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PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI  

THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 
 

Cao Thị Cúc1      

TÓM TẮT 

Hoạt động chơi đóng vai theo chủ đề là một trong những con đường cơ bản 

nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo. Kết quả nghiên cứu thực trạng biểu hiện 

tính tích cực của trẻ 5 - 6 tuổi trong quá trình chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề ở 5 

trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hoá cho thấy, tuy phần lớn trẻ tỏ ra 

thích thú với hoạt động chơi nhưng còn nhiều trẻ tham gia chơi một cách thụ động, ít 

sáng kiến và dễ bị phân tán bởi các tác động bên ngoài. Để phát huy tính tích cực của 

trẻ thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, giáo viên mầm non cần nhận thức đúng đắn 

về những cơ sở hình thành tính tích cực và có biện pháp tác động phù hợp đến trẻ trong 

quá trình tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi.  

 Từ khoá: Tính tích cực, trò chơi đóng vai theo chủ đề 

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ       

Trong sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay, phát huy tính tích cực (TTC) trong 

hoạt động nói chung là phương hướng trọng tâm của tư tưởng đổi mới. Nâng cao TTC, 

tính độc lập trong hoạt động là yêu cầu cơ bản để đảm bảo mục đích đào tạo những con 

người tự chủ, năng động, sáng tạo. Có thể coi TTC như một điều kiện, đồng thời là kết 

quả của sự phát triển nhân cách thế hệ trẻ. 

TTC cần được hình thành từ lứa tuổi nhỏ, đặc biệt là vào giai đoạn mẫu giáo lớn  

nhằm chuẩn bị cho trẻ thích ứng nhanh chóng với những hình thức học tập mới mẻ, đa 

dạng một cách hiệu quả khi vào tiểu học. Theo các nhà tâm lý- giáo dục trẻ em, có thể 

phát huy TTC cho trẻ mẫu giáo (MG)  thông qua nhiều hoạt động, trong đó vui chơi (mà 

trung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề) giữ vai trò là con đường cơ bản nhất. 

Hiện nay, các trường mầm non (MN) ở nước ta đang triển khai thực hiện đổi mới 

chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ, hướng vào việc xem trẻ là chủ thể của quá trình 

giáo dục, từ đó phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ trong các hoạt 

động. Theo đó, hoạt động vui chơi nói chung, trò chơi đóng vai theo chủ đề (TCĐVTCĐ) 

nói riêng cũng được đổi mới cả về hình thức và phương pháp tổ chức. Tuy nhiên, thực tế 

công tác giáo dục trẻ ở các trường MN trên địa bàn thành phố Thanh Hoá cho thấy, do 

nhận thức của giáo viên về vấn đề này chưa đầy đủ nên trong quá trình thực hiện còn 

thiếu sự thống nhất, phương pháp hướng dẫn hoạt động chơi của trẻ chưa phù hợp, môi 
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trường hoạt động, cơ sở vật chất còn nghèo nàn…đã dẫn đến việc trẻ chơi không thực sự 

hứng thú, say mê, hạn chế tính tích cực, chủ động, độc lập và sáng tạo của trẻ. Để khắc 

phục tình trạng này cần có sự nghiên cứu một cách cơ bản về quá trình tổ chức cho trẻ 

chơi trò chơi ĐVTCĐ, trên cơ sở đó tìm ra những biện pháp phát huy TTC của trẻ trong 

khi chơi một cách hiệu quả. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Thực trạng mức độ biểu hiện TTC của trẻ 5 - 6 tuổi trong quá trình chơi 

TCĐVTCĐ ở một số trường MN thành phố Thanh Hoá  

Với mục tiêu đánh giá thực trạng biểu hiện TTC của trẻ 5 - 6 tuổi trong quá trình 

chơi TCĐVTCĐ ở một số trường MN trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hiện nay, 

chúng tôi đã tiến hành quan sát quá trình chơi của 148 trẻ ở 5 lớp MG lớn của các trường 

MN: trường MN Đông Sơn, trường MN Đông Hương, trường MN Đông Vệ, trường MN 

Quảng Thắng, trường MN thực hành - Đại học Hồng Đức.  

Chúng tôi đánh giá TTC của trẻ thông qua 5 tiêu chí sau:  

+ Tiêu chí 1: Trẻ chủ động, tự nguyện tham gia vào các trò chơi. 

 + Tiêu chí 2: Trẻ có kỹ năng “đóng vai” thành thạo. 

 + Tiêu chí 3: Trẻ chơi độc lập, hứng thú, say mê. 

 + Tiêu chí 4: Trẻ thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo khi chơi. 

 + Tiêu chí 5: Trẻ chủ động hợp tác, chia sẻ với bạn, biết khắc phục những mâu 

thuẫn nảy sinh trong quá trình chơi. 

 Mỗi tiêu chí trên có 4 mức độ biểu hiện: tốt, khá, trung bình, yếu. 

 Chúng tôi quan sát nhiều lần (2-3 lần/tuần) quá trình trẻ chơi trong các nhóm 

chơi ở góc phân vai và ghi biên bản về mức độ biểu hiện TTC của mỗi trẻ. Để đảm bảo 

tính chính xác và khách quan của quá trình quan sát, chúng tôi chỉ ghi vào biên bản khi 

biểu hiện về TTC của trẻ theo các tiêu chí trên được lặp lại trong ít nhất 2 lần chơi phù 

hợp với một mức độ nhất định (tốt, khá, trung bình, yếu). 

 Kết quả thu được như sau: 
 

Các tiêu chí 

Mức độ 

Tốt (%) Khá (%) Trung bình (%) Yếu (%) 

Tiêu chí 1 10 20,4 64,5 5,1 

Tiêu chí 2 7,8 22,6 65,6 4,0 

Tiêu chí 3 5,5 33,2 51,8 9,5 

Tiêu chí 4 0,5 32,1 55,4 12,0 

Tiêu chí 5 1,2 27,5 56,6 14,7 

Thực trạng biểu hiện TTC ở trẻ 5 - 6 tuổi trong quá trình chơi  TCĐVTCĐ 

 Kết quả trên chứng tỏ rằng, trong các hoạt động chơi ĐVTCĐ mà chúng tôi quan 

sát được, đa số trẻ có biểu hiện TTC ở mức độ trung bình. Cụ thể là: 
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 - Tiêu chí 1 (TTC thể hiện trong việc trẻ chủ động, tự nguyện tham gia vào các 

trò chơi): Số trẻ tự nguyện, hăng hái tham gia vào trò chơi, chủ động bàn bạc ý kiến với 

bạn, chủ động nhận vai mà mình thích chỉ chiếm khoảng 30%; 54,5% trẻ tuy vui vẻ nhận 

vai chơi mà nhóm chơi phân công nhưng lại không chủ động bàn bạc, trao đổi với bạn. 

Đặc biệt, vẫn còn 5,1% số trẻ được quan sát còn bị động nhận vai do sự phân công của 

người khác. 

 - Tiêu chí 2 (TTC thể hiện ở kỹ năng “đóng vai” thành thạo): Nhờ những kinh 

nghiệm mà trẻ đã thu nhận được trong quá trình chơi TCĐVTCĐ ở lớp MG bé và MG 

nhỡ, đa số trẻ (96%) đã thực hiện được những yêu cầu cơ bản của vai chơi, việc mô 

phỏng hành động của vai khá giống thật và theo trình tự phù hợp với thực tế. Bên cạnh 

đó vẫn còn một số trẻ (4%) mới chỉ thể hiện được một mặt nào đó của vai chơi, còn bị 

bạn nhắc nhở trong quá trình chơi. Nhìn chung, sự kết hợp linh hoạt, hợp lý giữa hành 

động, lời nói, thái độ qua vai chơi còn chưa cao. Trẻ đã biết phản ánh hiểu biết của mình 

về cuộc sống xã hội vào vai chơi nhưng sự phản ánh đó còn máy móc, chưa phong phú, 

sinh động. 

 - Tiêu chí 3 (TTC thể hiện ở sự hứng thú, say mê, độc lập của trẻ trong quá trình 

chơi): Thực tế quan sát các giờ tổ chức hoạt động vui chơi ở lớp MG lớn cho thấy, tuy 

trẻ chủ động nhận vai chơi, có kỹ năng chơi phù hợp với vai mà mình đảm nhận nhưng 

việc duy trì hứng thú lâu dài đối với vai chơi lại không cao. Có đến 9,5% số trẻ bị phân 

tán chú ý trong khi chơi nhiều lần, nhiều trẻ bỏ dở vai chơi của mình khi bị thu hút bởi 

các nhóm chơi khác, chỉ khi các bạn cùng chơi nhắc nhở hoặc cô giáo đi đến trò chuyện 

với trẻ, tạo tình huống chơi mới...thì trẻ mới tập trung trở lại vào trò chơi. Phần lớn số trẻ 

đã hoàn thành vai chơi dù không thực sự thích thú, rất ít trẻ có biểu hiện tiếc nuối khi giờ 

chơi kết thúc. 

 - Tiêu chí 4 (TTC thể hiện ở mức độ sáng tạo của trẻ khi tham gia vào trò chơi): 

Những trẻ thể hiện được khả năng sáng tạo về nhiều mặt (tìm kiếm vật thay thế khi đồ 

chơi thiếu; có sáng kiến để mở rộng nội dung chơi, làm phong phú hành động chơi...) 

không nhiều (chỉ chiếm 32,6%). Vẫn có đến 12% trẻ bị phụ thuộc vào bạn cùng chơi mà 

không đưa ra được sáng kiến nào. 

 - Tiêu chí 5 (TTC thể hiện ở sự chủ động hợp tác, chia sẻ với bạn, biết khắc phục 

những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình chơi): Phần lớn trẻ đã biết trao đổi với bạn, có 

thái độ vui vẻ, hợp tác cùng nhau trong quá trình chơi. Tuy nhiên, rất ít trẻ thực sự chủ 

động quan tâm đến các vai chơi khác, đa số trẻ chỉ tích cực giao tiếp với bạn khi có sự 

gợi ý, khích lệ của giáo viên. Quan sát trẻ chơi trong góc phân vai cho thấy, còn có một 

số trẻ (chiếm 14,7%) rất ít hoặc không có sự bàn bạc, trao đổi với bạn trong quá trình 

chơi, những trẻ này thường lặng lẽ thực hiện công việc được giao mà không trò chuyện, 

chia sẻ cùng các bạn khác trong nhóm. Chẳng hạn, trong trò chơi “Nấu ăn”, trò chơi 

“Bán hàng”..., có những trẻ tự đi “mua hàng” (nhưng không trao đổi với “người bán 
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hàng” mà chỉ chọn hàng để vào giỏ, đưa “tiền” rồi về); khi “nấu ăn” cùng các bạn trẻ 

cũng không bàn bạc, chia sẻ ý tưởng về các “món ăn” mà lặng lẽ “nấu” theo ý mình... 

 Nhìn chung, qua quá trình quan sát hoạt động vui chơi của trẻ 5 - 6 tuổi ở 5 

trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, chúng tôi nhận thấy, tuy phần lớn 

trẻ tỏ ra thích thú với TCĐVTCĐ nhưng còn nhiều trẻ tham gia vào hoạt động chơi một 

cách thụ động, trẻ dễ bị phân tán bởi các tác động bên ngoài, ít có sáng kiến trong quá 

trình chơi. 

 Chúng tôi cho rằng, hiệu quả của việc tổ chức hoạt động vui chơi đối với quá 

trình giáo dục trẻ phát triển toàn diện nói chung và việc phát huy TTC ở trẻ nói riêng phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến một số yếu tố cơ bản như: 

 - Môi trường chơi (đồ dùng đồ chơi, diện tích góc chơi, cách sắp xếp không gian 

chơi trong góc...); 

 - Vốn kinh nghiệm của trẻ về chủ đề chơi, nội dung chơi; 

 - Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi của giáo viên mầm non (GVMN); 

 - Thái độ của GVMN với trẻ, “bầu không khí” của lớp học... 

 Qua quá trình quan sát trẻ chơi, kết hợp với nghiên cứu kế hoạch tổ chức hoạt 

động vui chơi của GVMN và cùng họ trao đổi, trò chuyện về việc tổ chức, hướng dẫn 

TCĐVTCĐ, chúng tôi nhận thấy các yếu tố kể trên ở một số trường mầm non thành phố 

Thanh Hoá vẫn chưa được đảm bảo đầy đủ. Đa số GVMN được hỏi đều thừa nhận rằng, 

trẻ MG lớn tuy có kỹ năng “đóng vai” thành thạo hơn trẻ MG bé và MG nhỡ nhưng khi 

chơi TCĐVTCĐ trẻ lại không thực sự hứng thú, chưa say mê “hoà mình” vào vai chơi. 

Nội dung chơi của trẻ rất ít được đổi mới mà thường lặp đi, lặp lại trong suốt cả tuần. 

Điều này đã tạo ra sự nhàm chán ở trẻ. Chẳng hạn, với chủ đề “Trường mầm non”, ở góc 

Phân vai trẻ chỉ chơi một số trò chơi đã quá quen thuộc từ lớp MG bé và MG nhỡ như: 

nấu ăn; bán hàng; bác sỹ khám bệnh... Nội dung chơi của trẻ cũng rất ít được mở rộng và 

nâng cao. Bên cạnh đó, GVMN lại chưa chú ý đúng mức đến việc tạo ra các tình huống 

chơi mới để khuyến khích ý tưởng sáng tạo của trẻ, chưa có sự tác động phù hợp để giúp 

trẻ làm phong phú nội dung chơi. Một số giáo viên còn có những cử chỉ, lời nói...thể 

hiện thái độ áp đặt đối với trẻ. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị “điều khiển”, dẫn tới 

không còn sự thân thiết, cởi mở với cô giáo khi chơi. Ngoài ra, đồ chơi ở góc phân vai ít 

và thiếu sự đa dạng, số trẻ trong lớp quá đông nhưng diện tích phòng học lại không đủ 

lớn đã làm hạn chế khả năng chơi linh hoạt và sáng tạo của trẻ. 

 2.2. Những kiến nghị nhằm phát huy TTC của trẻ 5 - 6 tuổi thông qua 

TCĐVTCĐ 

Để xây dựng được những biện pháp hiệu quả nhằm phát huy TTC của trẻ 5 - 6 

tuổi thông qua TCĐVTCĐ cần thiết phải có quá trình nghiên cứu một cách hệ thống, 

trên diện rộng nhằm đánh giá chính xác thực trạng mức độ biểu hiện TTC ở trẻ và 
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nguyên nhân của thực trạng đó. Kết quả khảo sát ở 5 lớp MG lớn thuộc các trường MN 

thành phố Thanh Hoá mới chỉ là đánh giá ban đầu về TTC của trẻ 5 - 6 tuổi. Dựa trên 

những đánh giá này, chúng tôi đưa ra một số đề xuất như sau: 

1- Cần chỉ đạo tổ chức việc giáo dục trẻ MN theo hướng tích cực hoá hoạt động 

của trẻ, coi biểu hiện TTC ở trẻ là một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá hiệu 

quả các hoạt động giáo dục trẻ MG ở trường MN (đặc biệt là hoạt động vui chơi). 

2- Phát huy TTC của trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động chơi ĐVTCĐ: 

+ Thiết kế và sắp xếp góc Phân vai với đồ chơi đa dạng, phong phú, hấp dẫn, làm 

nổi bật ý tưởng của mỗi chủ đề để kích thích trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi và 

linh hoạt, sáng tạo trong quá trình chơi; 

+ Hình thành ở trẻ những biểu tượng đầy đủ, đúng đắn về cuộc sống xung quanh 

nhằm khơi gợi ở trẻ mong muốn chơi một cách say mê, giúp trẻ chủ động, độc lập trong 

quá trình chơi, thể hiện vai chơi thành thạo; 

+ Giáo viên thường xuyên có những biện pháp tác động phù hợp để giúp trẻ duy 

trì hứng thú chơi, tích cực hoạt động phối hợp với bạn: tạo tình huống, gợi mở cho trẻ 

bày tỏ ý kiến của mình, lắng nghe ý kiến của bạn; khuyến khích trẻ tự tìm cách giải 

quyết những xung đột xảy ra trong quá trình chơi; điều chỉnh hoạt động phối hợp cùng 

nhau của trẻ khi chơi, đảm bảo để mỗi trẻ đều thấy được vai trò của mình trong nhóm 

chơi và tích cực hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công... 

+ Duy trì bầu không khí thân thiết, gắn bó, thẳng thắn, cởi mở...trong nhóm, lớp 

để tạo cho trẻ cảm giác an toàn, phấn khởi, tự tin, kích thích trẻ tích cực trải nghiệm, 

khám phá, mô phỏng thế giới xung quanh và nảy sinh các ý tưởng sáng tạo. 

Tóm lại, việc phát huy TTC cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua TCĐVTCĐ chỉ thực sự 

mang lại hiệu quả cao khi GVMN nhận thức đúng đắn về những cơ sở hình thành TTC 

và có biện pháp tác động phù hợp đến trẻ trong quá trình tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi 

nhằm góp phần hình thành ở trẻ khả năng hoạt động độc lập, tự chủ, tích cực, sáng tạo, 

chuẩn bị cho trẻ những điều kiện cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới ở 

trường tiểu học. 
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PROMOTING ACTIVENESS FOR CHILDREN AT THE AGE OF 5 – 
6 VIA  THEME – BASED ROLE PLAYS 

ABSTRACT 

 Theme-based activity is a role most basic way in promoting positive for 

preschoolers. Observe the play of children 5-6 years old in 5 kindergartens in Thanh 

Hoa city to see, most children enjoy the game plays on the themed. But also others 

participate passively, less innovative and easy to be distracted by the outside. To 

promote positive children through the game plays on the themed, teachers need 

awareness on the source of formation of positive and have measures impact children in 

the course of servants, guide chilren plays. 
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THỰC TRẠNG LÀM VIỆC  ĐỘC LẬP VỚI SÁCH CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THEO PHƯƠNG THỨC 

 ĐÀO TẠO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 

Hồ Thị Dung1 

TÓM TẮT 

Hoạt động học là một quá trình tiếp thu những kiến thức, rèn luyện kỹ năng và 
hình thành thái độ dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hoạt động học bao gồm một hệ 
thống các kĩ năng học tập, trong đó làm việc với sách là một kỹ năng quan trọng, dù là 
học bất cứ môn học nào, bất cứ giai đoạn lứa tuổi nào. Sách là một phương tiện – tài 
liệu học tập quan trọng nhất đối với người học, giúp sinh viên chủ động trong quá trình 
học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đứng trước yêu cầu đổi mới 

phương pháp dạy học đại học hiện nay theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của 
người học, đòi hỏi sinh viên phải thường xuyên làm việc độc lập với sách. Bài viết sau 
đây đi sâu nghiên cứu thực trạng làm việc độc lập với sách của sinh viên trường đại học 
Hồng Đức theo phương thức đào tạo tín chỉ  làm cơ sở đề xuất qui trình làm việc với 
sách trong các loại giờ tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong quá trình tự học, nâng cao 
kết quả dạy học trong các nhà trường.        

Từ khóa: Hoạt động học, làm việc với sách, đào tạo tín chỉ  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các trường đại học thực hiện đào tạo theo phương thức tín chỉ với 

phương châm giảm giờ lí thuyết, tăng thực hành, thảo luận cho sinh viên (SV). Phương 

thức học tập này có tính mềm dẻo, tạo sự chủ động, tích cực trong học tập của SV. 

Những  tri thức mà SV tiếp nhận được thông qua bài giảng không phải là duy nhất, đòi 

hỏi SV cần phải chủ động hơn trong việc tổ chức tự học, tự nghiên cứu. Ngoài ra, điều 

kiện học tập hiện nay của SV đã được cải thiện, năng lực học tập được nâng cao, động 

cơ học tập đã có những thay đổi, SV có xu hướng vượt ra khỏi chương trình giảng dạy 

và nội dung môn học bắt buộc để tìm kiếm tri thức sâu rộng. Một trong những nguồn tri 

thức phong phú nhất, phổ biến nhất, đáng tin cậy nhất là sách, báo, tạp chí và các tài liệu 

khác (chúng tôi gọi chung là sách.) 

Trong dạy học tại các trường chuyên nghiệp, sách được coi là nguồn tài liệu quan 

trọng nhất đối với cả giảng viên (GV) và SV trong giảng dạy và học tập. SV có thể sử 

dụng sách là phương tiện học tập trong tất cả các khâu của quá trình học tập. Giáo viên  

sử dụng sách để tổ chức, hướng dẫn SV hoàn thành các nhiệm vụ học tập thông qua hoạt 

động làm việc độc lập với sách. 

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Hồng Đức 
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Như vậy, làm việc với sách (LVVS) là hoạt động học có liên quan đến rất nhiều 
khâu của quá trình học tập. Trong mối quan hệ tương tác giữa người học với sách, người 
học cần phải luôn luôn suy nghĩ độc lập, tưởng tượng và điều quan trọng là phải có được 
quan điểm riêng có cơ sở. LVVS được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, khoa học 
theo những quy trình nhất định, sẽ rèn luyện cho người học những phẩm chất quan trọng 
như: tính nề nếp, ý thức kỉ luật, cần cù, chịu khó, phương pháp suy nghĩ dựa trên những 
căn cứ xác thực, khả năng phán đoán, dự báo. Những phẩm chất trên là hành trang quan 
trọng cho người học trong quá trình sống và học tập, lao động trong một xã hội luôn luôn 
đổi mới. 

Qua thực tiễn hiện nay chúng tôi nhận thấy, sinh viên trong quá trình học tập đã 
có sự chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cho bản thân, biết tìm các nguồn tài liệu 
phục vụ cho việc học tập của mình, song việc tổ chức nghiên cứu tài liệu và LVĐLVS 
chưa có hiệu quả. Sinh viên đọc tài liệu, song việc phân tích nội dung tài liệu, trình bày 
vấn đề, hệ thống hoá tri thức thu lượm được chưa tốt, chưa nắm được qui trình 
LVĐLVS. LVĐLVS của SV chưa được diễn ra thường xuyên, SV có thói quen đọc sách 
tùy tiện, qua loa, đại khái, hoặc các em học thuộc lòng, học vẹt những điều trong sách, 
chưa có ý thức tìm tòi phương pháp đọc sách có hiệu quả. Việc thực hiện các nhiệm vụ 
học tập còn tập trung chủ yếu ở một số SV có ý thức học tập, một bộ phận SV vẫn còn 
thụ động khi làm việc với sách, dẫn đến hệ quả tất yếu là thiếu hứng thú, SV không nắm 
vững nội dung của các loại tài liệu học tập. 

Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng LVĐLVS của SV trường ĐHHĐ là cơ sở giúp 
nhà nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân của thực trạng, từ đó làm cơ sở cho việc xây 
dựng qui trình LVĐLVS của SV, góp phần nâng cao chất lượng tự học của SV trong các 
trường đại học hiện nay. 

2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LÀM VIỆC ĐỘC LẬP VỚI  SÁCH  CỦA SINH 
VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

2.1. Thực trạng nhận thức của GV, sinh viên về tầm quan trọng của vấn đề 
LVĐLVS ở trường ĐHHĐ 

Tìm hiểu về thực trạng làm việc độc lập với sách (LVĐLVS) của sinh viên 
trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi đã tiến hành điều tra 240 SV năm thứ nhất và 10 
GV trường ĐHHĐ. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1. Nhận thức về tầm quan trọng của LVĐLVS của SV trường ĐHHĐ 

         Đối tượng 

 

Mức độ 

GV Sinh viên 

Khoa TN KhoaTL-GD Khoa CNTT  Khoa MN 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Rất cần thiết 6 60 28 46,6 34 56,6 26 43,3 29 48,3 

Cần thiết 4 40 30 50 26 43,4 32 53,3 30 50 

Không cần thiết 0 0 2 3,4 0 0 2 3,4 1 1,7 
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Nhận xét: Bảng 1 đánh giá nhận thức của GV, SV các khoa trường ĐH Hồng 

Đức về tầm quan trọng của LVĐLVS,  kết quả cho thấy: Ý kiến đánh giá của GV và SV 

hầu như có sự đồng nhất, đều đánh giá rất cao vai trò LVĐLVS  của SV ở  hai mức độ 

rất cần thiết và cần thiết. ( GV 100%, SV 98,3 %.). Tuy nhiên, ý kiến của GV có xu 

hướng đánh giá vai trò của LVĐLVS cao hơn so với SV, còn SV có xu hướng đánh giá 

thấp hơn. Trong đó, ý kiến của SV ở ngành TL – GD có sự thống nhất cao hơn trong sự 

đánh giá. 

2.2. Ý nghĩa của các loại giờ học theo phương thức đào tạo tín chỉ 

Bảng 2. Ý nghĩa của việc tổ chức DH theo phương thức đào tạo tín chỉ 

TT Ý nghĩa  của các loại giờ học theo PTĐTTC Số lượng % Thứ bậc 

1 Hứng thú với môn học hơn 16 6,67 4 

2 Hiểu sâu tri thức, ý nghĩa thực tiễn của môn MH 84 35 1 

3 Rèn luyện, hình thành kỹ năng đặt câu hỏi và 

trình bày vấn đề. 
76 31,67 2 

4 Ngôn ngữ phát triển 5 2,08 8 

5 Thiết lập được nhiều mối quan hệ bạn bè 6 2,5 7 

6 Hiểu bạn mình hơn. 3 1,25 9 

7 Hình thành kỹ năng giao tiếp cho SV 15 6,25 5 

8 Tự tin hơn trước mọi người  12 5 6 

9 Cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì phải làm 

việc nhiều. 
23 9,58 3 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 2 cho thấy: Hầu hết SV đã nhận thức rõ tầm quan 

trọng của phương thức đào tạo tín chỉ. Với phương thức đào tạo mới này, làm cho các 

em hiểu sâu tri thức, ý nghĩa thực tiễn của môn học (35%), ngoài ra SV thường xuyên 

được rèn luyện kỹ năng trình bày vấn đề trước tập thể, kỹ năng đặt câu hỏi cho GV và 

các bạn SV. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ SV (9,58%) cảm thấy mệt mỏi, 

và căng thẳng vì phải làm việc nhiều.  

Thực tế cho thấy:  

Việc chuyển đổi phương thức học tập từ niên chế sang phương thức đào tạo tín 

chỉ, cùng với sự thay đổi phương pháp học tập ở đại học đối với SV năm thứ nhất là một 

điều mới mẻ và khó khăn. Mặc dù trong quá trình học tập, SV hiểu rõ tính ưu việt của 

phương thức học tập mới này, song ở đây khái niệm lớp học chỉ còn tương đối, thời gian 

học tập không cố định một buổi trong ngày mà có thể được thực hiện rải trong ngày. Do 

vậy, nếu SV bố trí thời gian học tập, nghỉ ngơi không hợp lí, không chủ động lập kế 

hoạch tự học thì việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập sẽ khó thực hiện được. 
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2.3. Thực trạng mức độ sử dụng thời gian đọc sách của SV 

Bảng 3.  Mức độ đọc sách của SV 

TT 
Mức độ sử dụng thời gian 

đọc sách của SV 

Khoa TN 
Khoa 

TL – GD 

Khoa 

CNTT 
Khoa MN 

SL % SL % SL % SL % 

1 Đọc sách đều đặn hàng ngày 13 21,7 16 26,7 8 13,4 7 11,7 

2 Chỉ đọc khi thi, kiểm tra 15 25 13 21,7 14 23,3 16 26,7 

3 Chỉ đọc khi chuẩn bị thảo 

luận, xemina. 

8 13,3 10 16,6 9 15 11 18,3 

4 Chỉ đọc khi làm bài tập lớn,  

luận văn, khoá luận. 

4 6,7 3 5 6 10 3 5 

5 Chỉ đọc khi GV yêu cầu 6 10 7 11,7 7 11,7 9 15 

6 Đọc bất kỳ lúc nào có hứng 

thú 

10 16,7 9 15 11 18,3 12 20 

7 Không bao giờ đọc 4 6,6 2 3,3 5 8,3 2 3,3 

Với 7 mức độ sử dụng thời gian đọc sách của SV, qua điều tra, chúng tôi nhận  

thấy: SV đã có sự chủ động trong đọc sách nhằm phục vụ cho việc học tập của mình. 

Tuy nhiên, việc xác định mục đích đọc sách của SV giữa các khoa có sự khác nhau. Cụ 

thể, việc đọc sách diễn ra thường xuyên hàng ngày ở SV còn ít, trong đó  SV khoa Tâm 

lí – Giáo dục được thực hiện tốt hơn cả, SV khoa sư phạm mầm non thực hiện kém hơn 

so với các khoa khác. Điểm thống nhất giữa SV các khoa là việc sử dụng sách  khi chuẩn 

bị thi, kiểm tra được thực hiện nhiều hơn, hoặc việc đọc sách được thực hiện một cách 

ngẫu hứng, khi nào thích thì đọc. Phần lớn SV LVVS không theo sự phân phối thời gian 

cố định, thiếu đều đặn, thiếu thường xuyên, đọc tuỳ hứng. Điều này cho thấy SV chưa 

thấy hết được tầm quan trọng của việc đọc sách, chưa có thói quen cũng như nhu cầu 

đọc sách hàng ngày, kỹ năng LVVS chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu tính chủ 

động mặc dù các em đã thấy rõ mức độ cần thiết của việc LVVS. 

Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận SV chưa có nhu cầu LVVS (Khoa TN: 6,6%, 

khoa CNTT: 8,3 %..) chứng tỏ vẫn còn có những SV chưa có ý thức tự giác tự học, tự 

nghiên cứu. Do vậy, khả năng phân tích tổng hợp các vấn đề trong học tập của một bộ 

phận SV còn kém. 
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2.4. Đánh giá của CBGD và tự đánh giá của SV về KNLVVS của bản thân 

Bảng 4. Tự đánh giá của SV về KNLVVS của bản thân 

TT KNLVVS 

Tự đánh giá của sinh viên 

Tốt Khá TB Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 KN chọn sách 65 27,1 100 41,7 69 28,7 6 2,5 

2 
KN xác định mục tiêu đọc 

sách 
104 43,3 112 46,7 24 10 0 0 

3 KN lập đề cương 21 8,8 76 31,6 110 45,8 33 13,8 

4 
KN xác định ND trọng tâm 

cuốn sách 
80 33,3 108 45 52 21,7 0 0 

5 
KN sắp xếp thời gian đọc 

sách 
44 18,4 128 53,3 56 23,3 12 5 

6 KN tóm tắt 18 7,5 65 27,1 105 43,7 52 21,7 

7 KN ghi chép thông tin 100 41,6 84 35 48 20 8 3,4 

8 
KN trình bày nội dung đọc 

được 
72 30 116 48,3 40 16,7 12 5 

9 
KN hệ thống hoá tài liệu đọc 

được 
52 21,6 92 38,3 76 31,6 20 8,3 

10 KN tự kiểm tra, tự đánh giá 64 26,6 128 53,3 40 16,7 8 3,4 

Bảng 5. Đánh giá của GV về các  KNLVVS của SV 

TT KNLVVS 

Ý kiến của giáo viên 

Tốt Khá TB Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 KN chọn sách 2 20 4 40 4 40 0 0 

2 KN xác định mục tiêu đọc sách 3 30 5 50 2 20 0 0 

3 KN lập đề cương 0 0 3 30 5 50 2 20 

4 KN xác định nội dung trong 

tâm cuốn sách 
3 30 4 30 3 30 0 0 

5 KN sắp xếp thời gian đọc sách 2 20 4 40 3 30 1 10 

6 KN tóm tắt 0 0 2 20 5 50 3 30 

7 KN ghi chép thông tin 3 30 4 40 3 30 0 0 

8 KN trình bày nội dung đọc 

được 
3 30 4 40 2 20 1 10 

9 KN hệ thống hoá tài liệu đọc 

được 
2 20 3 30 4 40 1 10 

10 KN tự kiểm tra, tự đánh giá 1 10 3 30 4 40 2 20 
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        Kết quả bảng 4, 5 cho thấy: SV bước đầu đã biết thực hiện các KN, trong đó KN 

xác định mục tiêu đọc sách (43,3%), KN ghi chép thông tin (41,6%) được SV tự đánh 

giá tốt hơn cả. Điều này cũng trùng ý kiến đánh giá với cán bộ GV trong quá trình dạy 

học rằng: SV bước đầu đã có sự chủ động trong việc nghiên cứu nhiệm vụ học tập, xác 

định rõ mục tiêu của bài học, môn học, trong các loại giờ học khả năng thu thập, ghi 

chép thông tin đặc biệt trong giờ thảo luận, xêmina rất tích cực. Tuy nhiên, việc ghi chép 

thông tin còn thiếu tính sáng tạo, phụ thuộc nhiều vào câu từ trong sách, các kỹ năng như 

KN chọn sách, hệ thống hoá tài liệu, KN trình bày nội dung đọc được, KN sắp xếp thời 

gian hợp lí để làm việc với sách của SV còn nhiều hạn chế.  

      Chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích sản phẩm để đánh giá một số kỹ 

năng cơ bản, trong đó tập trung ở KN lập đề cương và KN tóm tắt thông qua việc nghiên 

cứu sản phẩm hoạt động của cá nhân như: các bài thảo luận và bài tóm tắt nội dung tự 

học của SV.  

 Kết quả trên cho thấy:  

 - Đối với KN lập đề cương: hầu hết SV đạt ở mức độ trung bình và yếu, tỷ lệ SV 

đạt loại khá, tốt còn ít. 

 - Đối với KN tóm tắt nội dung học tập: Phần lớn SV cũng chỉ đạt ở mức độ trung 

bình và yếu, song so với KN lập đề cương thì tỷ lệ SV đạt khá và trung bình thấp hơn, 

nhưng mức độ yếu thì cao hơn. 

2.5. Đánh giá về trình độ KNLVVS của sinh viên 

Bảng 6. Đánh giá về trình độ KNLVVS của SV 

TT 

    Số ý kiến % 

 

 
Mức độ  

Đánh giá 

GV 
Tự đánh giá của sinh viên 

SL % Khoa TN 
Khoa 

TL - GD 
Khoa CNTT Khoa MN 

1 

Thành thạo 

trong mọi 

khâu 

0 0 9 15 13 21,67 7 11,67 11 18,33 

2 Bình thường 3 30 27 45 29 48,33 25 41,66 31 51,67 

3 

Còn lúng túng 

trong nhiều 

khâu 

5 50 17 28,33 12 20 21 35 13 21,67 

4 

Hoàn toàn 

chưa biết 

LVVS 

2 20 7 11,67 6 10 7 11,67 5 8,33 
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Nhận xét: Kết quả bảng 6 cho thấy: Theo đánh giá của GV thì KNLVVS của SV 

ở mức độ bình thường hoặc còn lúng túng nhiều khâu. Đánh giá chung đạt loại: trung 

bình yếu. 

Ý kiến tự đánh giá của SV tập trung ở mức độ phổ biến là: bình thường (Khoa 

TN: 45%, TL- GD: 48,33%, CNTT: 41,66%, MN: 51,67%). Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ 

SV đánh giá trình độ KNLVVS của họ ở mức độ còn nhiều lúng túng (Khoa TN: 

28,33%, TL – GD: 20%, CNTT: 35%, MN: 21,67%). 

Cùng với kết quả điều tra thu được, qua trao đổi trực tiếp với GV và SV, chúng 

tôi nhận thấy ý kiến của họ nhìn chung khá nhất trí với nhau: SV còn nhiều yếu kém  về 

hầu hết các kỹ năng cơ bản LVVS, việc tổ chức quá trình LVVS chưa khoa học và chưa 

đem lại hiệu quả. Nhiều ý kiến GV cho rằng, SV mới chỉ biết đọc sách chứ hoàn toàn 

chưa biết làm việc với sách để tìm kiếm tri thức, họ chỉ mới biết “thu thông tin” chứ 

chưa biết “xử lý thông tin” để hình thành tri thức. Đặc biệt, đối với những vấn đề có tính 

tổng hợp, có tính thực tiễn đòi hỏi SV phải vận dụng, đánh giá cho thấy việc tìm kiếm 

thông tin, lựa chọn và xử lý vấn đề ở SV còn nhiều hạn chế. Đây là khâu yếu nhất của 

SV, điều này được thể hiện khi thực hiện các yêu cầu học tập môn khoa học xã hội.  

