
1 
 

LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ  

Tôi xác nhận là tác giả của luận án tiến sĩ đã được nạp hôm nay có tựa đề: 

“ Niềm tin của giáo viên và sinh viên về những tương tác trong lớp học 

không chuyên có sĩ số đông tại thành phố Hồ Chí Minh” để được cấp 

bằng Tiến Sĩ Giáo Dục, là kết quả của nghiên cứu của chính tôi và rằng 

ngoại trừ những điểm được trích dẫn, luận án này chưa được nạp để được 

cấp bằng cấp từ một cơ sở giáo dục nào. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, 

luận án này không bao gồm công trình đã được xuất bản trước đây hay 

được viết bởi bất kỳ ai khác ngoại trừ những tài liệu tham khảo được sử 

dụng trong luận án.  

 

Huế, ngày  05   tháng 10  năm  2018 

TÓM TẮT  
 Nghiên cứu này được thực hiện tại một số trường đại học ở thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra sự tương đồng và khác 

biệt trong niềm tin của giáo viên và sinh viên về những tương tác trong lớp học 

tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông và tìm hiểu liệu rằng niềm tin của giáo viên 

và sinh viên có tương ứng với việc thực hành các tương tác lớp học. Số liệu được 

thu thập từ bảng hỏi cho 100 giáo viên dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành 

và 100 sinh viên. Ngoài ra, phỏng vấn có câu hỏi trước được thực hiện với đại diện 

của giáo viên và sinh viên từ cả hai nhóm. Thu âm lớp học của 45 tiết giảng đã được 

sử dụng để xác nhận việc thực hiện các tương tác trong các lớp học tiếng Anh 

không chuyên.  

Kết quả cho thất rằng cả giáo viên và sinh viên tin rằng tương tác trong lớp học 

bao gồm lời nói giữa giáo viên và sinh viên và giữa các sinh viên với nhau. Ngoài 

ra, giáo viên và sinh viên đều cho rằng tương tác trong lớp học tiếng Anh không 

chuyên có sĩ số đông bị hạn chế do sinh viên không có nhiều cơ hội để nói tiếng 

Anh. Cả hai nhóm giáo viên và sinh viên đồng ý rằng giáo viên nên nói ít hơn để 

tạo nhiều cơ hội hơn cho sinh viên thực hành nói. Đối với việc sử dụng ngôn ngữ, 
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cả giáo viên và sinh viên nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để kích thích suy nghĩ 

và rằng sinh viên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ lúc cần thiết để kích thích tiến trình 

suy nghĩ trong khi học tiếng Anh. Tuy vậy, các trả lời của giáo viên đạt giá trị trung 

bình cao hơn về ý kiến sinh viên có thể học từ bạn cùng lớp qua tương tác. Có nhiều 

giáo viên viên sinh viên cho rằng tương tác giữa các sinh viên cùng lớp làm trung 

gian tiến trình suy nghĩ và rằng tương tác với bạn cùng lớp cung cấp nguồn ngôn 

ngữ cho sinh viên.  

Ghi âm lớp học phản ánh niềm tin của giáo viên về vai trò chủ đạo của giáo 

viên trong quản lý các tương tác lớp học. Các lời nói của giáo viên thường theo mô 

hình IRE (Information: Thông tin, Response: Trả lời, Evaluation: Đánh giá). Ngoài 

ra, ghi âm lớp học khẳng định niềm tin của giáo viên và sinh viên rằng trong các lớp 

có sĩ số đông, làm việc theo cặp và theo nhóm được sử dụng để tạo cơ hội nói cho 

sinh viên. Trong những đoạn ghi âm có tương tác của sinh viên cùng lớp, vai trò của 

bạn cùng lớp thể hiện khá bình đẳng trong việc cùng xây dựng kiến thức cho nhiệm 

vụ thực hiện. Cho dù cả giáo viên và sinh viên đánh giá cao các cơ hội cho sinh viên 

sử dụng tiếng Anh trong lớp học, phần ghi âm cho thấy việc sử dụng tiếng mẹ đẻ 

thường xuyên nhằm giúp sinh viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

1.1 Lý do 

Nghiên cứu niềm tin của giáo viên và sinh viên trong giáo dục rõ ràng là rất cần 

thiết. “Hoàn toàn hợp lý khi chúng ta quan tâm đến cách mà những người xây dựng 

kiến thức thực hiện công việc của họ, hay suy nghĩ và nói về công việc của họ”  

(Havita & Goodyear, 2001, p.2). Niềm tin về dạy và học, cụ thể hơn là về tương tác 

lớp học có thể mang lại những cơ hội cho sự thay đổi trong giáo dục. Nghiên cứu về 

các tiến trình suy nghĩ liên quan đến dạy và học có thể mang lại cho giáo viên và 

sinh viên một cách nhìn thực tế hơn về cách thế nào mà tương tác trong lớp học 

diễn ra. Là một giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học tại thành phố Hồ Chi 1 

Minh cho hơn một thập niên, tôi đã bị thôi thúc bởi một câu hỏi điều gì có thể thúc 

đẩy tương tác lớp học.   
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Vì những lý do trên, nghiên cứu này đã được thực hiện để tìm hiểu chủ đề 

tương tác trong lớp học sinh viên không chuyên có sĩ số đông.  

1.2 Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu này có những mục đích sau đây:   

- Tìm hiểu niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học, cụ thể là, tìm 

hiểu tại sao giáo viên và sinh viên tương tác theo một số cách nào đó 

- So sánh niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học để tìm ra các 

tương đồng và tương phản để giúp giáo viên và sinh viên đưa ra các mục tiêu thực 

tế hơn trong tương tác lớp học  

- Tìm hiểu liệu rằng niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học và 

tương ứng với việc thực hiện tương tác lớp học thực sự ở lớp  

- Kiến nghị một số giải pháp để thúc đẩy tương tác lớp học.  

- Phát triển hiểu biết về tương tác lớp học và nâng cao tương tác lớp học 

1.3 Câu hỏi nghiên cứu   

       Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau:  

1. Niềm tin của giáo viên về vai trò của tương tác lớp học đối với việc học của 

sinh viên trong các lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông là gì?  

2. Niềm tin của sinh viên về vai trò của tương tác lớp học đối với việc học của 

họ trong các lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông là gì?  

3. Những tương đồng và khác biệt trong niềm tin của của giáo viên và sinh 

viên về vai trò của tương tác lớp học trong các lớp tiếng Anh không chuyên 

có sĩ số đông là gì? 

4. Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của tương tác lớp trong các lớp 

tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông tương ứng với việc thực hiện tương tác 

lớp học thực sự ở lớp như thế nào?  

1.4 Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu về tri nhận của giáo viên và sinh viên đối với tương tác lớp học là 

một lãnh vực rộng. Nghiên cứu này chỉ khám phá niềm tin của  họ đối với vai trò 

của tương tác trong lớp học. Cụ thể là, nghiên cứu này tập trung vào tương tác bằng 

lời nói diễn ra theo cách đã định sẵn từ các giáo án có sử dụng sách giáo khoa. Nhan 
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đề của luận án có cụm từ “các lớp tiếng Anh không chuyên” và “lớp có sĩ số đông” 

nhưng những từ này chỉ đển địa điểm và bối cảnh nghiên cứu trong việc chọn lựa 

đối tượng nghiên cứu và thu thập số liệu. Những cụm từ này không phải là những 

biến được dùng để đo lường hay tính toán số liệu. Tương tự, “thành phố Hồ Chí 

Minh” chỉ đến địa điểm nghiên cứu nơi có ba trường đại học được chọn để thu thập 

số liệu.   

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu   

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này nhằm đóng góp vào cơ sở lý luận về tri nhận 

của giáo viên, tương tác lớp học và thuyết tương tác lớp học và thuyết văn hoá xã 

hội có thể được sử dụng như thế nào để giải thích và phân tích niềm tin về tương tác 

lớp học và những mô hình tương tác lớp học thực sự diễn ra trong lớp học. Nghiên 

cứu tri nhận của giáo viên là cần thiết vì đây là một chủ đề then chốt trong lãnh vực 

giảng dạy và giáo dục giáo viên (Borg, 2015). Ngoài ra, “Tri nhận không những 

hình thành nên những gì giáo viên thực hiện mà còn được tạo nên bởi những trải 

nghiệm mà giáo viên tích luỹ (Borg, 2003, p. 95). Cụ thể hơn, nghiên cứu này hy 

vọng làm sáng tỏ hơn những gì tạo nên suy nghĩ của giáo viên trong việc thực hiện 

tương tác trong lớp học và tại sao họ lại tin như vậy. Tìm hiểu niềm tin của giáo 

viên là quan trọng trọng để khám phá những mối liên kết giữa suy nghĩ và thực 

hiện.  

Về mặt sư phạm, kết quả của nghiên cứu này có thể đưa ra các kiến nghị cho 

giáo viên và sinh viên trong việc quản lý và thúc đẩy tương tác lớp học có hiệu quả, 

đặc biệt là trong những lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông. Nói tóm lại, hiểu 

được niềm tin là quan trọng trong lãnh vực dạy học tiếng Anh. Việc tìm hiểu niềm 

tin của giáo viên và học viên về tương tác lớp học thậm chí là quan trọng hơn nữa 

bởi vì niềm tin của giáo viên và sinh viên giúp ta hiểu rõ những gì thực sự diễn ra 

trong tương tác lớp học như tác giả Nguyễn Thanh Nga (2014, p. 43) phát biểu, 

“Niềm tin của giáo viên ảnh hưởng đến hành động và thực tế giảng dạy của giáo 

viên.” 

1.6 Cấu trúc của luận án 
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Luận án này bao gồm năm chương. Chương một trình bày lý do chọn đề tài 

nghiên cứu, nêu rõ mục tiêu, câu hỏi, phạm vi và ý nghĩa của nghiên cứu này. 

Chương hai bình luận tổng quan nghiên cứu liên quan đến tương tác lớp học, và lý 

giải việc sử dụng khung lý thuyết cho nghiên cứu này. Chương này cũng trình bày 

các nghiên cứu trước đây và chỉ ra khoảng trống chưa được nghiên cứu lien quan 

đến vấn đề niềm tin của giáo viên và học viên với vấn đề tương tác trong lớp học. 

Chương ba mô tả phương pháp nghiên cứu. Chương bốn trình bày kết quả và thảo 

luận kết quả tìm được chiếu theo cơ sở lý luận ở chương hai. Cuối cùng, chương 

năm tóm tắt kết quả chủ yếu, đưa ra kiến nghị, và thảo luận các đóng góp của 

nghiên cứu này. 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 

2.1 Giới thiệu  

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến tương tác lớp học. 

Trước tiên, các định nghĩa về tương tác lớp học, đặc tính của tương tác lớp học 

được tổng hợp. Hai cơ sở lý thuyết chính về tương tác lớp học là thuyết tương tác và 

văn hoá xã hội được phân tích. Ngoài ra, chương này còn thảo luận tương tác lớp 

học trong các lớp học tiếng Anh không chuyên và có sĩ số đông. Các nghiên cứu 

trước đây liên quan đến nghiên cứu này cũng được bàn luận trong chương này.  

2.2 Những định nghĩa về tương tác lớp học  

Có khá nhiều định nghĩa về tương tác lớp học, tuy vậy, khái niệm này vẫn chưa 

được định nghĩa một cách rõ ràng (Wagner, 1994). Ý nghĩa chính xác từ khái niệm 

này thay đổi trong nhiều nghiên cứu (Battalio, 2007). Do có nhiều yếu tố tạo nên 

tương tác, khó để đi đến một sự thống nhất chính xác là yếu tố nào cấu thành khái 

niệm này (Soo & Bonk, 1998).  

2.3 Niềm tin của giáo viên và sinh viên   

Nghiên cứu về niềm tin của giáo viên là một phần nghiên cứu về tri nhận của 

giáo viên. Theo tác giả Borg (2015), tri nhận của giáo viên là những gì giáo viên 

nghĩ, biết và tin và  tương quan của nó đối với những thực hành giảng dạy của giáo 

viên. Hiểu được tri nhận của giáo viên là khám phá thế giới tinh thần của giáo viên. 

Điều này là quan trọng vì đời sống tinh thần của họ tạo ra và được tạo thành bởi 



6 
 

thực hành giảng dạy trong những bối cảnh khác nhau. (Kubanyiova & Feryok, 

2015). 

