
PHẠM NGỌC KHÁNH LY, OBAID HAMID. 2013, Beginning EFL teachers’ beliefs about quality 

questions and their questioning practices, Tạp chí Teacher Development, Volume 17, Number 2 

Xuất phát từ thực tiễn còn ít nghiên cứu về mối tương quan giữa niềm tin của giáo viên và thực tiễn hoạt động 

giảng dạy của họ ở Việt Nam, tôi tiến hành nghiên cứu này để làm rõ mối quan hệ giữa niềm tin của giáo viên 

trẻ về câu hỏi có chất lượng và hành vi đặt câu hỏi, cụ thể về bốn nội dung: mục đích, nội dung trọng tâm, trình 

độ nhận thức của học sinh, cấu trúc và từ vựng. 13 giáo viên dạy tiếng Anh tại trường Đại học Quốc gia Hà 

Nội- Việt Nam là đối tượng nghiên cứu. Các dữ liệu định tính được thu thập thông qua bảng câu hỏi mở, thông 

tin trong quá trình quan sát lớp học được xử lý theo phương pháp phân tích nội dung. Từ đó, kết quả nghiên 

cứu chỉ ra rằng cho dù nhìn chung có sự đồng nhất giữa niềm tin và thực tiễn giảng dạy, vẫn còn tồn tại một số 

khác biệt- từ mức độ vừa phải cho đến rất rõ rệt trong bốn nội dung được xem xét.  Những kết quả trên đây hi 

vọng đóng góp thêm vào nền tảng lý thuyết về mối quan hệ giữa niềm tin của giáo viên và thực tiễn giảng dạy 

nói chung cũng như cách thực hành đặt câu hỏi nói riêng, đồng thời giúp giáo viên trẻ nâng cao chất lượng đặt 

câu hỏi trong lớp học.  

Motivated by the scarcity of research that examines the impact of teacher beliefs on their actual practices in 

Vietnam, this study investigated the relationship between teachers’ beliefs about quality questions and their 

questioning behaviours in terms of questioning purposes, content focus, students’ cognitive level, wording and 

syntax. Thirteen beginning EFL (English as a foreign language) teachers working at Vietnam National 

University participated in the study. Qualitative data was collected by means of an open-ended questionnaire 

survey and classroom observation were analysed using qualitative content analysis. Findings showed that 

although there was a general congruence between teachers’ beliefs and practices, there were discrepancies — 

from moderate to substantial — between what the teachers believed and what they actually did in the class 

with respect to the four specified features. While much more research is required to understand the links 

between EFL teachers’ beliefs and practices about quality questions in Vietnam and other EFL contexts, it is 

expected that the findings will help beginning teachers to improve their questioning practices and contribute to 

the literature.  
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