- Các KNLVVS đã được SV sử dụng trong quá trình học tập, tuy nhiên mức độ 

thực hiện và mức độ thành thạo ở các SV còn chênh lệch nhau. 

- SV chưa biết sử dụng phối hợp các KN trí tuệ để xử lý các thông tin thu được. 

Do vậy, nội dung SV trình bày còn mang tính chất dàn trải, sao chép hay lắp ghép. Điều 

này thể hiện SV hiểu tri thức một cách không vững chắc, thiếu tính sáng tạo, chưa biết 

trình bày bằng ngôn ngữ và lôgic của cá nhân.  

Đánh giá chung:  Như vậy, đánh giá của GV và tự đánh giá của SV về KNLVVS 

có sự thống nhất nhau ở một điểm đó là trình độ kỹ năng LVĐLVS của SV ở mức độ 

trung bình, Trong đó, đánh giá của GV có phần chặt chẽ hơn, SV đánh giá về bản thân 

có phần nhẹ nhàng hơn. 

3. MỘT SỐ NHẬN XÉT 

 LVĐLVS là một loại hình học tập quan trọng đối với sinh viên ở các trường đại 

học, tuy nhiên trong thực tế vấn đề này chưa được cọi trọng. Hầu hết CBGD và SV đã 

nhận thức đúng về vai trò của LVĐLVS trong quá trình học tập của SV song cả CBGD 

và SV chưa chú ý rèn luyện các kỹ năng này. Khi LVĐLVS, các kỹ năng đọc sách của 

SV còn nhiều hạn chế, trong đó KN lập đề cương, KN tóm tắt, KN hệ thống hoá tài liệu 

đọc được, KN tự kiểm tra, tự đánh giá của SV kém hơn cả. Đa số GV cho rằng SV mới 

chỉ biết đọc sách chứ hoàn toàn chưa biết làm việc với sách để tìm kiếm tri thức. Việc 
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lựa chọn và xử lý thông tin ở SV còn nhiều hạn chế. Do vậy, hiệu quả tự học còn thấp, 

chưa đáp ứng với yêu cầu học tập ở ĐH. 

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Để 

nâng cao chất lượng và hiệu quả LVĐLVS, việc xây dựng và hướng dẫn qui trình LVVS 

cho SV trong các loại giờ học với phương thức đào tạo theo tín chỉ là một trong những 

biện pháp cần thiết giúp SV chủ động trong học tập, nâng cao chất lượng hoạt động tự học. 

Các trường đại học cần tăng cường công tác rèn luyện kỹ năng học tập và KN 

LVĐLVS cho SV, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong chương trình học tập. Việc thực 

hiện nhiệm vụ này nên bắt đầu từ năm thứ nhất và đưa vào trong chương trình rèn luyện 

NVSP thường xuyên. 

-  Về phía giáo viên: Trong các giờ lên lớp, mỗi GV ngoài việc tổ chức dạy học, 

cần hướng dẫn cho SV qui trình LVĐLVS trong từng loại giờ tín chỉ, thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá kết quả LVĐLVS thông qua các hình thức: báo cáo nhanh kết quả nội 

dung đọc được trong giờ lý thuyết, bài thảo luận, vở tự học, bài thu hoạch của SV. Kinh 

nghiệm dạy học cho thấy, ở đâu GV kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên quá trình 

học tập của HS, SV thì nơi đó ý thức học tập, thái độ học tập và hiệu quả học tập của 

HS, SV được nâng lên rõ rệt. 

Các vấn đề GV giao nhiệm vụ cho SV, cần hạn chế việc đọc, chép lại những kiến 

thức đã có sẵn trong SGK mà nên giao những nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn, những 

vấn đề thực hành tổng hợp đòi hỏi SV vận dụng thường xuyên các KN chọn sách, KN 

phân tích, tổng hợp, KN khái quát hoá, giúp SV sau khi giải quyết được các nhiệm vụ 

học tập thì trình độ, các kỹ năng đọc sách của SV cũng được nâng lên. 

-  Về phía sinh viên: Cần chủ động trong việc tổ chức tự học, lập kế hoạch học 

tập cho bản thân trong từng giai đoạn, nắm vững quy trình LVĐLVS trong từng loại giờ 

học và vận dụng thường xuyên trong học tập, qua đó rèn luyện các kỹ năng đọc sách, 

thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân.   
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SITUATION OF WORKING INDEPENDENTLY WITH 

TEXTBOOKS AMONG THE STUDENTS OF HONGDUC 

UNIVERSITY IN THE CREDIT- BASED TRAINING 

ABSTRACT 

The learning activity is a process of acquiring knowledge, practicing skills and 

forming attitudes under the guidance of the teachers. The learning activity includes a 

system of learning skills among which the working with textbooks is of great importance 

to any subjects and age groups. Books are referred to as the most important means or 

materials to learners that help students take the initiative in their learning process to 

change the learning process into the self-training process through which the learners 

perform the tasks by themselves to master the knowdlege. 

The present requirement of renovating the teaching approaches in universities 

towards developing the active awareness of learners requires the students to work 

independently with textbooks. Therefore, the following article studies deeper into the 

situation of working independently with textbooks among the students of HongDuc 

University in the credit-based training. The result of the study will be the foundation to 

propose the process of working with textbooks in the credit-based classes which helps 

students take control in their self-study to improve the effect of teaching and learing in 

many academic institutes. 
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THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VÀ  MỘT SỐ  ĐỀ XUẤT GÓP 

PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CHO SINH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG 

Lê Thị Thu Hà1 

TÓM TẮT 

 Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một nội dung quan trọng, không thể thiếu 

trong quá trình đào tạo ở trường đại học. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Hồng Đức còn nhiều bất cập. Chính 

vì vậy, bài báo này nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân của những bất cập và hướng 

khắc phục góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.   

Từ khoá: Nghiên cứu khoa học; chất lượng nghiên cứu 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng, không 
thể thiếu trong quá trình đào tạo ở trường đại học. Hoạt động này không chỉ có tác dụng 
trang bị cho sinh viên phương pháp luận, các kĩ năng, phương pháp nghiên cứu, rèn 
luyện tư duy khoa học, khả năng làm việc độc lập mà còn bước đầu hình thành và phát 
triển ở sinh viên những phẩm chât, tác phong của nhà khoa học như: suy nghĩ độc lập, 
sáng tạo, trung thực, kiên trì, nhẫn nại, làm việc có kế hoạch, có phương pháp khoa học 
để có thể bắt kịp sự tiến bộ của khoa học, công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội. 
 Nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học được tổ chức dưới nhiều 
hình thức khác nhau - bài tập lớn, tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, ý tưởng sáng tạo, đề 
tài nghiên cứu khoa học các cấp… Trong đó khoá luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu 
khoa học là hình thức nghiên cứu khoa học ở mức độ cao. Tổ chức tốt các hoạt động này 
sẽ có tác dụng bồi dưỡng cho sinh viên hứng thú và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa 
học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các 
trường đại học trong giai đoạn đổi mới của đất nước. 

Các trường đại học hiện nay đang chuyển từ hình thức đào tạo theo niên chế sang 
hình thức đào tạo theo tín chỉ, việc phát huy tính tích cực, tự học, tự bồi dưỡng, nghiên 
cứu khoa học của người học càng phải được quan tâm nhiều hơn. 
 Tìm hiểu thực tế ở trường Đại học Hồng Đức cho thấy, Nhà trường và các Khoa 
luôn kịp thời triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Một số 
sinh viên đã đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải ở các cấp khác nhau. Tuy 
nhiên, không ít sinh viên còn ngại hoặc chưa mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học, 
một bộ phận giáo viên ngại hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, một số đề tài nghiên 
cứu chất lượng chưa cao…  

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Hồng Đức 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
21

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa 
học của sinh viên trường Đại học Hồng Đức, nguyên nhân của những mặt được và chưa 
được, từ đó đề xuất ý kiến góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của 
sinh viên. 

 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

 Thực trạng hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Hồng Đức 

Để tìm hiểu thực trạng về hoạt động NCKH của sinh viên trường đại học Hồng Đức, 
chúng tôi đã tiến hành khảo sát 412 sinh viên trên 8 khoa (khoa Sư phạm Mầm non, khoa Sư 
phạm Tiểu học, khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, khoa Khoa học Tự nhiên, khoa Khoa 
học Xã hội, khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, khoa Kỹ thuật Công nghệ, bộ môn Tâm lý- 
Giáo dục). Kết quả cụ thể thu được như sau:  

* Kỹ năng NCKH của sinh viên trường Đại học Hồng Đức 

Kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy: Các mức độ kỹ năng đọc và khái quát tài liệu 
được sinh viên xếp ở thứ bậc 1 (điểm trung bình chung là 1.31); tìm kiếm tài liệu ở thư viện, 
Internet xếp ở thứ bậc 2 (điểm trung bình là 1.06). Hai kỹ năng này trong hoạt động học tập 
cũng như NCKH đều rất cần thiết. Theo đánh giá của sinh viên thì hai kĩ năng này của họ 
đạt được ở mức tương đối thành thạo vì luôn phải sử dụng. Kĩ năng xác định tên đề tài 
nghiên cứu được sinh viên xếp ở thứ bậc 3. Xác định tên đề tài NCKH là việc mở đầu cho 
công việc nghiên cứu nên buộc sinh viên phải có kĩ năng này, tuy nhiên trong thực tế, kĩ 
năng này của sinh viên chưa thuần thục. Các kỹ năng: lựa chọn và sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu, lập đề cương nghiên cứu được sinh viên đánh giá ở thứ bậc 4; 5. Các kỹ năng: 
xây dựng khái niệm công cụ, phân tích và khái quát số liệu, trình bày công trình nghiên cứu, 
bảo vệ công trình nghiên cứu được sinh viên đánh giá còn ở mức độ thấp (chưa biết làm, 
hoặc làm khi được, khi không). Điều này hoàn toàn phù hợp với lôgic thực tế, sinh viên mới 
bắt đầu tập nghiên cứu khoa học nên các kỹ năng trên chưa được tập luyện nhiều.  

Kết quả so sánh cho thấy: Kỹ năng NCKH của khối sư phạm cao hơn khối cử nhân. 
Các kỹ năng lập đề cương nghiên cứu, lựa chọn và sử dụng các phương pháp nghiên cứu…ở 
khối sinh viên sư phạm đều thuần thục hơn so với sinh viên khối cử nhân. Nguyên nhân 
chính là do khối sinh viên sư phạm được học môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
giáo dục và được thực hành NCKH, trong khi đó phần lớn khối cử nhân sinh viên không 
được học phương pháp luận nghiên cứu khoa học hoặc có học nhưng ít được thực hành. Do 
đó, khi bắt tay vào hoạt động NCKH, sinh viên sư phạm không bị lúng túng, bỡ ngỡ do các 
kỹ năng NCKH của họ đã được rèn luyện.  

So sánh giữa sinh viên năm thứ hai với sinh viên năm thứ tư cho thấy, các kỹ năng: lập 
đề cương nghiên cứu, xây dựng các khái niệm công cụ, bảo vệ công trình nghiên cứu, …của sinh 
viên năm thứ tư đều tốt hơn năm thứ hai. Như vậy, trong quá trình đào tạo ở trường kĩ năng 
NCKH của sinh viên ngày càng được phát triển và hoàn thiện.  

Phỏng vấn và khảo sát thực trạng ý kiến của CBGV cũng cho thấy: Nhìn chung các 
kỹ năng NCKH của sinh viên còn chưa thuần thục. Nhiều sinh viên rất hăng hái đăng ký làm 
bài tập lớn hay tham gia NCKH nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại lúng túng trong lựa chọn 
đề tài nghiên cứu, lập đề cương nghiên cứu, soạn mẫu phiếu Ankét, trình bày báo cáo. 
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Bảng 1.  Đánh giá của sinh viên về kỹ năng NCKH 

TT Các kỹ năng 
Cử nhân Sư phạm Năm thứ 2 Năm thứ 4 Chung 

M X  TB M X  TB M X  
T
B 

M X  TB M X  TB 

1 
Vận dụng lý luận, PP luận 
NCKH vào hoạt động NCKH 

228 0.98 3 195 1.09 3 167 0.81 3 256 1.23 3 423 1.03 4 

2 
Tìm kiếm tài liệu ở thư viện, 
internet… 

229 0.97 2 209 1.17 2 173 0.84 2 265 1.29 2 438 1.06 2 

3 Đọc và khái quát tài liệu 245 1.05 1 221 1.23 1 190 0.92 1 276 1.34 1 466 1.31 1 

4 Xác định tên đề tài nghiên cứu 183 0.79 5 155 0.87 5 131 0.64 5 207 1.00 4 338 0.82 3 

5 Lập đề cương nghiên cứu 163 0.70 6 157 0.88 4 
 

132 
 

0.64 4 188 0.91 6 320 0.78 6 

6 
Lựa chọn và sử dụng các 
PPNC phù hợp 

186 0.80 4 146 0.82 6 129 0.63 6 203 0.99 5 332 0.81 5 

7 
Xây dựng các khái niệm 
công cụ 

149 0.64 8 129 0.72 7 102 0.50 9 176 0.85 7 278 0.67 8 

8 
Kỹ năng phân tích và khái 
quát số liệu 

156 0.67 7 128 0.72 8 126 0.62 7 158 0.76 9 284 0.69 7 

9 Trình bày công trình nghiên cứu 145 0.62 9 125 0.70 9 98 0.48 10 172 0.83 8 270 0.66 9 

10 
Kỹ năng bảo vệ công trình 
nghiên cứu 

132 0.57 11 122 0.68 10 97 0.47 11 157 0.76 10 254 0.62 10 

11 Các kỹ năng khác                
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* Các hình thức NCKH và hiệu quả của nó đối với việc hình thành kĩ năng 
NCKH của sinh viên  

 Bảng 2. Hiệu quả của các hình thức NCKH 

T

T 

Các hình 

thức 

Cử nhân Sư phạm  K10 Chung 

M X  
T

B 
M X  

T

B 
M X  

T

B 
M X  

T

B 
M X  

T

B 

1 Xêmina 206 0.88 1 191 1.07 2 197 0.96 1 200 0.97 2 397 0.96 2 

2 

Làm tiểu 

luận/ Bài 

tập lớn 

203 0.87 2 225 1.26 1 174 0.84 2 255 1.24 1 429 1.04 1 

3 
Hội thảo 

khoa học 
73 0.81 5 91 0.51 6 60 0.29 5 104 0.50 5 164 0.40 5 

4 
Câu lạc bộ 

khoa học 
38 0.16 6 93 0.52 5 58 0.28 6 73 0.35 6 131 0.32 6 

5 

Viết sáng 

kiến kinh 

nghiệm 

35 0.15 7 78 0.44 7 41 0.20 7 72 0.35 7 113 0.27 7 

6 
Khoá luận 

tốt nghiệp 
184 0.79 3 129 0.72 4 121 0.59 3 192 0.93 3 313 0.76 3 

7 

Tham gia 

đề tài 

NCKH 

94 0.40 4 138 0.77 3 86 0.42 4 146 0.71 4 232 0.56 4 

8 
Hình thức 

khác 
37 0.16 8 51 0.28 8 18 0.09 8 70 0.34 8 88 0.21 8 

Kết quả thống kê ở bảng 2 phản ánh thực trạng mức độ thường xuyên thực hiện 

các hình thức NCKH của sinh viên. Hình thức làm tiểu luận/bài tập lớn được sinh viên 

xếp thứ bậc 1, hình thức xemina xếp thứ bậc 2. Hai hình thức này thường xuyên được 

thực hiện ở trường đại học trong quá trình đào tạo. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và 

cố vấn học tập, sinh viên được thường xuyên rèn luyện NCKH bằng 2 hình thức này và 

hiệu quả đạt được khá cao. Hình thức làm khoá luận tốt nghiệp được xếp thứ bậc 3, tham 

gia đề tài NCKH các cấp xếp bậc 4. Đây là những hình thức được sinh viên xếp hiệu quả 

khá. Hai hình thức này khó và thời gian thực hiện dài, do kinh nghiệm còn hạn chế nên 

hiệu quả đạt được chỉ ở mức độ khá. Hội thảo khoa học được sinh viên xếp thứ bậc 5, 

câu lạc bộ khoa học xếp thứ bậc 6, viết sáng kiến kinh nghiệm sinh viên đánh giá mức 

độ thấp nhất (thứ bậc 7). Viết sáng kiến kinh nghiệm thường được thực hiện với thời 

gian ngắn, tính chất nghiên cứu thấp nên sinh viên đánh giá hiệu quả của nó đối với việc 

hình thành các kĩ năng NCKH không cao. 

 Để tìm hiểu thêm về kết quả NCKH của sinh viên, chúng tôi sử dụng phương 

pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Năm học 2010 – 2011, trường Đại học Hồng Đức 
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bắt đầu mở ra cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Chúng tôi đã nghiên cứu các sản phẩm hoạt 

động NCKH của sinh viên qua cuộc thi này. Kết quả khảo sát thu được như sau:   

Bảng 3. Thống kê số lượng sản phẩm và danh sách sinh viên các khoa/bộ môn tham gia 

cuộc thi ý tưởng sáng tạo 

STT Đơn vị Số SV Số ý tưởng Ghi chú 

1 Khoa Khoa học TN  49 32  

2 Khoa Khoa học Xã hội 0 0  

3 Khoa SP Tiểu học 11 11  

4 Khoa SP Mầm non 1 1  

5 Khoa Kinh tế - QTKD 8 8  

6 Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp 7 7  

7 Khoa Công nghệ TT và TT 9 9  

8 Khoa Kỹ thuật CN 8 5  

9 Bộ môn Tâm lý - GD 3 3  

Tổng 96 76  

 Kết quả thống kê ở bảng 3 cho thấy, có 96 sinh viên tham gia cuộc thi và đã có 

76 ý tưởng mới sáng tạo. Các ý tưởng sáng tạo của sinh viên hết sức đa dạng trên nhiều 

lĩnh vực: học tập; kinh doanh; khoa học - kỹ thuật; văn hoá - xã hội; ý thức công dân; mỹ 

thuật, nghệ thuật… Có thể nói đây là một nỗ lực lớn của sinh viên các khoa trong Nhà 

trường. Các ý tưởng nhìn chung mới lạ, hấp dẫn nhằm mục đích phát triển trường Đại 

học Hồng Đức. Những ý tưởng của sinh viên khối ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự 

nhiên có tính thực tiễn hơn so với sinh viên các khối khác. Tuy nhiên, do kinh phí dành 

cho việc thực hiện ý tưởng NCKH hạn hẹp, thời gian hạn chế nên chất lượng các ý tưởng 

chưa cao. Hơn nữa, với 96/8425 sinh viên, chiếm 1,14% sinh viên trong toàn trường 

tham gia đề xuất ý tưởng sáng tạo là con số rất khiêm tốn. Nguyên nhân do sinh viên 

chưa có kĩ năng trong NCKH. Có một số sinh viên có ý tưởng nhưng chưa biết diễn đạt, 

chưa biết trình bày báo cáo khoa học. Qua đây cũng phản ánh được khá chính xác trình 

độ kĩ năng NCKH của sinh viên. 

Bảng 4: Cơ cấu giải thưởng của sinh viên các khoa/bộ môn đạt giải trong cuộc thi  

ý tưởng sáng tạo  

STT Đơn vị Số SV Số ý tưởng Đạt giải 
1 Khoa Kinh tế - QTKD 1 1 Nhất 
2 Khoa Công nghệ TT và TT 1 1 Nhất 
3 Khoa Khoa học tự nhiên 1 1 Nhì 
4 Khoa Kỹ thuật công nghệ 2 1 Nhì 

5 Khoa Kỹ thuật công nghệ 1 1 Ba 
6 Khoa Sư phạm Tiểu học 1 1 Khuyến khích 
7 Bộ môn Tâm lý- GD 2 2 Khuyến khích 

Tổng 9 8  
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 Chúng tôi còn tìm hiểu các sản phẩm NCKH của sinh viên qua kết quả nghiên 

cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Đây cũng là một hoạt động khá thường 

xuyên ở trường Đại học Hồng Đức. Hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao trình độ kĩ năng NCKH của sinh viên. Kết quả cụ thể chúng tôi thống kê ở 

bảng 5. 

Bảng 5. Sinh viên NCKH đạt giải cấp trường 

STT Số SV Lớp Khoa Giải 

1 3 K10b ĐH tin Công nghệ TT& TT 

Nhất 
2 4 K11 ĐH Lịch sử Khoa học Xã hội 

3 5 K11 ĐH Sinh Khoa học Tự nhiên 

4 3 K11 ĐH Kế toán Kinh tế - QTKD 

5 2 K10 ĐH Tin Công nghệ TT & TT 

Nhì 

6 2 K10 ĐH Tin Công nghệ TT & TT 

7 5 K11 ĐH Xã hội học Khoa học Xã hội 

8 4 K11 Quản lý TNMT Khoa học Xã hội 

9 4 K11 ĐH Ngữ văn Khoa học Xã hội 

10 2 K11 ĐH Chăn nuôi thú y Nông-Lâm-Ngư nghiệp 

11 2 ĐH Sư phạm lý-hoá Khoa học Tự nhiên 

Ba 

12 2 K10 ĐH lý – hoá Khoa học Tự nhiên 

13 1 K11 ĐH Tâm lý học  Tâm lý- Giáo dục 

14 5 K12 ĐHSP tiếng Anh Ngoại ngữ 

15 5 K11 ĐH Trồng trọt Nông-Lâm-Ngư nghiệp 

16 5 K11 ĐH Tài chính ngân hàng Kinh tế - QTKD 

17 5 K11 ĐH Sư phạm lý –hoá Khoa học Tự nhiên 

Khuyến 

khích 

18 1 K30 CĐ Hệ thống điện Kỹ thuật Công nghệ 

19 2 K10 ĐH Tin Công nghệ TT & TT 

20 3 K10 ĐHGD Tiểu học Sư phạm Tiểu học 

21 1 K12 ĐH Sư phạm Mầm non Sư phạm Mầm non 

22 3 K11 ĐH Sư phạm Tiểu học Sư phạm Tiểu học 

23 3 K11 ĐH Sư phạm Tiểu học Sư phạm Tiểu học 

24 5 K11 ĐH Trồng trọt Nông-Lâm-Ngư nghiệp 

25 4 K11b ĐH Kế toán Kinh tế - QTKD 

Tổng 81 sinh viên/25 đề tài NCKH  

 Năm học 2010 - 2011, trường Đại học Hồng Đức tặng giấy khen cho 81 sinh 

viên đã thực hiện 25 đề tài NCKH đạt giải cấp trường. Trong đó: 4 giải nhất, 6 giải nhì, 6 

giải ba, 9 giải khuyến khích. Đây là những sinh viên được đánh giá là có kĩ năng NCKH. 

Tuy nhiên, khi tham gia các hội đồng đánh giá sinh viên NCKH và trao đổi với cán bộ 

hướng dẫn, chúng tôi nhận thấy không ít đề tài vẫn còn nhiều khiếm khuyết (từ khâu lập 
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đề cương nghiên cứu, xây dựng phiếu điều tra, phân tích và trình bày báo cáo...). Cá biệt 

có sinh viên muốn bỏ dở chừng, không tiếp tục tham gia NCKH. Một số sinh viên chỉ 

đứng tên trong nhóm nghiên cứu nhưng không tham gia, để mặc cho sinh viên chủ 

nhiệm đề tài tự làm một mình. Kết quả khen thưởng trên chủ yếu là đánh giá trên sự cố 

gắng của các em trong học tập, nghiên cứu. 

* Nguyên nhân của thực trạng  
Bảng 6: Các nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến chất lượng 

NCKH của sinh viên 

 

TT 

 

Nguyên nhân 

Sinh viên CBGV 

M X  TB M X  TB 

1 

SV chưa nhận thức được vai 

trò của việc tham gia hoạt 

động NCKH 

808 1,96 5 102 1,97 4 

2 
Chưa nắm vững phương pháp 

luận NCKH 
894 2,17 2 117 2,25 1 

3 
Không hứng thú với hoạt động 

NCKH 
754 1,83 8 89 1,71 6 

4 
Bản thân sinh viên chưa cố 

gắng vượt qua khó khăn 
803 1,95 4 93 1,78 5 

5 
Chưa được bồi dưỡng nhiều về 

kỹ năng NCKH 
791 1,92 6 106 2,04 3 

6 Thiếu thời gian 754 1,83 8 81 1,56 8 

7 NCKH là một hoạt động khó 875 2,08 3 110 2,12 2 

8 
Giảng viên chưa nhiệt tình 

hướng dẫn 
663 1,51 11 60 1,15 11 

9 

Trình độ, kinh nghiệm hướng 

dẫn của giảng viên còn hạn 

chế 

676 1,64 10 75 1,44 10 

10 Thiếu tài chính 770 1,87 7 85 1,63 7 

11 
Thiếu tài liệu phục vụ cho 

NCKH 
927 2,25 1 79 1,52 9 

12 

Nhà trường, khoa chưa quan 

tâm đến HĐNCKH của sinh 

viên 

688 1,67 9 52 1,00 12 

13 Nguyên nhân khác……..       

 Kết quả thống kê ở bảng trên cho thấy: Các nguyên nhân cơ bản làm cho sinh 

viên chưa hứng thú NCKH là do thiếu tài liệu, bản thân chưa nắm vững phương pháp 

luận NCKH, NCKH là một hoạt động khó, sinh viên thiếu sự cố gắng… Thực tế có 

những sinh viên mới đầu rất hăng hái đăng ký làm đề tài NCKH nhưng đến khi bắt tay 
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vào nghiên cứu thấy khó lại nản và muốn bỏ. Các nguyên nhân tác động như: Chưa nhận 

thức được vai trò của việc tham gia hoạt động NCKH, chưa được bồi dưỡng nhiều về kỹ 

năng NCKH. Thiếu tài chính cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu 

khoa học của sinh viên. Không ít sinh viên gặp khó khăn về kinh tế khi tham gia NCKH, 

CBGV phải động viên các em cả tinh thần lẫn vật chất để các em cố gắng thực hiện đề 

tài đúng quy định của Nhà trường.  

Cũng ở bảng trên, CBGV cho rằng nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng 

NCKH của sinh viên là: Sinh viên chưa nắm vững phương pháp luận NCKH, NCKH là 

một hoạt động khó, sinh viên chưa được bồi dưỡng nhiều về kỹ năng NCKH. Các 

nguyên nhân khác như: Giảng viên chưa nhiệt tình hướng dẫn, trình độ, kinh nghiệm 

hướng dẫn của giảng viên còn hạn chế, nhà trường, khoa chưa quan tâm đến hoạt động 

NCKH của sinh viên cũng là các nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 

NCKH của sinh viên.  

 Thực trạng hoạt động NCKH của sinh viên trường ĐH Hồng Đức cho thấy, chất 

lượng NCKH của sinh viên hiện nay chưa cao, đề tài khoa học còn thiếu tính mới, tính 

sáng tạo, một số đề tài chưa chú trọng khâu thực nghiệm; sinh viên còn lúng túng trong 

nghiên cứu khoa học...  

3. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng NCKH cho sinh viên trường 

Đại học Hồng Đức 

 Từ các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đề xuất một số ý kiến góp phần nâng 

cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức như sau: 

Về phía Nhà trường 

 Cần đưa môn phương pháp luận NCKH vào tất cả các chương trình đào tạo, 

nhằm bước đầu trang bị cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng NCKH. 

 Các thủ tục duyệt, thẩm định đề cương nghiên cứu, báo cáo kết quả cần nhanh 

gọn, tránh rườm rà, nhiều thủ tục hành chính làm người nghiên cứu thấy mệt mỏi. 

 Cần tăng giờ tính định mức cho cán bộ hướng dẫn. Có biện pháp khuyến khích 

mạnh hơn đối với hoạt động NCKH của sinh viên như: Cộng điểm thưởng vào điểm 

trung bình chung học tập cho sinh viên tham gia NCKH, tăng chỉ tiêu đề tài NCKH cho 

các đơn vị, tăng số lượng sinh viên được làm bài tập lớn (thay thế môn thi học phần), 

tăng hỗ trợ kinh phí cho sinh viên làm đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, ý tưởng 

sáng tạo. 

 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường cần tăng cường giáo dục tư tưởng, 

động viên, khích lệ sinh viên hứng thú tham gia nghiên cứu khoa học 

 Về phía khoa/bộ môn 
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 Cần có kế hoạch sớm để sinh viên chủ động đăng ký đề tài NCKH, CBGV có kế 

hoạch hướng dẫn. 

 Khoa/bộ môn cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi sinh viên và định kỳ 

báo cáo tiến độ nghiên cứu. 

 Lập quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng, khích lệ cho sinh viên có kết quả 

cao trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

Về phía giảng viên 

 Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tận tình trong hướng 

dẫn sinh viên tham gia hoạt động NCKH. 

 Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin để 

giúp đỡ sinh viên học tập và NCKH. 

 Cán bộ hướng dẫn cần kích thích sự hứng thú, lòng say mê, nhiệt tình và động viên 

sinh viên vượt khó để tham gia NCKH. Hướng dẫn các em từng khâu của quá trình nghiên 

cứu như: Chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp nghiên cứu.... 

Đặc biệt, ngay từ ban đầu định hướng cho các em biết lựa chọn đề tài nghiên cứu vừa mang 

tính khoa học, thực tiễn, mới mẻ đồng thời phù hợp với khả năng và thời gian nghiên cứu 

của các em. Giúp các em tự tin, bản lĩnh trong quá trình nghiên cứu. 

 Trong quá trình giảng dạy mỗi học phần, giảng viên cần có ý thức trách nhiệm 

hun đúc sinh viên tinh thần say mê tìm tòi, khám khá tri thức mới, không ngừng khích lệ 

tư duy sáng tạo trong mỗi sinh viên. Phương pháp giảng dạy thiên về gợi mở, nêu vấn 

đề, phát huy tính tích cực của người học của giảng viên cũng là biện pháp thúc đẩy mạnh 

mẽ niềm say mê nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên. 

Về phía sinh viên 

 Cần coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng 

không thể thiếu trong quá trình học tập và nghiên cứu ở trường đại học, là hành trang để 

sinh viên làm quen với nghề nghiệp sau này của các em.  

 Sinh viên cần mạnh dạn, tự tin và nỗ lực vượt mọi khó khăn, tích cực tham gia 

NCKH; chủ động, độc lập, có ý thức trách nhiệm cao trong NCKH, tránh tình trạng ỷ lại 

cán bộ hướng dẫn. 
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STATUS OF RESEARCH STUDENTS UNIVERSITY OF HONG 

DUC AND CONTRIBUTE TO SOME PROPOSED QUALITY 

IMPROVEMENT RESEARCH TO STUDENTS 

IN SCHOOL 

ABSTRACT 

Scientific research is the important part, indispensable in college. 

Through practical study and desire to learn the current status of scientific 

research activities of students of the University of Hong Duc find out the reasons for the 

user to overcome in order to improvethe quality scientific research to 

students, contribute to improving the quality of school education. 
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THỰC TRẠNG  HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC HỌC CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HỒNG ĐỨC THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM 

TƯƠNG TÁC 

Đỗ Thị Hồng Hạnh1 

TÓM TẮT 

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục học ở trường Đại học Hồng Đức 

hiện nay đang là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, giảng viên dạy môn giáo dục học: 

làm thế nào để tri thức khoa học giáo dục trở nên sinh động, hấp dẫn, có sức thuyết 

phục đối với sinh viên và sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu 

công tác giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông. Bài viết đi sâu tìm hiểu nhận thức, 

mức độ tích cực, kết quả học tập ... của sinh viên trong các giờ học, từ đó góp phần xây 

dựng các cách thức vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục 

học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. 

Từ khóa: Quan điểm sư phạm tương tác, môn giáo dục học 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quan điểm sư phạm tương tác (SPTT) là một hướng tiếp cận dạy học tổng hợp, 

tập trung vào người học, xác định rõ vai trò của từng yếu tố dạy học, thúc đẩy mối quan 

hệ tương tác giữa các yếu tố người dạy, người học và môi trường. Tương tác tạo nên 

động lực của quá trình dạy học, làm tăng các giá trị tương tác giữa các yếu tố, khắc phục 

tính thụ động, đơn điệu, xuôi chiều của quan hệ dạy và học. Với vai trò chủ đạo, người 

dạy có thể kiểm soát được quá trình dạy học, những tác động đồng bộ tới người học và 

môi trường sẽ mang lại hiệu quả cao cho quá trình dạy học, đồng thời với vai trò chủ 

động người học thể hiện sự năng động, sáng tạo trong tương tác với thầy và bạn, tận 

dụng môi trường thuận lợi để nắm vững tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

          Thực hiện nhiệm vụ đào tạo của trường ĐH Hồng Đức, giáo dục học (GDH) là 

môn khoa học ứng dụng có tính nghề nghiệp cao với nhiệm vụ trang bị cho sinh viên sư 

phạm (SVSP) hệ thống những tri thức, hiểu biết về nghề nghiệp, nguyên lý cơ bản của 

giáo dục học Mác xít; đường lối quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước; hệ thống 

kiến thức về lý luận dạy học và giáo dục; hình thành ở người học hệ thống kỹ năng sư 

phạm và hệ thống thái độ, phẩm chất nghề nghiệp nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động dạy 

học và giáo dục ở nhà trường phổ thông sau này. 

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức 
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Nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDH ở trường ĐH Hồng Đức hiện nay đang 

là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, giảng viên dạy GDH: làm thế nào để tri thức về 

khoa học giáo dục trở nên sinh động, hấp dẫn, có sức thuyết phục đối với SVSP và 

SVSP sau khi ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu công tác giảng dạy và giáo 

dục ở trường phổ thông. Với hướng tiếp cận quan điểm SPTT, hy vọng sẽ tìm ra những 

cách thức tổ chức dạy học môn GDH đem lại hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học 

môn học.   

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Để tìm hiểu thực trạng tổ chức dạy học môn GDH ở trên lớp, chúng tôi đã tiến 

hành bằng nhiều phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng như: quan sát, nghiên 

cứu sản phẩm, điều tra bằng phiếu câu hỏi, phỏng vấn và trao đổi với sinh viên (SV), 

giảng viên (GV) đang giảng dạy môn GDH ở trường ĐH Hồng Đức. Nhưng do thời gian 

và điều kiện có hạn, trong bài viết này chúng tôi chỉ đi sâu vào vấn đề: Thực trạng học 

tập môn GDH của SV trường ĐH Hồng Đức theo quan điểm SPTT.  

2.1. Nhận thức của SV về mục đích học tập môn GDH 

 Mục đích học tập là động lực thúc đẩy hoạt động học tập của SV trên cơ sở đó 

chi phối sự tham gia của SV vào các tương tác dạy học quy định hiệu quả hoạt động học 

tập của SV. Tìm hiểu SVSP về mục đích học tập môn GDH,  chúng tôi thu được kết quả 

ở bảng 1.  

Bảng 1. Nhận thức của SV về mục đích học tập môn GDH 

 

Mục đích học tập 

Mức độ  ( n = 232 ) 

Rất nhiều Nhiều Tương đối 

nhiều 

Ít Không 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1. Hoàn thành 

chương trình học 
81 34.9 69 29.7 55 23.7 24 10.3 3 1.3 

2. Vận dụng vào 

rèn luyện nhân 

cách của bản thân. 