2.4 Tương tác lớp học   

Tương tác lớp học diễn ra hàng ngày trong các hoạt động lớp học giữa giáo viên 

và học viên và giữa học viên với nhau. Trong các lớp học, tương tác lớp học đóng 

một vai trò đặc biệt có ý nghĩa trong trợ giúp trung gian nhằm thúc đẩy việc học. 

Tương tác lớp học có thể dẫn đến việc học thực thụ (Barnes, 1992; Cazden, 1988; 

Mehan, 1979).  

2.5 Những đặc điểm chủ yếu của tương tác lớp học  

Tương tác có thể thay đổi trong những bối cảnh lớp học và văn hoá khác nhau. 

Tuy vậy, tương tác có một số đặc điểm chủ yếu. Walsh (2011) cho rằng tương tác 

là: sự kiểm soát tương tác, thay đổi lời nói, kỹ thuật kích thích lời nói, và sửa chửa 

hay đối đáp theo mẫu: Initiation, Response, Feedback (Initiation: Bắt đầu, 

Response: Trả lời, và Feedback: Phản hồi) exchange structure. Do vai trò của giáo 

viên và sinh viên là không ngang bằng, giáo viên thường dường như kiểm soát các 

mô hình giao tiếp diễn ra bằng cách kiểm soát cả về mặt chủ đề giao tiếp và lượt 

nói. Trong việc thay đổi lời nói, giáo viên thường muốn chắc rằng lớp học tuân theo 

giáo viên và mọi người hiểu và rằng người học không bị “lạc” trong dòng lời nói 

diễn ra nhanh.  

2.6 Năng lực giao tiếp lớp học 

Các đặc điểm của năng lực giao tiếp lớp học, theo tác giả Walsh (2012) bao 

gồm việc kiến tạo ý nghĩa trong tương tác, đạt đến sự hiểu biết, sửa chửa lời nói và 

sự thất bại và các người tương tác tạo và duy trì “khoảng không cho việc học” như 

thế nào.  

2.7 Ngôn ngữ thứ nhất trong tương tác lớp học  

Việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh là một vấn đề gây 

tranh luận. Rõ ràng có những lợi ích trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong việc dạy 

và học ngôn ngữ mục tiêu. Ví dụ, Nation (2003) chỉ ra rằng ngôn ngữ thứ nhất đóng 

một vai trò quan trọng trong việc giao tiếp ý nghĩa và nội dung.  
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2.8 Các lý thuyết về tương tác lớp học  

2.8.1 Thuyết tương tác   

Thuyết tương tác nhấn mạnh rằng giao tiếp thật sự diễn ra trong lớp học giữa 

giáo viên và người học và giữa các người học với nhau để có ngôn ngữ vào và tạo 

ra những bối cảnh có ý nghĩa cho các hoạt động lớp học.  

2.8.2 Thuyết văn hoá xã hội  

Thuyết văn hoá xã hội đã có ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Theo 

Vygotsky (1978), môi trường văn hoá xã hội tạo ra cho đứa trẻ nhiềm nhiệm vụ và 

yêu cầu và lôi cuốn đứa trẻ vào thế giới thong qua các công cụ. Trong quan điểm 

của thuyết văn hoá và xã hội, ngôn ngữ không phải chỉ là những cấu trúc tồn tại 

trong từng cá nhân (Lantolf, 2000).  

2.9 Tương đồng và khác biệt giữa thuyết tương tác và thuyết văn hoá xã hội 

trong tương tác lớp học 

Có một vài tương đồng và khác biệt trong thuyết tương tác và thuyết văn hoá xã 

hội về vấn đề tương tác lớp học. Trên thực tế, tương tác là vấn đề cốt lõi trong việc 

học một ngôn ngữ thứ hai. Ellis (1985) định nghĩa tương tác là giao tiếp để cùng 

chung xây dựng kiến thức giữa người học và những người tương tác khác. Ngôn 

ngữ vào và kết quả của tương tác. Theo quan điểm của thuyết tương tác, học ngôn 

ngữ là kết quả kết hợp của khả năng suy nghĩ của người học và môi trường ngôn 

ngữ. Còn thuyết văn hoá xã hội cho rằng thông qua tương tác, con người sử dụng 

ngôn ngữ để kích hoạt suy nghĩ và sự trợ giúp bằng lời nói giúp người ta có thể suy 

nghĩ cao hơn và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.  

2.10 Tương tác giữa giáo viên và sinh viên 

Trong tương tác giữa giáo viên và sinh viên, sinh viên có thể sử dụng tất cả 

ngôn ngữ mà họ có để diễn tả ý nghĩa thực sự có tầm quan trọng đối với họ. Họ có 

thể tận dụng tính linh hoạt của ngôn ngữ để giao tiếp. Các tiến trình tương tác giúp 

sinh viên tiếp tục sử dụng ngôn ngữ bằng cách đưa ra và nhận lại những trao đổi 

thông tin. Qua tương tác, sinh viên cùng giáo viên tạo ra những thông điệp từ những 

gì họ nghe được và truyền tải những gì họ muốn nói trong giao tiếp.  
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2.11 Tương tác giữa người học  

Sinh viên giao tiếp trong các lớp ngôn ngữ một cách khác nhau tuỳ theo bối 

cảnh văn hoá bởi vì sinh viên mang theo họ những giá trị và thái độ từ văn hoá của 

họ (Johnson, 1995). Ví dụ, Kramsch (1987) tìm thấy rằng, người học tạo ra sự gần 

gũi hay xa cách trong tương tác tuỳ thuộc vào yếu tố họ có biết nhau rõ hay không, 

và việc giao tiếp có ảnh hưởng đến hình ảnh của họ, hành vi mong đợi đối với nam 

hay nữ.  

2.12 Tương tác trong lớp học có sĩ số đông  

Tương tác là một trong những thách thức mà giáo viên tiếng Anh phải đối diện 

bởi vì rất khó để giữ kỷ luật trong một lớp học có sĩ số đông và giáo viên không 

thể dễ dàng quan tâm  đầy đủ đến từng cá nhân sinh viên, hay giáo viên không có 

đủ các công cụ hỗ trợ dạy và học. Trong các lớp học không chuyên có sĩ số đông, 

có một trở ngại đối với giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên. Một số sinh viên có 

thể cảm thấy không được ai biết đến và chính sự không yêu thích lớp học này làm 

cho họ mất động cơ để phấn đấu. Theo tác giả Trần Thị Thanh Thương (2015), 

một trở ngại khác là khi có quá nhiều người bạn cùng lớp lắng nghe, sinh viên trở 

nên rụt rè không dám đặt câu hỏi hay cảm thấy quá tải với tài liệu phải học và 

không dám hỏi giáo viên hay các bạn khác để được trợ giúp.  

2.13 Định nghĩa về tương tác lớp học được dùng trong nghiên cứu này 

Tương tác lớp học bao gồm giao tiếp bằng lời hay cử chỉ. Trong nghiên cứu 

này, tương tác lớp học chỉ được giới hạn bằng lời nói vì một số lý do. Thứ nhất, thu 

thập số liệu với lời nói là thuận tiện và mang tính thuyết phục cao hơn để nghiên 

cứu tương tác lớp học. Thứ hai, thu âm lớp học sẽ cho thấy các mô hình tương tác 

cụ thể.  

2.14 Tóm tắt chương  

Chương này bàn luận tương tác lớp học và các đặc điểm của tương tác lớp học.  

Tương tác lớp học là trọng tâm của việc dạy và học. Nó bao gồm tương tác mặt 

đối mặt giữa người học với nhau và giữa người học và giáo viên. Chương này trình 

bày các định nghĩa và từ khoá sử dụng trong nghiên cứu này tập trung vào tương tác 
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lớp học, thuyết tương tác, thuyết văn hoá xã hội, lớp học có sĩ số đông và sinh viên 

không chuyên ngữ.  Chương tiếp theo trình bày phương pháp nghiên cứu.  

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

3.1 Giới thiệu  

Chương này trình bày phương pháp nghiên cứu. Thứ nhất, các phương pháp 

chọn lựa cho nghiên cứu này được lý giải. Chương này mô tả thiết kế nghiên cứu 

bao gồm thông tin về đối tượng nghiên cứu, công cụ thu số liệu và phân tích số liệu. 

Độ tin cậy, giá trị nghiên cứu và cân nhắc đạo đức nghiên cứu cũng được nêu ra 

trong chương này.  

3.2 Research Design 

Cả hai phương pháp định tính và định lượng được sử dụng trong nghiên cứu 

nàuy. Phương pháp định lượng bao gồm việc sử dụng và phân tích số liệu theo 

thống kê. Bảng hỏi được thiết kế và kết quả được xử lý theo phần mềm SPSS trong 

nghiên cứu này. Kết quả thường là những con số và “khách quan” hơn (Creswell, 

1994). Phương pháp định lượng dùng mô tả và phân tích các phát biểu để hiểu sâu 

hơn vì sao các hiện tượng lại diễn ra như vậy. Dự giờ lớp học và phỏng vấn được sử 

dụng trong nghiên cứu này.  

3.2.1  Giáo viên tham gia nghiên cứu  

 Bảng 3.1 Giáo viên tham gia nghiên cứu  

Giới tính  Số lượng 
Nữ 76 
Nam 24 
Số năm kinh nghiệm  
Từ 5 đến 10 năm 30 

Từ 10 đến 15 năm 50 
Trên 20 năm 20 
Phạm vi độ tuổi   
Từ 27 đến 55 tuổi 100 
3.2.2 Sinh viên tham gia nghiên cứu  
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Bảng 3.2 Sinh viên tham gia nghiên cứu 

Số sinh viên Giới tính 
Năm học ở đại 

học 

Số năm học tiếng 

Anh 

65 Nữ Năm thứ ba 10 năm 
35 Nam 

3.3 Phương pháp thu số liệu 

Bảng 3.3 Tóm tắt về các phương pháp thu số liệu 

Công cụ Chức năm Phương 

cách lấy 

thông tin 

Hình thức 

trả lời 

Định tính hay 

định lượng 

Bảng hỏi Tìm hiểu niềm tin 

của giáo viên và 

sinh viên về tương 

tác trong lớp học 

không chuyên có sĩ 

số đông.  

45 câu hỏi 

theo 5 bậc 

 

Viết Định tính 

Phỏng vấn Tìm hiểu sâu về 

niềm tin của giáo 

viên và sinh viên về 

tương tác lớp học  

Câu hỏi mở Nói Định tính 

Quan sát lớp 

học: Thu âm 

 

Xác định các đặc 

điểm tương tác lớp 

học trong các lớp 

tiếng Anh không 

chuyên có sĩ số 

đông và tìm hiểu 

liệu rằng những 

tương tác này có 

tương ứng với niềm 

tin của giáo viên và 

sinh viên về tương 

Thu âm tự 

nhiên  

Nói Định tính 
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tác lớp học.  

 

3.4  Phương pháp nghiên cứu về tương tác lớp học  

Có thể thấy từ tổng quan rằng các nghiên cứu về tương tác lớp học sử dụng thu 

âm hoặc thu hình cho việc thu số liệu. Thông thường thì, các ghi âm lớp học phục 

vụ mục đích phân tích nội dung ngôn ngữ còn thu hình lớp học cho thấy cử chỉ và 

những yếu tố phi ngôn ngữ. Trong nghiên cứu này, phân tích văn bản theo thuyết 

văn hoá xã hội được sử dụng (Mercer, 2004).  

3.5 Phân tích số liệu  

Tiến trình phân tích số liệu từ bảng hỏi được thực hiện trước rồi phỏng vấn và 

cuối cùng là thu âm lớp học. Số liệu từ bảng hỏi được tính để tìm hiệu số tin cậy, 

giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và phần trăm. Các câu trong bảng 

hỏi được nhóm thành cụm chủ đề và mỗi cụm chủ đề là một chủ đề phụ của tương 

tác lớp học, ví dụ như vai trò của giáo viên, vai trò của sinh viên, vai trò của ngôn 

ngữ thứ nhất, vân vân.  

