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QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM 

 THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  LÊ THỊ NGỌC THÚY             

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 15/10/1976           

4. Nơi sinh: Thanh Hóa 

    5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1990/SĐH ngày 22/11/2006  của Giám đốc Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không 

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức" 

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục    

9. Mã số: 62 14 05 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TS Đặng Thành Hưng; GS.TS Nguyễn Lộc 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

1.  Luận án đã xây dựng được luận cứ khoa học cho việc quản lý nhà trường tiểu học theo tiếp cận văn 
hóa tổ chức.2. Xây dựng được cơ sở lý luận của nội dung quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa tổ 
chức.3. Trên cơ sở dựa vào các Chuẩn, luận án đã đưa ra được những nguyên tắc định hướng, cách 
thức vận hành và nội dung bộ tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam giúp cho các nhà 
quản lý sử dụng làm công cụ quản lý ở cấp trường. 4. Đề xuất được 03 giải pháp quản lý nhà trường 
theo tiếp cận văn hóa tổ chức có tính chất là cần thiết, hợp lý và khả thi. Bao gồm: Bồi dưỡng, rèn luyện 
và nâng cao nhận thức cho các lực lượng sư phạm- xã hội về vấn đề văn hóa nhà trường; Các nhà quản 
lý giáo dục sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường tiểu học như là công cụ để quản lý nhà 
trường; Lãnh đạo nhà trường khai thác cung ứng các nguồn lực để phát triển nhà trường tiểu học có văn 
hóa lành mạnh và hiệu quả.5. Các giải pháp đã thể hiện cụ thể ở mục đích, ý nghĩa; nội dung, quy trình 
và các điều kiện thực hiện làm tăng hiệu quả quản lý nhà trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa tổ chức. 
6. Qua khảo nghiệm lấy ý kiến chuyên gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà quản lý giáo 
dục ở một số cấp Sở, phòng, trường tiểu học và giáo viên về tính hợp lý, tính cần thiết, tính khả thi của Bộ tiêu 
chí và các giải pháp; Kết quả thử nghiệm Bộ tiêu chí ở 03 trường như: Quan Hoa, Trần Quốc Toản và Trần 
Phú đã đưa ra được những sự phù hợp, tác dụng và phát triển nhằm góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả quản lý và có thể áp dụng cho một số trường tiểu học khác. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Các kết quả nghiên cứu đã đạt được có khả năng ứng dụng trong thực tiễn để đổi mới quản lý nhà 
trường tiểu học. Với Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường tiểu học sẽ trở thành một công cụ góp phần 
đánh giá hiệu quả nhà trường và đưa ra một hướng quản lý mới cho các nhà quản lý giáo dục. Kết quả 
triển khai bước đầu về quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa tổ chức đã được thực hiện tại các 
trường tiểu học: Quan Hoa, Trần Quốc Toản và Trần Phú, sau đó sẽ còn có thể áp dụng cho những 
trường tiểu học Việt Nam nói riêng và các nhà trường phổ thông nói chung. Luận án có ý nghĩa cấp thiết 
nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Nhà nước về đổi mới quản lý nhà trường bằng văn hóa nhằm 
gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tạo ra sự phát triển bền vững và hiệu quả. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
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Các kết quả nghiên cứu của luận án gợi mở nhiều khả năng, hướng nghiên cứu tiếp theo về quản lý nhà 
trường theo tiếp cận văn hóa tổ chức:  

1. Xây dựng một tổ chức học hỏi và hợp tác trong nhà trường phổ thông. 

2. Xây dựng và  chuẩn hóa các bộ Test đo lường đánh giá văn hóa nhà trường phổ thông 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Lê Thị Ngọc Thúy, Vương Hồng Hạnh (2011), “Quản lý văn hoá nhà trường tiểu học Việt Nam”, Tạp chí 
Quản lý Giáo dục ( 21), tr.30- 34. 
- Lê Thị Ngọc Thúy (2011), “Một số tiêu chí của văn hoá nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm 
hiệu quả”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (68), tr. 46- 48. 
- Lê Thị Ngọc Thúy (2011), “Một số giải pháp phát triển văn hoá nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan 
điểm hiệu quả”, Tạp chí Giáo dục (264-kỳ 2), tr. 27- 29. 
 