55 23.7 85 36.6 55 23.7 33 14.2 4 1.7 

3. Giải thích các 

hiện tượng GD 

trong cuộc sống 

30 12.9 55 23.7 83 35.8 55 23.7 9 3.9 

4. Phục vụ dạy học 

và giáo dục học 

sinh sau này 

79 34.1 67 28.9 49 21.1 23 9.9 14 6.0 
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5. Phục vụ các 

nhiệm vụ khi đi thực 

tế, thực tập sư phạm 

45 19.4 79 34.1 54 23.2 37 15.9 17 7.3 

6.  Làm đề tài 

nghiên cứu khoa 

học 

14 6.0 30 12.9 32 13.8 61 26.3 95 40.9 

7.  Học môn 

phương pháp giảng 

dạy bộ môn tốt hơn 

45 19.4 64 27.6 62 26.7 42 18.1 19 8.2 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy: Đa số SV đã xác định đúng đắn mục đích học tập môn 

GDH là hoàn thành chương trình môn học (xếp thứ 1), phục vụ nghề nghiệp sau này 

(xếp thứ 2), rèn luyện nhân cách bản thân ... Tuy nhiên một số mục đích khác thì chưa 

được SV coi trọng như: giúp SV học tốt môn phương pháp giảng dạy (xếp thứ 5), hay 

giúp SV đi thực tế, thực tập sư phạm (xếp thứ 4) đặc biệt là để giúp SV làm đề tài khoa 

học (xếp thứ 7) ... 

 Như vậy: Nhìn chung SV đã xác định đúng đắn mục đích học tập môn GDH ở 

trường ĐH. Tuy nhiên SV tham gia vào học tập môn GDH với động lực chưa thật sự sâu 

sắc, mạnh mẽ nên tính tích cực, chủ động học tập môn học chưa cao, ảnh hưởng không 

tốt tới sự tham gia của SV vào các mối quan hệ tương tác trong dạy họ, ảnh hưởng tới 

kết quả học tập môn GDH. 

2.2. Mức độ tích cực của SV trong học tập môn GDH 

 Tính tích cực tham gia học tập của SV vào giờ học GDH quy định hiệu quả hoạt 

động học tập môn GDH của SV. Tìm hiểu về kết quả này thông qua sự tự đánh giá của 

SV, chúng tôi thu được kết quả ở bảng 2 như sau: 

Bảng 2. SV tự đánh giá về mức độ tích cực tham gia học tập trong các giờ học  

môn GDH 

STT Mức độ tham gia học tập của SV SL ( n= 232) % 

1 Rất tích cực 2 0.8 

2 Tích cực 26 11.2 

3 Bình thường 158 68.1 

4 Không tích cực 41 17.7 

5 Không ý kiến 5 2.2 

Số liệu ở bảng 2 cho thấy: Sự chủ động tích cực tham gia của SV vào môi trường 

học tập chưa cao, chủ yếu là ở mức độ bình thường chiếm 68.1%, mức độ rất tích cực và 

tích cực chiếm tỷ lệ rất ít (0.8 và 11.2%) và ở mức độ không tích cực chiếm tỷ lệ đáng kể 

là 17.7%. Qua thực tế dự giờ, quan sát một số giờ GDH ở trường ĐH Hồng Đức, chúng 
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tôi thấy có sự phù hợp với kết quả nghiên cứu trên, biểu hiện ở chỗ: khi GV đặt ra câu 

hỏi thì rất ít SV giơ tay phát biểu, khi GV gọi SV phát biểu, các ý kiến của SV nêu ra 

cũng rất mơ hồ, kém sự đầu tư suy nghĩ. Trong các giờ học môn GDH, GV rất ít nhận 

được các câu hỏi từ phía SV  … Điều này cho thấy sự thụ động, chưa tích cực nỗ lực 

tham gia vào giờ học của SV có thể làm hạn chế sự tương tác giữa GV và SV, do đó ảnh 

hưởng đến hiệu quả nhận thức của SV. 

2.3. Kết quả học tập của SV trong các giờ học GDH 

 Tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi thu được kết quả ở bảng 3. 

Bảng 3. SV tự đánh giá mức độ nhận thức đạt được trong các giờ học trên lớp môn GDH 

 

TT 

 

Mức độ nhận thức 

Mức độ ( n= 232 ) 

Thường xuyên Đôi khi Không bao giờ 

SL % SL % SL % 

1 Nhớ 25 10.7 189 81.5 18 7.8 

2 Hiểu 103 44.4 125 53.9 4 1.7 

3 Vận dụng 35 15.0 155 66.8 42 18.1 

4 Mơ hồ khó hiểu 38 16.4 153 65.9 41 17.7 

5 Không hiểu 21 9.0 122 52.6 89 38.4 

Số liệu ở bảng 3 cho thấy: đa số SV đã nhận thức được ở mức độ tương đối tốt 

các vấn đề của bài học, mức độ hiểu là phổ biến chiếm đa số (xếp thứ 1); mức độ nhớ 

(xếp thứ 2); mức độ vận dụng (xếp thứ 3). Tuy nhiên vẫn còn không nhỏ SV đôi khi rơi 

vào trạng thái mơ hồ, khó hiểu (153 SV – 65.9%) hoặc không hiểu (122 SV – 52.6%) 

trong các giờ học môn GDH.  Số SV đạt đến mức độ cao của nhận thức là vận dụng kiến 

thức vào giải quyết các tình huống, các vấn đề giáo dục, dạy học còn chưa nhiều (35 SV 

– 15%). Để làm rõ lý do tại sao SV lại không hiểu bài hay mơ hồ khi lĩnh hội kiến thức 

chúng tôi đã nêu một số câu hỏi: Em có khi nào thấy mình khó hiểu hay mơ hồ khi GV 

giảng bài không? Theo em thì tại sao lại có điều đó? Do kiến thức môn học trừu tượng, khó 

hiểu? Do cách giảng của GV hay do không theo dõi kịp, không tích cực học tập môn này  

…? Kết quả chúng tôi thu được nhiều ý kiến giải thích của SV, trong đó các ý kiến chủ yếu 

là: do bản thân SV chưa thực sự hứng thú, tự giác, tích cực tham gia vào các giờ học môn 

GDH; do lớp học đông SV, GV ít có điều kiện cá biệt hoá dạy học, GV ít chú ý kiểm tra, 

đánh giá sự nỗ lực học tập của SV trong quá trình học, do đó SV chỉ học khi ôn thi. 

 Qua kết quả tự đánh giá của SV về thái độ và mức độ nhận thức đạt được của SV 

trong các giờ học môn GDH cho thấy: kết quả học tập của SV đối với môn GDH là chưa cao.  

Tìm hiểu những nội dung cụ thể mà SV thu lượm được trong các giờ GDH như 

thế nào? Chúng tôi thu được kết quả ở bảng 4: 
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Bảng 4. SV tự đánh giá kết quả thu lượm được trong các giờ học môn GDH 

 

TT 

 

Nội dung 

Mức độ ( n = 232 ) 

Rất nhiều Nhiều 
Tương đối 

nhiều 
Ít Không 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 
Tri thức môn 

GDH 
22 9.5 43 18.5 112 48.3 54 23.3 1 0.4 

2 

Cách thức tiếp 

cận tri thức môn 

học 

12 5.1 32 13.7 47 20.2 102 43.9 39 16.8 

3 
Cách thức tổ 

chức DH 
11 4.7 47 20.2 82 35.3 79 34.0 13 5.6 

4 
Kỹ thuật sử dụng 

các PP, PTDH 
9 3.8 29 12.5 48 20.6 107 46.1 39 16.8 

5 

Phương thức 

giao tiếp, ứng xử 

của giáo viên. 

42 18.1 57 24.5 83 35.7 45 19.3 5 2.1 

 Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy: SV tự đánh giá kết quả mà họ đã thu nhận 

được nhiều nhất trong các giờ học môn GDH là phương thức giao tiếp ứng xử của GV 

(xếp thứ 1). Điều này cho thấy: Sự ảnh hưởng của phương thức giao tiếp ứng xử của GV 

trong dạy học đối với SVSP là rất lớn bởi trong dạy học SV vừa là đối tượng vừa là chủ 

thể tham gia vào mối quan hệ tương tác thầy – trò. Mặt khác với ý thức trau dồi nghề 

nghiệp, SVSP luôn quan tâm tới việc hình thành kỹ năng giao tiếp ứng xử của người 

giáo viên tương lai. Tuy nhiên, SV mới chỉ chú ý đến nội dung môn học (xếp thứ 2) và ít 

chú ý tới phương pháp tiếp cận tri thức, cách thức tổ chức dạy học (xếp thứ 4) đặc biệt là 

kỹ thuật sử dụng các PPDH, phương tiện dạy học (xếp thứ 5), còn có nhiều SV không 

thu hoạch được gì từ yếu tố này. Qua đó cho thấy: SV chưa thực sự có được phương 

pháp học tập ở đại học và ý thức tiếp cận các phương pháp thông qua cách thức tổ chức 

dạy học của GV. Do đó dẫn tới kết quả học tập môn GDH của SV chưa cao. 

Tóm lại: Đa số SV học tập môn GDH với ý thức động cơ chưa thật sâu sắc, mạnh 

mẽ và chưa có phương pháp học tập ở đại học do đó SV chưa tích cực tham gia vào giờ 

học, kết quả học tập các giờ học môn GDH chưa cao. Kết quả này do nhiều nguyên 

nhân: trách nhiệm của SV đối với việc học tập môn GDH chưa cao và có thể SV chưa có 

được môi trường học tập thuận lợi dưới sự tổ chức hướng dẫn hoạt động học hiệu quả 

của GV ...  

3. MỘT VÀI NHẬN XÉT 

Quan điểm SPTT là một hướng tiếp cận dạy học tổng hợp, khoa học, cơ bản và 

năng động: tập trung vào người học và cơ bản dựa trên tác động qua lại: người dạy – 

người học – môi trường làm gia tăng giá trị các mối quan hệ tương tác dạy học; yếu tố 
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môi trường thực sự được quan tâm mang lại cho người học sự thành công nhiều nhất 

trong việc học thực hiện mục tiêu dạy học. Trong quan điểm SPTT, vai trò của người 

học có tính chất quyết định. Người học là người kiến tạo kiến thức cho bản thân bằng sự 

huy động tiềm năng của chính mình (bộ máy học, vốn kinh nghiệm, trí tuệ …) dưới sự 

tác động của người dạy và môi trường. Để làm tròn trách nhiệm của mình đòi hỏi người 

học phải có sự hứng thú, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình học. Người 

dạy với vai trò hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện người học thực hiện hoạt động học theo 

những mục tiêu xác định trong chương trình học thông qua các phương pháp sư phạm 

của mình. Môi trường dạy học có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới người dạy, 

người học mà chính họ cũng góp phần tạo dựng để rồi cùng chịu ảnh hưởng, cùng biến 

đổi và cùng thích nghi. 

 Thực tế dạy học môn GDH ở trường ĐH Hồng Đức hiện nay đã có nhiều đổi mới 

song kết quả nghiên cứu cho thấy: tính chất xuôi chiều trong dạy học vẫn còn phổ biến, 

tính tích cực, hiệu quả học tập của SV trong các giờ GDH chưa cao, đa số SV chưa có 

phương pháp học tập ở đại học. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng dạy học môn GDH. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên: do ý thức, động cơ học tập môn GDH 

của SV chưa thật sâu sắc, mạnh mẽ; SV chưa chuẩn bị chu đáo về mọi mặt khi tham gia 

vào quá trình học; môi trường học tập môn GDH chưa kích thích được sự hứng thú, tính 

tích cực hoạt động học của SV; khả năng kiểm soát quá trình học của SV còn nhiều hạn 

chế … Vì vậy cần có các cách thức tổ chức dạy học môn GDH mang tính đồng bộ, hiệu 

quả và khả thi tác động đến GV, SV và môi trường học tập của SV nhằm nâng cao ý 

thức học tập, tính chủ động tích cực, sự hứng thú của SV khi tham gia vào quá trình học 

góp phần nâng cao kết quả học tập của SV, hiệu quả dạy học môn GDH. 

Với cách tiếp cận dạy học của quan điểm SPTT, đặc điểm hoạt động dạy học 

môn GDH và thực tiễn dạy học môn GDH ở trường ĐH Hồng Đức hiện nay cho thấy: 

khả năng ứng dụng quan điểm SPTT là cần thiết và hoàn toàn có thể, nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học GDH.  Để làm được điều đó ở trường ĐH Hồng Đức hiện nay đòi 

hỏi một sự tác động đồng bộ tới các yếu tố dạy học, trong mọi khâu của quá trình dạy 

học nhằm nâng cao ý thức và chuẩn bị tốt cho các chủ thể tham gia vào dạy học, tạo môi 

trường tích cực đa tương tác, trên cơ sở đó thực hiện tốt mục tiêu dạy học.  
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VIEWING THE REALITY OF PEDAGOGICAL LEARNING 

ACTIVITIES AMONG THE STUDENTS OF HONG DUC 

UNIVERSITY FROM THE CONCEPT OF INTERACTIVE 

TEACHING 

ABSTRACT 

How to improving the quality of teaching Pedagogics at Hong Duc University is 

a challenging issue for the administrators and lecturers of Pedagogics. In order to make 

the pedagogical science more interesting and appealing to the students and to equip 

them with the required knowledge to meet the teaching requirements in schools, this 

article studies deeper into the awareness, activeness and study results of the students 

during their classes so that it can help to form the ways of applying the concept of 

intereaction in pedagogical teaching to enhance the teaching quality of this subject.  
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NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH 

VIÊN TÂM LÍ HỌC - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

HỒNG ĐỨC 

Nguyễn Phương Lan1 

TÓM TẮT 

       Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là một vấn đề vô cùng phong phú và 

phức tạp. Đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật và những biến đổi 

to lớn của thời đại đã tạo ra những cơ hội và điều kiện thuận lợi để giáo viên và sinh 

viên phát huy hết khả năng và năng lực của mình. Mặt khác cũng làm cho công tác giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới, đặc biệt là sự suy 

thoái đạo đức của một bộ phận sinh viên. Vì vậy để giúp sinh viên Tâm lí học - Quản trị 

nhân sự hình thành được những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc trưng 

của ngành nghề, ngoài việc giáo dục các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc còn cần 

phải bổ sung thêm một số nội dung giáo dục mới đáp ứng yêu cầu xã hội. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

         Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, điều chỉnh hành vi và phát triển toàn 

diện nhân cách của mình. 

         Thực tiễn giảng dạy cho thấy: Nhiều sinh viên TLH - QTNS trường Trường Đại 

học Hồng Đức (ĐHHĐ) chưa nhận thức rõ về ngành nghề của mình, lí tưởng nghề 

nghiệp còn mờ nhạt, chưa tự giác, tích cực trong việc học tâp, tu dưỡng rèn luyện bản 

thân... điều đó ảnh hưởng đến ý thức, thái độ, lối sống và kết quả học tập của các em.  

        Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hình thành được những phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp phù hợp đáp ứng yêu cầu của xã hội là vô cùng quan trọng và cần 

thiết. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

TLH – QTNS trường ĐHHĐ. Đây cũng là một vấn đề có tính cấp thiết và bức xúc trong 

nhà trường hiện nay. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

         Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp như: Phân tích 

tổng hợp lí thuyết, phân loại hệ thống hóa lí thuyết, điều tra giáo dục, quan sát, lấy ý kiến 

chuyên gia, nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm... 

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Hồng Đức 
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2.2. Một số khái niệm cơ bản 

          - Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực biểu hiện sự tự giác trong quan 

hệ giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng xã hội, với tự nhiên và 

với cả bản thân mình. [8]     

         - Nghề nghiệp Theo từ điển Tiếng Việt: “Nghề nghiệp là một công việc mà người 

ta thực hiện trong suốt cả cuộc đời”[6]. Như: Nghề dạy học, nghề y, nghề kinh doanh, 

nghề quản trị nhân sự, ... Ông cha ta cho rằng: “ Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nghề 

nào cũng quý, người nào giỏi nghề, có tay nghề cao thì được vinh thân. Vì vậy nghề 

nghiệp không chỉ đảm bảo cuộc sống mà còn tôn vinh con người làm việc trong lĩnh vực 

nghề nghiệp đó.  

         - Đạo đức nghề nghiệp: Khi nói về nghề nghiệp, người xưa đã dạy phải lấy cái 

“Đức” làm đầu trong nghề nghiệp. Nghề gì cũng phải có đức, đã thất đức thì không làm 

nghề được. Ở Việt Nam có hai nghề sớm đặc biệt coi trọng: nghề thầy thuốc và nghề 

thầy giáo. Một nghề nắm sinh mạng quyết định sự sống, chết của con người. Một nghề 

nắm “phần hồn,” quyết định đến sự phát triển nhân cách của con người. Hai nghề ấy 

ngay từ bài học nhập môn, người học đã được học cái đức của nghề. Nói “Lương y như 

từ mẫu” “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Ở trường học chúng ta vẫn thường nhắc tới câu: 

“Tiên học lễ, hậu học văn”, lễ đây chính là quy tắc ứng xử nơi làm việc với mọi người và 

với bản thân mình trong mọi quan hệ, sau đó mới đến kiến thức về nghề. 

         Như vậy mỗi loại hình nghề nghiệp luôn đặt ra cho con người trong lĩnh vực 

nghề nghiệp đó những yêu cầu, quy tắc, chuẩn mực mà họ phải tự giác thực hiện.  

         Vậy đạo đức nghề nghiệp là: hệ thống các chuẩn mực đạo đức phản ánh những 

yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, của bản thân nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh 

vực nghề nghiệp đó, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình với kết quả cao nhất. 

  Có bao nhiêu loại nghề nghiệp thì có bấy nhiêu loại đạo đức nghề nghiệp. Đạo 

đức nghề nghiệp luôn thể hiện thông qua hành vi nghề nghiệp và kết quả lao động.  

Đạo đức nghề nghiệp thực hiện các chức năng sau đây:  

       - Định hướng giáo dục những người làm việc trong nghề nghiệp để họ có được 

những phẩm chất phù hợp với xã hội, với nghề nghiệp. 

       - Điều chỉnh hành vi của người làm việc trong nghề nghiệp phải tuân thủ những 

quy tắc, chuẩn mực của lĩnh vực đó.  

      Đạo đức nghề nghiệp có có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực nghề nghiệp, 

chúng kết hợp với nhau, biểu hiện thông qua nhau tạo nên nhân cách của cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực nghề nghiệp nào đó.        

         - Giáo dục đạo đức: Giáo dục đạo đức là một bộ phận nền tảng hợp thành của 

nội dung giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lí tưởng, ý thức và tình cảm 

đạo đức tạo nên mặt thế giới quan, nhân sinh quan và hành vi đạo đức của con người.        

Giáo dục đạo đức nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau: [5] 
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    - Hình thành cho học sinh thế giới quan khoa học, nắm được những quy luật cơ 

bản của sự phát triển xã hội, ý thức thực hiện nghĩa vụ của người công dân, từng bước 

trang bị cho học sinh định hướng chính trị kiên định, rõ ràng. 

    - Giúp học sinh hiểu và nắm vững những vấn đề cơ bản trong đường lối chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có ý thức học tập, làm việc tuân thủ theo hiến 

pháp và pháp luật. 

     - Bồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán, đánh giá đạo đức, hình thành niềm 

tin đạo đức, yêu cầu học sinh phải thấm nhuần các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức do 

xã hội quy định, biết tiếp thu văn minh nhân loại kết hợp với đạo đức truyền thống của 

dân tộc. 

      - Dẫn dắt học sinh biết rèn luyện để hình thành hành vi và thói quen đạo đức, có 

ý thức tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, có ý thức đấu tranh chống lại 

những biểu hiện tiêu cực lạc hậu. 

Các bước của quá trình giáo dục đạo đức gồm: 

     - Quá trình tác động nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức làm cơ sở 

cho sự hình thành, phát triển và thể hiện các hành vi đạo đức. 

     - Bồi dưỡng những tình cảm đúng đắn, trong sáng, phù hợp với các quan niệm, 

chuẩn mực đạo đức, quan hệ ứng xử của xã hội. 

     - Rèn luyện hành vi, thói quen đạo đức. 

Để thực hiện các nội dung trên, giáo dục đạo đức có thể tiến hành thông qua các 

con đường dạy học các môn học, qua các hoạt động ngoại khoá, hoạt động lao động sản 

xuất, hoạt động Đoàn...  

          Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiện nay đang gặp nhiều khó 

khăn, đặc biệt dưới ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, giáo dục đạo đức càng 

trở nên phức tạp....       

     - Giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

Để người học có khả năng lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp đó thì nhà trường 

cần phải tiến hành  3 nhiệm vụ sau: 

- Trang bị kiến thức nghề nghiệp cần thiết 

- Hình thành kỹ năng, kỹ xảo mà nghề nghiệp đòi hỏi 

- Giáo dục để người học nghề có đủ những tri thức cơ bản và những phẩm chất 

đạo đức đặc thù của của lĩnh vực nghề nghiệp. 

          Giáo viên trong quá trình dạy nghề phải tiến hành 3 nhiệm vụ trong mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau. Nhiệm vụ này là tiền đề, cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ kia. Nếu 

bỏ hoặc thực hiện không tốt bất cứ một nhiệm vụ nào cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết 

quả của quá trình đào tạo. Trong thực tiễn đào tạo nghề hiện nay có một thực trạng là các 

trường đào tạo nghề quá chú trọng tới việc thực hiện hai nhiệm vụ đầu mà chưa hoặc ít 

quan tâm đến nhiệm vụ thứ ba – nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Về mặt lí luận 
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và thực tiễn cho thấy nếu việc thực hiện hai nhiệm vụ đầu đã rất khó khăn thì việc thực 

hiện nhiệm vụ thứ ba còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều. 

         Có thể xem giáo dục đạo đức nghề nghiệp là sự tác động qua lại giữa các hoạt 

động giáo dục đạo đức nghề nghiệp với người học nghề nhằm hình thành ở người học 

nghề những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Như vậy nếu xét dưới góc độ lí thuyết hệ 

thống thì giáo dục đạo đức nghề nghiệp bao gồm nhiều thành tố: Mục đích và yêu cầu, 

nội dung, phương pháp, biện pháp, phương tiện, các lực lượng tham gia, người dạy, 

người học và kết quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Các thành tố này vận động và phát 

triển trong mối quan hệ biện chứng với nhau, thành tố này quy định và ảnh hưởng tới 

thành tố khác và tạo nên sự vận động chung của cả hệ thống giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp. Cụ thể: 

         Mục đích và yêu cầu giáo dục đạo đức nghề nghiệp sau khi được xây dựng nó sẽ 

quy định những nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cụ thể cần hình thành ở người 

học nghề. Sau khi xác định nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp nó sẽ quy định 

phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Trong mối quan hệ giữa các lực lượng tham 

gia giáo dục đạo đức nghề nghiệp và người học nghề thì lực lượng giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp tham gia giữ vai trò chủ đạo tổ chức, điều khiển hoạt động của người học 

nghề. Dưới tác động giáo dục đó, người học nghề phát huy vai trò chủ động, sáng tạo 

của mình trong quá trình tự rèn luyện, tự bồi dưỡng các phẩm chất nghề nghiệp. Sự vận 

động của tất cả các thành tố nêu trên tạo nên kết quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp.  

        Tuy nhiên, giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một hệ thống mở vì các thành tố cấu 

thành của nó còn có mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội: 

Chính trị, đạo đức, pháp luật, văn hoá. 

          - Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH - QTNS 

  Về bản chất giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS là quá 

trình tổ chức các hoạt động tác động vào nhân cách sinh viên nhằm hình thành ở họ 

những phẩm chất đạo đức  mà xã hội và nghề quản trị yêu cầu, tạo nên sự phát triển toàn 

diện về nhân cách cho sinh viên. 

  2.3. Một số phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nghề Quản trị nhân sự cần 

giáo dục cho SVTLH – QTNS trường ĐHHĐ 

          Trong xã hội có nhiều nghề, làm nghề gì cũng cần phải có đạo đức nghề nghiệp và 

phải được đào tạo, rèn luyện một cách nghiêm cẩn. Hồ Chí Minh không tách đạo đức ra 

khỏi chuyên môn, không tách đạo đức ra khỏi một con người cụ thể, trong một nghề cụ 

thể. Người đòi hỏi phải “hồng thắm, chuyên sâu”, có đức phải có tài, có tài phải có đức. 

        Hơn bất cứ một nghề nào, công tác quản trị nhân sự là một nghề khó khăn và phức 

tạp vì đối tượng lao động của họ là con người, có trí tuệ khác nhau, nguồn gốc gia đình, 

môi trường giáo dục, văn hoá khác nhau, có các mối quan hệ đa dạng và phức tạp đan 

xen, tác động qua lại, tổng hoà với nhau. Chính vì vậy mà người làm nghề quản trị nhân 
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sự phải được chọn lựa cẩn thận, họ phải được đào tạo những kiến thức cơ bản về chính 

trị học, Tâm lí học, Xã hội học, Sinh học, văn hoá ứng xử và nhiều môn học khác của 

khoa quản trị. Như vậy đạo đức trong chuyên môn là một vấn đề phức tạp, bởi vì không 

vững về chuyên môn tự nó đã tạo ra sự thiếu hụt, thậm chí sai lầm trong ứng xử đối với 

tổ chức và con người. 

    2.3.1. Công tác quản trị nhân sự là một nghề lao động đặc thù, có đối tượng lao 

động là con người (Tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, khen 

thưởng, xử phạt) vì mục tiêu đã được xác định. Vì vậy, động cơ làm việc là điểm cốt yếu 

của đạo đức nghề nghiệp của nghề quản trị nhân sự. Nếu dùng người với động cơ đúng 

vì lợi ích của chung thì nó sẽ trở thành triết lí nhân sinh, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt 

trong mọi hoạt động, ứng xử, đối đãi với người khác của người làm công tác quản trị 

nhân sự. Người cán bộ quản trị giữ được tính nhân văn, tính công bằng, nghiêm chỉnh, 

độ lượng và bao dung đối với người khác vì sự nghiệp chung, vì nghĩa lớn. Một chân lí 

hiển nhiên: Dùng người vì lợi ích chung thì đó chính là đạo đức, là bí quyết thành công 

của nhà tổ chức. 

  2.3.2. Tôn trọng con người, trọng những người có năng lực và trung thực, tận tuỵ 

với công việc chung là điều nhất thiết phải có của người làm công tác quản trị nhân sự. 

Như trên đã nói, lao động nghề nghiệp của người làm công tác quản trị nhân sự là làm 

việc với con người, hoạt động của họ được đánh giá bởi sự phát huy mọi nguồn lực của 

tổ chức, là xây dựng văn hoá công sở, tạo ra sự đồng thuận, kích thích niềm phấn khích, 

khêu gợi lòng tự trọng, tự tôn của những người khác. Vì vậy nói theo Hồ Chí Minh để 

chứng tỏ rằng mình là người trung thực, thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng con 

người, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người khác, làm sao để mọi người trong phạm 

vi mình quản lí tin cậy rằng người làm công tác quản trị nhân sự là đại diện cho “lí lẽ 

phân minh, nghĩa tình đầy đủ”, biết giải quyết công việc “có lí có tình”, không máy móc, 

không thành kiến, định kiến... Điềm tĩnh, lắng nghe, khoan dung độ lượng là đức tính 

cần phải có của người làm công tác quản trị nhân sự. Nhưng để hiểu người thì trước hết 

phải tự hiểu mình, phải thường xuyên tự nghiêm khắc, tự kiểm điểm, tự đánh giá bản 

thân và phải tự sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem 

xét, đánh giá càng đúng. 

 2.3.3. Phải giữ vững quan điểm khách quan, toàn diện và phát triển khi đánh giá. 

       Khi xem xét, đánh giá con người, không chỉ xem ngoài mặt mà phải xem tính 

chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công 

việc của họ... Bác Hồ gọi đó là những cán bộ thật tốt. 

          Theo chúng tôi, những người làm công tác quản trị nhân sự, nhất là những người 

làm ở các ban tham mưu cho lãnh đạo cần phải được chọn lựa cẩn thận, cần phải sàng 

lọc thật trong sạch. Vì chúng tôi nghĩ rằng người làm công tác quản trị nhân sự phải vì 
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toàn thể, vì lợi ích chung chứ không vì lợi ích riêng cho một số người. Kỉ luật càng 

nghiêm thì uy tín càng cao. Đó là một điều quan trọng mà người làm công tác quản trị 

nhân sự  phải là người trước tiên nắm vững và thực hiện để làm tốt công tác tham mưu 

của mình. 

  2.3.4. Người làm công tác quản trị nhân sự phải có bản lĩnh vững vàng, dũng 

cảm bảo vệ chân lí, bảo vệ người tốt  

         Người làm công tác quản trị nhân sự thường bị áp lực từ nhiều phía: Từ cấp trên, 

thủ trưởng đơn vị, từ sự thân quen, từ lợi ích cá nhân... Người làm công tác quản trị nhân 

sự là phải có chính kiến, trong sáng, chính trực và trung thành với lí tưởng cách mạng, 

với nhân dân với nhiệm vụ chiến lược của tổ chức. Dũng cảm và trung thực là đạo đức 

của người làm công tác quản trị nhân sự, dám bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người bị oan. 

        Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm. Người làm công tác quản trị nhân sự 

họ cũng có đúng, có sai. Vấn đề là ở nơi động cơ, bản lĩnh, trí tuệ, biết lắng nghe, dám 

nhận khuyết điểm, mạnh dạn sửa chữa. 

       Có thể khẳng định: Chất lượng của một ngành nghề, tổ chức, doanh nghiêp... yếu 

tố cơ bản, quan trọng nhất là con người - là chất lượng của đội ngũ cán bộ. Vì vậy sứ 

mạng của người làm công tác quản trị nhân sự là vô cùng to lớn. Vinh dự và trách nhiệm  

của người làm công tác quản trị nhân sự càng cao thì đạo đức của họ càng phải đúng đắn 

và mẫu mực. Họ đang thực sự là những chiến sĩ tham mưu và tiên phong trong sự nghiệp 

đổi mới vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh của đất nước ta. 

2.4. Đề xuất một số nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

TLH – QTNS trường ĐHHĐ 

2.4.1. Cơ sở để xác định nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 

TLH – QTNS 

   Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS  cần được 

xây dựng dựa trên những cơ sở sau đây: 

           - Đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục, đào tạo 

Mục tiêu giáo dục, đào tạo nói chung có tác dụng định hướng cho việc xây dựng nội 

dung giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng cho mọi loại hình nhà trường, 

cho mọi ngành học, bậc học, cấp học. Nói khác đi, nội dung giáo dục chịu sự định hướng 

cho mục tiêu giáo dục, đào tạo và mặt khác, lại phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu giáo 

dục, đào tạo. 

           - Đảm bảo mối quan hệ giữa những giá trị truyền thống và những giá trị hiện đại 

 Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa 

những giá trị truyền thống và những giá trị hiện đại. Sàng lọc giá trị truyền thống, giữ lại 

những giá trị đến nay vẫn có ý nghĩa và đồng thời hiện đại hoá chúng. Loại bỏ những giá 

trị truyền thống đến nay không còn giá trị nữa. Bổ sung những giá trị hiện đại mới được 
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nảy sinh trong hoàn cảnh đất nước đang đổi mới, đang hoà nhập vào cuộc sống chung 

của nhân loại. 

       Nội dung giáo dục phải đảm bảo được mối quan hệ giữa những giá trị dân tộc và 

những giá trị nhân loại. Duy trì và phát triển những giá trị mang bản sắc dân tộc, bổ sung 

những giá trị nhân loại nhằm làm phong phú thêm những giá trị dân tộc. 

           - Đảm bảo tính đến đặc điểm tâm lí và trình độ nhân thức của người được giáo dục 

Khi xây dựng nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cần tính đến những đặc 

điểm này, nhằm đảm bảo được tính vừa sức trong giáo dục.  

          - Đảm bảo tính thực tiễn 

Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp được xây dựng xuất phát từ  các yêu cầu 

thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Đó là yêu cầu của quá trình đào tạo 

người làm công tác quản trị  nhân sự  trong nhà trường. 

  2.4.2. Một số nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS 

trường ĐHHĐ. 

            Trong điều kiện kinh tế xã hội hiên nay, ngoài những nội dung giáo dục trong 

chương trình, chúng ta cần quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – 

QTNS  với những nội dung sau: 

          - Giáo dục lòng yêu nghề, thể hiện: Yêu thích công việc, có ý chí vượt qua 

những khó khăn và thử thách của nghề nghiệp, sẵn sàng nhận công tác ở những nơi khó 

khăn, gian khổ. Mong muốn cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp mình đã lựa chọn, luôn  

học hỏi những cái hay, cái mới, tiến bộ trong nghề nghiệp. Luôn phấn đấu để đạt thành 

đạt trong nghề nghiệp. Trong bất cứ xã hội nào, thiếu lòng yêu nghề,  con người khó có 

thể hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao. Vì vậy nền kinh tế xã hội càng khó khăn và 

phức tạp, người làm công tác QTNS càng cần phải yêu nghề sâu sắc. 

         Để giáo dục tình yêu nghề cho sinh viên TLH – QTNS, cần giáo dục cho họ biết 

thể hiện ở thái độ và lối sống, không tôn sùng chạy theo cuộc sống vật chất tầm thường, 

biết tôn trọng các giá trị tinh thần, không lợi dụng vị trí nghề nghiệp mưu cầu lợi ích cá 

nhân, biết đặt lợi ích của tập thể lên lợi ích của bản thân. 

          - Giáo dục ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, thể hiện: Học tập 

không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân, vượt qua mọi khó khăn, 

gian khổ để học tốt, có động cơ học tập đúng đắn; luôn tự học, tự nghiên cứu; có thói 

quen học tập cần cù, chăm chỉ và sáng tạo; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, không 

có tiêu cực trong học tập, tránh bệnh thành tích trong học tập; học tập ở mọi người, mọi 

nơi, mọi lúc; luôn có ý thức học tập tìm tòi những phương pháp học tập tốt nhất và phù 

hợp với bản thân; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người. 

           Việc trau dồi ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Vì nó giúp sinh viên TLH – QTNS có khả năng chiếm lĩnh và làm chủ tri 

thức, tạo ra động lực cho sự phấn đấu, vươn lên, tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau 

khi ra trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc. Để giáo dục ý 
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thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn cần giúp sinh viên TLH – QTNS  nắm được 

những đòi hỏi, tính cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Xác định được điều đó, sinh 

viên sẽ tự đặt ra và thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn và 

nghiệp vụ của mình. 

           - Giáo dục ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng, thể hiện:  Có nhu cầu tự rèn luyện, 

tự bồi dưỡng, có động cơ tự rèn luyện, tự bồi dưỡng đúng đắn, có phương pháp, biện 

pháp tự rèn luyện, tự bồi dưỡng; có ý thức tự kiểm tra, tự đánh giá bản thân; có ý thức 

phê bình và tự phê bình; có kế hoạch tự rèn luyện, tự bồi dưỡng phù hợp; xác định được 

mục tiêu tự rèn luyện, tự bồi dưỡng; có ý thức trách nhiệm với bản thân; nghiêm khắc 

với bản thân, không tự ti, không tự mãn. 

           Việc giáo dục ý thức cầu tự rèn luyện, tự bồi dưỡng là rất quan trọng. Tự rèn 

luyện, tự bồi dưỡng sẽ tạo cho sinh viên khả năng tự kiểm tra, tự đánh giá, ý thức phê 

bình và tự phê bình vì vậy sẽ giúp cho sinh viên “đề kháng” trước những ảnh hưởng tiêu 

cực của môi trường kinh tế xã hội. Để giáo dục ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng, cần 

trang bị cho sinh viên cách thức con đường, kỹ năng tự giáo dục và tự rèn luyện, luôn 

kiểm tra, đánh giá, động viên, khích lệ, uốn nắn quá trình tự giáo dục và tự rèn luyện của 

sinh viên và cần tạo ra cơ chế và các điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể tự giáo dục, 

tự rèn luyện. 