3.6 Độ tin cậy và giá trị của nghiên cứu   

Bảng 3.5 Phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha của các cụm câu hỏi  

 

Cụm câu hỏi 
Cronbach's Alpha Độ tương quan 

 GV 
 

SV 
GV 

SV 

1. Kích cỡ lớp học và 

tương tác lớp học 

0.906 0.937 0.335 0.454 

2. Vai trò của giáo viên 

trong tương tác trong lớp 

học có sĩ số đông 

0.908 0.944 0.447 0.520 

3. Vai trò của sinh viên 

trong tương tác trong lớp 

0.903 0.926 0.490 0.468 
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học có sĩ số đông 

 4. Vai trò của ngôn ngữ 

mục tiêu 

0.879 0.951 0.535 0.797 

 5. Vai trò của ngôn ngữ 

thứ nhất 

0.837 0.803 0.585 0.546 

3.7 Các vấn đề đạo đức nghiên cứu 

Để đảm bảo rằng danh tính của người tham gia nghiên cứu không bị tiết  lộ 

trong nghiên cứu này và ý kiến của học không bị sai lệch, tác giả ngay từ đầu của 

nghiên cứu đã thông báo cho các đối tượng tham gia nghiên cứu một cách cẩn thận 

về mục đích của nghiên cứu này và khẳng định với họ là không có tên hay thông tin 

nào liên quan đến họ sẽ bị tiết lộ. Trong quá trình thu số liệu, người nghiên cứu luôn 

lưu ý rằng cô ấy không là giáo viên đứng lớp và không có quyền ép buộc sinh viên 

làm những việc ngoài việc chỉ dùng vào mục đích thu thập số liệu cho nghiên cứu 

này.  

3.8 Tóm tắt 

Chương này trình bày thiết kế của nghiên cứu này. Việc phối hợp cả hai phương 

pháp định tính và định lượng được lý giải. Chương này cũng mô tả chi tiết các đối 

tượng tham gia vào nghiên cứu này. Ba công cụ thu số liệu là bảng hỏi, phỏng vấn, 

và thu âm lớp học được mô tả. Các biện pháp nhằm nâng cao độ tin cậy, tính giá trị 

của nghiên cứu cũng được báo cáo. Chương tiếp theo sẽ trình bày và thảo luận kết 

quả nghiên cứu.  
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

4.1 Giới thiệu 

Chương này trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận kết quả nghiên cứu có tựa đề: 

“ Niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học trong các lớp tiếng Anh 

không chuyên có sĩ số đông”. Số liệu thu thập từ bảng hỏi cho giáo viên, bảng hỏi 

cho sinh viên, phỏng vấn với giáo viên và sinh viên cùng với thu âm lớp học. Tất cả 

số liệu được phân tích theo những chủ đề chính: Niềm tin của giáo viên và sinh viên 

về tương tác trong lớp học không chuyên có sĩ số đông, tương đồng và khác biệt 

trong niềm tin của họ, và niềm tin của họ được thể hiện như thế nào qua tương tác 

lớp học thực sự.  

4.2 Kết quả 

Bảng 4.1: Giá trị trung  bình của các nhóm câu hỏi trong bảng hỏi 

Nhóm câu hỏi 
GTTB 

GV 
(N=100) 

SV 
(N=100) 

1. Kích cỡ lớp học và tương tác lớp học 4.25 4.11 

2. Vai trò của giáo viên trong tương tác trong lớp học có sĩ 

số đông 
4.22 4.04 

3. Vai trò của sinh viên trong tương tác trong lớp học có sĩ 

số đông 
4.23 4.06 

4. Vai trò của ngôn ngữ mục tiêu 4.13 4.10 

5. Vai trò của ngôn ngữ thứ nhất 4.14 4.13 

4.2.1 Niềm tin của giáo viên và sinh viên về kích cỡ lớp học và tương tác lớp 

học 

Bàn về vấn đề kích cỡ lớp học và tương tác lớp học, Jin and Cortazzi (2013) chỉ 

ra rằng lớp đông có thể dẫn đến một số vấn đề cho quản lý lớp học và tương tác có 

hiệu quả. Để tìm hiểu niềm tin của giáo viên và sinh viên về vấn đề này, một bảng 

hỏi đã được phát ra cho 100 giáo viên và 100 sinh viên.  
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Bảng 4.2: Niềm tin của giáo viên và sinh viên về kích cỡ lớp học và tương tác 
lớp họ 

Bảng 4.3: Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của giáo viên trong 
tương tác lớp học có sĩ số đông 

 

Tương tác trong lớp học có sĩ số đông  

Trích đoạn 1: Vai trò của giáo viên trong việc giám sát thảo luận lớp  

Sinh viên trong trích đoạn dưới đâu đang thực hiện một nhiệm vụ trong sách 

giáo khoa. Họ đang thảo luận các phẩm chất của một người quản lý giỏi.  

Teacher: Now, which one do you think is the most important? You, please! 
Student 1: Uhm, I think it …..ability.  
Teacher: Why? 
Student 1: I think when you believe someone, you give chance …..for someone 
who can develop himself/herself.  
Teacher: Ok, now the other. You, please!  
Student 2: I think listening to other suggestions of staff is the best because 
when you listen to others, you can find the best choice to solve the problems.  
Teacher: Ok, good. Another idea? You, please!  
Student 3: I think, I’m going to…….  
Teacher: Ok. Good, good. Another idea? You, please! Student 4: Uhm…  
Teacher: Which one do you choose?  
Student 4: I think communicating with colleague clearly… Teacher: Why?  
Student 4: When you have good communication, you can share ideas to 
someone  
Teacher: You share your ideas to others, and then they will understand what 
you mean, and then they will follow well. Ok. Now, the other. You, please!  
Student 5: I think listen to other suggestions is the best because it makes that 
easy to comment in our work.  
Teacher: Ok. How about you?  
 

Trích đoạn trên cho thấy rằng do giáo viên gọi từng sinh viên, tương tác đã 

được thực hiện theo hướng giáo viên-sinh viên. Kết quả là, lời nói của giáo viên 

nhiều gấp đôi lời nói của sinh viên. Tuy vậy các lời nói của giáo viên kích hoạt sinh 

viên để dùng tiếng Anh nhiều hơn và đóng góp vào cuộc thảo luận.  Mô hình tương 

tác trong trích đoạn này là IRF (Initiation, Response, Feedback) (Walsh, 2011). 

Giáo viên kiểm soát tương tác bằng cách gọi từng sinh viên để nói và đặt câu hỏi 

cho sinh viên trả lời. Giáo viên kiểm soát mô hình tương tác bằng cách quản lý chủ 

đề hội thoại và lượt nói để đảm bảo cả lớp đang thực hành nói và mọi người hiểu 
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được và có lượt nói. Phản hoho62i của giáo viên trong trích đoạn này  bao gồm lời 

khen, bình luận và các câu hỏi gợi ý với những từ hỏi như “tại sao” để kích thích 

sinh viên nói. Tất cả những câu hỏi của giáo viên sử dụng tiếng Anh để nhằm giúp 

sinh viên trả lời bằng tiếng Anh. Việc quản lý tương tác lớp học của giáo viên cũng 

được thực hiện thông qua việc sử dụng “Mời em nói”, xuất hiện năm lần trong đoạn 

trích trên.  

4.2.3 Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của sinh viên trong 

tương tác trong các lớp học có sĩ số đông   

Bảng 4.4: Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của sinh viên trong 

tương tác trong c lớp học  

4.2.4 Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của ngôn ngữ mục tiêu 

trong tương tác trong lớp học  

Rõ rang là việc sử dụng tiếng Anh là mục tiêu của bất cứ lớp học ngoại ngữ 

nào. Để tìm hiểu niềm tin của của giáo viên và sinh viên về vai trò của ngôn ngữ 

mục tiêu trong tương tác lớp học, một bảng hỏi đã được đưa cho giáo viên và sinh 

viên. Số liệu được trình bày trong bảng 4.5 dưới đây:  

Bảng 4.5: Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của ngôn ngữ mục 

tiêu trong tương tác trong lớp học 

4.2.5 Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của ngôn ngữ thứ nhất 

trong tương tác trong lớp học  

Cho dù các lớp phải sử dụng tiếng Anh, vai trò của tiếng Việt không thể bị bỏ 

qua. Số liệu từ bảng hỏi liên quan đến niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò 

của tiếng Việt trong tương tác lớp học được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.6: Niềm tin của giáo viên và sinh viên về vai trò của ngôn ngữ thứ 

nhất trong tương tác trong lớp học  

 

Lời phát biểu 

(Số lượng giáo viên = 100; Số lượng giáo viên = 100) 

Rất 
không 
đồng ý 

(1) 

Đồng ý 
(2) 

Không 
có ý kiến 

(3) 

Đồng ý 
(4) 

Rất 
đồng ý 

(5) 
GTTB 

GV SV GV SV GV SV GV SV GV SV GV SV 
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41. Ngôn ngữ thứ nhất 

giúp sinh viên suy nghĩ 

trong khi học tiếng 

Anh. 

0 0 0 0 4 3 65 73 31 24 4.27 4.21 

42. Ngôn ngữ thứ nhất 

thỉnh thoảng nên được 

sử dụng bởi giáo viên 

trong lớp học tiếng 

Anh không chuyên có 

sĩ số đông để giúp sinh 

viên hiểu các khái 

niệm trừu tượng một 

cách rõ ràng.  

0 0 0 0 0 0 28 30 72 70 4.72 4.7 

43. Sinh viên không 

nên được phép sử dụng 

ngôn ngữ thứ nhất 

trong lớp học tiếng 

Anh không chuyên có 

sĩ số đông.  

0 0 4 0 65 76 31 18 0 6 3.27 3.3 

44. Sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ thứ 

nhất để kích thích tiến 

trình suy nghĩ học và 

tương tác với giáo viên 

và các bạn có năng lực 

cao hơn.  

0 0 0 0 30 29 68 70 2 1 3.72 3.72 

45. Giáo viên có thể sử 

dụng cả hai ngôn ngữ 

trong quá trình dạy 

trong lớp học có sĩ số 

đông cho sinh viên 

không chuyên.  

0 0 0 0 3 3 24 24 73 73 4.7 4.7 
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Một đặc điểm đáng chú ý của các lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông ở 

Việt Nam là giáo viên và sinh viên cùng nói chung tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ chỉ dẫn 

và giao tiếp. Vì vậy vai trò của tiếng Việt trong dạy và học tiếng Anh không thể bị 

bỏ qua. Thông tin trong Bảng 4.6 cho thấy sự khác biệt không đáng kể trong đánh 

giá của giáo viên và sinh viên về vai trò của tiếng Việt. Ví dụ, câu nói “Ngôn ngữ 

thứ nhất giúp sinh viên suy nghĩ trong khi học tiếng Anh” có giá trị trung bình là 

4.27 cho trả lời của giáo viên và 4.21 cho sinh viên. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ được 

cả hai nhóm cho là giúp hiểu các khái niệm trừu tượng rõ rang hơn (GTTB=4.72 và 

4.7).  

4.3 Bàn luận về số liệu từ bảng hỏi và phỏng vấn 

4.3.1 Tương đồng trong niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác 

trong lớp học không chuyên có sĩ số đông  

Phần viết này bàn luận các điểm giống nhau và và khác nhau trong niềm tin của 

giáo viên và sinh viên về các tương tác trong lớp học không chuyên có sĩ số đông 

như đã trình bày trong kết quả từ bảng hỏi và phỏng vấn được nêu ở mục 4.2 theo  

4.3.2 Khác biệt trong niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác trong 

lớp học không chuyên có sĩ số đông  

Số liệu từ bảng hỏi và phỏng vấn cho thấy một số khác biệt trong niềm tin của 

hai nhóm về tương tác trong lớp học.  

4.4 Bàn luận về số liệu từ ghi âm tương tác lớp học 

Tương tác giữa giáo viên và sinh viên 

Việc phân tích thu âm dự giời lớp học trong nghiên cứu này cho thấy rằng 

tương tác giữa giáo viên và sinh viên có  nhiều đặc điểm của phải hồi tiêu cực và 

tích cực và việc dựa vào những mô hình tương tác thường gặp ví dụ như đặt câu 

hỏi, lặp lại không sửa lỗi, luyện tập và cũng cố.  (Tognini, 2007).   

Tương tác để cùng xây dựng kiến thức 

Các trích đoạn cho thấy việc chia sẻ kiến thức ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành.  

Tương tác để có ngôn ngữ vào và ra 
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Thuyết tương tác nhấn mạnh sử dụng ngôn ngữ để có ngôn ngữ đầu vào và đầu ra. 

Ellis (1985) định nghĩa tương tác là lời nói tạo ra bởi người học và người tương tác 

và ngôn ngữ vào là kết quả của tương tác.  

Tương tác giữa sinh viên và sinh viên 

Sinh viên cùng lớp có thể cung cấp những cụm từ ngôn ngữ cần thiết để hỗ trở nhau 

trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và giải quyết vấn đề.  

Việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong tương tác lớp học 

Thu âm lớp học khẳng định kết quả nghiên cứu củ tác giả Lê and McDonald (2004). 

Kết quả nghiên cứu của hai tác giả này cho thấy ngôn ngữ thứ nhất được sử dụng 

bởi sinh viên để thương lược kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và qui trình để chia sẻ 

hiểu biết, và giúp nhau học từ vựng tiếng Anh không quen thuộc.  

4.5 Tóm tắt 

Chương này trình bày số liệu từ bảng hỏi cho giáo viên và sinh viên, phỏng vấn 

với giáo viên và sinh viên và ghi âm lớp học. Các số liệu thu thập được phân tích 

nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu và chỉ ra sự tương đồng và khác biệt trong niềm 

tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học. Phân tích thu âm lớp học cho 

thấy những mô hình thực sự của tương tác lớp học và cách mà ngôn ngữ thứ nhất và 

ngôn ngữ mục tiêu được sử dụng. Số liệu từ ghi âm lớp học được dùng để xác nhận 

niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp học. Cả hai thuyết tương tác và 

văn văn hoá xã hội đã được dùng để phân tích lời ghi âm lớp học. Chương tiếp theo 

sẽ tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính và  đưa ra các kiến nghị.  

 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, HẠN CHẾ, VÀ GỢI Ý CHO CÁC 

NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI  

5.1 Tóm tắt những phát hiện chính  

Phần viết này tóm tắt những phát hiện chính của nghiên cứu này. Nghiên cứu 

này được thực hiện để tìm ra những tương đồng và khác biệt trong niềm tin của giáo 

viên và sinh viên về tương tác lớp học và xem xét niềm tin của họ tương ứng với 

việc thực hiện tương tác thực sự trong lớp học như thế nào. Số liệu được thu thập từ 

bảng hỏi cho giáo viên và sinh viên, phỏng vấn, và thu âm tương tác lớp học.  
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Về các tương đồng trong niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp 

học, thứ nhất, kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng, cả giáo viên và sinh viên tin 

rằng tương tác lớp học bao gồm lời nói giữa giáo viên và sinh viên và  trả lời cho 

vấn đề này cho cả hai nhóm có giá trị trung bình gần như bằng nhau (GTTB=4.83 

và 4.80 cho giáo viên và sinh viên). Ngoài ra, giáo viên và sinh viên đều cho rằng 

tương tác trong lớp học không chuyên có sĩ số đông là bị hạn chế bởi vì giáo viên 

thường không thể quản lý lớp học  (GTTB=4.55 và 4.53 cho cả hai nhóm). Cả hai 

nhóm tương tự đồng ý rằng giáo viên nên trợ giúp sinh viên  (GTTB=4.84 và 4.78). 

Họ giải thích thêm trong phỏng vấn rằng những bất lợi đáng kể nhất của lớp học có 

sĩ số đông là hạn chế tương tác trong lớp học. Thứ hai, cả hai nhóm gần như đưa ra 

cùng đánh giá cho vai trò bị động của sinh viên trong tương tác lớp học có sĩ số 

đông (GTTB=4.81 và 4.80 cho hai nhóm). Thứ ba, trả lời của giáo viên và sinh viên 

gần như đạt cùng giá trị trung bình bằng nhau (4.7 và 4.6) cho quan điểm rằng ngôn 

ngữ được chỉnh đổi trong lớp học có thể trợ giúp cho việc giải thích các cấu trúc 

ngôn ngữ cho người học. Trong phỏng vấn, tất cả giáo viên và sinh viên khẳng định 

rằng sinh viên nên làm việc theo cặp hay nhóm và được giáo viên hướng dẫn. Thứ 

tư, giá trị trung bình của các trả lời về vai trò của ngôn ngữ mục tiêu trong tương tác 

lớp học cho cả hai nhóm là 4.52 bởi vì học nghĩ là ngôn ngữ được sử dụng để kích 

thích suy nghĩ và dẫn dắt người học vào những vùng phát triển gần mới. Trong 

phỏng vấn, tất cả giáo viên và sinh viên khẳng định vai trò quan trọng và tính cần 

thiết của việc sử dụng ngôn ngữ mục tiêu trong lớp học để phát triển khả năng giao 

tiếp của sinh viên. Cuối cùng, tất cả giáo viên và sinh viên trong khảo sát đồng ý 

rằng sinh viên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ để trợ giúp tiến trình suy nghĩ trong khi 

học khi tương tác với giáo viên và sinh viên có khả năng hơn (GTTB=3.72 cho cả 

hai nhóm).  

Đối với sự khác biệt, thứ nhất, về vấn đề tương tác lớp học và kích cỡ lớp học, 

các giáo viên tham gia khảo sát có khuynh hướng suy nghĩ rằng sinh viên có thể học 

từ các sinh viên khác thông qua tương tác  (GTTB=4.39) trong khi đó giá trị trung 

bình cho phát biểu này đạt giá trị trung bình là 4.0 cho trả lời của sinh viên tham gia 

khảo sát. Thứ hai, giáo viên đánh giá việc giáo viên làm trung tâm và vai trò chủ 
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đạo của họ trong lớp (GTTB=4.18) và hướng dẫn sinh viên (GTTB= 4.29) hơn là 

sinh viên. Sinh viên tuy vậy mong đợi giáo viên trợ giúp họ (GTTB=4.78) và cung 

cấp ngôn ngữ nguồn (GTTB=4.21). Trong phỏng vấn, một vài sinh viên nói rằng họ 

cần nhiều gợi ý hơn từ giáo viên và mong họ tạo ra những môi trường học thú vị để 

có nhiều tương tác hơn. Thứ ba, giáo viên ủng hộ tương tác giữa các sinh viên trong 

lớp học tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông. Trả lời của họ đạt giá trị trung bình 

4.77 trong khi trả lời của sinh viên về vấn đề này đạt 4.33. Ngoài ra, trả lời của giáo 

viên và sinh viên tham gia khảo sát đạt giá trị trung bình 3.76  và 3.0 cho ý kiến 

rằng tương tác dẫn đến phát triển tri nhận và việc học ngôn ngữ với giá trị trung 

bình cao hơn từ phía trả lời của giáo viên. Thứ tư, niềm tin rằng ngôn ngữ mục tiêu 

nên được sử dụng trong lớp học đạt giá trị trung bình là 4.25 từ trả lời của giáo viên 

trong khi đó chỉ đạt 3.52 từ trả lời của sinh viên. Thứ năm, tất cả giáo viên, ngoại 

trừ một người, trả lời trong phỏng vấn rằng họ phản đối việc sử dụng ngôn ngữ thứ 

nhất trong lớp học và một sinh viên nói rằng ngôn ngữ thứ nhất nên được sử dụng 

hạn chế.  

Một phát hiện chủ yếu khác của nghiên cứu này được trích từ thu âm tương tác 

lớp học. Các trích đoạn thu âm cho thấy đặc điểm hỏi, lập lại không chỉnh sửa, củng 

cố trong tương tác lớp học thể hiện qua các trích đoạn 6,7 và 8. Tương tác qua lại 

giữa giáo viên và sinh viên cho thấy việc sử dụng các câu hỏi gợi ý ví dụ như tại 

sao, còn gì nữa không, còn bạn thì sao phản ánh niềm tin của giáo viên về vai trò 

chủ đạo của giáo viên trong việc quản lý lớp học. Mô hình tương tác bao gồm ba 

phần Bắt đầu (Initiation), Trả lời (Response) và Đánh giá (Evaluation) (Sinclair & 

Coulthard, 1975; Walsh, 2012). Thông thường, giáo viên sẽ hỏi thông tin từ sinh 

viên để đảm bảo rằng họ hiểu và có thể thực hiện nhiệm vụ. Sinh viên trả lời ngắn 

gọn và giáo viên đánh giá câu trả lời của họ. Ngoài ra, ghi âm tương tác lớp học 

khẳng định niềm tin của giáo viên và sinh viên về việc sử dụng làm việc theo cặp và 

theo nhóm trong lớp có sĩ số đông để tạo cơ hội cho sinh viên tương tác. Tuy vậy, 

có sự bất cập giữa những gì giáo viên tin và những gì học thực sự làm trong tương 

tác lớp học. Cho dù giáo viên và sinh viên đánh giá cao các cơ hội cho sinh viên sử 

dụng ngôn ngữ mục tiêu trong lớp, ghi âm lớp học cho thấy giáo viên sử dụng nhiều 
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lượt nói trong tương tác lớp học để quản lý lớp học thông qua việc đặt câu hỏi và lôi 

cuốn các em vào thảo luận. Trong nhiều đoạn trích, các lượt nói của giáo viên dài 

hơn của sinh viên. Các đoạn trích cũng cho thấy việc chia sẻ tập thể kiến thức ngôn 

ngữ theo hình thức từ vựng, giới từ và kiến thức chuyên ngành lãnh vực kinh doanh 

và kinh tế. Thực tế giáo viên và sinh viên tin rằng ngôn ngữ nên được sử dụng để 

kích hoạt suy nghĩ và dẫn dắt sinh viên vào những vùng phát triển gần mới như 

được trả lời trong bảng hỏi. Các đoạn trích cho dẫn chứng minh hoạ rằng thông qua 

tương tác sinh viên làm trợ giúp trung gian trong tiến trình suy nghĩ giúp các sinh 

viên khác hiểu được các khái niệm trong nhiệm vụ được giao và có khả năng đưa ra 

ý kiến để đóng góp cho thảo luận. Phần ghi âm phản ánh niềm tin vững chắc của 

giáo viên và sinh viên về việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong việc học ngôn ngữ 

mục tiêu (xem trích đoạn 16, 17 và 18). Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ giảm cơ hội nói 

tiếng Anh của sinh viên nhưng trợ giúp tiến trình suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao của sinh viên.  

5.2 Kiến nghị   

Từ kết quả của nghiên cứu này, các kiến nghị sau đây được đưa ra nhằm thúc 

đẩy giao tiếp lớp học trong các lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông.  

Thứ nhất, giáo viên và sinh viên đánh giá cao tương tác trong lớp học, tương tác 

giữa giáo viên và sinh viên và giữa các sinh viên với nhau, hoạt động lớp học vì vậy 

nên được xây dựng dựa trên đường hướng giao tiếp. Hơn nữa, vai trò của giáo viên 

và sinh viên phải là người trung gian trợ giúp trong hội thoại, theo nguyên lý của 

thuyết văn hoá xã hội.  

Các sinh viên trong nghiên cứu này nghĩ rằng họ cần các câu hỏi mang tính chỉ 

dẫn và trợ giúp từ giáo viên. Giáo viên vì vậy nên tìm hiểu các chiến lược trợ giúp 

sinh viên bằng cách hỗ trợ lúc phù hợp và cần thiết và rút lại sự trợ giúp khi sinh 

viên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập. Trong phỏng vấn, hầu hết các 

sinh viên nói rằng, họ cần những gợi ý từ giáo viên. Giáo viên vì thế nên sử dụng 

các kỹ thuật đưa gợi ý cho sinh viên khi tương tác với sinh viên.  
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Số liệu từ bảng hỏi cũng cho thấy rằng nhiều giáo viên đánh giá vai trò của 

tiếng mẹ đẻ hơn sinh viên trong nghiên cứu này. Giáo viên cần tiết chế việc sử dụng 

tiếng mẹ đẻ trong lớp học. Giáo viên nên sử dụng ngôn ngữ mục tiêu để tạo động cơ 

cho sinh viên trong việc học và sử dụng ngôn ngữ mục tiêu trong lớp học. Một 

trong các cách để thực hiện việc này là trong quá trình tương tác lớp học, giáo viên 

không nên dùng những lượt nói dài và để các cơ hội nói cho sinh viên.  

Các sinh viên trong nghiên cứu này có niềm tin vào tương tác với bạn cùng lớp. 

Phát hiện này cho thấy rằng sinh viên nên sử dụng những cơ hội để giao tiếp với 

bạn cùng lớp khi được phân công làm việc theo cặp hay theo nhóm. Vì vậy họ cần 

được dạy các chiến lược và kỹ thuật để thực hiện tương tác với bạn cùng nhóm, ví 

dụ như lấy lượt nói, trợ giúp, giải thích và đưa phản hồi.  

