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2. Những đóng góp mới của luận án:  

Những đóng góp mới của luận án được trình bày theo ba phương diện: bản thể luận, nhận thức luận, và 

giá trị học. Thứ nhất, bản thể luận là nghiên cứu sự tồn tại của một thực thể. Luận án này nghiên cứu niềm 

tin của giáo viên và sinh viên về những tương tác trong lớp học không chuyên có sĩ số đông. Cụ thể là luận 

án đã tập trung vào vai trò của giáo viên và sinh viên trong tương tác lớp học, vai trò của ngôn ngữ bao 

gồm ngôn ngữ mục tiêu và tiếng mẹ đẻ đã xúc tiến tiến trình suy nghĩ khi học tiếng Anh như thế nào, và 

tương tác giữa các học viên để trợ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ ngôn ngữ được giao. Kết quả của luận 

án chỉ ra sự tương đồng và khác biệt trong niềm tin của giáo viên và sinh viên về những tương tác trong 

lớp học không chuyên có sĩ số đông. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy tương tác giữa giáo viên và sinh viên 

đã đi theo mô hình IRF (Initiation, Response, Feedback: Khởi đầu, Trả lời, Phản Hồi) và sinh viên cùng 

nhau xây dựng kiến thức theo chủ đề của nhiệm vụ được giao thông qua tương tác. Thứ hai, nhận thức luận 

là việc sử dụng nền tảng kiến thức và phương cách trong phương pháp nghiên cứu ví dụ như suy luận, 

quan sát, dự giờ, v.v. để tìm hiểu các vấn đề (Hofer & Pintrich, 1997). Nghiên  cứu của luận án này sử 

dụng các nguyên lý của thuyết văn hoá và xã hội và thuyết tương tác là hai quan điểm chủ yếu trong 

nghiên cứu dạy học ngôn ngữ. Thứ ba, giá trị học (Hogue, 2011) trả lời câu những giá trị của chúng ta ảnh 

hưởng như thế nào đến cách thức chúng ta thực hiện nghiên cứu cũng như chúng ta đánh giá điều gì trong 

các kết quả tìm được. Các kết quả của luận án này cho thấy rằng đặc điểm đặc trưng của tương tác trong 

lớp học là vai trò chủ đạo của giáo viên trong tương tác lớp học và việc sử dụng pha trộn giữa hai ngôn 

ngữ: ngôn ngữ mục tiêu và tiếng mẹ đẻ.  Kết quả này đặt ra một vấn đề cần giải quyết đó là làm thế nào 

giáo viên có thể trợ giúp sinh viên thông qua sử dụng ngôn ngữ nhưng vẫn dành cho sinh viên những cơ 

hội nói để tương tác trong những lớp học có sĩ số đông 
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2. Contributions: 

The contribution of the study is discussed in three aspects: ontology, epistemology, 

and axiology. Firstly ontology refers to the study of the existence, nature, or being of a 

certain entity. The findings show that teacher-students interactions followed IRF patterns 

and there was coconstruction of knowledge in peer interactions.  

Secondly, epistemology is often considered to be the theory of knowledge and 

concerns the ways in which we use methods like deduction, observation, inference, etc., 

to understand things (Hofer & Pintrich, 1997). The current study discloses the 

understanding of classroom interactions as a social practice interpreted by the principles 

of socio-cultural theory and interactionism which are the two major approaches in studies 

of language teaching and learning. Thirdly, with regards to the question in axiology, or 

the study of values (Hogue, 2011), a study answers the question how our values affect 

how we do research and what we value in the results of our research. The findings of the 

current study showed the typical feature of classroom interactions with the leading roles 

of teachers and the mixed use of both L1 and L2. This finding of the current study 

suggests that there remains an issue to tackle, which is how teachers should scaffold 

students but still give them the opportunities to interact in large classes.  
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