          - Giáo dục tác phong mẫu mực, quan hệ ứng xử tốt, thể hiện: Mẫu mực trong lời 

ăn, tiếng nói, gương mẫu trong cuộc sống; nghiêm khắc với bản thân; tác phong chững 

chạc, tự tin trong giao tiếp; biết tạo lập các quan hệ trong giao tiếp; biết điều khiển, tổ 

chức giao tiếp; nhạy cảm, tinh tế trong các quan hệ giao tiếp, tôn trọng nhân phẩm của 

đối tượng giao tiếp; đồng cảm và chia sẻ với đối tượng giao tiếp. 

           Việc giáo dục tác phong mẫu mực, quan hệ ứng xử tốt là một nội dung rất quan 

trọng. Vì nó giúp cho sinh viên TLH – QTNS hình thành được tác phong, quan hệ phù 

hợp với yêu cầu của nghề, không bị ảnh hưởng bởi tác phong, quan hệ từ lối sống tiêu 

cực của phương Tây. Sinh viên TLH – QTNS là những thanh niên trẻ rất dễ tiếp thu cái 

mới, lối sống mới, kể cả những thói hư, tật xấu, thói quen không phù hợp với văn hoá 

dân tộc. Vì vậy giáo dục tác phong mẫu mực, quan hệ ứng xử tốt là nội dung cần chú 

trọng trong quá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS trong 

điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. 

          - Giáo dục tinh thần sẵn sàng nhận công tác ở những nơi khó khăn, thể hiện: Vui 

vẻ nhận công tác ở nơi khó khăn và những công việc vất vả; đứng vững trước những thử 

thách của cuộc sống và nghề nghiệp, chia sẻ những khó khăn với bạn bè, đồng nghiệp 

nơi công tác; không đòi hỏi thái quá; tìm những biện pháp khắc phục khó khăn trong 

nghề nghiệp, thương yêu và đồng cảm với bạn đồng nghiệp, biết động viên, khích lệ lẫn 

nhau trong công việc để vượt qua những khó khăn trong công việc; lối sống giản dị, hoà  

nhập với mọi người nơi công tác. 
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       Tinh thần sẵn sàng nhận công tác ở những nơi khó khăn phải được xem là một 

nội dung giáo dục quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 

viên TLH – QTNS trong nền kinh tế thị trường, bởi tại những nơi khó khăn rất cần đến 

thế hệ trẻ. Việc giáo dục tinh thần sẵn sàng nhận công tác ở những nơi khó khăn là sự 

chuẩn bị tâm lí vững vàng cho sinh viên trước khi ra trường, trước khi nhận công tác.  

          - Giáo dục phẩm chất khiêm tốn, lịch sự, thể hiện:  Luôn có ý thức học hỏi tất cả 

mọi người, không khoe khoang, khoác lác về bản thân, lịch sự trong giao tiếp và cuộc 

sống, mẫu mực trong lối sống; biết lên án những thái độ thiếu khiêm tốn, mất lịch sự. 

          Khiêm tốn, lịch sự là phẩm chất quan trọng trong nhân cách của của người làm 

công tác quản trị nhân sự. Nhờ có phẩm chất này mà họ có khả năng ứng xử đúng mực, 

tác phong mô phạm. Vì vậy, giáo dục phẩm chất khiêm tốn, lịch sự là một nội dung giáo 

dục không thể thiếu trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS. 

Ngày nay thanh niên nói chung, sinh viên TLH –QTNS nói riêng có xu thế muốn khẳng 

định mình. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp là thái quá, không đúng với thực tế. Chính vì 

vậy một số thanh niên, sinh viên thường có thói xấu: Huyênh hoang, bốc đồng, ba hoa, 

khoác lác. Những biểu hiện này là tối kị đối với nghề quản trị nhân sự. Vì vậy ngay từ 

khi còn học, sinh viên TLH – QTNS  phải được chú trọng giáo dục phẩm chất này. 

          Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là một quá trình lâu dài kể 

từ khi sinh viên vào trường đại học sau đó ra công tác. Chính vì vậy các nội dung giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp chỉ trở nên bền vững và sâu sắc khi các em trở thành người cán 

bộ quản trị nhân sự thực thụ và trải nghiệm các hoạt động có tính chất nghề nghiệp. 

2.5. Một số biện pháp 

     Để giáo dục cho sinh viên TLH – QTNS trường ĐHHĐ những phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp, giúp họ có khả năng lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp, chúng tôi 

xin đề xuất một số biện pháp như sau: 

        - Trên cơ sở đổi mới, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp, cần đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công tác giáo dục giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho sinh viên. Theo hướng này có thể như sau: 

             + Đổi mới nội dung, cách thức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị 

gắn với các điều kiện của nền kinh tế thị trường 

             + Tổ chức các ngày lễ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có khả năng phát huy tính 

năng động, sáng tạo của sinh viên   

             + Nêu gương sáng về đạo đức nghề nghiệp 

             + Đổi mới, sáng tạo quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

             + Tổ chức các hoạt động đa dạng phong phú, nâng cao khả năng tự giáo dục, tự 

rèn luyện cho sinh viên. 

             + Gắn các nội dung của nền kinh tế thị trường với các nội dung toạ đàm, thảo luận 
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      - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thẩm mỹ, phòng chống các 

tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và xã hội. 

     - Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục với việc giảng dạy các môn học 

            - Giáo dục truyền thống và định hướng giá trị nghề nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường cho sinh viên. 

      - Tăng cường kiểm tra, đánh giá, khuyến khích sinh viên tự kiểm tra, tự đánh giá. 

3. KẾT LUẬN 

           Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là một vấn đề vô cùng phong phú và 

phức tạp. Hơn thế nữa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật và những biến đổi 

to lớn của thời đại đã tạo ra những cơ hội và điều kiện thuận lợi để giáo viên và sinh viên 

phát huy hết khả năng, tiềm năng trí tuệ, hình thành tính năng động, sáng tạo, ý thức phê 

bình và tự phê bình, biết tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước công việc, học tập, lao 

động. Mặt khác cũng làm cho công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp phải đối mặt với 

những thách thức mới, đặc biệt là sự suy thoái đạo đức  của một bộ phận sinh viên. Vì 

vậy để giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH- QTNS trường ĐHHĐ đạt được 

những kết quả mong muốn thì  ngoài sự kế thừa và tiếp thu các giá trị truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc Việt Nam còn cần phải bổ sung thêm một số nội dung giáo dục mới cho 

phù hợp hợp với xu thế của thời đại.                 

        Người giáo viên, các cấp quản lí cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác 

giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TLH – QTNS trường ĐHHĐ. Vì đây là 

nhân tố quyết định chất lượng đào tạo sinh viên trong nhà trường và cũng là yếu tố tạo 

nên giá trị thương hiệu của nhà trường – một yếu tố  không thể thiếu trong điều kiện xã 

hội hiện nay. 
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STUDY ON THE EDUCATION OF OCCUPATIONAL MORALITY 

FOR THE STUDENTS OF PSYCHOLOGY - PERSONNEL 

MANAGEMENT HONG DUC UNIVERSITY 

ABSTRACT 

The education of occupational morality for students is a profound and 

sophisticated matter. The drastic development of science and technology as well as the 

great social changes have created many opportunities and favorable conditions for 

teachers and students to develop themselves to the best of their abilities. However, many 

new challenges have arisen in the work of educating occupational morality, especially 

the moral degration among the number of students. Therefore, apart from educating the 

traditional values of the nation, some new forms of education need to be supplemented to 

shape the appropriate occupational virtuous characters for the students to meet the 

social demands. 
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NGHIÊN CỨU PHẨM CHẤT NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI CÁN  BỘ 

QUẢN  TRỊ NHÂN  SỰ  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  

TỈNH THANH HÓA 
                                                                                         

Nguyễn Thị Phi1 

TÓM TẮT 

        Phẩm chất nhân cách (cái Đức) là cái cốt lõi, cái “Tâm” của nhà quản trị nhân 

sự, được thể hiện ở mục tiêu hoạt động có trách nhiệm đối với xã hội và doanh nghiệp, ở 

các phẩm chất đạo đức có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, hành vi, lối sống và 

quan hệ với người lao động. Phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự, 

có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của họ và sự phát triển của 

doanh nghiệp. Do vậy, cần phải nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm 

nâng cao các phẩm chất nhân cách cho đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự trong các 

doanh nghiệp hiện nay. 

Từ khóa: Phẩm chất nhân cách, cán bộ quản trị nhân sự, doanh nghiệp 

       1.  ĐẶT VẤN ĐỀ. 

           Quản trị nhân sự vừa là một khoa học quản trị về con người, đồng thời vừa là một 

nghệ thuật. Do đó, công việc của nhà quản trị nhân sự trong doanh nghiệp không hề dễ 

dàng, khiến cho vai trò của họ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phẩm chất và 

năng lực là hai thành phần trong cấu trúc nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự, là 

những nhân tố cơ bản, quan trọng nhất giữ vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động của 

họ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ quản trị nhân sự phải có phẩm chất nhân 

cách tốt, đảm bảo các yêu cầu nghề nghiệp của bản thân.   

        Thực tiễn cho thấy, đội ngũ làm công công tác quản trị nhân sự trong doanh 

nghiệp nói chung, các doanh nghiệp ở Thanh Hóa nói riêng, còn có những biểu hiện 

chưa đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp, của xã hội. Vì vậy, vấn đề đặt ra ở đây cần 

phải nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất nhân cách 

cho đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp hiện nay.         

     2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

        2.1. Một số vấn đề lý luận 

             * Quản trị nhân sự  

       Bất cứ tổ chức nào cũng bao gồm các thành viên là con người hay nguồn nhân 

lực của nó. Quản trị nhân sự liên quan đến các công việc hoạch định nhân sự, tuyển mộ, 

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lý Giáo dục trường ĐH Hồng Đức. 
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chọn lựa, sử dụng, đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Nhân sự 

phải gắn liền với tổ chức, với việc sắp xếp con người vào những vị trí nhất định trong bộ 

máy tổ chức để đảm bảo khả năng quản trị, điều hành được doanh nghiệp.  

       Từ những đặc trưng chung đó, chúng tôi thống nhất: Quản trị nhân sự là việc 

đưa con người vào tổ chức, giúp họ phát huy mọi khả năng để thực hiện công việc đạt 

hiệu quả tốt nhất, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của tổ chức.              

      Chức năng của hoạt động quản trị nhân sự bao gồm: 

         - Nhóm chức năng thu hút (hay hình thành) nguồn nhân lực: Bao gồm các hoạt 

động đảm bảo cho tổ chức có đủ nhân viên về số lượng cũng như chất lượng.  

         - Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: Nhóm này chú trọng đến việc duy trì 

và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Gồm 3 hoạt động: Đánh giá 

thực hiện công việc, trả thù lao cho người lao động và duy trì, phát triển các mối quan hệ 

tốt đẹp trong doanh nghiệp.   

         - Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Nhóm chức năng này 

chú trọng các hoạt động nhằm nâng cao và phát huy tối đa năng lực của nhân viên, tạo 

điều kiện cho họ hoàn thành tốt công việc được giao. 

     Từ các nhóm chức năng trên cho thấy: Công việc quản trị nhân sự hết sức phức 

tạp, khó khăn nhưng cũng vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó liên quan trực tiếp đến nguồn 

lực con người, yếu tố đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển.  

        * Cán bộ quản trị nhân sự doanh nghiệp 

       Quản trị nhân sự là một hoạt động xã hội của con người mang tính thứ bậc. Do 

đó có thể chia thành ba loại các nhà quản trị nhân sự: Các nhà quản trị viên cao cấp, cấp 

giữa và quản trị viên cấp cơ sở. Mỗi cấp quản trị có chức năng, nhiệm vụ riêng.  

          Người cán bộ quản trị nhân sự cấp cơ sở trong các doanh nghiệp. Đây là các 

quản trị viên ở bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của các nhà quản trị trong cùng một 

tổ chức. Nhiệm vụ của họ là đưa ra các quyết định tác nghiệp nhằm thu hút, tuyển dụng, 

sử dụng, phát triển …..có hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức. 

       Như vậy, cán bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp là những người làm 

công việc liên quan đến tìm kiếm, thu hút, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên, quản 

lý có chất lượng và sắp xếp đúng vị trí công việc để họ có điều kiện phát huy được khả 

năng hiện có, đảm bảo cho sự thành công và phát triển của doanh nghiệp 

     Tóm lại, người cán bộ quản trị nhân sự là người trực tiếp xây dựng nguồn lực 

cho doanh nghiệp, nhiệm vụ của họ rất khó khăn, phức tạp nhưng vô cùng quan trọng. 

Do đó, đòi hỏi họ phải không ngừng trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt, thường 

xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của bản thân đáp ứng với yêu cầu công 

việc quản trị nhân sự.  

     * Phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. 

         Các nhà tâm lý học Việt Nam thường xây dựng chân dung nhân cách nhà quản lý 

nói chung, người cán bộ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nói riêng dựa theo các tiêu 
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chí về phẩm chất và năng lực. Phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự 

gắn liền với chức năng nghề nghiệp mà họ đảm nhận, đáp ứng yêu cầu của từng doanh 

nghiệp và yêu cầu thực tiễn xã hội đặt ra, chúng tôi xác định 10 phẩm chất cơ bản và 

chia thành hai nhóm sau: 

    Nhóm 1: Những phẩm chất về tư tưởng, chính trị 

          - Lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng đúng đắn và mục tiêu hoạt động 

phù hợp mục tiêu của đất nước. 

       - Tư tưởng đổi mới, nhạy bén, có tầm nhìn xa hiểu rộng và đặc biệt tầm nhìn 

kinh tế. 

         - Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

       - Cân đối hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp. 

       - Có trách nhiệm với xã hội. 

   Nhóm 2: Nhóm phẩm chất đạo đức  

       - Say mê nhiệt tình trong công việc, lạc quan yêu đời, có khát vọng vươn lên. 

      - Có lòng nhân ái đối với mọi người. 

       - Thật thà, trung thực, thẳng thắn, không bị cám dỗ bởi các tiêu cực của xã hội. 

       - Công bằng, khách quan. 

         - Luôn khiêm tốn, chan hòa, niềm nở, quan tâm, động viên, khuyến khích người  

lao động. 

      Tóm lại, phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự được thể hiện ở 

tư tưởng, chính trị và đạo đức của họ trong quan hệ ứng xử với mọi người, trong công việc 

mà họ đảm nhận khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Phẩm chất là một thành phần trong 

cấu trúc nhân cách, là nhân tố cơ bản, quan trọng, giữ vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt 

động của người cán bộ quản trị nhân sự và có ảnh đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

    2.2. Thực trạng về phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự 

trong các doanh nghiệp ở Tỉnh Thanh Hóa  

       * Vai trò quan trọng của các phẩm chất nhân cách ở người cán bộ quản trị nhân 

sự trong doanh nghiệp 

           Tổng hợp kết quả đánh giá, chúng ta thu được kết quả bảng 1:  (xem bảng 1) 

Bảng 1:  Đánh giá về vai trò quan trọng của các phẩm chất  nhân cách ở 

người cán bộ quản trị nhân sự 

TT 
 

Các nội dung 

Mức độ Chung 

Rất quan 

Trọng 

Quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Không 

QT ∑ 
X  

 

Thứ 

bậc 
SL % SL % SL % SL % 

1 
Lập trường tư 

tưởng vững 
209 65,9 104 32,8 4 1,3   1156 3,65 2 
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vàng, có lý 

tưởng đúng 

đắn và mục 

tiêu hoạt động 

phù hợp mục 

tiêu của đất 

nước 

2 

Tư tưởng đổi 

mới, nhạy 

bén, có tầm 

nhìn xa hiểu 

rộng và đặc 

biệt tầm nhìn 

kinh tế. 

207 65,3 98 30,9 12 3,8   1146 3,61 3 

3 

Gương mẫu 

chấp hành các 

chủ trương, 

đường lối, 

chính sách 

của Đảng và 

pháp luật của 

Nhà nước 

212 66,9 105 33,1     1163 3,67 1 

4 

Cân đối hài 

hòa giữa lợi 

ích cá nhân 

với lợi ích 

doanh nghiệp. 

135 42,6 137 43,2 45 14,2   1041 3,28 6 

5 

Có trách 

nhiệm với xã 

hội 

112 35,3 143 45,1 62 20,6   1001 3,16 7 

6 

Say mê nhiệt 

tình trong 

công việc, lạc 

quan yêu đời, 

có khát vọng 

vươn lên. 

90 28,4 140 44,2 87 27,4   954 3,0 8 

7 

Có lòng nhân 

ái đối với mọi 

người. 

201 63,4 91 28,7 25 7,9   1127 3,56 4 

8 
 Thật thà, 

trung thực, 177 55,8 125 39,4 15 4,8   1113 3,51 5 
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thẳng thắn, 

không bị cám 

dỗ bởi các 

tiêu cực của 

xã hội. 

9 
 Công bằng, 

khách quan. 
205 64,7 112 35,3     1156 3,65 2 

10 

Luôn khiêm 

tốn, chan hòa, 

niềm nở, quan 

tâm, động 

viên, khuyến 

khích người 

lao động. 

206 65 100 31,5 11 3,5   1146 3,61 3 

        Từ kết quả trên cho thấy: 

      Theo nhận định của 3 loại khách thể tham gia đánh giá (cán bộ quản trị nhân sự, 

lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động) đều khẳng định 10 phẩm chất trên có ý nghĩa 

quan trọng đối với công tác quản trị nhân sự. Do đó, trong 317 người được trưng cầu ý 

kiến không có ai lựa chọn ở mức độ “Không quan trọng”.    

          Phẩm chất “gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước” được đánh giá quan trọng nhất xếp thứ bậc 1 (điểm 

X = 3,67). Đây là một yêu cầu bắt buộc với tất cả mọi người dân Việt Nam chứ không 

riêng gì người cán bộ quản trị nhân sự, đối với họ càng phải gương mẫu hơn, đặc biệt 

phải hiểu sâu sắc và thực hiện tốt các luật có liên quan đến công tác quản trị nhân sự như 

luật Doanh nghiệp, luật Lao động. 

       Các phẩm chất tiếp theo chiếm tỉ lệ điểm trung bình cũng khá cao đó là: Phẩm 

chất “lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng đúng đắn và mục tiêu hoạt động phù 

hợp mục tiêu của đất nước” và “công bằng, khách quan” xếp bậc quan trọng thứ 2. 

Phẩm chất được xếp bậc quan trọng thứ 3 là “tư tưởng đổi mới, nhạy bén, có tầm nhìn xa 

hiểu rộng và đặc biệt tầm nhìn kinh tế” và “luôn khiêm tốn, chan hòa, niềm nở, quan 

tâm, động viên, khuyến khích người lao động”.  Như vậy, các phẩm chất trên có vai trò 

rất quan trọng đối với người làm công tác quản trị nhân sự, bởi lẽ các phẩm chất này gắn 

liền với hoạt động nghề nghiệp, các phẩm chất này ở họ được thể hiện  trong quan hệ 

giao tiếp và trong công tác, sẽ góp phần đem lại hiệu quả hoạt động cao.    

      Các phẩm chất “say mê nhiệt tình trong công việc, lạc quan yêu đời, có khát 

vọng vươn lên” và “có trách nhiệm với xã hội”, tuy mức độ đánh giá xếp ở thứ bậc 7 và 

bậc 8 nhưng điểm trung bình khá cao (bậc 7 điểm X  = 3,16 ; bậc 8 điểm X  = 3,0). Đây 

là những phẩm chất chung cho mọi nghề, mọi người khi tham gia vào các lĩnh vực xã hội 

đều cần.  
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       Tóm lại, các phẩm chất nhân cách trên tuy mức độ được đánh giá có khác nhau, 

xong đều có vai trò rất quan trọng. Do vậy, người cán bộ quản trị nhân sự cần phải tích 

cực trau dồi những phẩm chất này để làm tốt công tác của mình. 

      * Đánh giá về những phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự 

trong doanh nghiệp ở Tỉnh Thanh Hóa hiện nay 

         Đánh giá về phẩm chất nhân cách của người cán bộ QTNS các trong doanh 

nghiệp ở Tỉnh Thanh Hóa chúng tôi trưng cầu ý của 317 người (trong đó 102 người cán 

bộ QTNS, 65 lãnh đạo doanh nghiệp, 150 người lao động). Xác định đánh giá trên 10 

phẩm chất được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp và trong quan hệ ứng xử của họ 

với mọi người, đặc biệt đối với người lao động. Mỗi phẩm chất ở người cán bộ quản trị 

nhân sự, được đánh giá xem họ đạt ở mức độ nào trong 4 mức độ: Tốt, khá, trung bình 

và yếu, kém. Chúng tôi xác định các tiêu chí và thang điểm đánh giá cho mỗi mức độ, 

tổng hợp ý kiến đánh giá và thu được kết quả ở bảng 2.   

Bảng 2. Tổng hợp ý kiến đánh giá về phẩm chất nhân cách người cán bộ  

quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 

TT Các nội dung 
Khách thể 

CBQTNS Người lãnh đạo Người lao động 

 Phẩm chất  tư tưởng, chính trị X  Thứ bậc X  Thứ bậc X  Thứ bậc 

1 

Lập trường T.Tưởng vững vàng, 

có lý tưởng đúng đắn và mục 

tiêu HĐ phù hợp mục tiêu của 

đất nước. 

3,75 

 

2 

 
3,52 2 3,6 1 

2 

Tư tưởng đổi mới, nhạy bén, có 

tầm nhìn xa hiểu rộng và đặc 

biệt tầm nhìn kinh tế. 

2,89 

 

9 

 
2,69 8 2,67 6 

3 

Gương mẫu chấp hành các chủ 

trương, đường lối, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. 

3,87 

 

1 

 
3,74 1 3,47 2 

4 
Cân đối hài hòa giữa lợi ích cá 

nhân với lợi ích DN. 
3,16 6 3,09 5 2,67 6 

5 Có trách nhiệm với xã hội 3,15 7 2,69 8 2,63 7 

 Tổng 3,36  3,15  3,01  

           Phẩm chất đạo đức       

6 

 Say mê nhiệt tình trong công 

việc, lạc quan yêu đời, có khát 

vọng vươn lên. 

3,32 

 

3 

 
3,11 4 3,33 3 

7 
 Có lòng nhân ái đối với mọi 

người. 
3,32 3 3,11 4 2,93 4 
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8 

  Thật thà, trung thực, thẳng 

thắn, không bị cám dỗ bởi các 

tiêu cực của xã hội. 

3,29 

 

4 

 
3 6 2,88 5 

9   Công bằng, khách quan. 3,22 5 3,31 3 2,93 4 

10 

Luôn khiêm tốn, chan hòa, niềm 

nở, quan tâm, động viên, 

khuyến khích người lao động. 

3,13 

 

8 

 
2,77 7 2,59 8 

 Tổng 3,26  3,06  2,93  

       Qua bảng số liệu 2 cho thấy: Kết quả điểm số trung bình cho từng tiêu chí có khác 

nhau, xong có sự tương đối đồng thuận trong đánh giá giữa các khách thể được trưng cầu 

ý kiến. Không chỉ riêng người cán bộ quản trị nhân sự tự ý thức được về mình, mà theo 

nhận định của cả lãnh đạo và người lao động đều cho rằng: Họ là người luôn“gương 

mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước” thể hiện điểm trung bình ( X =3,87; 3,74; 3,47 ) và phẩm chất “lập trường tư 

tưởng vững vàng, có lý tưởng đúng đắn và mục tiêu hoạt động phù hợp mục tiêu của đất 

nước” cũng đều được các khách thể đánh giá kết quả khá cao ( điểm trung bình X = 

3,75; 3,52; 3,6).  

        Theo tự đánh giá của người cán bộ quản trị nhân sự, thì họ khẳng định mình là 

“say mê nhiệt tình trong công việc, lạc quan yêu đời, có khát vọng vươn lên” và “có 

lòng nhân ái đối với mọi người” với điểm trung bình là X = 3,32. Đây là biểu hiện đáng 

mừng, bởi lẽ lòng nhiệt tình của mỗi người đối với công việc là rất cần thiết, có lòng 

nhiệt tình giúp cá nhân có thể chịu đựng được gian khổ, có quyết tâm vượt qua khó khăn 

trở ngại, có sự sáng tạo trong công việc. Đồng thời phải biết tin vào khả năng của mình, 

biết nuôi hy vọng để lạc quan, khôn ngoan vươn lên đỉnh cao của sự thành công. 

      Người cán bộ quản trị nhân sự cũng thừa nhận bản thân còn có những hạn chế 

nhất định, chưa có được“tư tưởng đổi mới, nhạy bén, có tầm nhìn xa hiểu rộng và đặc 

biệt tầm nhìn kinh tế” (điểm X = 2,89 ), mà phẩm chất này thực tế có vai trò hết sức 

quan trọng (xếp thứ bậc 3; xem bảng 1) trong thời kỳ đổi mới kinh tế hiện nay. Đây là 

phẩm chất gắn liền với yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi tất cả những người làm công tác 

quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp chứ không riêng gì người cán bộ quản trị nhân sự cần 

phải có. Hạn chế này cũng được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định là đúng.  

       Xem xét kết quả đánh giá của lãnh đạo, người trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ 

quản trị nhân sự, họ có sự tin tưởng và hài lòng đối với đội ngũ nhân viên của mình. Do 

đó, họ nhận định trong công việc đánh giá, trong ứng xử nhân viên của họ rất“công 

bằng, khách quan” với điểm trung bình X = 3,31. Công bằng, khách quan là phẩm chất 

vô cùng quan trọng đối với người làm công tác quản trị nhân sự (xếp bậc quan trọng thứ 

2; xem bảng 1), bởi vì phẩm chất này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người cán bộ 

quản trị nhân sự, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp.  

     Xét kết quả đánh giá của người lao động về cán bộ quản trị nhân sự, ngoài việc 
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thừa nhận các phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức ở họ đã đáp ứng với yêu cầu của xã 

hội, của doanh nghiệp như ý kiến của lãnh đạo. Người lao động chưa thật hài lòng đối 

với người cán bộ quản trị nhân sự chủ yếu trong quan hệ ứng xử với họ. Họ cho rằng khi 

tiếp xúc với người lao động, cán bộ còn thể hiện sự chưa “khiêm tốn, chan hòa, niềm nở, 

quan tâm, động viên, khuyến khích người lao động (điểm đánh giá đạt X = 2,59). Một 

trong các chức năng của quản trị nhân sự là sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực 

trong doanh nghiệp, mà người lao động là lực lượng đông đảo nhất, người trực tiếp tạo 

ra sản phẩm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi 

người cán bộ quản trị nhân sự phải thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh sống, động 

viên, khuyến khích người lao động cả về vật chất, lẫn tinh thần, giao tiếp ứng xử với họ 

phải thể hiện có văn hóa để người lao động thấy mình được tôn trọng, có như vậy họ mới 

tận tâm, tận lực làm việc. 

      Tóm lại, người cán bộ quản trị nhân sự muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình và 

không ngừng đóng góp cho doanh nghiệp, họ phải có những phẩm chất chính trị, đạo 

đức tốt. Đây cũng là cơ sở để họ tạo ra được uy tín của mình đối với người lao động, đối 

với cấp trên của họ. 

* So sánh kết quả đánh giá của các khách thể xét trên bình diện hai nhóm phẩm 

chất trong nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự, căn cứ vào kết quả ở bảng 2 

chúng tôi có biểu đồ sau: 

     Nhìn vào biểu đồ chúng tôi thấy: Nhóm phẩm chất chung (phẩm chất xã hội) đó 

là phẩm chất về tư tưởng, chính trị được đánh giá cao hơn nhóm phẩm chất cá nhân, 

phẩm chất đảm bảo cho người cán bộ quản trị nhân sự tham gia hoạt động nghề nghiệp. 

     Ngoài ra, chúng tôi còn thấy có sự chênh lệch giữa đánh giá của lãnh đạo doanh 

nghiệp, đặc biệt là sự nhận xét của người lao động và sự tự đánh giá về phẩm chất nhân 

cách của bản thân người cán bộ quản trị nhân sự. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là do 

trong thực tế công tác, người cán bộ quản trị nhân sự luôn mong muốn tự khẳng định và 

tạo ra uy tín của mình với lãnh đạo nên luôn thể hiện các hành vi và cách ứng xử mẫu 

mực để cấp trên ghi nhận. Sự nghiêm khắc, uy quyền của họ đối với người lao động đôi 

khi là nguyên nhân dẫn đến việc người lao động cảm thấy chưa hài lòng về cán bộ quản 

lý mình, điều này cũng chi phối đến nhận định của họ về phẩm chất nhân cách của người 

cán bộ quản trị nhân sự. 
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3.3

3.4

PC Chính trị PC Đạo đức

CBQTNS

Lãnh đạo

Lao động

 

      3. KẾT LUẬN 

       Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về  phẩm chất nhân cách của người cán 

bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

       -  Quản trị nhân sự là hoạt động quan trọng trong mọi tổ chức, nhờ nó đã tạo nên 

sự phối hợp giữa các cá nhân, các bộ phận trong tổ chức, tạo thành một dây truyền hoạt 

động đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tính chất công việc quản trị 

nhân sự rất đa dạng, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ quản trị nhân 

sự phải có những phẩm chất, năng lực phù hợp công việc được giao. 

      - Phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản trị nhân sự được thể hiện ở tư 

tưởng, chính trị đạo đức của họ, đó là sự kết hợp hài hòa biện chứng giữa trình độ giác 

ngộ sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức cách mạng và bản 

lĩnh chính trị vững vàng; có niềm tin và sự kiên định; có đạo đức trong sáng, mẫu mực; 

có ý chí vươn lên, biết đặt lợi ích  giai cấp, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có lối sống 

lành mạnh, trung thực, luôn đấu tranh để vượt qua mọi sự cám dỗ nhằm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Đồng thời, công tác quản trị nhân sự là công tác con người, do đó 

nhà quản trị nhân sự phải có “tấm lòng”, có như vậy mới tạo ra được sự cảm hóa, thu hút 

lôi kéo, động viên khích lệ mọi người tích cực hoạt động, góp phần phát triển doanh 

nghiệp.  

       - Nhìn chung đội ngũ cán bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp ở Tỉnh 

Thanh Hóa về phẩm chất nhân cách là tương đối tốt, đảm bảo cho họ có thể hoàn thành 

các nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao cho. Tuy nhiên, ở họ còn có những biểu hiện về 

phẩm chất chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác quản trị nhân sự, đặc biệt về tư tưởng 

đổi mới, nhạy bén, tầm nhìn xa hiểu rộng, tầm nhìn kinh tế và quan hệ ứng xử với người 

lao động.  

       Để khắc phục những hạn chế trên, bản thân người cán bộ quản trị nhân sự phải 

tích cực, nỗ lực, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng để trau dồi các phẩm chất đạo đức 
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tốt, còn cũng rất cần sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo để họ được học tập để nâng 

cao nhận thức, rèn luyện các phẩm chất nhân cách. Đồng thời họ cũng rất mong muốn 

nhận được sự động viên của người lao động trong quá trình công tác. 
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STUDY ON THE PERSONALITY QUALITY OF THE HUMAN 

RESOURCE MANAGERS IN BUSINESSES, THANH HOA 

PROVINCE 

ABSTRACT 

The personality quality (morality) is the essence – the heart of the human 

resource manager which represents in the objective of responsibility for the society and 

businesses and in the moral qualities related to the professional activities, behavior, 

lifestyle and relationship with the employees. The personality quality of the human 

resource manager greatly influences the effectiveness of his/her professional activities as 

well as the development of a business. Therefore, we should study the real situation and 

provide solutions in order to enhance the personality quality of the human resource 

managers in businesses nowaday.  
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THỰC TRẠNG KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRONG SINH HOẠT 

HỌC THUẬT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI NGÀNH TÂM LÝ 

HỌC- QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Dương Thị Thoan1,  Đào Thị Hương2 

TÓM TẮT 

KN chính là điều kiện cho sự thành công của cá nhân trong hoạt động. Một trong 

số các KN có tác dụng rất lớn đến sự thành công của cá nhân cũng như tập thể là kỹ 

năng thuyết trình (KNTT). Đối với SV, thuyết trình là một hoạt động không thể thiếu 

trong học tập, rèn luyện. KN này rất cần thiết cho SV khi trình bày các công trình nghiên 

cứu, khoá luận, báo cáo, diễn văn, thảo luận… trong và ngoài nhà trường. Sau khi tốt 

nghiệp, KNTT cũng sẽ giúp SV tự tin, thành công hơn trong công việc và cuộc sống. 

Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kỹ năng 

thuyết trình trong sinh hoạt học thuật của sinh viên năm thứ hai ngành Tâm lý học- 

Quản trị nhân sự” nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên 

năm thứ hai ngành Tâm lý học - Quản trị nhân sự, các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng 

thuyết trình, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của kỹ năng 

thuyết trình nói riêng và kỹ năng nghề nghiệp nói chung cho sinh viên. 

Từ khóa: Kỹ năng, thuyết trình, tâm lý học quản trị nhân sự 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuộc sống con người là một chuỗi các hoạt động và để thành công ở bất cứ hoạt 

động nào chủ thể cũng phải hiểu biết về hoạt động, có phương thức để tiến hành hoạt 

động và hoạt động một cách thuần thục. Sự thuần thục trong hoạt động được Tâm lý học 

gọi là kỹ năng. Như vậy, kỹ năng (KN) chính là điều kiện cho sự thành công của cá nhân 

trong hoạt động. Một trong số các KN có tác dụng rất lớn đến sự thành công của cá nhân 

cũng như tập thể là kỹ năng thuyết trình (KNTT). Trong quá trình làm việc, hoạt động 

các cá nhân luôn có sự trao đổi, hợp tác với nhau. Chính điều đó đã buộc mỗi người phải 

hình thành khả năng thuyết trình các vấn đề trước nhiều người khác. Thông qua thuyết 

trình cá nhân có thể truyền đạt ý tưởng, quan điểm, mong muốn của mình tới mọi người. 

Đặc biệt đối với sinh viên (SV) Tâm lý học - Quản trị nhân sự, thuyết trình là một hoạt 

động không thể thiếu trong học tập, rèn luyện. Có được những bài thuyết trình hay trước 

tập thể sẽ góp phần giúp SV thành công trong học tập ở trường. KN này rất cần thiết cho 

SV khi trình bày các công trình nghiên cứu, khoá luận, báo cáo, diễn văn… trong và 

                                           
1 ThS. Bộ môn Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Hồng Đức 
2 Sinh viên ngành Quản trị nhân sự, trường Đại học Hồng Đức 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
41

ngoài nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, KNTT cũng sẽ giúp SV tự  tin, thành công hơn 

trong công việc và cuộc sống. 

Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kỹ 

năng thuyết trình trong sinh hoạt học thuật của sinh viên năm thứ hai ngành Tâm lý học- 

Quản trị nhân sự”. 

Tiến hành nghiên cứu KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV chúng tôi xuất 

phát từ khái niệm cơ bản: KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV là tổ hợp thao tác, cử 

chỉ, điệu bộ, hành vi…được người học phối hợp hài hoà, hợp lý nhằm đảm bảo việc trình 

bày các vấn đề trong các hội thảo, toạ đàm chuyên môn, định hướng nghề nghiệp, thi 

nghiệp vụ ngành, các khoá đào tạo ngắn hạn, các chương trình ngoại khoá của nhà tr-

ường trước nhóm, tập thể… đạt kết quả cao với những điều kiện xác định. 