Một kiến nghị nữa từ nghiên cứu này là niềm tin và thực tế là khác nhau. Những 

gì giáo viên tin về tương tác lớp học không có khả năng đảm bảo là họ biết cách để 

quản lý tương tác lớp học. Giáo viên nên chiêm nghiệm về việc sử dụng ngôn ngữ 

của học trong việc xúc tiến và quản lý lớp học để tìm ra các cách hiệu quả để nâng 

cao tương tác trong lớp học. Tương tự, niềm tin vững chắc về tương tác lớp học có 

hiệu quả có thể không đảm bảo là sinh viên sẽ giao tiếp tốt trong lớp học. Vì vậy họ 

phải học cách bắt đầu, duy trì và kết thúc các cuộc thảo luận.  

Thứ hai, từ phần ghi âm lớp học có thể thấy rằng tương tác lớp học là có ích cho 

sinh viên trong việc học theo nhiều cách. Tương tác đóng vài trò trung gian trợ giúp 

tiến trình suy nghĩ, cung cấp cơ hội để luyện tập ngôn ngữ mục tiêu và được sử 

dụng như là các công cụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sinh viên vì vậy 

cần có nắm bắt cơ hội để tham gia vào tương tác lớp học. Ngoài ra, sinh viên nên ưu 

tiên việc sử dụng ngôn ngữ mục tiêu trong tương tác lớp học nhưng khi cần thiết họ 

có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ để đối phó với những thách thức vượt ngoài tầm của họ 

bởi vì ngôn ngữ thứ nhất có thể phục vụ như là một công cụ suy nghĩ. Hơn thế nữa, 

để tạo ra những lượt nói dài trong tiếng Anh, sinh viên nên học các cụm từ để trình 

bày quan điểm ý kiến của mình. Trong tương tác lớp học, giáo viên và các bạn cùng 

lớp có thể giúp bằng cách giải thích những khái niệm, cung cấp từ vựng cần thiết 

trong ngôn ngữ mục tiêu và xây dựng kiến thức cho những nhiệm vụ được giao. 
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Theo cách này, họ nên biết cách để yêu cầu trợ giúp trong ngôn ngữ mục tiêu để 

giao tiếp lớp học hiệu quả hơn.  

Lời ghi âm trong nghiên cứu này cho thấy rằng thỉnh thoảng giáo viên quá nhiệt 

tình để giải thích cho sinh viên. Kết quả là họ sử dụng nhiều lượt nói dài để đưa ra 

các chi tiết cho một vấn đề. Giáo viên vì vậy cần học cách để đưa ra giải thích ngắn 

gọn, rõ ràng. Lời ghi âm cũng cho thấy các cách đặt câu hỏi, lặp lại không sửa lỗi, 

và cũng có trong hầu hết các trích đoạn. Để những kỹ thuật này được sử dụng có 

hiệu quả, giáo viên và sinh viên nên học cách sử dụng các kỹ thuật này.  

Kết quả của nghiên cứu này có thể được các nhà quản lý và các nhà thiết kế 

sách giáo khoa quan tâm. Do giáo viên và sinh viên có nhiều lợi ích từ tương tác lớp 

học và các lớp học đông sĩ số gây ra khó khăn cho giáo viên và sinh viên như được 

nêu ra trong bảng hỏi và phỏng vấn, các nhà quản lý nên giảm số sinh viên trong 

mỗi lớp học để tăng thêm nhiều tương tác lớp học. Các nhà quản lý cũng nên tổ 

chức các hội thảo cho giáo viên và sinh viên nhằm cung cấp cho giáo viên các kỹ 

thuật quản lý tương tác lớp học để tương tác trong các lớp học diễn ra một cách hiệu 

quả.  

Đối với các nhà biên soạn sách giáo khoa, tương tác lớp học là một phần không 

thể thiếu trong dạy và học. Các nhiệm vụ từ sách giáo khoa trong chừng mực nào đó 

ảnh hưởng đến cách mà giáo viên và sinh viên tương tác. Vì vậy, nếu mục đích của 

một nhiệm vụ là để luyện tập mô hình tương tác, chúng ta cần có mô hình mẫu, ví 

dụ, mô hình tương tác mẫu cho việc giải quyết vấn đề. Ngoài ra, để sinh viên năng 

động hơn trong tương tác lớp học, các hoạt động sách giáo khoa cần tập trung vào 

khai thác tương tác của sinh viên.  

5.3 Hạn chế 

Cho dù nghiên cứu này có 200 đối tượng tham giá, kết quả có thể không nên 

được tổng quát hoá và áp đặt cho những bối cảnh mà đối tượng có hoàn cảnh khác 

với các đối tượng tham gia vào nghiên cứu này. Độ tin cậy của bảng hỏi và trả lời 

phỏng vấn phụ thuộc vào ý thức của người tham gia phỏng vấn. Địa điểm nghiên 

cứu là một thành phố ở Việt Nam.  Những môi trường dạy và học khác có thể ảnh 



24 
 

hưởng đến cách mà người tham gia nghiên cứu đưa câu trả lời về lòng tin của họ về 

tương tác lớp học.  

Một hạn chế khác của nghiên cứu này có thể thấy được từ việc thiết kế bảng 

hỏi. Có thể thấy rằng tất cả các phát biểu trong bảng hỏi liên quan đến tương tác lớp 

học; tuy vậy, một số phát biểu cần có thông tin cụ thể hơn lien quan đến các cơ sở 

lý thuyết được dùng làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu này. Cho dù các câu phát 

biểu được dịch sang tiếng Việt trong quá trình thu số liệu, hiểu biết của người tham 

gia nghiên cứu, đặc biệt là các sinh viên tham gia nghiên cứu, người mà có thể còn 

xa lạ với những khái niệm liên quan đến dạy và học tiếng Anh trong bảng hỏi, có 

thể không hoàn toàn chính xác.  

5.4 Kiến nghị cho nghiên cứu tương lai  

Nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào niềm tin của giáo viên và sinh viên về 

tương tác lớp học có thể thay đổi theo bối cảnh dạy và học như thế nào. Ngoài ra, 

niềm tin của giáo viên và sinh viên được thể hiện qua việc thực hiện từng kỹ năng 

ngôn ngữ trong dạy và học cần nghiên cứu thêm. Liệu rằng niềm tin của giáo viên 

và sinh viên về tương tác lớp học có thay đổi theo thời gian cũng là một chủ đề khác 

để nghiên cứu. Những yếu tố như chiêm nghiệm của sinh viên và tiến trình làm thế 

nào giáo viên và các sinh viên khác có thể trợ giúp các sinh khác trong việc hoàn tất 

các nhiệm vụ được giao là một chủ đề khác cần được nghiên cứu. Ngoài ra, các yếu 

tố ảnh hưởng đến độ dài lời nói của giáo viên và sinh viên cũng đáng được tìm hiểu.  

5.5 Kết luận 

Nghiên cứu này tìm hiểu niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác lớp 

học, cụ thể hơn là vai trò của giáo viên và bạn cùng lớp trong tương tác lớp học. 

Nghiên cứu này còn tìm hiểu vai trò của ngôn ngữ thứ nhất và làm thế nào ngôn 

ngữ thứ nhất trợ giúp tiến trình suy nghĩ của sinh viên khi họ tương tác trong lớp 

học để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để đạt được những mục tiêu này, nhiều 

công cụ nghiên cứu bao gồm bảng hỏi, phỏng vấn, và thu âm lớp học đã được sử 

dụng để thu số liệu.  Đóng góp của nghiên cứu này được thảo luận theo ba phương 

diện: bản thể luận, nhận thức luận, và giá trị học.  
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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 

Vì vậy có thể gợi ý rằng giáo viên cần đánh giá việc sử dụng cả hai ngôn ngữ 

trong lớp học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên có sĩ số đông bởi vì sử dụng 

ngôn ngữ mục tiêu không phải là mục tiêu duy nhất trong các lớp học này mà là để 

giúp sinh viên hiểu được các khái niệm liên quan đến chuyên ngành của họ. Thời 

gian nói của giáo viên trong nhiều đoạn thoại ghi âm lại trong nghiên cứu này cho 

thấy được sử dụng để quản lý tương tác của sinh viên và hỗ trợ sinh viên hoàn thành 
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nhiệm vụ được giao nhưng lại chiếm hết thời gian nói của sinh viên. Kết quả này 

gợi ý rằng vẫn còn một vấn đề để giải quyết đó là làm thế nào mà giáo viên có thể 

hỗ trợ sinh viên nhưng vẫn tạo cơ hội cho sinh viên tương tác trong lớp học 

  



27 
 

CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 

Trần Thị Thanh Thương (2008) Exploring strategies used by ESP teachers in 

teaching large classes at Hue University College of Economics. Unpublished MA 

thesis in education. College of Foreign Languages, Hue University.  

Trần Thị Thanh Thương & Lê Phạm Hoài Hương  (2013). Managing strategies in 

teaching English in large classes at College of Economics, Hue University. Journal 

of Science, Hue University. 88 (10), 69-76. 

Lê Phạm Hoài Hương & Trần Thị Thanh Thương (2014). Interactions in classes of 

foreign languages in the light of Sociocultural Theory. Tạp chí của Hội ngôn ngữ 

học Việt Nam, 6 (224), 12-16. 

Trần Thị Thanh Thương (2015). Classroom interactions in non-English majored 

large classes. Paper presented at the 6th International Conference on TESOL: 

Responding to Challenges to Teaching English for Communication. SEAMEO 

RETRAC, Ho Chi Minh City, August 2-3, 2015.   

Trần Thị Thanh Thương (2016). Exploring strategies used by ESP teachers in 

teaching large classes at university in Vietnam. Paper presented at the 12
th

 Annual 

CamTESOL conference: Promoting Autonomy in Language Teaching and 

Learning. Phnom Penh, Cambodia, 20-21 February, 2016.  

Trần Thị Thanh Thương and Lê Phạm Hoài Hương (2017). Interactions in Non-

English Majored Large Classes in Vietnam. International Journal of English 

Linguistics, 7(2), 106-116.  

Trần Thị Thanh Thương (2017) A survey study on teachers’ and students’ belief of 

classroom interactions in non-English major large classes at some universities in 

Ho Chi Minh city.  Journal of Social Science and Humanities. Đại học Huế. 

 



i 

 

STATEMENT OF AUTHORSHIP 

I certify my authorship of the PhD thesis submitted today entitled: 

“Teachers’ and Students’ beliefs about classroom interactions in large non-

English  majored classes in Ho Chi Minh city”  

for the degree of Doctor of Education, is the result of my own research, except where 

otherwise acknowledged, and that this thesis has not been submitted for a higher 

degree at any other institutions. To the best of my knowledge, the thesis contains no 

material previously published or written by other people except where the reference is 

made in the thesis itself. 

Hue, October 5th, 2018 

ABSTRACT 

This study was conducted at some universities in Ho Chi Minh city in Vietnam. 

The objectives aimed at finding out the similarities and differences in teachers’ and 

students’ beliefs about classroom interactions in large non-English majored classes and 

how teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions corresponded to their 

actual practice. Data were collected from questionnaires for 100 teachers teaching 

English to non-English majors and 100 students. Besides, semi-structured interviews 

were conducted with representative teachers and students from both groups. 

Additionally, audio-recordings of 45 lesson periods were used to verify the actual 

practice of classroom interactions in large non-English majored classes.  

The findings reveal that both teachers and students believed that classroom 

interactions involved talks between teachers and students, and among students. 

Furthermore, teachers and students similarly considered that classroom interactions in 

large non-English majored classes were restricted because students did not have a lot of 

opportunities for speaking. The two groups also agreed that teachers should talk less to 

give opportunities for students to speak. As or language use, both groups tended to 

think that language is used to provoke thoughts and that students can use the first 

language when necessary to mediate the thinking process of learning English. 
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However, teachers’ responses achieved higher mean scores on the opinion that students 

can learn from other peers through interactions. Also, more teachers thought that peer 

interactions mediate students’ thinking process and that peer interaction provides 

language input for students.  

The audio recordings of classroom reflect teachers’ beliefs of the dominant roles of 

teachers in managing classroom interactions. Their turns usually included three-part 

sequential IRE (Information, Response, Evaluation). Additionally, the transcripts 

confirm teachers’ and students’ belief that in large classes, pair work and group work 

were employed to provide speaking opportunities for students. In excerpts of 

interactions where only peers participated, the interactions indicate more equal roles of 

peers in co-constructing knowledge. Despite the fact both teachers and students highly 

appreciated the opportunities for students to use English in the class, the audio 

recordings revealed the frequent use of Vietnamese by teachers to facilitate students in 

completing the given tasks.  
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 

1.1Rationale 

Researching teachers and students’ beliefs in education is without doubt 

essential. “It is perfectly legitimate to be interested in the ways in which 'knowledge 

workers' in general carry out their work, or think and talk about their work” (Havita 

& Goodyear, 2001, p.2). Beliefs about teaching and learning, more specifically, 

about classroom interactions, can bring about the opportunities for educational 

change. Studies on the thought processes involved in teaching and learning can give 

teachers and learners a more realistic view of how interactions in classroom take 

place. As an English lecturer at a college in Ho Chi Minh city for more than a 

decade, I myself have been intrigued to the question of what factors can promote 

classroom interactions.  

