh 6,75% 9,50% 12,38% 3,25% 0,00% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

Bảng 8: Cơ sở dữ liệu tiếng Anh được sử dụng 

 

Không 

biết 

Có biết 

nhưng 

chưa từng 

sử dụng 

Đã sử 

dụng 

ProQuest 71,38% 25,13% 3,50% 

Agora  83,00% 16,13% 0,88% 

World Bank 65,25% 28,88% 5,88% 

Hinari 91,00% 9,00% 0,00% 

Springer 79,13% 18,38% 2,50% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

TTHL có CSDL tiếng Anh tương đối đa dạng 

so với các nguồn bên ngoài (thư viện thành phố, 

Internet,…), với nhiều CSDL đã mua quyền sử 

dụng, CSDL dùng miễn phí hay CSDL và tạp chí 

theo chuyên đề,… trong đó phải kể đến các CSDL 

như: ProQuest, Agora, World Bank, Hinari, 

Springer,… Tuy nhiên, số độc giả đã từng sử dụng 

chiếm tỷ lệ rất thấp (cao nhất là xấp xỉ 6%), phần 

lớn là chưa từng biết đến hoặc chưa từng sử dụng. 

Trong đó, CSDL từ World Bank là được nhiều độc 

giả biết đến nhất (khoảng 28,88%) và đã sử dụng là 

5,88%. Ngoài ra, một số CSDL cũng được độc giả 

tìm hiểu và sử dụng là ProQuest và Springer. Bên 

cạnh đó, CSDL Hinari có rất ít độc giả biết đến 

nhất và chưa có độc giả nào từng sử dụng qua. 

Ngoài ra, TTHL còn có nhiều tạp chí chuyên ngành 

trong và ngoài nước ở cấp độ dùng thử hay miễn 

phí như: tạp chí The American Association for 

Advancement of Science, Health and Social 

Care,… Đây là nguồn tài liệu vô cùng phong phú 

và cần thiết cho độc giả, đặc biệt là sinh viên đang 

làm đề tài luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu khoa 

học hay các học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Tuy nhiên, nguồn tài liệu này lại chưa được khai 

thác một cách hiệu quả.  

Bảng 9: Loại TLTA TTHL cần bổ sung 

Loại TLTA Tỉ lệ (%) 

CSDL tiếng Anh 44.5 

Báo, tạp chí tiếng Anh chuyên ngành 63.3 

Băng đĩa tiếng Anh 34.0 

Từ điển, sách tiếng Anh chuyên ngành 86.3 

Từ điển, sách tiếng Anh 66.5 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, 2013 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết quả thu được từ bài nghiên cứu cho thấy 

thói quen và khả năng sử dụng tài liệu ảnh hưởng 

rất lớn đến nhu cầu sử dụng của độc giả. Bên cạnh 

đó, mức độ đáp ứng của bộ sưu tập là một trong 

những yếu tố chính quyết định đến việc độc giả sử 

dụng hay không sử dụng nguồn tài liệu đó. Kết quả 

khảo sát cho thấy số lượng độc giả thường xuyên 

sử dụng nguồn TLTA thấp do vốn TLTA tại TTHL 

được đánh giá là chưa phù hợp cũng như chưa đáp 

ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của độc giả. 

Để hỗ trợ TTHL trong công tác bổ sung tài liệu 

ngoại văn nhằm bổ sung một nguồn tài liệu có chất 

lượng đáp ứng được nhu cầu người dùng phù hợp 

với điều kiện hiện tại, nhóm nghiên cứu xin đưa ra 

một số kiến nghị như sau: 

 Phân loại thứ tự ưu tiên trong chính sách bổ 

sung tài liệu ngoại văn cho TTHL:  

Nhóm ưu tiên một – nhóm TLTA chuyên 

ngành: ưu tiên bổ sung từ điển, giáo trình tiếng 
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Anh chuyên ngành phù hợp và tập trung vào 

chương trình đào tạo; bên cạnh đó tăng cường bổ 

sung thêm báo, tạp chí tiếng Anh chuyên ngành 

dạng in ấn hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Nhóm ưu tiên hai – nhóm TLTA phổ thông: 

thanh lọc, thanh lý tài liệu không còn giá trị sử 

dụng, đồng thời bổ sung các tài liệu có năm xuất 

bản mới phù hợp với trình độ tiếng Anh của độc 

giả; ưu tiên bổ sung từ điển và giáo trình tiếng Anh 

của các nhà xuất bản có uy tín. 

 Triển khai dịch vụ yêu cầu đặt sách ở hai 

dạng in ấn và trực tuyến để đáp ứng kịp thời nhu 

cầu tài liệu của độc giả. 

 Giảm số lượng bản in và thay thế bằng bản 

điện tử cho các tài liệu ngoại văn để tiết kiệm chi 

phí, không gian kho sách và mang hiệu quả về tính 

cập nhật. 

 Thực hiện chiến lược marketing cho các 

CSDL chuyên ngành để độc giả có thể sử dụng một 

cách có hiệu quả nguồn tài liệu này. 

Do đề tài được nghiên cứu trong thời gian ngắn 

(6 tháng) nên phần lớn các đề xuất chỉ mang tính 

chất tham khảo. Đối tượng khảo sát được chọn 

ngẫu nhiên nên còn thiếu các sinh viên, học viên 

các ngành tiên tiến (bắt buộc phải học bằng tiếng 

Anh) và chưa khảo sát được ý kiến của CBGD. 

Thêm vào đó, để đảm bảo tính hợp lý và chính xác 

cao cho các trả lời phỏng vấn, khi có đủ thời gian, 

đề tài sẽ sử dụng thêm phương pháp thu thập số 

liệu nhóm tập trung (focus group). Bên cạnh việc 

khảo sát tình hình sử dụng tài liệu tại TTHL, thì 

việc khảo sát tại thư viện các khoa cần được thực 

hiện để kết quả thu được sẽ toàn diện và thuyết 

phục hơn.  
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