Nghiên cứu đề tài này chúng tôi dựa vào quan điểm hình thành KN của 

K.K.Platônôv và G.Gôlubev và tiến trình của một buổi thuyết trình để xây dựng các KN 

thành phần của hệ thống KNTT. Việc phân chia các KN thành phần sẽ là căn cứ để xác 

định tiêu chí đánh giá, thang đánh giá và các mức độ đánh giá KNTT của SV.   

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 

 - Nhóm các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: điều tra bằng bảng hỏi, 

quan sát, trò chuyện, phỏng vấn, nghiên cứu sản phẩm hoạt động… 

- Khách thể nghiên cứu gồm: 98 SV năm thứ 2 (K11) ngành TLH- QTNS, trong 

đó có 49 SV lớp K11A TLH- QTNS và 49 SV lớp K11B TLH- QTNS Trường Đại học 

Hồng Đức. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của hệ thống KNTT trong sinh hoạt 

học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS 

Trên cơ sở hệ thống KN đã đưa ra, để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi điều 

tra trên 98 SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS và thu được bảng sau: 

Bảng 1: Đánh giá về mức độ cần thiết của hệ thống KNTT trong sinh hoạt học 

thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS 

TT 

                                        Mức độ 

 

Các kỹ năng 

Rất cần thiết Cần thiết 
Không cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

1 KN xác định đối tượng 0 0 15 15,31 85 86,73 

2 KN lựa chọn đề tài 60 61,22 71 72,45 0 0 

3 
KN xác định yêu cầu cần đạt của buổi 

thuyết trình 
50 51,02 58 59,18 0 0 

4 KN thu thập, đọc và hiểu tài liệu 98 100 0 0 0 0 
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5 KN sắp xếp tài liệu 0 0 5 5,10 65 66,33 

6 KN lập dàn ý 0 0 4 4,08 75 76,53 

7 KN sắp xếp thời lượng 0 0 7 7,14 79 80,61 

8 KN điều chỉnh giọng nói 98 100 0 0 0 0 

9 KN sử dụng ngôn ngữ cơ thể 98 100 0 0 0 0 

10 
KN lựa chọn phương pháp, phương tiện 

và thiết bị hỗ trợ 
89 90,82 85 86,73 0 0 

11 KN nhấn mạnh điểm trọng tâm 83 84,69 76 77,55 0 0 

12 
KN lựa chọn và vận dụng những trích 

dẫn hợp lý 
79 80,61 81 82,65 0 0 

13 
KN phán đoán ý định, nhu cầu, hứng 

thú của đối tượng 
55 56,12 66 67,35 0 0 

14 KN lắng nghe 64 65,31 60 61,22 0 0 

15 
KN sử dụng phương tiện, thiết bị hỗ trợ 

trình bày 
98 100 0 0 0 0 

16 
KN xác định vị trí bản thân trong khi 

thuyết trình 
51 52,04 52 53,06 0 0 

17 KN đặt câu hỏi cho đối tượng nghe 53 54,08 57 58,16 0 0 

18 KN tóm tắt ý chính 56 57,14 63 64,29 0 0 

19 KN tự đánh giá, rút kinh nghiệm 62 63,27 78 79,59 0 0 

Như vậy, trong 19 KN đã đưa ra: 4 KN có 100% ý kiến cho rằng rất cần thiết, 11 

KN có trên 50% ý kiến cho rằng rất cần thiết và cần thiết, không có ý kiến cho là không 

cần thiết. Chỉ có 4 KN có hơn 60% ý kiến cho rằng không cần thiết, ít hơn 20% ý kiến 

cho rằng cần thiết. 

Ngoài những ý kiến về đánh giá về mức độ cần thiết của các KN, hầu hết các ý 

kiến của SV đều đề nghị nên gộp KN “Điều chỉnh giọng nói” và KN “Sử dụng ngôn ngữ 

cơ thể” thành 1 KN là: KN sử dụng phương tiện giao tiếp gộp KN “Sắp xếp tài liệu” và 

KN “Lập dàn ý” thành 1 KN là: KN sắp xếp tài liệu và lập dàn ý cho bài thuyết trình. 

Trên cơ sở thống nhất giữa lý luận và thực tế điều tra, chúng tôi nghiên cứu thực 

trạng KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS thông qua 

nghiên cứu ba nhóm KN thành phần như sau: 

- Nhóm KN lập kế hoạch 

- Nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình 

- Nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình 

3.2. Thực trạng KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 ngành 

TLH- QTNS trường Đại học Hồng Đức. 

3.2.1. Thực trạng nhóm KN lập kế hoạch 
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Qua nghiên cứu các KN thành phần trong nhóm KN lập kế hoạch chúng tôi thu 

được kết quả như sau: 

Bảng 2: Kết quả nhóm KN thiết lập kế hoạch 

TT Các kỹ năng 
Thang 

điểm 
SL % X  

1 KN xác định đối tượng 

0 0 0 

0,90 0,5 20 20,41 

1 78 79,59 

2 
KN lựa chọn đề tài 

 

0 9 9,18 

0,93 1 87 88,78 

2 2 2,04 

3 

KN xác định yêu cầu cần đạt của buổi 

thuyết trình 

 

0 65 66,33 

0,34 1 33 37,67 

2 0 0 

4 

KN lựa chọn phương pháp và phương 

tiện thiết bị hỗ trợ trình bày 

 

0 0 0 

1,00 1 98 100 

2 0 0 

5 
KN thu thập, đọc và hiểu tài liệu 

 

0 0 0 

3,43 

2 31 31,63 

4 64 65,31 

6 3 3,06 

8-10 0 0 

6 

KN sắp xếp tài liệu và lập dàn ý cho bài 

thuyết trình 

 

0 26 26,53 

0,73 1 72 73,41 

2 0 0 

7 KN xác định thời lượng 

0 57 58,16 

0,21 0,5 40 40,82 

1 1 1,02 

 Tổng 20   X =7,54 

Nhìn vào bảng 2 ta có thể thấy: Nhóm KN lập kế hoạch đạt ở mức thấp với 

 X =7,54 của các KN thành phần trên tổng số 20 điểm.  

Kết quả các KN thành phần có sự chênh lệch. Các KN: Xác định đối tượng; Lựa 

chọn đề tài; Lựa chọn phương pháp và phương tiện thiết bị hỗ trợ trình bày có kết quả 

(đạt ở mức trung bình hoặc xấp xỉ trung bình) cao hơn so với các KN còn lại (đạt ở mức 

thấp) trong nhóm KN thiết lập kế hoạch. 

 SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS đã có KN lập kế hoạch thuyết trình nhưng ở 

mức thấp. Các bạn còn nhiều lúng túng trong việc chuẩn bị kế hoạch thuyết trình. 
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3.2.2. Thực trạng nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình 

Sau khi điều tra nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình chúng tôi thu được bảng sau: 

Bảng 3. Kết quả nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình 

TT Các kỹ năng 
Thang 

điểm 
SL % X  

1 

KN phán đoán ý định, nhu cầu, hứng thú 

của đối tượng 

 

0 0 0 

2,76 
2 61 62,24 

4 37 37,76 

6- 8 0 0 

2 
KN xác định vị trí của bản thân trong khi 

thuyết trình   

0 0 0 

3,22 2 38 38,78 

4 60 61,22 

3 KN lắng nghe đối tượng 

0 0 0 

2,80 
2 59 60,20 

4 39 39,80 

6 0 0 

4 
KN sử dụng phương tiện giao tiếp 

 

0- 2 0 0 

4,38 

3 56 57,14 

6 39 39,80 

9 3 3,06 

12 0 0 

 Tổng 30   X

=13,16 

Bảng 3 cho ta kết luận: Nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình của SV ở mức độ 

trung bình với  X =13,16 của các KN thành phần trên tổng số 30 điểm. Tuy nhiên, nếu 

so sánh với nhóm KN thiết lập kế hoạch thì nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình đạt 

mức cao hơn (tuy không đáng kể).  

Điều này có thể được lý giải dựa trên đặc điểm của nhóm KN giao tiếp trong 

thuyết trình, đó là các vấn đề về KN giao tiếp mà SV đã được học lý thuyết một cách có 

hệ thống trong một số học phần của chương trình: Tâm lý học đại cương; Khoa học giao 

tiếp; Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo... và SV đã áp dụng vào thuyết trình tuy hiệu 

quả chưa cao. Mặt khác, KN giao tiếp của SV phần nào đã được hình thành trong cuộc 

sống, trong mối quan hệ giao tiếp với các đối tượng trong xã hội. 

3.2.3. Thực trạng nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình 
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Qua điều tra các KN thành phần trong nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình 

chúng tôi thu được kết quả: 

Bảng 4: Kết quả nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình 

TT Các kỹ năng 
Thang 

điểm 
SL % X  

1 
KN sử dụng phương tiện, thiết bị hỗ trợ  

 

0 0 0 

4,06 

2 13 13,27 

4 70 71,42 

6 14 14,29 

8 1 1,02 

10 0 0 

2 
KN nhấn mạnh điểm trọng tâm 

 

0 0 0 

4,10 

2 2 2,04 

4 89 90,82 

6 7 7,14 

8 0 0 

3 
KN lựa chọn và vận dụng những trích 

dẫn hợp lý 

0 0 0 

6,00 

3 4 4,08 

6 90 91,84 

9 4 4,08 

12 0 0 

4 
KN đặt câu hỏi cho đối tượng  

 

0 3 3,06 

3,73 

2 25 25,51 

4 52 53,06 

6 18 18,37 

8- 10 0 0 

5 

 

KN tóm tắt ý chính 

 

0 3 3,06 

2,45 2,5 94 95,92 

5 1 1,02 

6 

 

KN tự đánh giá, rút kinh nghiệm 

 

1 8 8,16 

2,11 
2 71 72,45 

3 19 19,39 

4- 5 0 0 

 Tổng 50   X

=22,45 

Kết quả ở bảng 4 cho ta thấy nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình đạt ở mức 

độ trung bình với X =22,45 của các KN thành phần trên tổng số 50 điểm. Như vậy,SV 
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năm thứ 2 ngành TLH- QTNS đã có KN thực hiện nội dung thuyết trình nhưng mức độ 
chưa thành thạo, SV còn lúng túng, chỉ đa số ở mức trung bình và xấp xỉ trung bình. 

3.2.4. Tổng hợp thực trạng KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 

ngành TLH- QTNS trường Đại học Hồng Đức 

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 5. Kết quả chung hệ thống KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 

ngành TLH- QTNS 

STT Nhóm kỹ năng 
Tổng 

điểm X  

1 Nhóm KN lập kế hoạch 20 7,54 

2 Nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình 30 13,16 

3 Nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình 50 22,45 

 Tổng cộng 100 43,15 

 Bảng 5 đã thể hiện kết quả chung về hệ thống KNTT trong sinh hoạt học thuật 

của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS, cụ thể: 

+ Nhóm KN lập kế hoạch đạt ở mức thấp với X =7,54 của các KN thành phần 

trên tổng số 20 điểm.  

+ Nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình của SV ở mức độ trung bình với 

 X =13,16 của các KN thành phần trên tổng số 30 điểm.  

+ Nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình đạt ở mức độ trung bình với 

 X =22,45 của các KN thành phần trên tổng số 50 điểm. 

Như vậy, KNTT của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS đạt mức độ trung bình 

với X = 43,15 các nhóm KN thành phần trên tổng số 100 điểm. Chỉ có một nhóm KN 

đạt mức thấp (nhóm KN lập kế hoạch), 2 nhóm còn lại đều đạt ở mức trung bình (nhóm 

KN giao tiếp trong thuyết trình và nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình). 

Với kết quả như trên cần phải có những biện pháp thích hợp để nâng cao các 

thành phần trong nhóm KN lập kế hoạch và rèn luyện thêm các thành phần KN trong 

nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình và nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình.  

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện KNTT trong sinh hoạt học 

thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV 

năm thứ 2 ngành TLH- QTNS. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy có một số yếu tố sau: 

3.3.1. Các yếu tố chủ quan 
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Chúng tôi tiến hành điều tra SV để tìm hiểu các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến 

kết quả KNTT của SV và thu được bảng 6. 

Bảng 6. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến KNTT trong sinh hoạt học thuật của 

SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS 

TT 
                                                                      SL 

Yếu tố chủ quan 
SL % TB 

1 
Chưa nhận thức được vài trò, tác dụng của hoạt động thuyết 

trình trong cuộc sống và nghề nghiệp 
15 15,30 5 

2 Thiếu tự tin khi đứng trước đông người 83 84,70 2 

3 Khó khăn khi sử dụng ngôn từ (sử dụng từ, cách phát âm…) 91 92,86 1 

4 Chưa chuẩn bị đầy đủ nội dung thuyết trình 60 61,22 3 

5 Chưa có phương pháp tiến hành thuyết trình hiệu quả 48 49,00 4 

 Tổng cộng 297   

Ở bảng 6 ta thấy có nhiều yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến KNTT trong sinh hoạt 

học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS, tuy nhiên mỗi yếu tố ảnh hưởng ở mức 

độ khác nhau, trong đó: Yếu tố chủ quan cản trở lớn nhất tới kết quả KNTT của SV là: Khó 

khăn khi sử dụng ngôn từ (sử dụng từ, cách phát âm…) có 91 ý kiến đánh giá chiếm 

92,86%- xếp TB 1. Để khắc phục tình trạng này, bản thân mỗi SVphải chủ động tích cực 

rèn luyện tiếng nói chuẩn phổ thông để mang lại hiệu quả cao cho hoạt động thuyết trình. 

Còn yếu tố ảnh hưởng ít nhất đến KNTT của SV là: Chưa nhận thức được vài trò, tác 

dụng của hoạt động thuyết trình trong cuộc sống và nghề nghiệp: Có 15/ 98 SV chiếm 

15,30% lựa chọn- xếp TB 5. 

3.3.2. Các yếu tố khách quan  

Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng nhất định đến kết quả KNTT trong sinh 

hoạt học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS. 

Bảng 7. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả KNTT trong sinh hoạt học 

thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS 

TT 
                                                                               SL 

Yếu tố khách quan 
SL % TB 

1 Chưa có nhiều điều kiện, cơ hội để thuyết trình 30 30,01 3 

2 Phương tiện, thiết bị hỗ trợ trình bày còn hạn chế 34 34,69 2 

3 Chưa được hướng dẫn rèn luyện về KNTT 28 28,57 4 

4 
Ảnh hưởng của môi trường ( ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, 

màu sắc…) 
39 39,80 1 

5 
Thái độ, mục đích, khả năng tiếp nhận thông tin của đối 

tượng 
27 27,55 5 

 Tổng cộng 158   
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Nhìn vào bảng 6 chúng ta thấy, yếu tố khách quan cản trở lớn nhất đến kết quả 

kết quả KNTT trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS là: Ảnh 

hưởng của môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, màu sắc…)  có 39 lựa chọn chiếm 

39,80%. Như vậy, để hoạt động thuyết trình diến ra có hiệu quả thì ngoài việc bản thân 

SV phải chuẩn bị tâm thế, làm chủ được cảm xúc của mình thì khoa và nhà cần có sự 

quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa đến việc rèn luyện một cách có hệ thống KNTT cho 

SV nhằm giảm tối đa những tác động khách quan ảnh hưởng tới kết quả KNTT. Đó là 

điều kiện quan trọng để SV dễ dàng thành công trong hoạt động thuyết trình.  

Các yếu tố khách quan còn lại: Chưa có nhiều điều kiện, cơ hội để thuyết trình; 

Phương tiện, thiết bị hỗ trợ trình bày còn hạn chế; Chưa được hướng dẫn rèn luyện về 

KNTT; Thái độ, mục đích, khả năng tiếp nhận thông tin của đối tượng có độ lệch không 

cao bởi vì: SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS  được học theo phương thức đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ, vì vậy các bạn có nhiều điều kiện để thuyết trình trong các giờ thảo 

luận, giảng viên cũng đã hướng dẫn SV khi trình bày một bài thảo luận như thế nào cho 

để đạt hiệu quả... Đối tượng trong các buổi sinh hoạt học thuật chủ yếu là SV, giảng 

viên. Chính vì vậy các yếu tố khách quan này có độ lệch không cao và được đa số SV 

đánh giá là ít ảnh hưởng tới kết quả KNTT của mình.  

4. KẾT LUẬN 

 Nghiên cứu thực trạng KNTT trong sinh hoạt học thuật của sinh viên năm thứ 

hai ngành Tâm lý học- Quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức cho thấy: KNTT 

trong sinh hoạt học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS ở mức độ trung bình. 

Trong 3 nhóm KN thành phần của  KNTT thì nhóm KN giao tiếp trong thuyết trình và 

nhóm KN thực hiện nội dung thuyết trình đạt mức độ trung bình,  nhóm KN lập kế hoạch 

đạt mức thấp. 

Có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến KNTT trong sinh hoạt 

học thuật của sinh viên năm thứ hai ngành Tâm lý học- Quản trị nhân sự trường Đại học 

Hồng Đức. Trong đó các yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều hơn các yếu tố khách quan. 

Yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều nhất là: Khó khăn khi sử dụng ngôn từ (sử dụng từ, 

cách phát âm…) còn yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều nhất đến KNTT trong sinh hoạt 

học thuật của SV năm thứ 2 ngành TLH- QTNS là: Ảnh hưởng của môi trường (ánh 

sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, màu sắc…).  

Việc hướng dẫn cho sinh viên biết phát âm đúng tiếng phổ thông, biết lựa chọn từ 

ngữ hợp lý, đắt.. và thường xuyên tổ chức các buổi luyện tập thuyết trình cho sinh viên 

sẽ góp phần nâng cao KNTT trong sinh hoạt học thuật của sinh viên năm thứ hai ngành 

Tâm lý học- Quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức. 
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STUDY OF THE PRESENTATIONNAL SKILLIN THE 

ACADEMIC ACTIVITIES OF THE SECOND YEAR STUDENTS  

OF PSYCHOLOGY- PERSONNAL ADMINISTRATION 

ABSTRACT 

Skill is the condition for the succcess of an individual in every activity. One of the 

most important skills which greatly affects the success of an individual and his/her group 

is the presentational skill. As for the students, presentation is an indispensable activity in 

studying and training. This skill is particularly necessary when they present their 

research papers, thesis, reports, speeches, discussions.. inside or outside class. After 

graduating, the presentational skill will help the students feel more confident and get 

more success in their lives and work. From these reason, we decided to choose and carry 

out a reseach on “The presentationnal skill in the academic activityes of the second of 

Psychology- personel Administration” in order to study th real situation of the 

presentational skill among the second year students of  Psychology- personel 

Administration and the factor affecting their presentational skills and thence, provide 

suggestions and petitions to enchance the effect of the students’presentational skill in 

particular and occupational skills as a whole. 
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ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH THEO DỰ ÁN TRONG ĐÀO 

TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

HỒNG ĐỨC 

Phan Như Đại1, Hoàng Thanh Hải2 

TÓM TẮT 

Từ phân tích những ưu điểm, hạn chế của các mô hình thực hành Công tác xã hội 

trên thế giới. Bài viết đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong đào tạo thực hành ngành 

Công tác xã hội. Từ đó, đưa ra  cách thức, quy trình ứng dụng mô hình thực hành theo 

dự án trong đào tạo chuyên ngành CTXH ở trường Đại học Hồng Đức. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác xã hội là một ngành khoa học ứng dụng. Vì vậy, đào tạo CTXH chủ yếu 

là đào tạo tay nghề chứ không chỉ lý thuyết hàn lâm. Do đó, chương trình đào tạo CTXH 

bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Người học CTXH ngoài việc học lý thuyết trên lớp, 

phải thực hành để rèn luyện các kỹ năng làm việc với cá nhân, gia đình, nhóm và cộng 

đồng. Trong chương trình đào tạo của các trường CTXH trên thế giới, thời lượng thực 

hành cho hệ cử nhân không dưới 450 giờ, cho đào tạo thạc sỹ trên dưới 900 giờ. Chẳng 

hạn, tại trường Đại học Regina Canada sinh viên CTXH hệ cử nhân phải thực hành 700 

giờ tương đương với 20 tuần. Thời gian giành cho thực hành chiếm 35% toàn thời gian 

của các môn chuyên nghiệp.  

Trong chương trình đào tạo ngành Xã hội học (CTXH) tại trường Đại học Hồng 

Đức, ngoài thời gian học lý thuyết sinh viên phải học thực hành 5 tín chỉ cho học phần 

CTXH với cá nhân và Nhóm; 5 tín chỉ cho thực hành học phần Tổ chức và Phát triển 

Cộng đồng và 8 tín chỉ thực tập. Các cơ sở để sinh viên thực hành bao gồm: trường học 

(từ cấp I đến cấp III); các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng; các phường, xã. Vì vậy, 

phải áp dụng một trong những mô hình thực hành cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh 

của hiện tại của Nhà trường. 

2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đưa ra quy trình ứng dụng mô hình thực hành theo dự án. 

- Đưa ra các giải pháp để biến đổi ý tưởng ứng dụng mô hình thực hành theo dự 

án ở Khoa KHXH trường Đại học Hồng Đức. 

                                           
1CN. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 

2 
TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức 
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2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Ứng dụng mô hình thực hành theo dự án trong đào đạo chuyên ngành CTXH. 

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Nghiên cứu các ưu điểm và nhược điểm của các mô hình thực hành và vận dụng 

mô hình thực hành theo dự án trong đào đạo chuyên ngành Công tác xã hội ở trường Đại 

học Hồng Đức. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu lý thuyết các mô hình thực hành 

Công tác xã hội và rút ra mặt ưu và nhược điểm của những mô hình này.  

- Phương pháp lượng giá: Lượng giá kết quả thực hành của sinh viên lớp K1 

(A+B) Xã hội học. 

- Phương pháp phỏng vấn nhóm: Phỏng vấn nhóm sinh viên lớp K1 A đã đi thực 

hành mô hình theo dự án tại Xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát các mô hình thực hành Công tác xã hội 

Hiện nay trên thế giới, các trường đại học đào tạo ngành CTXH đã ứng dụng 

nhiều mô hình thực hành khác nhau. Mỗi mô hình đều có thế mạnh và nhược điểm của 

nó. Sau đây, chúng tôi xin tóm tắt một số mô hình đang được ứng dụng phổ biến tại 

nhiều trường đại học trên thế giới. 

3.1.1. Mô hình tập trung 

Mô hình này sẽ được triển khai theo từng nhóm, từng đoàn sinh viên cùng một 

khóa, cùng thời điểm và địa bàn (xã/phường, cơ sở xã hội) giống nhau. Giáo viên đóng 

vai trò là người liên hệ và lựa chọn địa bàn, hướng dẫn trực tiếp cho từng nhóm sinh 

viên. Do đó, mỗi nhóm sinh viên phải thiết lập được mô hình làm việc theo kế hoạch 

được lên sẵn, có sự thống nhất giữa giáo viên và sinh viên. Với mô hình này, sinh viên 

có cơ hội được làm việc cùng nhau, cùng kết hợp để nhận biết và giải quyết một vấn đề 

tại cơ sở thực tập theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. 

- Ưu điểm: 

+ Tạo ra được sự đoàn kết, hợp tác trong sinh viên khi cùng thực hành chung một 

chủ đề tại cơ sở thực hành/thực tập. 

+ Giáo viên dễ dàng giám sát, theo dõi từng nhóm sinh viên và kịp thời trợ giúp 

sinh viên trong khi gặp khó khăn khi đi thực hành. 
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+ Sinh viên cùng có cơ hội được theo dõi, giám sát chéo nhau để hoàn thành tốt 

công việc. 

- Nhược điểm:  

+ Việc tổ chức cần nhiều thời gian và kinh phí thì mới đạt được kết quả tốt. 

+ Dễ nảy sinh hiện tượng lây lan tâm lý khi 1 nhóm sinh viên nào đó có vấn đề 

+ Giảng viên phải thường xuyên ở địa bàn thực hành để trợ giúp sinh viên. 

3.1.2. Mô hình tự lựa chọn địa bàn 

Mô hình này được áp dụng khi số lượng sinh viên thực hành cùng một khóa học 

quá nhiều, trong khi giáo viên lại ít. Vì vậy, giáo viên không thể đáp ứng được nhu cầu 

cần được hướng dẫn của sinh viên. Việc sinh viên tự tổ chức thành các nhóm học tập, tự 

bàn bạc, tìm kiếm và quyết định lựa chọn địa bàn thực hành phù hợp với điều kiện của 

sinh viên và đạt hiệu quả nhất. 

- Ưu điểm: 

+ Sinh viên sẽ phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo khi chọn địa bàn 

thực hành phù hợp với khả năng, và điều kiện của mình. 

+ Giảng viên hướng dẫn không mất nhiều thời gian ở địa bàn thực hành cùng với 

sinh viên. 

+ Sinh viên sẽ thiết lập được các mối quan hệ tốt đẹp tại địa bàn thực hành để 

giúp sinh viên có cơ hội kiếm được một công việc phù hợp khi ra trường. 

- Nhược điểm:  

+ Sinh viên thường làm việc độc lập, gặp khó khăn khó có cơ hội được chia sẻ 

với giáo viên hướng dẫn và bạn cùng nhóm, nên kết quả thực hành thường không đạt 

được mục tiêu đề ra. 

+ Việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn của giảng viên đôi khi không kịp thời, 

không sâu sát. 

3.1.3. Mô hình thực hành linh hoạt 

Đây là mô hình nhóm sinh viên hoặc cá nhân có thể tự tìm kiếm địa điểm thực 

hành, tự sắp xếp thời gian thực hành sau khi được phép của giáo viên hướng dẫn. 

- Ưu điểm: 

+ Phát huy tính tích cực, tự nguyên tự giác sáng tạo  

+ Không bị gây sức ép về thời gian 

+ Sinh viên chủ động, có kế hoạch phù hợp với từng nhóm  

- Nhược điểm 
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+ Địa bàn thực hành của SV rộng gây khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt 

động của sinh viên 

+ Nếu sinh viên không quyết tâm dễ chán nản bỏ cuộc hoặc kéo dài thời gian 

3.2. Ứng dụng mô hình thực hành theo dự án cho sinh viên học chuyên 

ngành CTXH (cụ thể là môn học thực hành Phát triển Cộng Đồng) tại trường Đại 

học Hồng Đức 

3.2.1. Khái quát về môn học thực hành Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Thực hành Tổ chức và phát triển cộng đồng là một trong những môn học bắt 

buộc đối với sinh viên chuyên ngành CTXH ngành Xã hội học tại trường Đại học Hồng 

Đức. Môn học nhằm giúp sinh viên liên hệ lý thuyết phát triển cộng đồng với thực tế và 

từ thực tiễn giúp sinh viên hiểu rõ hơn, sâu hơn những lý thuyết phát triển cộng đồng đã 

được học. Ngoài ra, đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện những kỹ năng chuyên môn về 

phát triển cộng đồng (kỹ năng làm việc với cộng đồng, xây dựng hồ sơ cộng đồng, nhận 

diện nhu cầu, tổ chức cộng đồng, truyền thông giao tiếp, huấn luyện cộng đồng,…. ) 

Theo Th.S Nguyễn Thị Oanh  “PTCĐ là một tiến trình làm chuyển biến cộng 

đồng nghèo, thiếu tự tin thành cộng đồng tự lực thông qua việc giáo dục gây nhận thức 

về tình hình, vấn đề hiện tại của họ, phát huy các khả năng và tài nguyên sẵn có, tổ chức 

các hoạt động tự giúp, bồi dưỡng và củng cố tổ chức, tiến tới tự lực, phát triển”. {trích 

tr.21, giáo trình Phát triển Cộng đồng, Nguyễn Thị Oanh chủ biên, NXB. ĐH QG. 

TPHCM}   

Thực hành phát triển cộng đồng chính là ứng dụng phương thức công tác xã hội 

để làm việc với cộng đồng. Với các giá trị:  1/ An sinh cho tất cả mọi người; 2/ Công 

bằng xã hội; và 3/ Tinh thần trách nhiệm, phát triển cộng đồng nhằm đạt được:  

- Sự tham gia tối đa, bình đẳng của người dân vào suốt tiến trình thay đổi, phát 

triển của cộng đồng.  

- Các thiết chế được củng cố cho việc chuyển biến xã hội.  

- Cả điều kiện vật chất lẫn tinh thần của người dân, của cộng đồng được cải thiện. 

Để giúp sinh viên học thực hành đạt kết quả tốt, trong chương trình đào tạo ngành Xã hội 

học (chuyên ngành CTXH) tại trường Đại học Hồng Đức, thời gian học thực hành của 

môn học Tổ chức và phát triển cộng đồng là 5 tín chỉ, tương đương với 75 giờ học thực 

hành tại cơ sở. Tại cơ sở, sinh viên phải ứng dụng một trong các mô hình thực hành phù 

hợp và hiệu quả nhất mà giáo viên hướng dẫn đưa ra. 

 Tuy nhiên, hiện nay việc đưa sinh viên đi thực hành còn gặp nhiều khó khăn, thứ 

nhất là chưa có một tài liệu, giáo trình chuẩn về nội dung và phương pháp cho môn học 

này. Thứ hai là chưa có nhiều cơ sở thực hành nơi mà có các dự án đang triển khai để 
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cho sinh viên thực hành. Thứ ba là, đội ngũ kiểm huấn viên và giáo viên hướng dẫn còn 

thiếu về số lượng và thiếu về kinh nghiệm chuyên môn. 

Từ thực tế nêu trên, thiết nghĩ rằng việc ứng dụng mô hình thực hành theo dự án 

cho môn học thực hành phát triển cộng đồng là một giải pháp tốt nhất cho sinh viên 

chuyên ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Hồng Đức. 

Vậy, câu hỏi đặt ra là mô hình thực hành theo dự án có những ưu nhược điểm gì? 

Tiến trình tổ chức cho sinh viên thực hành như thế nào? Để làm rõ những vấn đề này, 

sau đây chúng tôi xin trình bày như sau: 

3.2.2. Ứng dụng mô hình thực hành theo dự án cho sinh viên học thực hành môn 

học Tổ chức và phát triển cộng đồng 

Mô hình thực hành theo dự án được áp dụng khi nhà trường hoặc giáo viên 

hướng dẫn có sự hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ đã tạo điều kiện cho một số 

sinh viên được tham gia các hoạt động của dự án đang được triển khai ở địa phương. 

Sinh viên có cơ hội được xuống địa bàn dự án tìm hiểu về nội dung, các hoạt động của 

dự án đang triển khai tại địa phương. Từ đó, sinh viên sẽ có cơ hội được giao lưu, học 

hỏi những kinh nghiệm và kiến thức từ các nhân viên dự án đã chia sẻ. 

-  Ưu điểm 

+ Sinh viên có cơ hội được hướng dẫn, chỉ bảo chu đáo của cán bộ dự án khi 

tham gia các hoạt động của dự án. 

+ Sinh viên được trải nghiệm thực sự, phong phú thông qua việc tham gia các 

hoạt động của dự án. 

- Nhược điểm: 

+ Số lượng sinh viên hạn chế  

+ Sinh viên chỉ được tham gia một số hoạt động nhỏ trong dự án nên không thể 

có cơ hội được thực hành cả quá trình dự án. 

- Cách thức triển khai mô hình thực hành theo dự án: 

Thông thường mô hình thực hành theo dự án được triển khai theo 4 giai đoạn như 

sau: 

Thứ nhất, giáo viên hướng dẫn sẽ cùng với sinh viên liên lạc với cơ quan, tổ 

chức nơi đang có dự án triển khai tại một cộng đồng.  

Hiện nay, việc liên hệ với các tổ chức phi chính phủ cũng không có nhiều khó 

khăn. Hiện tại Thanh Hóa có trên 10 tổ chức phi chính phủ đang triển khai các dự án 

phát triển tại nhiều huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa, tiêu biểu như tổ chức Care, World 

Vision, Plan, Bánh mì thế giới, CRS, Unicef, World Bank…Đây là những tổ chức phi 

chính phủ có kinh nghiệm hoạt động lâu năm, kinh phí lớn. Do đó, việc tiếp nhận sinh 

viên xuống địa bàn dự án thực tập thông qua việc tham gia những hoạt động của dự án là 
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điều có thể thực hiện được. Trong gia đoạn này, giáo viên dựa trên các mối quan hệ để 

liên lạc với người quản lý dự án và chính quyền địa phương nơi dự án đang triển khai để 

nhận được sự đồng ý và giúp đỡ là tốt nhất.  

Thứ hai, Giáo viên cùng với sinh viên xuống địa bàn thực hành dự án. 

Trong giai đoạn này, giáo viên hướng dẫn cùng với sinh viên xuống địa bàn thực 

hành dự án để tiếp nhận nội dung công việc và nội dung dự án sẽ tham gia thực hành. 

Hoạt động 1: Sinh viên xuống gặp chính quyền địa phương để thiết lập mối quan 

hệ tin cậy với chính quyền, ban ngành, cán bộ và người dân địa phương để có thể hội 

nhập vào cộng đồng nơi sinh viên thực hành. Trong giai đoạn này sinh viên sẽ 

- Nghe chính quyền địa phương giới thiệu về địa bàn thực hành (kinh tế, chính 

trị, văn hóa – phong tục tập quán, xã hội, nguồn lực....). 

- Chính quyền địa phương giới thiệu từng nhóm xuống các cộng đồng cụ thể 

(thôn, bản, làng...) để sinh viên tiếp nhận địa bàn thực hành. 

- Chính quyền địa phương chia sẻ nội dung dự án đang triển khai tại địa phương. 

Và cán bộ dự án tại địa phương sẽ là người giám sát thực tế và hướng dẫn trực tiếp sinh 

viên thực hành. 

Hoạt động 2: Sinh viên sẽ tìm hiểu nội dung, chương trình dự án đã và đang 

triển khai tại địa phương. 

Sinh viên tìm hiểu trong cộng đồng hiện có những hoạt động, chương trình/dự án 

nào liên quan đến PTCĐ (như hoạt động tín dụng, xoá đói giảm nghèo, khuyến nông, 

chương trình 135, …)? Từ lý thuyết đã học sinh viên tham gia cùng với cán bộ dự án lên 

kế hoạch và thực hiện những hoạt động liên quan đến dự án, sinh viên cũng sẽ quan sát 

và đánh giá các hoạt động, dự án PTCĐ đó dưới cái nhìn của một tác viên phát triển 

cộng đồng (kết quả/tác động; mặt mạnh/mặt yếu; phương pháp thực hiện; lý giải nguyên 

nhân....).  

Để thu được kết quả tốt khi tham gia vào các hoạt động của dự án, sinh viên phải 

lên kế hoạch chi tiết hằng ngày, hằng tuần phải làm gì? Làm như thế nào? Kết quả mong 

đợi sau khi tham gia một hoạt động đó là gì? Và kế hoạch này sẽ được chuyển cho giáo 

viên hướng dẫn và nhân viên của dự án để theo dõi và giám sát hỗ trợ sinh viên trong 

thời gian sinh viên thực hiện các hoạt động thực hành tại địa bàn dự án.  

Sau mỗi ngày làm việc, nhóm sinh viên phải họp lượng giá để chia sẻ những kết 

quả đạt được của từng cá nhân cho thành viên trong nhóm. Nếu có gặp khó khăn gì, các 

thành viên trong nhóm sẽ trợ giúp lẫn nhau, trong trường hợp vấn đề khó khăn của cá 

nhân chia sẻ mà nhóm không giải quyết được, nhóm trưởng phải báo cáo lại cho cán bộ 

dự án tại địa phương hoặc giáo viên hướng dẫn cùng nhóm giải quyết. 
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Sau khi kết thúc mỗi tuần thực hành, sinh viên phải báo cáo kết quả thực hành trong 

tuần đó cho giáo viên hướng dẫn và cán bộ dự án được biết. Giáo viên hướng dẫn và cán 

bộ dự án sẽ đối chiếu với kế hoạch để xem xét sinh viên có thực hiện và đạt được những 

mục tiêu và kết quả mong đợi hay không? Sinh viên còn gặp những khó khăn nào trong 

khi tham gia thực hiện các hoạt động của dự án? Kinh nghiệm của sinh viên sau một tuần 

làm việc là gì? 