For the reasons above, the current study was set out to investigate the topic of 

interactions in large classes for non-English majored students.  

1.2 Research Aims  

The current study aims to  

- Explore teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions, more 

specifically, to understand why they interact in certain ways in the 

classroom, what they believe and think about classroom interactions.  

- Compare the beliefs of teachers and students about classroom interactions to 

find out some similarities and differences to help both teachers and students 

set more realistic goals in maintaining classroom interactions. 

- Explore whether teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions 

correspond to their actual practice of classroom interactions.  

- Suggest some solutions for promoting effective classroom interactions. 

-  Develop an understanding of classroom interactions and improve classroom 

  interaction management.  

1.3 Research Questions  

       This study tried to answer the following research questions:  
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What are teachers' beliefs about the roles of classroom interactions to students’ 

learning in non-English majored large classes?  

What are students' beliefs about the roles of classroom interactions to their 

learning in non-English majored large classes?  

What are similarities and differences between teachers’ and students’ beliefs 

about the roles of classroom interactions in non-English majored large classes?  

How do teachers’ and students’ beliefs about the roles of classroom interactions 

correspond to their actual practice?  

1.4 Research Scope  

Research on teachers and students’ cognition of classroom interactions is a 

broad field. The current study examined their beliefs on the roles of language 

interactions in classroom only. More specifically, it focused on exploring the verbal 

interactions taking place in a structured manner of planned lessons with the aid of 

textbooks. The title of thesis contains the phrases “non-English majored classes” 

and “large classes”; however, these terms refer to the research site and contexts for 

participant selection and data collection. They were not set out as variables for 

measurement or calculation of data. Similarly, Ho Chi Minh city refers to the 

research site where three universities were chosen for data collection for the current 

study.  

1.5 Research Significance  

Theoretically, this study hopes to contribute to the literature on teacher 

cognition, classroom interactions, how interactionism and sociocultural theory can 

be used to explain and interpret beliefs about classroom interactions and actual 

patterns of classroom interactions. It is significant to investigate teacher cognition 

because it has become a key theme in the field of language teaching and teacher 

education (Borg, 2015). Besides, “Cognition not only shapes what teachers do but 

also is in turn shaped by the experiences teachers accumulate” (Borg, 2003, p. 95). 

More specifically, the study hopes to shed light how what constitutes teachers’ 

thinking in conducting interactions in the classroom and why they believe so. 
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Understanding teachers’ belief is important to explore the linkages between the 

teaching mind and practice.  

Pedagogically, the study findings can provide implications for teachers and 

students in managing and promoting effective classroom interactions, especially in 

large classes for non-English majored students. In a word, understanding beliefs is 

important in the ELT context. It is even more necessary to find out teachers’ and 

students’ beliefs about classroom interactions as they may provide some indications 

of how teachers and students behave in their actual classroom interactions as 

Nguyễn Thanh Nga (2014, p. 43) stated, “Teachers’ beliefs influence instructional 

behaviours and actual teaching practices”.  

1.6 Structure of the Thesis  

This thesis contains five chapters. Chapter one provides the rationale for the 

current study and states the research objectives, questions, scope and significance. 

Chapter two reviews the literature related to classroom interactions, and justifies the 

conceptual framework for the current study. It also presents previous studies and 

gaps in the literature. Chapter three describes the research methodology. Chapter 

four displays the findings and discusses the findings in the light of the literature. 

Finally, chapter five summarizes the key findings of the study, provides 

implications and discusses the contributions of the current study.  

CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW 

2.1 Introduction 

This chapter presents a review of different approaches to classroom 

interactions. It first synthezises different definitions of classroom interactions, 

features of classroom interactions and then analyses the two main approaches to 

classroom interactions, namely, interactionism and sociocultural theory. Besides, it 

discusses interactions in large classes as well as in non-English majored classes. 

The chapter also documents previous studies related to the current one and points 

out the gaps in the literature.  
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2.2 Definitions of Interaction?  

Quite a number of definitions have been put forward for the term of 

interactions; however, interactions have not been clearly or operationally defined 

(Wagner, 1994). The exact meaning of the term has varied across studies (Battalio, 

2007). With a large number of factors that contribute to interaction, it has become 

difficult to reach an agreement on exactly what constitutes interaction (Soo & Bonk, 

1998).  

2.3 Teachers’ and Students’ beliefs  

Research on teacher’s belief is part of the inquiry of teacher cognition. 

According to Borg (2015), teacher cognition is what teachers think, know and 

believe and its relationship to teachers' classroom practices. Understanding 

language teachers’ cognition is to explore teachers’ mental lives. This is important 

because their mental lives form and are shaped by the practice of language teaching 

in different contexts (Kubanyiova & Feryok, 2015). And “Learner beliefs are 

generally what learners bring into the classroom learning environment which may 

be based on their cultural background or even their learning experience” (Nhapulo, 

2013, p. 84).  

2.4 Classroom Interactions  

Classroom interactions occur everyday in the classroom activities between the 

teacher and the learners and among learners. In language classrooms, interactions 

play an especially significant role to serve as the medium through which learning is 

realized and an object of pedagogical attention. Classroom interactions can lead to 

learning (Barnes, 1992; Cazden, 1988; Mehan, 1979).  

2.5 Major Features of Classroom Interactions  

Interactions may vary in different classrooms and cultures. However, they share 

some key features. Walsh (2011) reviewed them as: Control of the interaction, 

speech modification, elicitation techniques, and repair or Initiation, Response, 

Feedback (IRF) exchange structure. As the roles of teachers and learners are 

asymmetrical, teachers usually seem to have the control of the patterns of 

communication that occur by managing both the topic of conversation and turn-



5 

 

taking. With speech modification, teachers usually want to ensure that the class is 

following, that everyone understands and that learners do not “get lost” in the rapid 

flow of the discourse.  

2.6 Classroom Interactional Competence  

The features of classroom interactional competence, according to Walsh (2012), 

include the meaning co-construction in interaction, reaching understanding, 

interaction repair and breakdown, and how interactants create and sustain “space for 

learning”.   

2.7 The First Language in Classroom Interactions  

The use of the first language in English classrooms is controversial. Obviously, 

there are benefits of its use in the target language learning and teaching. Nation 

(2003), for example, pointed out that the first language has a small but important 

role to play in communicating meaning and content.  

2.8 Approaches to Classroom Interactions  

2.8.1 Interactionism/Interactionist Theory  

Interactionism emphazies the communication that actually takes place in the 

classroom between teachers and students and among students for language input 

and creating meaningful contexts for classroom activities. 

2.8.2Sociocutural Theory  

Sociocultural theory has made a great impact on the learning and teaching 

profession. According to Vygotsky (1978), the sociocultural environment presents 

the child with a variety of tasks and demands, and engages the child in his world 

through the tools. In sociocultural view, language is not comprised of internal 

structures located in the individual (Lantolf, 2000).  

2.9 Similarities and Differences between Interactionism/interactionist theory 

and Sociocultural Theory in terms of Classroom Interactions  

There are some similarities and differences between interactionism/ 

interactionist theory and sociocultural theory in terms of classroom interactions. In 

fact, interaction is the key to second language learning. Ellis (1985) defines 

interaction as the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutors 
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and input is the result of interaction. The interactionist view of language learning is 

that language acquisition is the result of an interaction between the learner’s mental 

abilities and the linguistic environment.  

2.10 Teacher-learner Interaction  

In teacher-student interaction, students can use all language they possess, 

expressing their real meaning important to them. Moreover, they are able to exploit 

the elasticity of language to communicate. The interaction processes help students 

to proceed with the give and take of message exchanges which enables them to 

retrieve and interrelate a great deal of what they have encountered. Students through 

interaction with teachers create messages from what they hear and in creating 

discourse that conveys their interaction.  

2.11 Learner-learner Interaction  

Students’talks in second language classrooms vary in different cultural settings 

because students bring with them the values and attitudes of their own cultures 

(Johnson, 1995). For example, Kramsch (1987) found that the closeness or distance 

learners wish to establish with one another has to do with how well they know each 

other, how it will affect their self-image, for example, the socially expected 

behavior of males and females. Moreover, the concept of social distance is, 

moreover, culturally determined.  

2.12 Interactions in Large Classes  

Interaction is one of the major challenges of English teachers because it is 

difficult to keep good discipline in a large class or teachers cannot easily give each 

student the individual attention they need or teachers may not have enough 

teaching and learning aids. .However, in non-English majored classes, there is an 

obstacle in teacher-learner interaction. Some students may feel anonymous in the 

lecture and this anonymity may make it harder for them to become motivated to 

keep up. According to Trần Thị Thanh Thương (2015), another obstacle is that 

with so many of their peers listening, many students feel too intimidated to ask 

questions or too overwhelmed by the material to approach instructors or others for 

help.   
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2.13 Operational Definitions of Classroom Interactions in the Current Study  

Classroom interactions comprise of both verbal and non-verbal communication. 

In this study, classroom interactions however are limited to verbal interaction for 

two reasons. Firstly, it is more convenient and convincing with data recorded. 

Secondly, audio recordings of classroom interactions will reveal the patterns and 

process of classroom interactions.   

2.14 Summary  

In summary, this chapter has reviewed classroom interactions and their features. 

Interaction is at the heart of language learning and teaching; it involves learners in 

face-to-face or teacher-learners encounters in the classroom. It presents definitions 

of the key terms used in the current study focusing on interactions, interaction 

hypothesis/Interactionism, sociocultural theory, large classes, and non-English 

majored students. It is therefore worth doing a study on the topic. The next chapter 

will describe research methodology. 

CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Introduction  

This chapter presents the research methodology. First, it justifies the research 

approaches used in the current study. Then, it describes the research design with 

information regarding research participants, data collection tools and data analysis. 

Research reliability, validity, as well as ethical considerations are also discussed in 

this chapter.  

3.2 Research Design 

Both quantitative and qualitative approaches were used in the current study. 

Quantitative approach involves the use and analyses of numerical data using 

statistical techniques to produce statistically reliable data that tells us how many 

people do or think something. The result is usually numerical and hence considered 

more “objective” (Creswell, 1994).  

3.2.1Teacher Participants  

Table 3.1 Teacher Participants 

Gender Quantity 
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Gender Quantity 

Female 76 

Male 24 

Year of Teaching Experience  

From 5 to 10 years 30 

From 10 to 15 years 50 

Above 20 years 20 

Age Range   

From 27 to 55 years old 100 

3.2.2Student Participants  

Table 3.2 Student Participants 

Number of 

students 
Gender 

Year at 

University 
Year of studying 

65 Female Third-year student 10 years 

35 Male 

3.3 Data Collection Methods 

Table 3.3 Summary of Data Collection Methods 

Instrument Function Elicitation 

format 

Response 

format 

Quantitative 

or Qualitative 

Questionnaire To investigate 

teachers’ and 

students’ beliefs 

about interactions 

in non-English 

majored large 

classes 

45 questions 

with five-

point scale 

Written Quantitative 

Interview To obtain deeper 

understanding about 

teachers’ and 

students’ beliefs 

about classroom 

interactions  

Open-ended 

questions 

Verbal Qualitative 

Observation:  To identify features Natural Verbal Qualitative 
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Audio 

recording 

of classroom 

interactions in non-

English majored 

large classes and 

examine how the 

acutual classroom 

interactions 

correspond to 

teachers and 

students’ beliefs 

about classroom 

interactions.  

recording 

3.4 Research Methods on Classroom Interactions  

It can be seen from the literature that most classroom interaction studies used 

audio or video recordings for data collection. Usually, the audio transcripts serve 

the purpose of linguistic and content analysis whereas video recordings reveal 

gestures and non-linguistic factors. In this study, sociocultural discourse analysis 

(Mercer, 2004) was adopted.   