Tóm lại, thông qua việc tham gia các hoạt động của dự án, sinh viên sẽ được trải 

nghiệm thực tế, học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ người cán bộ dự án, 

người quản lý dự án, và từ chính quyền địa phương. Thậm chí sinh viên cũng sẽ học 

được nhiều bài học quý giá như cách tổ chức họp dân, phương pháp cho người dân tham 

gia tích cực từ chính những lãnh đạo nòng cốt từ địa phương. 

Hoạt động 3:  Sinh viên cùng với chính quyền địa phương, người dân và cán bộ 

dự án cùng lượng giá tổng kết mỗi hoạt động của dự án. 

 Căn cứ những kết quả đạt được ở những hoạt động trên, sinh viên sẽ tham gia đóng 

góp ý kiến về nội dung, phương pháp đã thực hiện những hoạt động của dự án cho 

chính quyền địa phương và cán bộ dự án tham khảo và rút kinh nghiệm. 

 Sinh viên sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân thực hiện những hoạt 

động nhỏ như tổ chức giao lưu văn nghệ, họp dân, làm vệ sinh môi trường…Lưu 

ý đến yếu tố giới trong cộng đồng: sinh viên phải giúp người dân tham gia đặc biệt 

là phụ nữ trong gia đình cũng như trong các hoạt động của cộng đồng, sự phân 

chia lao động trong gia đình… 

Thứ ba, tổng kết đánh giá tại cơ sở thực hành 

- Các hoạt động thực hành 

+ Sinh viên cùng giáo viên hướng dẫn, cán bộ dự án và chính quyền địa phương, 

người dân họp và cùng tổng kết đánh giá đợt thực hành của sinh viên, từ đây sinh viên sẽ 

rút ra những bài học, kinh nghiệm cho bản thân. 

+ Sinh viên sẽ có những sáng kiến đóng góp cho chính quyền địa phương và cộng 

đồng nhằm khắc phục những vấn đề khó khăn tại cộng đồng và hướng tới một cộng đồng 

tự lực.  

Thứ tư, sinh viên viết báo cáo thực hành 

Sau khi kết thúc quá trình thực hành tại tại cộng đồng, nhóm sinh viên sẽ bắt tay 

vào viết báo cáo thực hành. Báo cáo thực hành là kết quả tóm tắt mà sinh viên gặt hái 

được trong thời gian thực hành. Báo báo thực hành cũng được làm theo mẫu sẵn của giáo 

viên hướng dẫn. 
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4. KẾT LUẬN 

Có rất nhiều mô hình ứng dụng cho việc thực hành của sinh viên chuyên ngành 

Công tác xã hội. Tuy nhiên, với điều kiện và chương trình đào tạo ở trường Đại học 

Hồng Đức, việc ứng dụng mô hình thực hành theo dự án là phương thức đạt được nhiều 

hiệu quả nhất. Qua một năm đưa sinh viên đi thực hành môn học Tổ chức và phát triển 

cộng đồng, trong số 130 sinh viên, chia làm 6 đoàn, trong đó có 2 đoàn sinh viên được 

thực hành theo mô hình theo dự án. Sau khi kết thúc, lượng giá kết quả thực hành, chúng 

tôi đã nhận thấy rằng, những sinh viên thực hành theo mô hình dự án đã gặt hái được 

nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, họ được trải nghiệm kinh nghiệm phong phú hơn so 

với những sinh viên thực hành theo các mô hình khác. 

Qua đây, chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sinh viên thực hành 

theo mô hình dự án đạt được kết quả tốt nhất. 

Thứ nhất: Xây dựng mạng lưới liên kết giữa Nhà trường và Các cơ quan tổ 

chức có thực hiện các dự án phát triển. 

- Việc thiết lập mối quan hệ và kết nối với cơ quan, tổ chức phi chính phủ là vô 

cùng quan trọng để giúp cho sinh viên có nhiều thuận lợi khi đi thực hành và cũng là cơ 

hội tốt khi họ tốt nghiệp ra trường đi xin việc làm. 

- Việc thiết lập bằng việc hàng năm Nhà trường nên tổ chức các hội thảo chuyên 

ngành CTXH mang tính cấp trường, tại hội thảo này sẽ mời các đại diện là những cán 

bộ, lãnh đạo của cơ quan thực hành tham dự nhằm tạo mối quan hệ tốt và giúp họ nhìn 

nhận được tầm quan trọng của việc thực hành cho sinh viên cũng như hiểu được các 

nhiệm vụ, công việc cần giúp đỡ sinh viên khi họ xuống cộng đồng thực hành. 

Thứ 2:  Sớm hoàn thiện nội dung và bộ tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập. 

Để giúp sinh viên có được kết quả tốt trong tiến trình thực tập, ngoài việc dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên và kiểm huấn viên tại cơ sở, cần phải có bộ tài liệu hướng dẫn 

thực hành thực tập với nội dung chi tiết. Bộ tài liệu này được sử dụng như cuốn cẩm 

nang cho sinh viên trong suốt quá trình thực tập tại cơ sở. Ngoài ra bộ tài liệu này cũng 

sẽ giúp cho giáo viên và kiểm huấn viên có được sự thống nhất trong hướng dẫn, giám 

sát, hỗ trợ và đánh giá việc thực tập của sinh viên. 

Thứ 3: Nhà trường, Khoa KHXH nên mời các chuyên gia nước ngoài, hoặc 

trong nước (người có kiến thức, kinh nghiệm làm kiểm huấn) để tổ chức các khóa 

học tập huấn ngắn hạn về đào tạo đội ngũ kiểm huấn viên tại địa bàn thực hành cho 

sinh viên. 

Chúng ta biết rằng, việc thực hành CTXH cho sinh viên ngành CTXH khác với 

một số chuyên ngành khác là ngoài có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên ngành tại 

trường Đại học còn phải có một đội ngũ kiểm huấn viên - người theo dõi, hướng dẫn, 
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chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên thực hành trực tiếp tại cơ sở mà họ thực tập. Hơn nữa, 

sinh viên thực hành CTXH sẽ can thiệp trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, vấn nạn của thân 

chủ. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề dễ dàng cho sinh viên khi mới bắt đầu đi thực 

hành. Vì vậy, sinh viên cần phải có những kiểm huấn viên, người có kinh nghiệm và 

kiến thức hướng dẫn, giúp sinh viên giải quyết những khó khăn, khúc mắc khi họ tiếp 

cận, giải quyết vấn đề cho thân chủ. Chúng tôi nghĩ rằng, việc mở ra các khóa học tập 

huấn cho các kiểm huấn viên tại cơ sở là điều nên làm vì nó cũng góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành XHH – CTXH tại trường Đại học Hồng Đức. 
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APPLYING PRACTIAL MODELS WITH PROJECT IN TRAINING 

ON SOCIOLOGY (SOCIAL WORK) AT HONG DUC UNIVERSITY 

ABSTRACT 

By analysing advantages and weaknesses of social work practical models in the 

world. The article offers a  process to apply practical models with the project in training 

sociology (Social work) at Hong Duc University. 
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PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA 

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Lê Thị Tuyết1, Tạ Mai Anh1 

TÓM TẮT 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non không tồn tại như một hoạt động 

riêng biệt mà được lồng ghép, đan xen trong các hoạt động khác. Giáo dục trẻ theo 

hướng tiếp cận tích hợp chủ đề tạo nhiều cơ hội giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Hoạt động 

Làm quen tác phẩm văn học đặc biệt có lợi thế trong vấn đề này. Người giáo viên mầm 

non hoàn toàn có thể phát huy lợi thế đó nếu biết vận dụng những biện pháp phù hợp. 

Các biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen văn học cần dựa trên 

những yêu cầu cần đạt về ngôn ngữ của độ tuổi, dựa trên những đặc trưng ngôn ngữ của 

tác phẩm và chương trình làm quen tác phẩm văn học dành cho trẻ theo chủ đề, chủ 

điểm đã được xác định.  

Từ khóa: Phát triển ngôn ngữ, hoạt động làm quen tác phẩm văn học. 

 1. MỞ ĐẦU 

           Làm quen tác phẩm văn học là hoạt động được tổ chức thường xuyên ở trường 

mầm non. Trong tổng thể cấu trúc chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, 

hoạt động Làm quen văn học không tồn tại một cách độc lập, riêng lẻ mà được liên kết 

với các hoạt động cùng hướng tới một chủ đề, chủ điểm được xác định. Đây là hoạt động 

cụ thể góp phần hữu hiệu vào việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ nếu giáo viên biết vận 

dụng những biện pháp phù hợp. Sử dụng ngôn từ làm chất liệu xây dựng hình tượng, văn 

học có những tác động đặc biệt đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Cũng do vậy, hoạt 

động Làm quen văn học mang những đặc trưng riêng. Đó chính là sự tích hợp văn học và 

tiếng Việt trong tổ chức hoạt động. Khi tổ chức hoạt động này, người giáo viên không 

những phải thực hiện nhiệm vụ giúp trẻ tiếp cận và cảm thụ tác phẩm mà còn cần biết 

khai thác những lợi thế của tác phẩm để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Nói cách khác, cần 

gắn làm quen văn học với nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ, với việc rèn luyện các kỹ năng 

ngôn ngữ cho trẻ. Từ đó mà xác định, tìm kiếm các phương pháp, biện pháp thích hợp để 

tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen văn học có hiệu quả. 

 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 2.1. Thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động 

Làm quen tác phẩm văn học theo hướng tích hợp chủ đề 

                                           
1 ThS. Khoa Sư phạm Mầm non, trường Đại học Hồng Đức 
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       Hoạt động Làm quen tác phẩm văn học có ưu thế đặc biệt trong việc giúp trẻ phát triển 

ngôn ngữ. Tuy nhiên, ưu thế ấy được phát huy ở mức độ như thế nào lại phụ thuộc khá nhiều 

vào cách khai thác ngôn từ của tác phẩm để phục vụ mục đích phát triển ngôn ngữ.  

       Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo  

thông qua hoạt động Làm quen tác phẩm văn học ở 9 trường mầm non trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa (bao gồm các trường ở vùng núi, vùng đồng bằng và TP Thanh Hóa). 

 2.1.1. Thực trạng việc lựa chọn tác phẩm văn học phù hợp với chủ đề, độ tuổi và 

mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

* Quan niệm của giáo viên về việc lựa chọn tác phẩm 

          Do chưa có những quy định cụ thể về tiêu chí, mỗi giáo viên tự lựa chọn tác phẩm 

cho trẻ theo kinh nghiệm và cách nghĩ riêng của bản thân. Theo khảo sát: 

       - 54,3% giáo viên cho rằng: Nên lựa chọn tác phẩm từ các tuyển tập truyện thơ 

dành cho trẻ và phải phù hợp với chủ đề.  

       - 28,6% giáo viên lựa chọn tác phẩm dựa trên các tiêu chí: phù hợp với chủ đề, 

phù hợp với tầm nhận thức của độ tuổi. 

         - 17% giáo viên lựa chọn tác phẩm dựa trên các tiêu chí: độ hấp dẫn của tác phẩm, 

sự phù hợp với chủ đề, phù hợp với tầm nhận thức, với khả năng ngôn ngữ của từng độ 

tuổi.  

 * Mức độ phù hợp 

        -  Mức độ phù hợp với chủ đề 

       Triển khai chương trình theo chủ đề được các trường mầm non đặc biệt quan tâm. 

Mỗi chủ đề được ấn định trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 tuần. Thời gian dài ngắn phụ 

thuộc vào số lượng chủ đề nhánh và sự hứng thú của trẻ. Do đó, tác phẩm phù hợp với 

chủ đề đạt tỷ lệ 100 %        

        - Mức độ phù hợp với nhận thức của trẻ ở từng độ tuổi 

       Ở góc độ này, mức độ phù hợp được xem xét dựa trên các tiêu chí: độ dài (ngắn) 

của tác phẩm, nội dung tác phẩm, thể loại, sức hấp dẫn của tác phẩm đối với trẻ. Trong 

số tác phẩm được lựa chọn cho các độ tuổi, có 58,5% (38/65) phù hợp với tầm nhận thức 

của độ tuổi, số còn lại không phù hợp. 

        - Mức độ phù hợp với mục đích phát triển ngôn ngữ 

       Lựa chọn tác phẩm phù hợp với mục đích phát triển ngôn ngữ cần chú ý đến các 

vấn đề: từ ngữ, kiểu cấu trúc câu, cách thức diễn đạt . Tiếp xúc và làm quen với một tác 

phẩm vượt quá khả năng ngôn ngữ của lứa tuổi, trẻ sẽ khó khăn trong việc nắm bắt nội 

dung tác phẩm, giáo viên cũng sẽ khó khăn trong việc thực hiện mục đích phát triển ngôn 
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ngữ. Xem xét việc lựa chọn tác phẩm cho các chủ đề thuộc các lớp mẫu giáo, mức độ tác 

phẩm phù hợp/không phù hợp với mục đích phát triển ngôn ngữ như sau:  

       - 61,5% (40/65) tác phẩm phù hợp. 

       - 39,5% (25/65) tác phẩm không phù hợp 

 2.1.2. Thực trạng sử dụng các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua 

hoạt động Làm quen văn học 

       *Lựa chọn tác phẩm phù hợp với đặc điểm nhận thức, phù hợp với chủ đề và 

mục đích phát triển ngôn ngữ. 

Có tới 40% (14/35) giáo viên không coi trọng biện pháp này; họ chưa từng quan 

niệm đây là một biện pháp có những tác động hữu ích đối với sự phát triển ngôn ngữ của 

trẻ. Những giáo viên này cho rằng, hiệu quả cảm thụ tác phẩm hay những tác động liên 

quan chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp truyền đạt, cách tổ chức các hoạt động; không 

cần quá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn tác phẩm. 

 *Biện pháp luyện phát âm  

        Cách thức được giáo viên sử dụng nhiều nhất để giúp trẻ luyện phát âm trong giờ 

Làm quen văn học là luyện đọc từ khó trong tác phẩm (khó về phương diện phát âm) để 

luyện phát âm. Cách này có 57,1% giáo viên sử dụng.  

       Hướng dẫn trẻ trình bày tác phẩm để khắc phục các lỗi phát âm được 42,9% 

(15/35) giáo viên sử dụng nhưng không thường xuyên. 

      *Biện pháp phát triển vốn từ ngữ nghệ thuật  

      Từ ngữ trong tác phẩm dành cho trẻ tuổi mầm non thường trong sáng, dễ hiểu, 

giàu sức gợi. Nếu biết khai thác, hoạt động Làm quen văn học sẽ giúp trẻ thu nhận một 

lượng từ ngữ đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, giáo viên các lớp mẫu giáo chưa tích cực 

khai thác lợi thế của văn học trong việc phát triển vốn từ cho trẻ. Theo khảo sát, chỉ có 

34,3%  giáo viên sử dụng biện pháp một cách có ý thức và khá thường xuyên. 

       * Biện pháp khai thác mô hình câu trong tác phẩm để dạy trẻ nói đúng ngữ pháp 

       Tùy từng độ tuổi, trẻ mầm non có thể sử dụng câu theo những kiểu cấu trúc nhất 

định. Nếu chú ý dạy trẻ nói theo những mô hình câu phù hợp, trẻ sẽ có thói quen nói câu 

đúng, biết sắp xếp đúng trật tự ngữ pháp các từ trong câu. Không chú ý vấn đề này, trẻ sẽ 

dễ vấp các lỗi, như: nói trống không (thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ), sắp xếp sai vị trí các 

thành phần hoặc các từ trong câu… Thực tế cho thấy: 25,7% giáo viên quan tâm đến việc 

khai thác mô hình câu trong tác phẩm để dạy trẻ nói đúng ngữ pháp. Ở những lớp do các 
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giáo viên này phụ trách, 73% số trẻ không nói câu thiếu thành phần chính, không nói 

trống không, biết sử dụng khá thành thạo mẫu câu phù hợp với độ tuổi. 

       * Biện pháp phát triển lời nói mạch lạc 

 Tác phẩm tự sự dành cho trẻ tuy dung lượng nhỏ nhưng tình tiết hấp dẫn, tái hiện 

những cảnh huống khác nhau trong đời sống. Ngoài lời người kể, mỗi tác phẩm thường 

có những đoạn hội thoại khá ấn tượng và gần gũi với trẻ. Tự tái hiện tác phẩm bằng hình thức 

kể lại truyện hoặc đóng kịch được trẻ rất yêu thích. Trẻ chỉ tự tin tái hiện tác phẩm khi hiểu, 

nhớ tác phẩm và biết diễn đạt một cách trôi chảy, biểu cảm. Trẻ nhận ra rằng, mỗi cảnh huống 

có một cách thức sử dụng ngôn ngữ khác nhau; điều này có những tác động đáng kể đối với sự 

biểu đạt bằng ngôn ngữ của trẻ. Dạy trẻ kể lại truyện và đóng kịch là việc làm khá thường 

xuyên của giáo viên các lớp mẫu giáo. Tuy nhiên, có tới 54,2% (19/35) giáo viên chưa nhận ra 

những tác động tích cực của việc kể lại truyện hay đóng kịch đối với sự phát triển ngôn ngữ 

của trẻ, đặc biệt là phát triển ngôn ngữ mạch lạc.  

 2.2. Các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động Làm 

quen văn học theo hướng tích hợp chủ đề  

 2.2.1. Lựa chọn tác phẩm phù hợp với chủ đề, đặc điểm ngôn ngữ của trẻ và mục 

đích phát triển ngôn ngữ. 

        Tác phẩm văn học được lựa chọn cho trẻ làm quen phải phù hợp nhận thức và 

mục đích giáo dục trẻ. Lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo làm quen cần xuất 

phát từ các tiêu chí: phù hợp với độ tuổi, phù hợp với chủ đề, có giá trị về nội dung và 

hình thức nghệ thuật, phù hợp với mục đích phát triển ngôn ngữ. 

  Để đáp ứng mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ, khi lựa chọn tác phẩm, giáo 

viên cần chú ý đến yếu tố ngôn ngữ. Tác phẩm văn học được lựa chọn phải là mẫu mực 

về ngôn ngữ: trong sáng, dễ hiểu, giàu nhạc điệu, giàu tính biểu cảm... Không những thế, 

ngôn ngữ trong tác phẩm cần giàu sức gợi, mang đến cho trẻ những hiểu biết và những 

liên tưởng thú vị.    

 2.2.2 Thông qua việc hướng dẫn trẻ trình bày tác phẩm văn học để luyện cho trẻ 

phát âm đúng. 

        Hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non giúp trẻ biết 

trình bày TPVH qua ba hình thức: đọc, kể và đóng kịch phân vai theo tác phẩm văn học. 

Đây thực sự là những hoạt động thiết thực, có tác dụng tốt trong việc luyện phát âm cho 

trẻ mẫu giáo, phù hợp với đặc điểm phát âm của lứa tuổi.  

       Trẻ mẫu giáo chưa biết đọc, vì vậy, giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong 

việc đưa tác phẩm văn học đến với trẻ.  Hoạt động này trước hết là giúp trẻ làm quen với 
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âm thanh ngôn ngữ làm cơ sở để dạy trẻ phát âm đúng. Qua giọng đọc, lời kể của giáo 

viên, trẻ có thể nhận biết cách sử dụng ngữ điệu giọng để bộc lộ được đặc điểm, tính 

cách nhân vật, học được cách sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật. 

 Cần tổ chức các trò chơi luyện phát âm khi cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. 

Chọn các trò chơi có ý nghĩa và tác dụng về mặt ngữ âm phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ 

và nội dung tác phẩm, chú ý giúp trẻ  khắc phục các lỗi về phát âm.  

 Trò chơi đóng kịch phân vai được coi là có tác dụng tốt trong luyện cho trẻ  phát 

âm biểu cảm. Khi đóng vai nhân vật trẻ phải hiểu được tính cách nhân vật, từ đó thể hiện 

ngữ điệu giọng phù hợp tính cách nhân vật. 

 2.2.3. Khai thác vốn ngôn ngữ nghệ thuật trong tác phẩm để phát triển vốn từ 

cho trẻ. 

       Cùng với việc mở rộng nhận thức cho trẻ về thế giới xung quanh, văn học cũng 

cung cấp cho trẻ một vốn từ vô cùng lớn. Khi cho trẻ làm quen văn học, người giáo viên 

có thể căn cứ vào nội dung tác phẩm và chủ đề giáo dục để phát triển từ cho trẻ theo một 

trường nghĩa. Phát triển từ cho trẻ ở lứa tuổi này chủ yếu là các từ định danh, từ miêu tả 

các sự vật hiện tượng. Đối với trẻ lớn cần phát triển thêm những từ gợi cảm, có hình ảnh, 

âm thanh đậm nét, những cặp từ biểu hiện các tính chất đối lập ( khỏe - yếu, hiền - dữ, tốt 

- xấu, ngoan - hư, hèn nhát - dũng cảm….). Ngoài ra, cần cung cấp cho trẻ các quan hệ 

từ (thì, vì, mà, là, vì vậy, vì thế, nhưng mà,..), các trạng từ để trẻ có thể sử dụng vào việc 

diễn đạt và kể chuyện. Đặc biệt, giáo viên cần phát triển cho trẻ vốn từ ngữ nghệ thuật. 

Đó là vốn từ ngữ đã được chọn lọc, tinh luyện và sáng tạo của các nhà văn. Khi cho trẻ 

làm quen văn học, giáo viên cần giúp trẻ hiểu nghĩa của những từ mới, từ khó, giúp trẻ 

khắc sâu ấn tượng về cách sử dụng những từ ngữ mang tính gợi tả và biểu cảm. Giảng 

giải nghĩa của từ, giáo viên không nên tách biệt từ để giảng mà nên đặt vào ngữ cảnh của 

tác phẩm. Làm như vậy chính là đã thực hiện chủ trương dạy từ cái chung đến cái riêng, 

từ khái quát đến cụ thể của các nhà giáo dục ngôn ngữ học. Cho trẻ phát hiện những cụm 

từ miêu tả vẻ đẹp của sự vật hiện tượng kết hợp với việc quan sát tranh minh họa, sau đó, 

đọc và ghi nhớ; trẻ sẽ khắc sâu ấn tượng về cách sử dụng từ và có thể vận dụng vào tình 

huống giao tiếp phù hợp. 

       Hoạt động cho trẻ làm quen văn học cần được tổ chức dưới những hình thức 

khác nhau, ở mọi lúc, mọi nơi kết hợp với các hoạt động giáo dục khác để giúp trẻ củng 

cố và tích cực hóa vốn từ.  

 2.2.4. Khai thác các kiểu câu tiếng Việt được sử dụng trong văn bản tác phẩm để 

dạy trẻ nói đúng ngữ pháp. 

 Trước hết, cần cho trẻ tiếp xúc với những tác phẩm có chứa các mô hình câu 

tiếng Việt phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của từng độ tuổi. Nghe đọc tác phẩm, trẻ 
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được tiếp xúc, làm quen với văn bản nghệ thuật mạch lạc, giàu sức biểu cảm, một văn 

bản có mối liên kết chặt chẽ giữa các từ, các câu theo một trình tự nội dung nhất định. 

Đây là những cơ sở đầu tiên, rất quan trọng để dạy trẻ nói đúng ngữ pháp.  

 Để tạo cho trẻ thói quen nói đúng ngữ pháp giáo viên phải cho trẻ được tập nói 

theo mô hình câu tiếng Việt trong quá trình trao đổi với trẻ về nội dung tác phẩm. Qua 

đó giúp cho tư duy và ngôn ngữ của trẻ phát triển. Hệ thống câu hỏi gợi mở có ưu thế 

đặc biệt trong việc làm sâu sắc sự cảm thụ văn học, tích cực hóa ngôn ngữ và phát huy 

sáng tạo của trẻ. Trước hết, hệ thống câu hỏi phải chứa đựng các mô hình câu tiếng Việt 

mà giáo viên muốn luyện tập cho trẻ. Việc đặt câu hỏi có chứa các mô hình câu tiếng 

Việt nhằm mục đích dạy trẻ nói đúng ngữ pháp phải phù hợp với đặc điểm phát triển 

ngôn ngữ của độ tuổi. Đây chính là cách định dạng câu trả lời của trẻ theo đúng ngữ 

pháp mà giáo viên muốn luyện tập cho trẻ. Quá trình trao đổi, trò chuyện về tác phẩm 

giúp trẻ được lặp lại mô hình câu với những nội dung khác nhau tạo cho trẻ thói quen nói 

đúng ngữ pháp.  

 2.2.5. Thông qua việc cho trẻ tiếp xúc, tìm hiểu nội dung tác phẩm và dạy trẻ kể 

lại tác phẩm văn học để phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 

       Một trong những biện pháp cơ bản để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông 

qua hoạt động làm quen với văn học chính là việc giúp trẻ kể lại truyện. Giáo viên cần 

khuyến khích trẻ kể lại cốt truyện theo cách diễn đạt riêng của mình không cần nhắc lại 

nguyên văn ngôn ngữ của tác phẩm. 

 Tổ chức trò chơi đóng kịch phân vai theo tác phẩm văn học là một phương pháp 

tốt để phát triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ. Nội dung kịch được chuyển thể từ tác phẩm 

văn học mà trẻ đã được làm quen. Trẻ làm quen với các mẫu câu văn đã được gọt giũa, 

chọn lọc. Khi nhập vai trẻ cố gắng thể hiện đúng ngữ điệu, tính cách nhân vật, giúp cho 

ngôn ngữ của trẻ mang sắc thái biểu cảm rõ rệt.  

       Đối với trẻ lớn, để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ cần áp dụng biện pháp 

kể chuyện sáng tạo. Yêu cầu: kể mạch lạc, logich, các câu nói đúng ngữ pháp, thể hiện rõ 

ngôn ngữ đàm thoại hay độc thoại trong khi kể. Các dạng kể chuyện sáng tạo: Kể nốt 

truyện, kể theo đề tài và dàn ý cho trước, kể theo chủ đề tự chọn, kể theo mô hình.  

       Việc tích hợp các môn học khác, các trò chơi vào cho trẻ kể chuyện sáng tạo là 

việc cung cấp thêm một số kiến thức bổ trợ cho câu chuyện sinh động hơn. Giáo viên  

phải linh hoạt, lựa chọn nội dung sao cho phù hợp với nội dung câu chuyện, giúp trẻ 

tham gia vào hoạt động một cách tích cực nhất và ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh 

mẽ nhất. 
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2.2.6. Gắn làm quen văn học với rèn luyện kỹ năng đọc, viết. 

     Để tích hợp dạy văn học và tiếng Việt chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông 

phải gắn làm quen văn học với rèn luyện kỹ năng đọc, viết. Khi cho trẻ làm quen TPVH, 

giáo viên cần cho trẻ quan sát văn bản tác phẩm. Giáo viên có thể viết bài thơ một cách 

ngay ngắn đúng mẫu chữ cái, đúng khuôn khổ của thể loại thơ treo lên bảng để trẻ trực 

tiếp quan sát. Giáo viên đọc diễn cảm kết hợp với việc chỉ những dòng chữ từ trái sang 

phải, từ trên xuống dưới để giúp trẻ vừa được tiếp xúc với tác phẩm vừa được làm quen 

với chữ cái ghi âm tiếng Việt. Trẻ sẽ cảm nhận được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ viết, hiểu được ý nghĩa của chữ viết chính là các ký hiệu ghi âm tiếng nói. Đối 

với trẻ mẫu giáo, việc gắn văn học với chữ viết sẽ khơi gợi, hình thành ở trẻ niềm say mê 

hứng thú với việc “đọc” sách và hình thành khả năng đọc, viết. Nhất là khi trẻ được tiếp 

xúc với truyện tranh, với truyện thơ tranh chữ to có sẵn, tự tạo....Nhiều lần được tiếp xúc 

với truyện đọc, dưới sự hướng dẫn cả giáo viên trẻ sẽ nhận ra chữ cái trong từ, từ trong 

câu, rồi tập ghép chúng lại với nhau để đọc ra được các dòng chữ.  

 Có thể phát triển ngôn ngữ và làm giàu vốn từ cho trẻ qua việc gắn tên, gắn ký 

hiệu ngôn ngữ vào các mô hình nhân vật trong tác phẩm. Khi gắn ký hiệu ngôn ngữ cho 

các mô hình nhân vật giáo viên cần trò chuyện với trẻ. Giúp trẻ nhớ lại tên nhân vật 

trong truyện. Cho trẻ nhìn giáo viên viết (hoặc ghép) từ. Hỏi trẻ chữ cái đầu tiên trong từ  

là chữ gì?...Nhiều lần như vậy, trẻ ghi nhớ và thuộc các ký hiệu các chữ cái và sắp xếp 

thành từ có thể trẻ tự đọc được, có thể tự viết hoặc ghép chữ cái rời thành  từ đó và phát 

âm, "đọc" rất thành thạo.  

 2.2.7. Chuẩn bị môi trường giáo dục để phát triển ngôn ngữ cho trẻ khi tiến 

hành hoạt động làm quen văn học 

       Tạo môi trường cho trẻ hoạt động là rất cần thiết trong chương trình đổi mới. 

Nếu giáo viên tạo được môi trường cho trẻ hoạt động tốt thì sẽ kích thích trẻ tham gia 

vào các hoạt động tạo cơ hội và phát triển ngôn ngữ đạt được kết quả rất cao. Có thể tạo 

môi trường bằng cách đưa hình ảnh nhân vật của các câu chuyện nổi bật vào góc văn học 

hoặc thể hiện trên các mảng tường. Vẽ và sưu tầm một số bộ truyện tranh ngoài chương 

trình để đưa vào giảng dạy; vận động phụ huynh đóng góp truyện tranh đưa vào góc văn 

học cho trẻ hoạt động thường ngày. Ngoài ra còn phải làm một số đồ dùng trực quan cho 

trẻ hoạt động như: một số con rối dẹt, tận dụng những truyện tranh cũ, những sản phẩm 

vẽ của trẻ, cắt dán bồi bìa cứng cho trẻ ghép tranh kể chuyện sáng tạo Đặc biệt cần đầu 

tư suy nghĩ  làm các loại rối tay cho trẻ hoạt động. Việc tạo ra một góc văn học với đầy 

đủ chủng loại về đồ dùng trực quan đa dạng phong phú sẽ  giúp trẻ hứng thú tham gia 

vào hoạt động và tạo nhiều ý tưởng hay khi trẻ kể chuyện sáng tạo. 

       Trong giờ hoạt động ngoài trời cần tận dụng những bức tranh tường ở trong 

trường gợi mở cho trẻ cùng nhau kể chuyện; cũng có thể gợi ý để trẻ kể chuyện về các 

con vật gắn với những tác phẩm trẻ đã được làm quen… Giáo viên cần biết giúp trẻ có 

cảm xúc tích cực khi tham gia hoạt động kể chuyện sáng tạo. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
67

 Cần phải phát huy, khai thác hiệu quả phòng thư viện đồ chơi, nhằm tạo điều 

kiện để trẻ được thực nghiệm. Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc 

“đọc sách” từ tuổi mầm non. Trong góc sách cần sưu tầm, lựa chọn nhiều loại sách  theo 

chủ đề, chủ điểm, những bộ tranh truyện có hình ảnh minh hoạ. Cần trang bị phương tiện 

nghe, nhìn đầy đủ với băng tiếng, băng hình các tác phẩm trong chương trình như: Tích 

Chu, Cô bé quàng khăn đỏ, Nhổ củ cải… Trẻ nghe kể rồi thích xem phim, hiểu rõ nội 

dung câu chuyện, kể lại cho ông bà cha mẹ và bạn bè nghe.  

 Việc trang trí góc sách, đồ dùng đồ chơi phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của 

trẻ. Tăng cường các điều kiện cho trẻ được hoạt động cá nhân và theo nhóm nhỏ. Trẻ được 

rèn luyện khả năng quan sát, cảm thụ, giúp trẻ yêu thích văn học, phát triển năng khiếu.  

 3. KẾT LUẬN 

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là khâu trọng yếu của hoạt động giáo dục trong 

trường mầm non, là tiền đề giúp trẻ phát triển và hoàn thiện về mặt nhân cách. Chương 

trình đổi mới (tiếp cận tích hợp theo chủ đề) đòi hỏi ở giáo viên sự nhạy bén, linh hoạt 

trong việc tổ chức các hoạt động. Việc lồng ghép nội dung giáo dục ngôn ngữ trong các 

hoạt động ở trường mầm non cần đảm bảo tính khoa học, phù hợp với đặc trưng từng 

môn học. Làm quen tác phẩm văn học là hoạt động có nhiều lợi thế trong việc phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ, vấn đề là ở chỗ giáo viên nhận thức đúng và biết cách khai thác những 

lợi thế này. 

  Chúng tôi đề xuất hệ thống biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động 

Làm quen văn học theo hướng tích hợp chủ đề dựa trên những yêu cầu cần đạt về ngôn 

ngữ ở độ tuổi mẫu giáo, dựa trên những đặc trưng ngôn ngữ của tác phẩm văn học và 

chương trình Làm quen văn học dành cho các độ tuổi theo chủ đề. Để sử dụng một cách 

hiệu quả các biện pháp, giáo viên mẫu giáo cần nắm vững khả năng ngôn ngữ của từng 

độ tuổi, cần xem xét đặc trưng ngôn ngữ của từng tác phẩm, như: từ ngữ, cách sử dụng  

các kiểu cấu trúc câu, cách thức diễn đạt… Giáo viên có thể vận dụng các biện pháp này 

trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm đã có để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt 

động làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non, đặc biệt là hiệu quả phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ thông qua hoạt động này./.  
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LANGUAGE DEVELOPMENT FOR KINDERGARTENER  

THROUGH FAMILIARIZATION  WITH LITERARY WORK 

ABSTRACT  

              Language development for preschool children does not take place in a single 

activity but it is mixed and interpolated with one another. Teaching children in direction 

of approaching integrated subjects will create a lot of opportunities for children to 

develop their language. “Getting used to literature” activity specially has advantages

apparently preschool teachers may achieve those advantages if they apply proper 

methods. Those language development methods that adopt the activity of “getting used to 

literature” need to rely on language requirements that children should meet by their 

ages, language specific characteristics of the work and the “getting used to literature” 

programme with defined subjects and topics.  
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC HỌC HÌNH HOẠ CƠ BẢN 

Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM 

Trịnh Thị Lan1 

TÓM TẮT 

 Hình họa cơ bản là môn học các bước cơ bản về vẽ hình, còn hình họa:“là 

phương pháp dựng hình từ hiện thực khách quan bằng đường nét, mảng khối và sáng 

tối”. Hình họa có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình tượng nghệ thuật 

trong tranh giúp người học mỹ thuật giải quyết được tất cả các mối tương quan (hình, 

đậm nhạt, màu sắc...). Tuy là môn học cơ bản nhưng nó góp phần không nhỏ trong việc 

rèn luyện thẩm mỹ thị giác. Thông qua việc nghiên cứu một số vấn đề về việc học hình 

hoạ cơ bản trong trường Sư phạm chúng tôi hy vọng sẽ đem lại cho sinh viên một só kiến 

thức và phương pháp tiến hành một bài vẽ hình hoạ cơ bản, giúp người học nắm bắt và 

thực hiện được yêu cầu của bài học, sau đó có thể vận dụng trong quá trình thực hiện 

bài vẽ hiệu quả cao cho việc học hình họa của sinh viên, cũng như trong giảng dạy phù 

hợp với nhận thức của sinh viên. 