3.5 Data Analysis  

The process of data analysis from questionnaires started first, then the 

interviews and finally the audio recordings. Data from questionnaire was calculated 

for reliability efficient, mean, max, and percentages. The questionnaire items were 

arranged into clusters with each cluster representing a subtheme of classroom 

interactions such as the roles of teachers, the roles of students, the roles the first 

language of, and so on.  

3.6 Research Reliability and Validity  

Table 3.5 Cronbach's Alpha Reliability Analysis of Clusters of Teachers' and  

 Students’ responses 

 

Cluster 

Cronbach's Alpha 
Minimum Corrected Item-

Total Correlation 
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Teachers 

(T) 

Students 

(S) 

Teachers 

(T) 

Students  

(S) 

1. Class size and 

classroom interactions 

0.906 0.937 0.335 0.454 

2. Roles of teachers in 

classroom interactions in 

large classes 

0.908 0.944 0.447 0.520 

3. Roles of students in 

interactions in large 

classes 

0.903 0.926 0.490 0.468 

 4. Roles of the target 

language 

0.879 0.951 0.535 0.797 

 5. Roles of the first 

language 

0.837 0.803 0.585 0.546 

3.7 Ethical Considerations  

To ensure the participants’ identities were not revealed in this current study and 

that their ideas were not jeopardized, the researcher at the very beginning of the 

study informed the participants carefully of the purposes of the study and confirmed 

with them that no names or any information about them would be disclosed. During 

the data collection process, the researcher kept in mind that she was not a classroom 

teacher and she could not force students to do any tasks beside the mere data 

collection for the study purpose.   

3.8 Summary  

This chapter presented the design of the study. It justified why a combination of 

both quantitative and qualitative approaches was used in the current study. The 

chapter also described in details the research participants. Three instruments of 

collecting data which were questionnaire, interviews and observation with audio 

recordings were reported. Measures taken to enhance research reliability and 

validity were described. The next chapter will discuss the findings. 
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CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION 

4.1 Introduction  

This chapter presents the findings and discussion for the study entitled, 

“Teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions in large non-English 

majored classes in Ho Chi Minh city”. The data collected from questionnaire for 

teachers, questionnaire for students, interviews with both teachers and students as 

well as audio recordings of classroom interactions were analyzed in these key 

themes: teachers’ and students’ beliefs of classroom interactions in non-English 

majored large classes, similarities and differences between teachers’ and students’ 

beliefs about classroom interactions, and how their beliefs correspond to their actual 

practice of classroom interactions.  

4.2 Findings 

Table 4.1: Mean Scores of All Questionnaire Clusters 

Factor (Cluster) 

Mean 

T 

(N=100) 

S 

(N=100) 

1. Class Size and Classroom Interactions 4.25 4.11 

2. Roles of Teachers in Classroom Interactions in Large 

Classes 
4.22 4.04 

3. Roles of Students in Interactions in Large Classes 4.23 4.06 

4. Roles of the Target Language in Classroom Interactions 4.13 4.10 

5. Roles of the First Language in Classroom Interactions 4.14 4.13 

4.2.1Teachers’ and Students’ beliefs about Class Size and Classroom 

Interactions  

With regards to class size and interactions, Jin and Cortazzi (2013) pointed out 

that large class size can cause a lot of problems for classroom management and 

effective interactions. To find out teachers and students’ beliefs about this factor, a 

questionnaire was given to 100 teachers and another to 100 students.  
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Table 4.2: Teachers' and Students’ beliefs about Class Size and Classroom 

Interactions 

4.2.2 Teachers’ and Students’ beliefs about the Roles of Teachers in 

Classroom Interactions in Large Classes  

Table 4.3: Teachers' and Students’ beliefs about the Roles of Teachers in 

Interactions in Large Classes 

Excerpt 1: The Role of Teacher in Monitoring Class Discussion  

The students in the following excerpt were doing a task provided in the 

textbook. They were discussing the qualities of a good manager. The teacher was 

monitoring the discussion.  

Teacher: Now, which one do you think is the most important? You, please! 

Student 1: Uhm, I think it …..ability.  

Teacher: Why? 

Student 1: I think when you believe someone, you give chance …..for someone 

   who can develop himself/herself.  

Teacher: Ok, now the other. You, please!  

Student 2: I think listening to other suggestions of staff is the best because 

when you listen to others, you can find the best choice to solve the 

problems.  

Teacher: Ok, good. Another idea? You, please!  

Student 3: I think, I’m going to…….  

Teacher: Ok. Good, good. Another idea? You, please! Student 4: Uhm…  

Teacher: Which one do you choose?  

Student 4: I think communicating with colleague clearly… Teacher: Why?  

Student 4: When you have good communication, you can share ideas to 

 someone  

Teacher: You share your ideas to others, and then they will understand what 

you mean, and then they will follow well. Ok. Now, the other. You, 

please!  

Student 5: I think listen to other suggestions is the best because it makes that 

 easy to comment in our work.  

Teacher: Ok. How about you?  

As the teacher called students individually, the interaction went in the direction 

of teacher-students. As a result, the utterance produced by teacher doubled that of 

students. However, the teacher lines prompted students to produce more English 

and to contribute to the discussion. The pattern of classroom interaction in this 

excerpt is that of IRF (Initiation, Response, Feedback) (Walsh, 2011). The teacher 

controlled the interaction by calling each student to talk and put questions for 
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students to answer. The teacher had the control of the pattern of communication by 

managing both the topic of conversation and turn-taking to ensure that the class was 

following and that everyone understood and had a turn in the flow of the discourse. 

Feedback of the teacher in this excerpt included praises, comments and elaborating 

question words such as “ why” to facilitate students’ talk. As all the questions put 

by the teacher were in English, they prompted the answers in English by students. 

The management of the teacher to the interaction is also illustrated in the use of the 

expression “You, please” which appeared five times in the excerpt above.  

4.2.3 Teachers’ and Students’ beliefs about the Roles of Students in 

Interactions in Large Classes  

Table 4.4: Teachers' and Students’ beliefs about the Roles of Students in 

Classroom Interactions 

4.2.4 Teachers’ and Students’ beliefs about the Roles of the Target 

Language in Classroom Interactions  

Clearly, English use is the goal of any EFL classes. To find out the beliefs of 

teachers and students about the roles of the target language in classroom 

interactions, a questionnaire was given to both teachers and students. Data are 

presented in Table 4.5 below.  

Table 4.5: Teachers' and Students’ beliefs about the Roles of the Target 

Language in Classroom Interactions 

4.2.5 Teachers’ and Students’ beliefs about the Roles of the First 

Language in Classroom Interactions  

Despite the fact that the classes have to use English, the role of Vietnamese 

cannot be ignored. Data from the questionnaires regarding teachers and students’ 

beliefs about Vietnamese in classroom interactions are presented in the following 

table.  

Table 4.6: Teachers' and Students’ beliefs about the Roles of the First 

Language in Classroom Interactions 

Statements 

(N of Teachers = 100; N of Students = 100) 

Strongly 

Disagree 

Disagree 

(2) 

Neutral 

(3) 
Agree 

(4) 

Strongl

y 
Mean 



14 

 

(1) Agree 

(5) 

T S T S T S T S T S T S 

41. The first language 

helps students to think 

in learning English. 

0 0 0 0 4 3 65 73 31 24 4.27 4.21 

42. Ther first language 

should be used 

sometimes by the 

teacher in large non-

English majored  

classes to help students 

understand clearly 

abstract concepts. 

0 0 0 0 0 0 28 30 72 70 4.72 4.7 

43. Students should 

not be allowed to use 

the language in large 

non-English majored 

classes. 

0 0 4 0 65 76 31 18 0 6 3.27 3.3 

44. Students can use 

the first language to 

mediate the thinking 

process of learning 

when interacting with 

teachers and more 

capable peers. 

0 0 0 0 30 29 68 70 2 1 3.72 3.72 

45. Teachers can use a 

mixture of the two 

languages in the 

process of teaching in 

large classes for non 

English majors. 

0 0 0 0 3 3 24 24 73 73 4.7 4.7 
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A significant characteristic of large non-majored classes in Vietnam is that 

teachers and students share the same mother tongue, the language of instruction and 

communication. Therefore, it is undeniable that the role of Vietnamese language in 

leanring English cannot be ignored. The data in Table 4.6 above indicate that there 

are minimal differences between teachers' and students' evaluation relating to the 

roles of Vietnamese. For example, the statement “The first language helps students 

to think in learning English” had a mean score of 4.27 for teachers and 4.21 for 

students. The use of the mother was appreciated by both groups of teachers and 

students to understand clearly abstract concepts (M=4.72 and M=4.7 respectively). 

4.3 Discussion on Data from Questionnaires and Interviews  

4.3.1 Similarities in Teachers’ and Students’ beliefs about Classroom 

Interactions in Large Non-English Majored Classes  

This section discusses the similarities and differences in teachers’ and students’ 

beliefs about classroom interactions in larege non-English majored classes as 

reported in the questionnaires and interviews presented section 4.2 in the light of 

interactionism and sociocultural theory.  

4.3.2Differences in Teachers’ and Students’ beliefs about Classroom 

Interactions in Large Non-English Majored Classes  

Data from questionnaires and interviews represent some differences in the two 

groups’ beliefs about classroom interactions.  

4.4 Discussion on Data from Audio Recordings of Classroom Interactions  

Teacher-students interactions  

Analysis of the audio-recording of the class observation in this study reveals 

that teacher-students interaction featured various types of negative feedback, 

positive evidence and considerable reliance on interactional routines such as 

elicitation, non-corrective repetition, drilling and reinforcement (Tognini, 2007).   

Interactions as reciprocal knowledge construction  

The extracted excerpts give evidence of the collective sharing of linguistic 

knowledge and specialized knowledge.  

Interactions for language input and output  
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Interactionism emphasizes interactions for language input and output (Ellis (1985)  . 

It was found that interactions were the discourse  jointly constructed by peer both 

language input and output in this study.  

Student-student/peer interactions  

Peers could provide the needed language expressions, assist each other in task 

completing and problem solving.  

The use of the first language in classroom interactions  

The recordings of classroom interactions reiterate the findings by Lê and McDonald 

(2004) that the first language was used by students to negotiate task planning and 

procedure, to share understanding, and to help each other with unfamiliar English 

words.  

4.5 Summary  

This chapter presented data from questionnaires for teachers and students, 

interviews with teachers and students, and audio recordings of classroom 

interactions. It tried to answer the research questions pointing out the similarities 

and differences in teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions. 

Analysis of classroom recordings displayed the actual patterns of classroom 

interactions and how both the first and the target language were used. Data from the 

audio recordings served to verify teachers and students’ beliefs about classroom 

interactions. Both sociocultural theory and interactionism were employed to analyze 

the transcript of classroom recordings. The next chapter will summarize the key 

findings of the study and provide implications. 

 

CHAPTER 5: CONCLUSION, IMPLICATIONS, LIMITATIONS, AND 

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY 

5.1 Summary of the Key Findings  

This section summarizes the key findings of the current study. The research was 

set out with the objectives to find out the similarities and differences in teachers’ 

and students’ beliefs about classroom interactions in large non-English majored 

classes and how teachers’ and students’ beliefs about classroom interactions 
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correspond to their actual practice. Data were collected from questionnaires for 

teachers and students, interviews and audio-recordings of classroom interactions. 

Regarding the similarities in teachers’ and students’ beliefs about classroom 

interactions, the findings reveal that first of all, both teachers and students reported 

that they believed that classroom interactions involved talks between teachers and 

students with nearly equal mean scores for both groups (M=4.83 and 4.80 for 

teachers and students respectively). Besides, teachers and students similarly 

considered that classroom interactions in large non-English majored classes are 

limited because teachers are usually unable to manage classroom interactions 

(M=4.55 and M=4.53 for both groups). The two groups similarly agreed that 

teachers should scaffold students (M=4.84 and M=4.78). They further explained in 

the interviews that the most considerable drawbacks of large classes is that they 

limit the interactions in the classroom. Secondly, the both groups gave nearly equal 

evaluation for the passive roles of students in classroom interactions in large classes 

(M=4.81 and 4.80 accordingly). Thirdly, teachers as well as teachers’ responses 

achieved almost the same mean scores of 4.7 and 4.6 for the statement mentioning 

that modified input created within classroom interactions can be facilitating in 

explaining linguistic forms for learners. In the interviews, all the teachers and 

students again confirmed that students should work in pairs or groups and received 

guidance from teachers.Fourthly, the mean score of the responses on the roles of the 

target language in classroom interactions for both groups stood at 4.52 because they 

thought that language is used to provoke thoughts and lead learners to move to new 

zones of proximal development. In the interviews, all the teachers and students 

confirmed the important role and the necessity of the use of the target language in 

the classrooms to develop communicative competence of students. Lastly, all 

teachers and students in the survey agreed that students can use the mother language 

to mediate the thinking process of learning when interacting with teachers and more 

capable peers (M=3.72 for both groups).  

As for differences, firstly, with regards to classroom interactions and size, the 

surveyed teachers tended to think that students can learn from other peers through 
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interactions (M=4.39) whereas the mean score for this statement achieved M=4.0 

for students’ responses in the survey.  

Secondly, teachers tended to value teacher-centredness and their dominant roles 

in class (M=4.18) and guided students (M= 4.29) more than students. Students 

however expected teachers to scaffold them (M=4.78) and to provide language 

input (M=4.21). In the interviews, some students said that they needed more 

prompts, hints from teachers and expected them to create exciting learning 

environments for more interactions. Thirdly, teachers were more in favour of peer 

interactions in non-English majored large classes. Their responses achieved a mean 

score of 4.77 whereas those of students at 4.33. Moreover, the surveyed teachers 

and students’ responses achieved the mean scores of 3.76 and 3.0 for the statement 

that interactions lead to development of cognition and language learning with the 

higher mean score for teachers’ responses. Fourthly, the belief that only the target 

language should be used in the classrooms obtained a mean score of 4.52 from 

teachers’ responses whereas it was only 3.52 for students’ answers. Fifthly, all 

interviewed teachers except one rejected the use of the first language in the 

classroom and one student said that the first language should be used limitedly.  

Another key finding of the study comes from the audio-recordings of classroom 

interactions. The excerpts from the classroom audio recordings in this study show 

that features of elicitation, non-corrective repetition and reinforcement were present 

in all excerpts except excerpts 6,7 and 8. The reciprocal interaction between 

teachers and students show the use of prompting questions such as why, what else, 

how about you or teachers used unfinished sentences so that students could 

continue. Clearly, the recordings reflect teachers’ beliefs of the dominant roles of 

teachers in managing classroom interactions. The interaction patterns include a 

three-part sequential IRE (Initiation, Response, Evaluation) exchange (Sinclair & 

Coulthard, 1975; Walsh, 2012). Usually, the teacher elicited information (I) from 

students in order to ascertain whether they understand or are able to do the task. The 

students then provide a brief response (R). The teacher then evaluates the student’s 

response (E). Additionally, the transcripts of classroom interactions confirm 
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teachers’ and students’ belief that in large classes pair work and group work were 

employed to provide opportunities for students to interact. However, there was 

mismatch between what teachers believe and what they actually do in classroom 

interactions. Despite the fact both teachers and students highly appreciated the 

opportunities for students to use the target language in the class, the audio 

recordings generally indicate that teachers took a lot of turns in classroom 

interactions in the process of managing interactions by eliciting students and 

engaging students in the discussions. In many recorded excerpts, the turns of 

teachers’ talk were much longer than students. The extracted excerpts also give 

evidence of the collective sharing of linguistic knowledge in terms of vocabulary, 

prepositions and specialized knowledge of students in the field of business and 

economics. In fact, both teachers and students highly believed that language should 

be used to provoke thoughts and lead learners to move to new zones of proximal 

development as reported in the questionnaires. The excerpts again show evidence to 

confirm that through talks, students mediated peers to understand the concepts in 

the given tasks and to be able to give ideas to contribute to the discussions. The 

recordings reflect teachers’ and students’ strong belief about the use of the first 

language in the process of learning the target language in the survey (excerpts 16, 

17 and 18). The use of L1 in the excerpts reduces the opportunities of students to 

practice L2 but it facilitated the thinking process to complete the given tasks by 

students.  

5.2 Implications  

From the findings of the current study, the following implications are put 

forward to promote interactions in large non-English majored classes for non 

English majors.  

Firstly, regarding beliefs of teachers and students about classroom interactions 

in large non-English majored classes, as both teachers and students had high 

agreement with the talks between teachers and students and between students, 

classroom activities therefore should be based on the principles of the 
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communicative approach. In addition, the roles of teachers and students should be 

those of mediators in conversations, following the principles of sociocultural theory.  

As students in the study thought that they needed guiding and scaffolding 

questions from teachers, teachers therefore should learn how to scaffold students by 

providing support to students when necessary and withdraw assistance so that 

students can eventually be independent to do their tasks. In the interviews, most 

students said that they needed more prompts and hints from teachers. Thus, teachers 

therefore in conversations with students should use the techniques of prompting and 

giving hints to students.  

Data from the questionnaires also reveal that more teachers appreciated the 

roles of the first language than students in this study. Teachers therefore need to 

moderate their use of the first language. As for teachers, it is advisable that teachers 

should use the target language to motivate students to use the language in the 

classroom. One way to carry this out is that during classroom interactions, teachers 

should not take long turns in classroom interactions to save the opportunities and 

time for students to talk.  

The student participants in this study held beliefs in interactions with peers in 

classroom. The finding indicates that students should make good use of the 

opportunities to talk to peers when assigned to work in pairs or groups. However, 

they should be taught the strategies to conduct peer interactions, for example, turn 

talking, scaffolding, explaining and giving feedback.  

Another implication is that beliefs and actual practice may be different. What 

teachers believe about classroom interactions may not guarantee that they will know 

how to manage classroom interactions. Teachers should reflect on their language 

use in facilitating as well as monitoring their classes to find out effective ways to 

enhance classroom interactions. Similarly, strong beliefs about effective classroom 

interactions may not guarantee that students will communicate well in the 

classroom. They therefore should learn the ways to start, maintain, and end 

discussions.  
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Secondly, regarding data of the audio-transcript, it is clear from the study 

findings that classroom interactions are beneficial to students’ learning in many 

ways. They mediate the thinking process, provide opportunities for practicing the 

target language and serve as tools to complete the given tasks. Students thus need to 

take opportunities to participate in classroom interactions. Besides, students should 

prioritize to use the target language in classroom interactions but when necessary 

they can rely on the first language to deal with challenges that are beyond their 

levels because the first language can serve as a mediating tool. In addition, to 

produce long turns of English speaking, students should learn expressions to present 

their ideas. During classroom interactions, teachers and other peers can help with 

the given tasks by explaining concepts, providing necessary words in the target 

language and constructing knowledge of the given tasks. In this sense, they should 

know how to ask for assistance in the target language to make classroom 

interactions more effective.  

The transcript of this study shows that sometimes, teachers were just too eager 

to explain to students. As a result, they use long turns of speaking to give details for 

an issue. Teachers therefore need to learn how to give clear and succinct 

explanations. The transcripts also show that features of elicitation, non-corrective 

repetition, and reinforcement were present most excerpts. For these techniques to be 

used effectively, teachers and students should learn how to use them adequately.  

The current study findings may be of interest to administrators or even textbook 

designers. As teachers and students benefit from classroom interactions and that 

large size classes may cause difficulties to both teachers and students as revealed in 

the results from the questionnaire and interviews. Administrators should reduce the 

number of students in each class to facilitate classroom interactions. Administrators 

also need to hold workshops for both teachers and students on techniques of 

managing classroom interactions so that interactions in classes can take place 

effectively.  

As for textbook designers, classroom interactions are an indispensible part of 

teaching and learning. Tasks from textbooks, to certain extent, influence the ways 
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teachers and students talk. Therefore, if the purpose of a task is to practice a pattern 

of interaction, then there should be a model, for example, a model of interaction of a 

problem-solving task. Furthermore, for students to be more active in classroom 

interactions, textbook activities should target at eliciting students’ talks.  

5.3 Limitations  

Despite the fact that the sample of the current study involved 200 participants, 

the findings of the study might not be generalized to other contexts where 

participants’ backgrounds are different. The reliability of data from questionnaire 

and interviews depended on the research participants’ consciousness in completing 

the questionnaires and answering the interview questions. The research site was a 

city in Vietnam. Other teaching and learning environments might influence the 

ways participants give their answers on their beliefs of classroom interactions. 

Another limitation of the study lies in the design of the questionnaire. It can be 

understood that all the statements in the questionnaire relate to classroom 

interactions; however, some statements need some more specific information to 

relate to the main theme of each cluster of the questionnaire as well to reflect the 

concepts of the theories used as the conceptual framework in the study. Even 

though the items were translated into Vietnamese in the data collection, 

understanding of the participants, especially, student participants, who may not be 

familiar with those concepts in English language teaching and learning, of the 

questionnaire items might not completely accurate.  

5.4 Suggestions for further study  

Future research may focus on how teachers’ and students’ beliefs about 

classroom interactions may change according to contexts of teaching and learning. 

Besides, how their beliefs are actualized in specific language skill teaching and 

learning need further investigation. Whether teachers’ and students’ beliefs about 

classroom interactions change over time is another topic for further study. Such 

factors as reflections of students and the process of how teachers and other students 

mediate their thinking process in completing the given tasks. Factors that affect the 

length of talk turns of teachers and students are worth investigating.  
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5.5 Conclusion  

The current study examined teachers and students’ beliefs about classroom 

interactions, more specifically investigating the roles of teachers and peers in the 

classroom interactions. Additionally, it studied the roles of the first language and 

English and how they mediated the thinking process of students when they 

interacted in classrooms to complete given tasks. To achieve these objectives, a 

triangulation of questionnaire, interview and audio recording were used for data 

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

epistemology, and axiology.  

Firstly, “An ontology is a (knowledge) representation that provides a shared and 

common understanding of a domain” (Baker, Chung & Herman, 2012, p.5). In other 

words, ontology refers to the study of the existence, nature, or being of a certain 

entity. Ontology which indicates the study of how something existed, its nature, or 

being, usually answers the question ‘what’. The current study tried to find out the 

beliefs about the roles of teachers, peers and the two languages: English and 

Vietnamese in classroom interactions. The findings indicate the similarities and 

differences in teachers’ and students’ beliefs on classroom interactions. Specifically, 

both groups considered that classroom interactions in large non-English majored 

classes were limited because students did not have a lot of opportunities for 

speaking. The two groups also agreed that teacher should talk less to give speaking 

opportunities to students. Teachers as well as students stated that the use of L1 or 

L2 can provoke thoughts and mediate the thinking process of learning English. 

However, teachers valued teacher-centredness and their dominant roles in class 

more than students. In addition, the study reused the domain knowledge of 

sociocultural theory as well as studies on classroom interactions to dwell into 

features of classroom interactions such as the roles of teachers in managing 

classroom, how language mediates learning English and how peer interaction takes 

place to assist students in completing given tasks. The findings show that teacher-

students interactions followed IRF patterns and there was coconstruction of 

knowledge in peer interactions.  
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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. The knowledge in the 

current study is the knowing of interaction beliefs and practices manifested by 

teachers and students classroom conditions. By deduction from the statistics by 

means of questionnaire, and interview transcript, comparison was made to draw out 

similarities and differences in teachers and students’ beliefs about factors 

influencing classroom interactions. Audio recordings of classroom talks were used 

to infer what constituted actual classroom interactions. It is worth knowing teachers 

and students’ cognitions because those shape their behaviors in practice in 

classroom, more specifically, in this study, their interactions. The triangulation of 

the three data collection methods revealed that most of teachers’ and students’ 

beliefs of classroom interactions match with their practice. However, it can be said 

that due to the influence of the Vietnamese culture which gives high power and 

control to teachers, their roles in interactions were dominant even though teacher 

indicated in the questionnaire that the role of peer interaction was of great 

importance. The recordings also show that in incidents where the teacher did not 

join the interactions, peers took rather equal turns and their roles were to make 

collective efforts by using both L1 and L2 to complete the given tasks.  

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. As an ESP teacher teaching large 

classes for many years, I have witnessed incidents when classroom interactions 

failed and witnessed time when not all students in a mixed-level class understood 

what the teacher said. As a result, I believed that sometimes teachers had to rely on 

L1 and took class time to explain and manage classroom interactions. However, this 

way of management consumed lots of student talking time. Also, the Vietnamese 
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cultural value of the hierachial power in classroom with more for the teachers has 

inspired me to explore if this was the case in other classrooms. 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. It is therefore suggested that 

teachers should value the use of both languages in large classes for non-English 

majored students because it is not always the target of practicing L2 but to 

understand the concepts related to their majors in these classes. The teacher’s 

talking time in many cases recorded in this study managed students’ interactions 

and supported them to complete their tasks but took away students’ talking time. 

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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