*Từ khoá: Hình hoạ; mỹ thuật; vẽ hình hoạ                                 

1. MỞ ĐẦU 

 Trong mục tiêu đào tạo giáo viên Mỹ thuật nói chung, giáo viên Mầm non nói 

riêng, hình họa là môn học cơ bản nhằm đạt tới sự thống nhất hành động giữa ba kỹ 

năng: nhìn (mắt), hiểu (lòng), và vẽ (tay) mà người học Mỹ thuật nhất thiết phải trải qua 

mới có thể phát huy óc sáng tạo, nâng cao trình độ, đem lại hiệu quả cho việc học tập và 

giảng dạy đạt kết quả cao. 

         Trong các giáo trình, tài liệu nghiên cứu về hình học cơ bản, tiến trình thực hiện 

và vận dụng kiến thức cơ bản trong các bài hình họa như thế nào thì còn ít được đề cập 

tới. Bài viết này đặt mục đích tìm hiểu một số vấn đề để nâng cao chất lượng giảng dạy 

và học tập môn hình họa ở các trường Sư phạm. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Những vấn đề lý luận 

 Hình họa cơ bản là môn học các bước cơ bản về vẽ hình, “...là phương pháp 

dựng hình từ hiện thực khách quan bằng đường nét, mảng khối và sáng tối”. Có thể nói 

theo cách khác: “Hình họa là dựng hình vẽ để mô tả một đối tượng khách quan có thực 

                                           
1 ThS. Khoa Sư phạm mầm non, trường Đại học Hồng Đức 
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mà mắt ta quan sát được”, hay vẽ hình họa là thể hiện sự tư duy, phân tích tổng hợp, sự 

rung cảm trước đối tượng”. Tuy có nhiều quan niệm khác nhau, hoặc mang tính cụ thể, 

hoặc mang tính khái quát. Nhưng tựu chung, Hình hoạ vẫn là phép xây dựng hình thể 

bao gồm: đường nét, đậm nhạt, sáng tối... để tạo những hình nổi trên mặt phẳng tương 

ứng với vật thể trong không gian. Nâng cao lên là thể hiện chất và tình cảm. 

 Việc vẽ hình họa có thể thể hiện bằng các chất liệu khác nhau, có thể là chì, than, 

bột màu hay sơn dầu... Thực tế cho thấy, không thể tách bạch Hình quan trọng hơn hay 

Màu quan trọng hơn, là bởi Hình và Màu có mối quan hệ hai mặt không thể tách rời 

một vấn đề. Ở đây, vấn đề là trong nghiên cứu cơ bản của Hội họa bao giờ người ta cũng 

đi từ Hình rồi đến Màu, từ tư duy phân tích - trí tuệ (nhận thức) đến tình cảm (cảm xúc). 

Với ý nghĩa như vậy, Hình họa được giới nghiên cứu cho rằng: “Hình họa là xương sống 

của Hội họa”. 

  Hình họa có vai trò như vậy, nhưng việc học hình họa trong trường Sư phạm ra 

sao? Để tìm hiểu những vấn đề đó, mỗi người có những phương pháp khác nhau. Ở vị trí 

là giáo viên Mỹ thuật, khi dạy hình họa cơ bản trong trường Sư phạm chúng tôi đã dùng 

phương pháp nghiên cứu bài làm của sinh viên - kiểm tra trên bài thực hành, trao đổi với 

sinh viên trên lớp và ngoài giờ học với những nội dung như: 

         - Nghiên cứu bài tập của sinh viên - kiểm tra trên bài thực hành. Đây là cách thức 

nhằm phát hiện những vấn đề có ở trên bài thực hành của sinh viên. 

         - Trao đổi với sinh viên thông qua các giờ học (trên lớp, giờ thực hành hay ngoài 

giờ học) để tìm hiểu xác định thêm những vấn đề của sinh viên mà sinh viên không thể 

hiện trên bài thực hành của mình (qua trao đổi với sinh viên thì người dạy có thể nắm 

được). 

 - Tìm hiểu những vấn đề ở sinh viên thông qua trao đổi ở những hoàn cảnh khác 

nhau (ví dụ: Trao đổi trên lớp sẽ giúp người dạy khai thác thêm được những vấn đề mà 

sinh viên muốn hỏi thầy trong thời gian trên lớp.  

Cuối cùng thì việc trao đổi ngoài giờ học sẽ giúp người dạy nắm thêm những vấn 

đề mà có thể sinh viên không mạnh dạn dám hỏi, không dám thừa nhận trước tập thể. 

Khi có các bạn trong lớp sẽ tạo điều kiện để người dạy có thể tìm hiểu thêm những vấn 

đề mà sinh viên có thể nói trực tiếp với thầy. Đây là việc giáo viên bắt đầu đi sâu tìm 

hiểu những vấn đề ẩn. 

2.2. Vấn đề quan sát mẫu 

Khi sinh viên vẽ hình họa, vấn đề quan sát mẫu là yếu tố quan trọng đòi hỏi sinh 

viên phải: 

- Nắm được cấu trúc của mẫu 

- Xác định được tương quan trên mẫu 

- Bao quát được tổng thể, không xa vào chi tiết trong mọi lúc, mọi nơi 
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 Việc vẽ hình họa, nhìn bao quát là khả năng ghi nhận cùng một lúc nhiều hình 

ảnh nhưng không phải từng thứ riêng rẽ mà trong một quan hệ không gian, song nhìn 

bao quát không có nghĩa là nhìn, bao quát một cách sơ sài, nông cạn không rõ đặc điểm 

của mẫu, đây là mặt hạn chế của cái nhìn bao quát. Song, ngược lại nhìn tập trung là khả 

năng ghi nhận một cách chính yếu và duy trì khả năng lâu vào một chi tiết nào đó, nhưng 

cũng vì vậy mà dễ sa vào chi tiết, cái nhìn thiếu toàn bộ lại là mặt hạn chế của cái nhìn 

tập trung.  

Vậy, nên quan sát theo mẫu theo cách nhìn bao quát hay tập trung? Câu trả lời ở 

đây là với những ưu và nhược điểm trong mỗi cách nhìn, thì việc kết hợp và kết hợp linh 

hoạt giữa nhìn bao quát và nhìn tập trung sẽ là giải pháp cho việc quan sát mẫu chưa 

hiệu quả của sinh viên. Bởi đối với bài vẽ hình họa thì luôn luôn bên cạnh việc đảm bảo 

tính khái quát, tính cụ thể của mỗi vật mẫu là việc đảm bảo tính khái quát, tính cụ thể 

của mỗi vật mẫu là việc đảm bảo tính khái quát của toàn bài. Như vậy, cái hay cái tinh tế 

trong quan sát chính là nhìn ra được đặc điểm và tương quan trên mẫu. Điều đó cũng 

đồng nghĩa là trong quan sát mẫu thì việc cố gắng quan sát để “chép” cho đúng sẽ là 

không nên và không hay như là việc quan sát để cảm nhận được cái sống động, cái đẹp ở 

mẫu. Ở đây chính là sự nhấn mạnh việc tìm ra và khai thác vẻ đẹp ở mẫu, hay cũng 

chính là nhấn mạnh cái “đẹp” quan  trọng hơn cái “đúng”. 

2.3. Vấn đề bố cục 

Vẽ hình họa còn gọi là vẽ tả thực hoặc vẽ theo mẫu. Nhưng không phải là hoàn 

toàn phụ thuộc vào mẫu một cách cứng nhắc. Bởi vẽ hình họa là vẽ nghiên cứu (tức là 

phải tìm hiểu và khám phá vật mẫu). 

Trong một lớp vẽ đông sinh viên, không phải ai cũng có góc quan sát mẫu đẹp để 

bài vẽ có bố cục đẹp. Vì vậy, tư duy linh hoạt về vị trí của các phần thuộc mẫu, của mẫu 

là điều rất cần thiết. Nếu linh hoạt xê dịch vị trí của mẫu một chút trên bài vẽ cho đảm 

bảo về bố cục, thì tuy có gọi là không đúng so với mẫu nhưng sẽ mang lại điều lớn hơn 

là bố cục đẹp. Nếu góc quan sát không thuận lợi sẽ dẫn đến: 

- Bài làm không khắc phục được hiệu quả những điểm bất lợi của góc nhìn mang 

lại như hình, mảng, ánh sáng... 

- Bài làm thiếu sự bao quát tổng thể những vị trí của các vật mẫu 

- Thiếu sự chọn lọc khi bố cục (lược bỏ những chi tiết làm ảnh hưởng đến hình, 

màu, đậm nhạt) 

Trong thực tế, bất cứ góc nhìn nào thì hướng nhìn cũng có những điểm lợi và bất 

lợi nên việc khai thác triệt để lợi thế của góc nhìn  đồng nghĩa với việc khắc phục những 

điểm bất lợi từ hướng nhìn chính là đã đi đến cái đẹp về mặt bố cục. Ngoài ra việc thể 

hiện về bố cục trên bài hình họa còn là sự chú ý bố cục các khung hình chung của các vật 

bày mẫu, cần phải xác định bố cục toàn thể những vị trí các vật mẫu chứ không phải là 
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riêng từng vị trí. Khi thể hiện bố cục bài vẽ hình họa ta có thể xê dịch hoặc lược bỏ 

những chi tiết không đáng chú ý (cắt hình) để bài vẽ có bố cục hợp lý. Đây cũng là một 

tiêu chí để đánh giá một bố cục hợp lý, đẹp. 

 2.4. Vấn đề khi dựng hình       

        Khi dựng hình cần chú ý: 

                - Xác định tỷ lệ các bộ phận chính xác, hợp lý 

                - Kiểm soát được hướng chung, hướng lớn, hướng chính khi phác hình 

                - Xác định các điểm mốc chính xác để dựng hình cho chuẩn. 

                - Biết phối hợp các nét thẳng, nét cong để hình dựng được chuẩn. 

          Khi dựng hình vấn đề về dáng cũng cần chú ý khi dựng, phác hình. Bởi dáng (hình 

thức) phải phù hợp với tinh thần (nội dung), do vậy nếu vì để thể hiện được tinh thần của 

mẫu, nhấn mạnh tinh thần của mẫu mà có sự điều chỉnh dáng, hình ấn tượng hơn so với 

mẫu thì vẫn là điều hay và cần nên làm, bởi cái đẹp cái sinh động ở vấn đề dựng hình 

chính là một phần nằm trong việc biết phát hiện ra cái sai và thiếu thẩm mỹ. 

         Trong vấn đề dựng hình thì tỷ lệ đường trục và phương hướng, dáng là những phần 

liên quan chặt chẽ đến hiệu quả. Cho nên nếu dựng hình có được một tỷ lệ hợp lý và hợp 

mắt với “giải phẫu” của vẻ đẹp về hình thì hình sẽ đẹp một cách sống động hơn là dựng 

một tỷ lệ bị phụ thuộc cứng nhắc và suy nghĩ sách vở. Ngoài ra, hình có thể khẳng định 

bằng cách tăng cường độ đậm nhạt sáng tối hoặc tăng cường sắc độ của các màu. Về 

đường nét có chỗ cứng hơn hay mềm hơn. Tuy có chỗ khái quát hơn hay cụ thể hơn (như 

nét mặt cần cụ thể, hướng lớn của tay chân cần khái quát) nhưng nếu đạt được hiệu quả 

thẩm mỹ cao hơn thì nên làm hơn việc ghép hình. Và cuối cùng, tỷ lệ và sự hài hòa mới 

là tạo ra cảm giác thỏa mãn thẩm mỹ về hình.       

          Tuy vậy, nếu dựng hình chi tiết quá thì hình sẽ bị nát, nhưng bài dựng hình khái 

quát quá thì bài dựng hình sẽ không thể hiện được tinh thần, đặc điểm của mẫu. Vậy chỗ 

nào cần khái quát, chỗ nào cần chi tiết? Đây là vấn đề cần cân nhắc để bài vẽ có sự hài 

hòa. Biết kết hợp nét cong, nét thẳng khi dựng hình sẽ đem lại hiệu quả cho bài vẽ thêm 

mềm mại nhưng hình vẫn vững chắc. 

 2.5. Vấn đề thể hiện màu sắc 

         Khi thể hiện màu sắc trên bài hình họa trước hết phải: 

               - Xác định tương quan màu sắc trên mẫu 

               - Tìm được sự ảnh hưởng màu lẫn nhau giữa các vật 

               - Cảm nhận được màu thật của vật mẫu và nền có thể bị thay đổi do chính ảnh 

hưởng màu giữa mẫu và nền từ những nguyên nhân như: mức độ chiếu dọi ánh sáng; 

khoảng cách từ điểm nhìn đến mẫu 
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                - Khi vẽ màu phải vẽ đồng thời cả mẫu và nền (không nên vẽ màu trước hoặc 

nền trước). Vẽ đồng thời sẽ có sự so sánh về tương quan đậm nhạt, sáng tối giữa nền và 

vật mẫu. 

                - Không nên có quan niệm về đậm nhạt khi vẽ màu là: muốn đậm thêm đen; 

muốn sáng thêm trắng. 

Khi nói về màu không thể không nói đến tương quan giữa màu nóng và màu 

lạnh. Nhưng dù thiên về màu nóng hay lạnh thì người vẽ cần phải dùng một tỷ lệ màu có 

gam đối lập nhất định để đảm bảo sự hài hòa, cân bằng cần thiết trên bài. 

          Thể hiện màu trên bài vẽ hình họa điều cần thiết phải thể hiện được cái riêng, cảm 

xúc riêng của mình trên bài vẽ. Đây là điều rất quý giá so với việc học thể hiện màu một 

cách sao chép. 

 Với một bài hình họa màu, khi đẩy sâu người học nên lên màu theo từng lớp. 

Không nên lên ngay các sắc độ màu như thấy trên mẫu như tỷ lệ, chất của vật mẫu. Sự 

sinh động qua bút pháp, và sự ăn nhập của tạo mẫu là cơ sở quan trọng đề đánh giá chất 

lượng một bài vẽ màu. 

 Vẽ hình họa màu là khai thác những sắc màu và nâng màu sắc ở bài vẽ lên mức 

sinh động dựa trên nền tảng của sự so sánh, nhìn nhận và cảm xúc của người vẽ. Vẽ hình 

họa màu không phải phụ thuộc cứng nhắc vào màu sắc trên mẫu đặt để rồi dẫn đến sản 

phẩm mà ở đó là sự vô cảm và thiếu cá tính. Màu sắc thể hiện trên bài có thể không sát 

với mẫu nhưng nếu tạo nên được cái đẹp trong tương quan của màu, có dấu ấn của cảm 

xúc của người vẽ, một cá tính sẽ quý hơn nhiều so với một bài “chép màu” thiếu sáng tạo 

và cảm xúc trên mẫu. Các nhà nghiên cứu cho rằng: “Không có màu không đẹp, mà chỉ 

có màu đặt không đúng chỗ”. 

 2.6. Vấn đề khi lên đậm nhạt, sáng tối 

 Đậm nhạt, sáng tối liên quan mật thiết đến hình và khối. Đậm nhạt, sáng tối có 

thể phá hình hoặc tôn hình lên. Sáng tối luôn luôn có công dụng tạo hình chứ không phải 

phá hủy những đường nét chính, và nếu vẽ bóng quá nhiều cũng sẽ phá hình. Độ đậm tạo 

chiều sâu, làm nổi khối và hấp dẫn mắt nhìn nhưng nếu đậm nhạt, sáng tối quá mạnh thì 

bài bị cứng. Nếu nhẹ quá thì không đảm bảo được chiều sâu không gian cần thiết trên 

bài. Sự hài hòa giữa cứng và mềm, giữa mạnh và nhẹ chính là đã tìm đến với cái đẹp của 

đậm nhạt, sáng tối. Đậm nhạt, sáng tối trên mẫu thường thay đổi theo sự thay đổi của 

mức độ chiếu sáng trong ngày. Cho nên việc cố gắng lên đậm nhạt, sáng tối cho giống 

với mẫu ở một thời điểm nào đó là không thể...Như vậy, vấn đề liên tục so sánh để tìm, 

thể hiện được tương quan chung mới là đi đến cái hay của việc lên đâm nhạt, sáng tối 

trên bài hình họa. 

3. KẾT LUẬN 

 Hình họa có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình tượng nghệ thuật 

trong tranh giúp người học mỹ thuật giải quyết được tất cả các mối tương quan (hình, đậm 
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nhạt, màu...). Rèn luyện Hình họa tuy là môn học cơ bản nhưng nó góp phần không nhỏ 

trong việc rèn luyện thẩm mỹ thị giác. Thông qua một số vấn đề nêu trên, tôi hy vọng 

những kiến thức và kinh nghiệm của mình sẽ đem lại hiệu quả cao cho việc học hình họa 

của sinh viên, cũng như trong giảng dạy để phù hợp với nhận thức của sinh viên. 
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SOME ISSUES OF LEARNING BASIC GRAPHICS AT TEACHER’S 

TRAINING SCHOOLS 

ABSTRACT 

 Graphic basis of learning the basic drawing, and for the graphics: “The paiting 

is a method of rendering realistic objectives in lines, blocks and bright and dark areas. 

“Graphics have a key role in building the image of art in fine art paintings to help 

learners solve all of the correlation (figure, bold, color…). The practice shows that 

although the basic subject, it contributed in no small part infostering the visual aesthetic. 

Through the study of some problems of basic education in the drawing pedagogy we 

hope to give students some knowledge and methods to conduct a basic 

drawing graphics, help learners capture and implement the requirements of the unit, can 

then use in the process of drawing out all the high performance graphics for 

student learning, teaching and in accordance with students' perceptions.  
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LUYỆN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO TRẺ 

MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI QUA BÀI TOÁN PHÂN CHIA 

HÌNH CHỮ NHẬT 

Doãn Đăng Thanh1 

TÓM TẮT 

    Bài báo trình bày quá trình mở rộng dần bài toán dạy trẻ phân chia hình chữ 

nhật (tờ giấy A4) thành các hình hình học cơ bản nhằm luyện tập, củng cố các biểu 

tượng về hình dạng và qua đó, phát triển khả năng tư duy toán học cho trẻ mẫu giáo 5 -  

6 tuổi. 

 Từ khóa: Phát triển tư duy toán học  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

    Luyện tập và phát triển tư duy toán học là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình 

hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi [1]. Để làm tốt 

công tác này thì việc sử dụng các hoạt động chơi hay các hoạt động mang tính chất vui 

chơi luôn được áp dụng hiệu quả [1], [2]. Bởi lẽ, qua các hoạt động này chúng ta có thể 

tạo ra nhiều tình huống , nhiều cơ hội nhằm giúp trẻ so sánh, phân tích, tổng hợp, khái 

quát hoá… để từ đó, một mặt luyện tập củng cố được ở trẻ hệ thống các biểu tượng toán 

học sơ đẳng ban đầu, mặt khác có thể luyện tập và phát triển các quá trình tư duy của trẻ, 

đặc biệt là tư duy toán học.  

    Ở bài viết này, tác giả muốn góp phần làm rõ nhận định trên với bài toán phân 

chia hình chữ nhật. 

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

    Xét bài toán: 

Bài toán 1. Phát cho trẻ một tờ giấy A4 , kéo cá nhân và yêu cầu trẻ: 

1) Tờ giấy A4 là hình gì? 

2) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng hai hình chữ nhật.    

    Rõ ràng, với yêu cầu 1) sẽ giúp trẻ tái tạo lại quá trình phân biệt, nhận biết hình 

chữ nhật được thực hiện ở các độ tuổi trước để xác định được: Hình chữ nhật thuộc 

nhóm đường bao thẳng, đường bao được gọi là các cạnh, hình chữ nhật có 4 cạnh, hai 

cạnh dài hơn bằng nhau, hai cạnh ngắn hơn bằng nhau. Từ đó, trẻ có thể khẳng định: Tờ 

giấy A4 là một hình chữ nhật. 

                                           
1 ThS. Khoa Sư phạm Mầm non, trường Đại học Hồng Đức 
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    Để giải quyết yêu cầu 2) chúng ta cần giúp trẻ xác định mục tiêu chia hình chữ 

nhật (tờ giấy A4) thành đúng hai hình chữ nhật. Với mục tiêu đó, chúng ta hướng dẫn trẻ 

tìm tòi, phân tích, tổng hợp để thấy được hai hình chữ nhật tạo thành có thể bằng nhau 

(chồng khít lên nhau), cũng có thể không bằng nhau (không chồng khít lên nhau). Việc 

phân tích như trên dẫn trẻ đến việc phải giải quyết bài toán 2) theo hai bước: 

B1. Chia hình chữ nhật đã cho (tờ giấy A4) thành đúng hai hình chữ nhật bằng nhau. 

B2. Chia hình chữ nhật đã cho (tờ giấy A4) thành đúng hai hình chữ nhật. 

    Để thực hiện yêu cầu B1, trẻ phải tái tạo lại được trong đầu và thể hiện ra bởi các 

thao tác gấp giấy để tạo nên các hình, hay thực hiện việc xếp chồng, xếp kề để so sánh 

các hình. Kết quả, trẻ phát hiện thấy chỉ cần gấp đôi hình chữ nhật ban đầu (tờ giấy A4) 

rồi lại trải phẳng nó ra, tiếp đến, dùng kéo cắt hình chữ nhật đó theo đường thẳng đã 

gấp. Tuy nhiên, Một vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta cần gợi ý để trẻ có thể khái 

quát được rằng, việc gấp đôi hình chữ nhật dù là theo chiều dài hay theo chiều rộng của 

nó vẫn có thể giải quyết được yêu cầu của B1 đặt ra. Xem hình 1 và hình 2  

 

 
                       

                     Hình 1                                                                        Hình 2 

    Với yêu cầu của B2 chúng ta giúp trẻ hiểu được, hai hình chữ nhật tạo thành 

không nhất thiết phải bằng nhau. Như vậy, trẻ phải tìm tòi những cách gấp giấy khác 

nhau để tạo nên hai hình chữ nhật mà không nhất thiết phải là gấp đôi hình chữ nhật ban 

đầu. Từ đó, trẻ phát hiện được: Chỉ cần gấp từ trên xuống dưới để được một hình chữ 

nhật nhỏ, rồi lại trải phẳng hình đó ra như lúc ban đầu, dùng kéo cắt theo đường gấp sẽ 

tạo được hai hình chữ nhật đáp ứng yêu cầu đặt ra. Song, trong trường hợp này chúng ta 

cũng cần giúp trẻ khái quát được rằng, dù gấp hình chữ nhật nhỏ theo chiều dài hay 

chiều rộng, từ trên xuống hay dưới lên, từ phải sang trái hay từ trái sang phải của hình 

chữ nhật ban đầu cũng đều có thể cho ta những kết quả đáp ứng yêu cầu của B2 đặt ra. 

Xem hình 3 và hình 4  

 

 
                       

                     Hình 3                                                                       Hình 4 

    Đến đây trẻ đã hiểu rõ, dù các hình chữ nhật có bằng nhau hay không bằng nhau 

thì chúng cũng đều có chung những đặc điểm đặc trưng về đường bao, cùng có hai cạnh 

dài hơn bằng nhau, hai cạnh ngắn hơn bằng nhau. Và bằng các phép suy luận đơn giản, 
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trẻ có thể dễ dàng tìm được nhiều cách tạo ra hai hình chữ nhật bằng nhau hoặc không 

bằng nhau từ một hình chữ nhật ban đầu đã cho. 

    Với kết quả đó, để có thể phát triển khả năng khái quát hoá của trẻ, chúng ta có 

thể mở rộng bài toán 1 thành bài toán: 

Bài toán 2.  Phát cho trẻ một tờ giấy A4 và kéo cá nhân. Yêu cầu trẻ: Hãy chia 

hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng ba hình chữ nhật. 

    Để giải quyết bài toán này, chúng ta cho trẻ tái tạo lại cách giải quyết bài toán 1 

để từ đó trẻ có thể suy nghĩ, tìm tòi cách thực hiện yêu cầu của bài toán 2 theo các bước: 

B1. Tạo ra một hình chữ nhật nhỏ theo chiều dài (hay chiều rộng) từ hình chữ nhật ban 

đầu (lúc này trẻ đã có hai hình chữ nhật không bằng nhau). 

B2. Tiếp tục tạo ra một hình chữ nhật nhỏ theo chiều dài (hay chiều rộng) từ hình chữ 

nhật to hơn được tạo ra ở B1. 

B3. Trẻ xác định được 3 hình chữ nhật được tạo thành đáp ứng yêu cầu của bài toán đó 

là hình chữ nhật nhỏ được tạo thành ở B1, hai hình chữ nhật (một to, một nhỏ) được tạo 

thành ở B2. 

    Tuy nhiên, ở B2, cần gợi ý để trẻ phát hiện được:  Có thể nhanh chóng tạo ra hai 

hình chữ nhật bằng nhau bởi việc chia đôi hình chữ nhật to được tạo ra ở B1. 

    Kết thúc việc giải quyết bài toán 2, cho trẻ so sánh kích thước giữa 3 hình chữ 

nhật tạo thành để thấy được các hình chữ nhật đó có thể có kích thước như nhau, cũng có 

thể có kích thước khác nhau. 

    Sau khi giải quyết tốt các bài toán trên thì trẻ đã có đủ cơ sở về kiến thức và kỹ 

năng để giải quyết bài toán tổng quát: 

Bài toán 3. Phát cho trẻ một tờ giấy A4, kéo cá nhân và yêu cầu trẻ:  

1) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 4 hoặc 5 hình chữ nhật.    

2) Có thể chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng bao nhiêu hình chữ nhật? 

    Dễ dàng thấy rằng, bằng việc kết hợp cách giải quyết các bài toán 1 và bài toán 2 

trẻ sẽ có được lời giải hoàn chỉnh cho bài toán 3. Như vậy, việc tìm tòi lời giải cho bài 

toán 3 sẽ đưa trẻ đến một khái quát rằng, bằng việc thực hiện liên tiếp các phép chia đôi 

hoặc kết hợp giữa các phép chia đôi với các phép chia ba các hình chữ nhật, chúng ta có 

thể tạo ra một số lượng các hình chữ nhật cụ thể cũng như có thể tạo ra được rất nhiều 

các hình chữ nhật bằng nhau hoặc không bằng nhau. 

    Bây giờ, để giúp trẻ có thể liên kết biểu tượng về hình chữ nhật với các biểu 

tượng hình dạng khác như hình tam giác, hình vuông, … chúng ta có thể tiếp tục yêu cầu 

trẻ thực hiện bài toán: 

Bài toán 4.  Phát cho trẻ một tờ giấy A4, kéo cá nhân và yêu cầu trẻ:  

1) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật.    

2) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 2 hình vuông và 1 hình chữ nhật.    
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3) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 2 hình vuông bằng nhau và 2 

hình chữ nhật bằng nhau.    

    Trước khi giải quyết bài toán này, chúng ta yêu cầu trẻ xác định lại những đặc 

điểm đặc trưng của các hình vuông, chữ nhật, tam giác và so sánh, chỉ ra sự giống và 

khác nhau giữa chúng. Tiếp đến, hướng dẫn để trẻ tìm tòi các cách gấp giấy để tạo nên 

các hình vuông, chữ nhật, tam giác từ hình chữ nhật ban đầu (tờ giấy A4). Với việc 

thành thạo các thao tác gấp giấy để tạo nên các hình vuông, chữ nhật, tam giác từ hình 

chữ nhật ban đầu, trẻ có thể dễ dàng gấp để tạo nên một hình vuông và một hình chữ 

nhật từ một hình chữ nhật đã cho. Sau đó, dùng kéo cắt theo đường gấp để giải quyết 

được yêu cầu của 1). Xem hình 5: 

 

 
Hình 5 

    Để giải quyết yêu cầu 2), chúng ta chỉ cần giúp trẻ phát hiện ra cách thực hiện 

tương tự đối với hình chữ nhật tạo thành ở yêu cầu 1). Như vậy, để giải quyết yêu cầu 1) 

và 2) trẻ đã thực hiện hai lần liên tiếp cùng một việc: Chia một hình chữ nhật thành đúng 

một hình vuông và một hình chữ nhật. Đến đây, một câu hỏi đặt ra đối với trẻ là: Nếu hai 

hình chữ nhật đã cho ban đầu bằng nhau thì kết quả sẽ cho ta các hình vuông và các 

hình chữ nhật như thế nào? Chúng ta có thể cho trẻ thực hiện hoạt động này với hai hình 

chữ nhật bằng nhau ( 2 tờ giấy A4 ), từ đó giúp  trẻ  thấy  được  sản  phẩm  tạo thành sẽ 

là 2 hình vuông bằng nhau và 2 hình chữ nhật bằng nhau. 

    Đến đây, chúng ta hãy yêu cầu trẻ tự tìm tòi cách giải quyết đối với yêu cầu 3), để 

rồi cuối cùng tự bản thân trẻ sẽ phát hiện được cách giải quyết yêu cầu 3) theo các bước: 

B1. Chia hình chữ nhật ban đầu thành đúng hai hình chữ nhật bằng nhau. 

B2. Chia mỗi hình chữ nhật tạo thành ở B1 thành đúng một hình vuông và một 

hình chữ nhật. 

B3. Xếp chồng các hình vuông lên nhau, các hình chữ nhật lên nhau (hoặc thực 

hiện phép đo) để kết luận được sản phẩm tạo thành đã đáp ứng yêu cầu của bài toán. 

    Như vậy, thực ra bài toán 4 cũng chính là kết quả của sự mở rộng dần bài toán 1 

qua các bài toán 2 và bài toán 3.  

    Cuối cùng, bằng việc tương tự hoá, trẻ có thể tiếp tục giải quyết được các bài 

toán mở rộng tiếp theo của bài toán 4 với việc phối kết hợp đồng thời với các biểu tượng 

hình dạng khác. Chẳng hạn bài toán: 

Bài toán 5. Phát cho trẻ một tờ giấy A4 và kéo cá nhân. 

1) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 1 hình vuông và 2 hình tam 

giác, các hình tam giác đó có bằng nhau không?   
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2) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật 

và hai hình tam giác bằng nhau. 

3) Hãy chia hình chữ nhật (tờ giấy A4) thành đúng 2 hình tam giác bằng nhau, 

một tam giác to hơn và một hình chữ nhật. 

3. KẾT LUẬN 

    Bằng những hoạt động mang tính chất vui chơi và thông qua một hệ thống các 

câu hỏi gợi ý, với những hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động hợp lý, chúng 

ta có thể hình thành, củng cố và phát triển các biểu tượng toán học sơ đẳng ban đầu và 

phát triển các quá trình tư duy của trẻ từ đơn giản đến phức tạp, từ trực quan đến trừu 

tượng. Từ đó, tạo dựng cơ sở, tiền đề để hình thành, củng cố và phát triển khả năng tư 

duy lôgíc, tư duy toán học và khả năng sáng tạo cho trẻ, đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo 

5 – 6 tuổi góp phần giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống và bước vào trường phổ thông [3]. 

Đây là một vấn đề quan trọng đòi hỏi mỗi giáo viên mầm non cần phải nghiêm túc quan 

tâm và thực hiện./.    
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SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA 

VÀO DẠY-HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
      

Nguyễn Thị Hồng1 

                                                 

TÓM TẮT 

Bài báo nêu lên sự cần thiết của việc lồng ghép yếu tố văn hóa vào nội dung 

giảng dạy các học phần tiếng Anh khi xây dựng nội dung chương trình và phát triển tư 

liệu dạy học cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức nhằm giúp người học 

nhận thức được những tương đồng và khác biệt giữa văn hoá Việt Nam và một số nước 

nói tiếng Anh. Bài báo cũng đề cập đến việc giáo viên giảng dạy cần tạo ra nhiều hoạt 

động ngôn ngữ chứa đựng yếu tố văn hóa giúp người học dễ thẩm thấu nét văn hóa của 

đất nước mà họ đang học tiếng để việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn, cởi mở hơn và sự 

hợp tác có thể được mở rộng hơn. Ngoài ra bài báo còn khẳng định việc lồng ghép yếu 

tố văn hóa trong nội dung giảng dạy tiếng Anh cũng như một số phương pháp thực hiện 

việc lồng ghép sẽ giúp người học vượt qua rào cản về văn hóa, sử dụng đúng ngôn ngữ 

tiếng Anh trong ngữ cảnh văn hóa nhất định và tránh được những cú sốc về văn hóa. 

Từ khóa: Yếu tố văn hóa, giảng dạy tiếng Anh 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhiều năm gần đây, nhu cầu học ngoại ngữ nói chung và giao tiếp với 

người nước ngoài bằng tiếng Anh nói riêng đang ngày càng gia tăng. Khi xu hướng giao 

tiếp và hội nhập quốc tế ngày càng trở nên bức thiết thì kỹ năng giao tiếp càng được chú 

trọng. Quan niệm cho rằng dạy ngoại ngữ chỉ đơn thuần là cung cấp cho người học một 

vốn từ vựng hay một vốn ngữ pháp đủ để diễn đạt ý nghĩ của mình đã trở nên hạn hẹp. 

Mục tiêu dạy học ngoại ngữ ngày nay là hướng đến rèn luyện năng lực giao tiếp một 

cách hiệu quả. Tuy nhiên, học ngoại ngữ mà không hiểu và nắm được văn hóa bản ngữ 

thì khó có thể hiểu vấn đề sâu sắc để giao tiếp thành công với người bản ngữ. Để bắt kịp 

với sự phát triển của việc giảng dạy tiếng Anh trên thế giới, đồng thời nhằm giúp người 

học vượt qua rào cản về văn hóa, bên cạnh các học phần Giao thoa văn hoá, Văn hóa các 

nước nói tiếng Anh trong chương trình đào tạo sinh viên hệ đại học và cao đẳng sư phạm 

tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức, việc lồng ghép các yếu tố văn hóa vào dạy – 

học các kỹ năng tiếng Anh là cần thiết. Thông qua các môn học và các hoạt động này, 

                                           
1 ThS. Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hồng Đức 
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giáo viên sẽ giúp người học phần nào nhận thức được những tương đồng và khác biệt 

giữa văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh (đặc biệt là ba nước Anh, Úc, Mỹ). 

Hơn nữa, việc lồng ghép các yếu tố văn hóa vào dạy - học tiếng Anh sẽ không thể có 

hiệu quả nếu thiếu việc lựa chọn những phương pháp phù hợp khi thực hiện. Vì vậy cả 

hai yếu tố này đều phải được đề cập và xem xét. 

2. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LỒNG GHÉP CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA VĂN 

MINH VÀO NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH 

2.1. Khái niệm về văn hóa  

Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Từ 

xa xưa đã có rất nhiều nhà xã hội học, ngôn ngữ học quan tâm đến đề tài văn hóa. Văn 

hóa được đề cập đến trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như dân tộc học, nhân loại học, 

dân gian học, xã hội học....và trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu,. định nghĩa về văn hóa 

cũng khác nhau. Các định nghĩa về văn hóa và cách tiếp cận khác nhau nhiều đến nỗi 

ngay cả cách phân loại các định nghĩa về văn hóa cũng đa dạng. Ngay từ những năm 60 

của thế kỷ XX, AL.Kroeber và C.Kluckhohn, khi phân tích văn hóa, đã đưa ra hơn 200 

định nghĩa về văn hóa. Năm 2002, UNESCO định nghĩa: “Văn hóa nên được đề cập đến 

như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của 

một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ 

thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”. 

Emmitt và Pollock (1990: 39) nhận định văn hóa là “những ý tưởng, phong tục tập quán, 

kỹ năng, nghệ thuật và mọi công cụ đều phản ánh đặc điểm, tính cách của một nhóm 

người trong một giai đoạn nhất định”. Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn 

ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB. 

Văn hóa – Thông tin, xuất bản năm 1998, quan niệm: “Văn hóa là những giá trị vật chất, 

tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử”. Trong cuốn “Tìm về bản sắc văn hóa 

Việt Nam”, PGS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các 

giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động 

thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”.  

  Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên 

quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Một đất nước, dù nhỏ 

đến đâu cũng đều có nền văn hóa riêng, thậm chí ngôn ngữ riêng của nó. Các nhà triết 

học cũng như các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra được tính chất xã hội của ngôn ngữ và văn 

hóa thông qua 3 bình diện: xã hội, văn hóa và ngôn ngữ. Mối quan hệ giữa văn hóa và 

ngôn ngữ rất chặt chẽ và khăng khít.  

2.2. Mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ 
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       Ngôn ngữ được kết hợp bởi hai mã ngôn ngữ là ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ 

phi lời nói. Mỗi ngôn ngữ có qui luật riêng của nó. Một số nhà ngôn ngữ coi ngôn ngữ 

như một quá trình, một sản phẩm mà chức năng của nó như một phương tiện trao đổi 

thông tin, giao tiếp xã hội, tạo nên các cấu trúc thực trong ngôn ngữ giao tiếp thông qua 

các chức năng như miêu tả, biểu đạt và chức năng xã hội. 

Ngôn ngữ còn là sự thể hiện sâu sắc về một nền văn hóa và yếu tố văn hóa hiện 

diện trong mọi bình diện của ngôn ngữ. Ngôn ngữ và văn hóa có mối liên hệ khăng khít, 

không thể tách rời. Theo lý thuyết tảng băng trôi, nếu coi văn hóa như một tảng băng trôi 

thì phần nổi trên mặt nước có thể dễ dàng nhìn thấy chính là ngôn ngữ. Chúng ta không 

thể làm chủ một ngôn ngữ nếu không hiểu được những nét đặc trưng của một nền văn 

hóa và ngược lại, không thể nắm được sắc thái tinh tế và ý nghĩa sâu xa của một nền văn 

hóa nếu không hiểu rõ về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất 

của loài người nhưng sự giao tiếp chỉ có hiệu quả khi cả người phát lẫn người nhận 

thông tin phải có sự hiểu biết chung. Mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán, nghi lễ 

riêng được phản ánh bằng ngôn ngữ. Các dân tộc thuộc nền văn hóa khác nhau sẽ có 

những cách thể hiện, giao tiếp khác nhau, những sự vật đặc trưng khác nhau. Vì vậy để 

có sự hiểu biết chung, những người tham gia giao tiếp cần phải học cách sử dụng ngôn 

ngữ và kỹ năng giao tiếp một cách kỹ càng. 

  Như vậy, quan hệ tương tác giữa các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giao 

tiếp là một thực tế hiển nhiên và để sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả cần phải có sự hiểu 

biết về văn hóa của dân tộc bản ngữ. Người học không thể nào học tiếng nói của một dân 

tộc nào đó mà không học văn hóa của đất nước họ đang học tiếng, và vì vậy, người dạy 

cần quan tâm hơn nữa đến các yếu tố văn hóa của ngôn ngữ mình đang nghiên cứu giảng 

dạy đồng thời phải thấy được vai trò của việc lồng ghép các yếu tố văn hóa vào quá trình 

dạy – học tiếng Anh như một yêu cầu bắt buộc. 

      Ngôn ngữ tồn tại trong ngữ cảnh văn hóa, nó là một phần liên giao của văn hóa. 

Vì vậy mặc dù mỗi cá nhân học ngoại ngữ vì những mục đích khác nhau và bằng các 

cách học khác nhau nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc: ngôn ngữ được học và sử dụng 

trong ngữ cảnh văn hóa. Halliday (1974: 120, 131-132) nói rằng, ngôn ngữ và văn hóa 

có mối quan hệ tương tác gần gũi với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Không thể học ngôn ngữ 

mà bỏ qua văn hóa và ngược lại. Chúng ta có thể dễ nhận thấy sự khác biệt của nền văn 

hóa xã hội giữa Việt Nam và Anh quốc rất rõ rệt, rất dễ gây ra những cú sốc về văn hóa. 

Việt Nam có nền văn hóa mang đậm chất Á Đông nên những câu hỏi mang tính cá nhân 

không coi là bất lịch sự hoặc gây cho người nghe cảm giác bối rối mà ngược lại chúng 

được coi như việc thể hiện sự thân mật, sự quan tâm. Song đối với những người Châu 

Âu, Châu Mỹ thì đó lại là điều làm họ khó chịu vì sự tọc mạch. Chính vì không hiểu rõ 

những khác nhau về văn hóa, nhiều sinh viên Việt Nam, khi giao tiếp với người nước 

ngoài thường gặp phải những tình huống khó xử, gây phản cảm. Ví dụ: Một sinh viên 
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Việt Nam đi dạo trong công viên gặp hai du khách người nước ngoài cũng đang đi dạo 

trong công viên và họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Nghĩ rằng đây là cơ hội 

tốt để thực hành tiếng Anh, người sinh viên chủ động tiến đến để làm quen với hai du 

khách. Sau vài câu chào hỏi, giới thiệu làm quen, người sinh viên này có nhã ý muốn 

được thực hành tiếng Anh của mình. Hai du khách người Anh vui vẻ tiếp chuyện. Song, 

người sinh viên Việt Nam, sau những câu chuyện xã giao, lại tiếp tục câu chuyện bằng 

các câu hỏi mang tính cá nhân, riêng tư khiến hai du khách người Anh cảm thấy bối rối. 

Vì vậy họ chỉ ậm ừ vài câu rồi tìm lý do để kết thúc cuộc nói chuyện.  

Từ ví dụ trên, ta càng thấy rõ việc áp dụng các yếu tố văn hóa vào dạy – học 

tiếng Anh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi chúng ta đều biết, để giao tiếp, ngôn 

ngữ không chỉ là cầu nối quan trọng, sự hiểu biết về văn hoá sẽ làm cho việc giao tiếp trở 

nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nếu người sinh viên Việt Nam nói trên không đặt những 

câu hỏi mà đối với người Anh là quá riêng tư và tọc mạch, chắc chắn cuộc nói chuyện 

giữa hai bên sẽ trở nên cởi mở, thân mật hơn vì cả hai đều sẵn lòng muốn tạo quan hệ. 

3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP YẾU TỐ VĂN HÓA VÀO DẠY 

HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Nhận thức của người học về tầm quan trọng của các yếu tố văn hóa là rất cần 

thiết. Để giúp người học nhận rõ sự khác biệt và tương đồng của văn hoá nguồn và văn 

hoá đích, vai trò của người giáo viên là một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng ta 

không thể phủ nhận vai trò của người học. Nếu người học không có ý thức, không có sự 

say mê hay lôi cuốn, họ sẽ tìm thấy những tiết học tẻ nhạt hoặc xảy ra tình trạng, giáo 

viên giảng, học sinh ngồi dưới lớp làm việc riêng hoặc ngủ gật. Vậy giáo viên cần phải 

nghiên cứu và đưa ra những giải pháp tối ưu để người học dễ dàng tiếp thu các yếu tố 

văn hóa văn minh một cách tự nhiên, có thể sử dụng chúng một cách phù hợp trong các 

tình huống ngôn ngữ cụ thể, đồng thời tùy theo độ tuổi và trình độ người học, người dạy 

có thể tìm ra những phương pháp phù hợp, điều chỉnh và áp dụng việc dạy văn hóa trong 

quá trình dạy tiếng Anh của mình.  

3.1. Thiết kế bài giảng bao gồm những bài đọc, đoạn hội thoại, chủ đề thảo 

luận có nội  dung văn hóa được đặt trong ngữ cảnh văn hóa cụ thể 

Yếu tố văn hóa thường thể hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thông thường 

chúng ta thấy điều này thể hiện rõ ở những nơi công cộng như bến tàu, nhà ga, nhà hàng, 

khách sạn, sân bay, cửa hàng, trên ô tô buýt... Chính vì vậy, bên cạnh việc dạy học phần 

lý thuyết các môn Giao thoa văn hóa, Văn hóa văn minh, trong nội dung thực hành phát 

triển các kỹ năng ngôn ngữ, ví dụ mục “Everyday English - tiếng Anh hằng ngày” giáo 

viên nên thiết kế hoặc sưu tầm những mẩu hội thoại, những câu chuyện mang yếu tố văn 

hóa cũng như các bài đọc, bài luận mang tính giao tiếp xã hội cho người học tham khảo. 
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Bên cạnh đó, giáo viên có thể giới thiệu cho sinh viên thêm những chủ đề xoay quanh 

nội dung văn hóa các nước nói tiếng Anh từ các nguồn tài liệu khác nhau. Giáo viên cần 

giới thiệu rõ cho sinh viên các cấu trúc ngôn ngữ, các tình huống ngôn ngữ và cách sử 

dụng chúng cho phù hợp. Nhằm giúp người học lĩnh hội được yếu tố văn hóa một cách 

khá đầy đủ, việc thiết kế bài giảng bao gồm những bài đọc, đoạn hội thoại, chủ đề thảo 

luận có nội dung văn hóa được đặt trong ngữ cảnh văn hóa cụ thể thực sự là cần thiết.  

3.2. Phương pháp tổ chức cho người học thực hành hiệu quả nội dung 

chương trình liên quan đến yếu tố văn hóa  

Kiến thức lý thuyết văn hóa các nước nói tiếng Anh đôi khi mang tính trừu tượng 

được các học giả nghiên cứu trình bày một cách hàn lâm dẫn đến tình trạng người học 

mơ hồ, khó hiểu. Trong thực tế, những môn học chuyên ngành mang nặng tính lý thuyết 

như Ngữ dụng học, Ngữ nghĩa học, Phân tích diễn ngôn, Từ vựng học …. đều chứa đựng 

rất nhiều yếu tố văn hóa, chúng đòi hỏi người học phải dành nhiều thời gian đọc sách 

tham khảo, nghiên cứu vấn đề liên quan đến bài học trước khi đến lớp mới có thể hiểu 

nội dung bài giảng. Nhiệm vụ của giáo viên là làm thế nào để khơi dậy lòng say mê, sự 

hứng thú của sinh viên, giúp họ có cách học phù hợp nâng hiệu quả môn học. Vì vậy, 

giáo viên giảng dạy những môn học này ngoài việc truyền đạt nội dung lý thuyết, cần 

đưa ra những ứng dụng cụ thể vào trong từng bài giảng bằng cách chiếu các trích đoạn 

phim về văn hóa, yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm, thảo luận về nội dung đoạn 

phim vừa được xem, rút ra kết luận về hiện tượng văn hóa được thể hiện trong đoạn 

phim, đóng vai, tái tạo lại nội dung chính của đoạn phim đó. Giáo viên cũng có thể  

hướng dẫn sinh viên đọc những câu chuyện sưu tầm từ sách, báo, Internet, hoặc từ các 

nguồn tài liệu khác nhau, yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp, nhóm để thể hiện lại các 

tình huống ngôn ngữ mang yếu tố văn hóa hoặc có liên quan đến sự khác biệt về văn 

hoá. Ngoài ra, giáo viên có thể yêu cầu sinh viên kể lại những vấn đề họ gặp phải trong 

thực tiễn khi giao tiếp với người nước ngoài, sau đó cả lớp sẽ cùng nhau phân tích 

nguyên nhân của sự việc gây cú sốc văn hóa, cùng nhau gợi ý đưa ra những phương pháp 

cần thiết để giải quyết vấn đề và tránh lặp lại trong những tình huống ngôn ngữ văn hóa 

tương tự. Nếu những phương pháp này luôn được thực hiện trong quá trình dạy học tiếng 

Anh, sinh viên sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức, dễ hiểu bài và tạo nên sự say mê môn học 

cũng như việc sử dụng ngôn ngữ sẽ được cải thiện hơn từ những nội dung văn hóa được 

thiết kế trong bài giảng. Từ đó sinh viên sẽ thể hiện các tình huống ngôn ngữ có kết hợp 

với các yếu tố văn hóa một cách tự nhiên, không gò bó. 

Tóm lại, mục đích chính của việc tổ chức cho sinh viên thực hành nội dung 

chương trình liên quan đến yếu tố văn hóa là nhằm giúp người học được chứng kiến 

cũng như thực hành những tình huống có thật trong cuộc sống và cách ứng xử của nhân 

vật. Từ đó, người học có kiến thức nền về tấm phông văn hoá của ngôn ngữ đích, người 

học tự rút ra bài học cho bản thân mình, tránh những hiểu lầm không đáng có trong giao 
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tiếp giữa văn hoá Việt và văn hóa các nước nói tiếng Anh. Ngoài ra, việc tổ chức cho 

sinh viên thực hành nội dung chương trình liên quan đến yếu tố văn hóa còn giúp sinh 

viên dùng kiến thức văn hoá để giải thích hiện tượng ngôn ngữ, bởi lẽ ngôn ngữ phản 

ánh văn hoá và vì lẽ người học ngoại ngữ thường có xu hướng áp đặt văn hoá của ngôn 

ngữ nguồn lên ngôn ngữ đích. Việc tổ chức cho sinh viên thực hành nội dung các tình 

huông ngôn ngữ có chứa đựng nội dung văn hóa sẽ giải quyết được những vấn đề về sự 

khác biệt và những mối tương đồng giữa văn hóa tiếng mẹ đẻ và văn hóa bản ngữ.  

 4. KẾT LUẬN 

Như vậy, cần khẳng định rằng, việc lồng ghép các yếu tố văn hóa trong nội dung 

giảng dạy tiếng Anh là một việc làm cần thiết và không thể không có khi xây dựng nội 

dung chương trình giảng dạy cũng như khi thiết kế nội dung bài giảng, bởi lẽ nó sẽ giúp 

người học phần nào nhận thức được những tương đồng và khác biệt giữa văn hoá Việt 

Nam và văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. Giáo viên giảng dạy những học phần 

này cần tạo ra được càng nhiều hoạt động ngôn ngữ chứa đựng các yếu tố văn hóa càng 

giúp cho người học dễ thẩm thấu nét văn hóa của đất nước mà họ đang học tiếng. Hơn 

nữa, như chúng ta đều biết,  trong giao tiếp, sự hiểu biết về văn hoá sẽ làm cho việc giao 

tiếp trở nên dễ dàng hơn, cởi mở hơn và sự hợp tác có thể được mở rộng hơn. Việc lồng 

ghép yếu tố văn hóa trong nội dung giảng dạy tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng có nhiều người học ngoại ngữ và bắt kịp với sự phát triển của việc giảng dạy tiếng 

Anh trên thế giới, đồng thời nhằm giúp người học vượt qua rào cản về văn hóa, giúp 

người học sử dụng đúng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngữ cảnh văn hóa nhất định và giúp 

người sử dụng ngôn ngữ tránh được những cú sốc về văn hóa. 
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THE NECESSITY OF APPLYING ENGLISH CULTURE STUDY 

IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH TO ENGLISH 

MAJORS AT HONG DUC UNIVERSITY 

ABSTRACT 

The article expresses the necessity of applying English culture study in the 

content of English teaching because it helps learners partly recognize the similarities 

and differences between Vietnamese and English cultures and the culture of some other 

English speaking countries. The article also mentions the ways English teachers should 

do to create language activities so that learners are able to understand and absorb what 

they have given. This will help communicators have smooth conversations and widen 

their cooporations. Besides, the article confirms that the appliance of English culture 

study in the content of English teaching will help learners overcome difficulties in using 

appropriate English in cultural contexts and avoid cultural shocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM 

TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGỮ 
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Trịnh Hồng Nam1 

TÓM TẮT 

Để giao tiếp bằng một ngôn ngữ nước ngoài, người nói cần phải đạt được một 

mức nhất định về độ chính xác và độ trôi chảy. Đối với người học tiếng Anh như một 

ngoại ngữ, việc học và nắm vững phát âm là một trong các trở ngại. Bằng các phương 

pháp nghiên cứu khoa học như nghiên cứu lí thuyết, điều tra và thực nghiệm, tác giả đã 

khảo sát sự nhận thức việc học ngữ âm và cách phát âm tiếng Anh của sinh viên ở góc độ 

phân tích đoạn tính ngữ âm học. Từ đó tác giả chỉ ra những lỗi phát âm phổ biến sinh viên 

thường mắc và đề xuất các biện pháp tối ưu nhằm khắc phục lỗi phát âm của sinh viên.  

Từ khóa: Lỗi phát âm, sinh viên chuyên ngữ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để có thể giao tiếp khẩu ngữ bằng một ngôn ngữ nước ngoài theo cách giống 

như một người bản ngữ, người học thứ tiếng ấy phải đạt được một mức nhất định về độ 

chính xác và độ trôi chảy. Đối với người học tiếng Anh như một ngoại ngữ, việc học và 

nắm vững phát âm là một trong các trở ngại. Với đối tượng là các sinh viên chuyên ngữ 

năm thứ nhất trường Đại học Hồng Đức, điều này lại càng là một cản trở lớn, vì hầu hết 

các sinh viên đều không được tiếp cận với ngữ âm một cách hệ thống và thấu đáo trong 

chương trình học tại trường phổ thông. Thực tế là phần lớn sinh viên đến từ các vùng 

quê nông thôn của tỉnh Thanh hoá – nơi có rất ít điều kiện để các em có thể tiếp cận các 

phương tiện thực hành nghe nói, giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì thế nên khả năng nghe nói 

và kết quả thi ở hai kĩ năng nghe và nói của sinh viên thường không cao. Qua nghiên 

cứu, khảo sát thực trạng phát âm của sinh viên tác giả đưa ra các giải pháp khắc phục lỗi 

phát âm nhằm giúp sinh viên phát âm đúng khi nói và nhận âm tốt khi nghe, tạo sự tự tin 

trong quá trình giao tiếp.   

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lí thuyết 

2.1.1. Ngữ âm học 

Ngữ âm học nghiên cứu về âm thanh lời nói. Ngữ âm học chia thành hai hướng 

nghiên cứu chính: hướng thứ nhất là nghiên cứu phân tích đoạn tính ngữ âm học liên 

quan đến việc xem xét phân tích âm thanh cụ thể của từng âm vị riêng biệt của nguyên 

âm và phụ âm, hướng thứ hai nghiên cứu ngữ âm học siêu đoạn tính với việc xem xét 

phân tích các đơn vị ngữ âm ở phạm vi lớn hơn như trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. 

2.1.2. Âm vị học 

                                           
1 ThS. Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hồng Đức 
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Âm vị học nghiên cứu hệ thống âm và thành phần âm tồn tại trong một ngôn ngữ 

cụ thể nào đó. Nghiên cứu về âm vị học bao gồm nghiên cứu các đặc điểm phân đoạn 

tính của các âm vị như nguyên âm, phụ âm và siêu đoạn tính.   

2.2. Khái niệm lỗi 

Theo Klassen (1993: 134), “Lỗi là một hình thức hay cấu trúc ngôn ngữ mà 

người bản ngữ không thể chấp nhận được khi nó được sử dụng không đúng”.   

2.2.1. Lỗi thể hiện (mistake) và lỗi kiến thức (error) 

Corder (1981: 5) quan niệm rằng lỗi thể hiện (nhầm) là một sai sót ngẫu nhiên 

khi dùng ngôn ngữ. Những sai sót này là do một yếu tố tâm lí nào đấy can thiệp khi sử 

dụng ngôn ngữ như là sơ xuất, do dự, lỡ lời, nghĩ thế này nói thế khác hay do xúc động, 

mệt mỏi và các biểu hiện khác.  

Trái lại, lỗi kiến thức phản ánh sự yếu kém về kiến thức và năng lực sử dụng 

ngôn ngữ của người học. Lỗi kiến thức cho chúng ta thấy những bằng chứng người học 

mắc phải có hệ thống khi liên tục dùng sai các mẫu ngôn ngữ. Lỗi này không mang tính 

ngẫu nhiên, thường lặp đi lặp lại nhiều lần.  

2.2.2. Các lỗi phát âm người Việt thường mắc khi học tiếng Anh 

Tác giả Hà Cẩm Tâm (2005: 44) đã chỉ ra các lỗi phát âm mà người Việt học 

tiếng Anh thường mắc phải với các tần xuất khác nhau như: /θ, s, tr, t, ʃ, ʤ, ʧ, t, v, ʒ/. 

Các tác giả Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Nguyễn Quốc Thịnh (2007: 148 - 160) cũng chỉ 

ra những âm được phát âm sai phổ biến mà sinh viên một số tỉnh gồm Huế, Nghệ An, 

Quảng Bình, Quảng Trị mắc phải là /z/ (trên 41,7%), âm /ɪː/ (83,3%). Sinh viên các địa 

phương khác hầu như không sai những âm này. 

2.2.3. Tiêu chí để xác định lỗi phát âm tiếng Anh 

Nhóm nghiên cứu đặt ra các tiêu chí để xác định lỗi như sau: 

(1) Lỗi phát âm có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần: từ 10 lần trở lên.   

(2) Gây khó hiểu, hiểu nhầm hoặc thậm chí không hiểu cho người nghe. 

(3) So sánh các thông số phân tích từ bản ghi âm phát âm của sinh viên với âm đọc mẫu 

qua: a) dạng sóng với sự quan sát ảnh phổ (spectrum) và; b) từng âm theo thời gian (đo 

bằng ms), khi các thông số fóc-măng F1, F2, F3 vượt quá 30% thì được xác định là lỗi. 

2.3. Kết quả nghiên cứu  

2.3.1. Kết quả về nhận thức việc học ngữ âm tiếng Anh của sinh viên 

Qua kết quả thu thập từ câu hỏi phiếu điều tra, phần lớn các sinh viên đều nhấn 

mạnh tầm quan trọng của ngữ âm tiếng Anh. Với câu hỏi về thời gian dành cho thực 

hành môn học nào là nhiều nhất trên lớp thì có đến 20/56 sinh viên cho rằng họ dùng 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
89

nhiều thời gian vào việc học ngữ âm, 16/56 sinh viên dùng khá nhiều thời gian thực hành 

ngữ âm, 6/56 sinh viên thỉnh thoảng học ngữ âm, đặc biệt có 10/56 sinh viên không dùng 

nhiều thời gian vào luyện tập ngữ âm.  

Ở câu hỏi đánh giá tầm quan trọng của các môn học, có 34/56 sinh viên cho rằng 

việc dành thời gian trên lớp cho việc học ngữ âm là rất quan trọng, 10 sinh viên cho rằng 

học ngữ âm là quan trọng, 8 sinh viên cho là khá quan trọng, 4 sinh viên cho là hơi quan 

trọng, không có sinh viên nào cho rằng việc học ngữ âm là không quan trọng. Mặc dù có 

đến 34 sinh viên cho rằng việc dành thời gian trên lớp cho việc học ngữ âm là rất quan 

trọng nhưng chỉ có 20 sinh viên dùng nhiều thời gian vào việc học ngữ âm. Điều này cho 

thấy mặc dù sinh viên ý thức được tầm quan trọng của việc hoc ngữ âm nhưng họ lại 

không dành nhiều thời gian cho việc học ngữ âm. Lý giải cho điều này là do thực tế sinh 

viên chưa được định hướng nhiều về ngữ âm ở trường phổ thông cũng như chưa có giáo 

trình chuyên về ngữ âm, v.v.  

Về việc phản hồi của giảng viên về cách phát âm của sinh viên, có 40/56 sinh 

viên cho rằng giảng viên thỉnh thoảng mới phản hồi và cũng dừng lại ở cách sửa lỗi phát 

âm cho đúng mà không giải thích gì thêm. Có 16/56 sinh viên cho rằng giảng viên phản 

hồi không nhiều về việc phát âm của họ.  

2.3.2. Một số lỗi điển hình sinh viên thường mắc phải khi phát âm tiếng Anh 

Đối với việc phát âm các nguyên âm và các cặp âm tối thiểu, kết quả phân tích 

cho thấy có 2 nhóm vấn đề lỗi phổ biến sinh viên mắc phải đó là: lỗi thay thế âm và 

không kéo dài nguyên âm trước trong các nguyên âm đôi, hoặc không chú ý đến các đặc 

điểm về cách phát âm của mỗi nguyên âm đôi. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nguyên âm dài là /iː, æ, ɑː, ʌ, ɜː, uː, ɔː/ sinh 

viên thường phát âm sai khi những âm này xuất hiện trong những âm tiết hoặc từ có phụ 

âm cuối. Sinh viên có xu hướng thay thế âm như phát âm nguyên âm dài thành nguyên 

âm ngắn, có đến 42 sinh viên phát âm âm /ɑː/ thành /æ/, có 37 sinh viên phát âm âm /ɜː/ 

thành /ə/, hoặc có 35 sinh viên phát âm âm /iː/ thành /ɪ/. Đó là lỗi về trường độ. 

Đối với các nguyên âm đôi, 36 sinh viên có xu hướng đọc âm đầu và âm cuối 

như nhau mà không chú ý đến cách phát âm của mỗi nguyên âm đôi. Lý do khiến người 

học phát âm sai như vậy bởi vì các nguyên âm kiểu này không tồn tại trong tiếng Việt. 

Số liệu về các lỗi nguyên âm sinh viên thường mắc như sau: 
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Bảng 1: Các lỗi nguyên âm sinh viên thường mắc phải 

Về kiến thức các cặp âm tối thiểu, phần lớn sinh viên không xác định được cặp 

âm tối thiểu (31 sinh viên). Thậm chí có 45 sinh viên gặp rắc rối trong việc phân biệt sự 

khác nhau của các cặp âm và 35 sinh viên không thể phát âm chính xác từng cặp âm tối 

thiểu như “Eat – it”, “Cheeks – chicks”. 

Đối với việc phát âm các phụ âm và các cặp âm tối thiểu, kết quả phân tích cho 

thấy sinh viên mắc lỗi ở 3 dạng là: lỗi lược bỏ âm, thay thế âm và thêm âm thừa. Lỗi phổ 

biến nhất là việc lược bỏ âm, đặc biệt là việc bỏ các phụ âm cuối như /ʤ, ks, s, t, v, z/ 

(45 sinh viên mắc lỗi dạng này). Nguyên nhân là do trong tiếng Việt những phụ âm cuối 

này không được phát âm như: cheeks [ʧiːks], chicks [ʧiks] âm /s/ bị lược bỏ.  

Ngoài ra, một số phụ âm, chẳng hạn như /ʒ, ʤ, ʧ/ thực sự gây khó khăn cho sinh 

viên đặc biệt là khi những âm này ở vị trí cuối từ. Để khắc phục điều này giảng viên cần 

phải dành rất nhiều thời gian giúp sinh viên thực hành những phụ âm đó.  

Loại lỗi thứ hai thường gặp nhất là sự nhầm lẫn các phụ âm /t, tr, ʧ, ʃ, ʤ, s, θ/. 

Sinh viên thường phát âm sai nhiều ở nhóm phụ âm /ʤ, s, t, z, ʧ/ . Cụ thể 43 sinh viên 

phát âm sai khi thay thế các phụ âm: /ʤ/, /z/ thành /d/, /ʧ/ thành /t/. Việc phát âm thành 

/t/ thay vì phát âm /ʧ/, theo lý thuyết quy tắc âm vị học tiếng Anh (Roach, 2000) thì phụ 

âm /t/ là một phụ âm bật nên khi phát âm /t/ ta chỉ bật hơi ở vị trí đầu lưỡi, còn phụ âm 

/ʧ/ là âm tắc xát được tạo ra bởi sự tiếp xúc lâu hơn một chút giữa cơ quan phát âm và ma 

sát với ngạc răng. Bảng 2 dưới đây tổng hợp những lỗi phổ biến sinh viên thường mắc 

phải khi phát âm các phụ âm:  
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Bảng 2: Các lỗi phụ âm sinh viên thường mắc phải 

Cuối cùng, một loại lỗi nữa là lỗi thêm âm thừa xảy ra khi một số sinh viên có xu 

hướng đệm thêm âm /s/ hoặc /z/ ở cuối bất kỳ từ nào hoặc đôi khi ở giữa từ như trong 

trường hợp từ “good” nhiều sinh viên phát âm là /gʊds/, tương tự với từ “people” thành 

“peoples” /'pi:pl/, hoặc thêm /ə/ với những cụm âm khó phát âm như /tr/ trong “train” 

thành /tərein/ thay vì /trein/, hay /pr/ trong “surprising” /sə'praiziη/ được đọc thành 

/sə'pəraiziη/. Đây là một thói quen không phù hợp trong ngữ âm học và dễ dẫn đến việc 

hiểu lầm nghĩa của từ cần được sửa chữa.  

2.3.3. Nguyên nhân gây ra lỗi phát âm của sinh viên  

Những lỗi phát âm của sinh viên chủ yếu do những nguyên nhân cơ bản sau:  

* Nguyên nhân chủ quan 

 a) Sinh viên không nắm được lí thuyết về cơ quan phát âm, vị trí và cách thức phát 

âm: do ở trường phổ thông, sinh viên không được trang bị cơ bản về ngữ âm nên phần 

lớn khi đọc, nói từ tiếng Anh là theo cảm nhận, kinh nghiệm cá nhân của mình.   

 b) Sinh viên không thường xuyên luyện tập viết và đọc từ mới: khi mới bắt đầu 

học, sinh viên không chú ý nhiều đến cách phát âm những từ mới như thế nào trong từ 

điển và băng đọc mà chủ yếu là nghe giảng viên phát âm, do đó không có ý thức luyện 

tập và nhớ.  

 c) Sinh viên bị ảnh hưởng của tiếng Việt: tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết (đơn 

lập), tiếng một, hoàn toàn mang tính phân tích tính và không có biểu hiện của tổng hợp 
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tính hay chắp dính. Còn tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, mang tính phân tích tính cao, 

có pha trộn với các đặc điểm của ngôn ngữ tổng hợp tính và chủ yếu là chắp dính. Do 

đó, sự can thiệp cách phát âm của tiếng Việt đối với cách phát của tiếng Anh là không 

thể tránh khỏi.  

d) Sinh viên khái quát hoá quá mức trong cách phát âm: Sinh viên có xu hướng 

đệm thêm âm /s/, /z/ hoặc thêm /ə/ ở cuối bất kỳ từ hoặc đôi khi ở giữa từ.  

* Nguyên nhân khách quan 

  a) Một số giảng viên chưa nắm vững những lí thuyết cơ bản về cơ quan phát âm, 

vị trí và cách thức phát âm cũng như việc dạy phát âm. 

  b) Giảng viên không chú ý nhiều đến việc phát hiện lỗi ngữ âm của sinh viên 

  c) Giảng viên đã phát hiện được lỗi phát âm của sinh viên, nhưng việc giúp sinh 

viên sửa lỗi cũng như phương pháp giảng dạy thực hành ngữ âm chưa được chú trọng.  

  2.4. Một số biện pháp khắc phục lỗi phát âm của sinh viên  

Từ những phân tích về lỗi và nguyên nhân gây ra lỗi của sinh viên, chúng tôi xin 

đưa ra một số biện pháp sau đây nhằm hạn chế lỗi:  

2.4.1. Biện pháp khắc phục lỗi phát âm chủ quan 

a) Giảng viên cần giúp sinh viên nắm vững đặc điểm cấu âm của các âm vị và 

rèn luyện các âm này một cách hiệu quả. Sinh viên cần được khuyến khích luyện tập, 

thực hành, hình thành thói quen tri nhận và phát âm đúng các âm vị.  

b) Giảng viên chỉ ra sự khác nhau giữa hai hệ thống nguyên âm, phụ âm tiếng 

Anh và tiếng Việt giúp sinh viên hạn chế được những ảnh hưởng chuyển di tiêu cực của 

tiếng mẹ đẻ đối với quá trình học tiếng. 

c) Giảng viên nên kết hợp, lồng ghép dạy ngữ âm với các môn thực hành tiếng 

khác tạo tính hiệu quả giao tiếp cao. 

d) Giảng viên cần ứng dụng một số phần mềm học tiếng vào hỗ trợ việc dạy - 

học ngữ âm tiếng Anh.    

2.4.2. Biện pháp khắc phục lỗi phát âm do khách quan gây nên 

a) Khó khăn về khách quan cần được khắc phục là môi trường tiếng. Cần tổ chức 

câu lạc bộ nói tiếng Anh để sinh viên có cơ hội giao tiếp, học hỏi, trau dồi kiến thức đã học.  

b) Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là máy móc trong việc dạy - 

học tiếng Anh nói chung, ngữ âm nói riêng. Việc sử dụng linh hoạt các phần mềm, trang 

web dạy phát âm sẽ giúp cho bài học trở nên sinh động và hiệu quả hơn bởi thực tế 

không phải giảng viên người Việt nào cũng có thể đọc/nói chuẩn tiếng Anh. 

  2.5. Kết quả dạy thực nghiệm 
  Với chương trình giảng dạy môn thực hành ngữ âm do nhóm nghiên cứu thiết kế, 

có sự hỗ trợ của các phần mềm như “Tell me more”, “Speech Solutions” và trang web 
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của đài BBC tại địa chỉ website: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, 

sinh viên được yêu cầu thực hành phát âm ở trên lớp với 2 quyển giáo trình chính là 

“Ship or sheep” của Ann Baker và “English Phonetics and Phonology: a Practical 

Course” của tác giả Peter Roach.  

2.5.1. Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên  

Nhóm nghiên cứu đánh giá thường xuyên trong giờ học thực hành ngữ âm nhằm 

kiểm tra sự tiến bộ của sinh viên. Bảng dưới đây là bảng điểm tổng hợp đánh giá thường 

xuyên của sinh viên khi học thực nghiệm 10 tuần: 

 

Bảng 3: Kết quả tổng hợp điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên của sinh viên 

Thực tế qua các tuần dạy thử nghiệm, cách phát âm của sinh viên đã được cải 

thiện rõ rệt. Sinh viên thấy hứng thú khi tham gia vào các hoạt động phát âm, nhận âm 

trên lớp.  

2.5.2. Kết quả kiểm tra cuối kì thực nghiệm 

Sau khi dạy thử nghiệm ở 9 tuần với số tiết là 18, ở tuần 10 nhóm nghiên cứu tổ 

chức kiểm tra cuối kì theo hình thức kiểm tra chuẩn đoán nhằm xác định trình độ của 

người học, đánh giá tổng thể về sự nhận thức và sản phẩm của cả lớp học và của từng 

sinh viên. Dưới đây là bảng điểm đánh giá cuối kì của sinh viên sau khi học thực nghiệm 

10 tuần: 

 

Bảng 4: Kết quả điểm kiểm tra đánh giá cuối kì của sinh viên 

Với kết quả này, chúng tôi phần nào đã đạt được mục tiêu yêu cầu đã đề ra. Tuy 

nhiên, cũng rất cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu toàn diện hơn trong lĩnh vực 

ngữ âm nhằm xác định thêm thông tin liên quan đến vấn đề phát âm của sinh viên để từ 

đó giúp chúng tôi xác định một chương trình ngữ âm thích hợp hơn cho sinh viên. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 94

3. KẾT LUẬN 

Qua bài nghiên cứu này, thực trạng phát âm của sinh viên được chỉ ra dưới góc 

độ ngữ âm và âm vị học. Từ quá trình nghiên cứu điều tra, khảo sát về thực trạng phát 

âm của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất, chúng tôi phát hiện các lỗi mà sinh viên 

thường mắc phải như 7 nguyên âm dài là /iː, æ, ɑː, ʌ, ɜː, uː, ɔː/ và nhận thấy sinh viên 

gặp khó khăn trong việc phát âm các phụ âm khó và âm cuối như /ʤ, ks, s, ʧ, ʃ, t, v, z, θ/, 

xu hướng đệm thêm âm /s/,/z/, /ə/ ở cuối bất kỳ từ nào hoặc đôi khi ở giữa từ. Dựa trên 

thực tế khảo sát và điều kiện học tập của sinh viên ở trường, chúng tôi đã đưa ra một số 

giải pháp cùng thực nghiệm nhằm giúp cải thiện khả năng phát âm của các em sinh viên, 

góp phần nâng cao chất lượng học tiếng Anh nói chung ở trường Đại học Hồng Đức hiện 

nay. Tuy nhiên, để triển khai chương trình thực nghiệm  hiệu quả đòi hỏi một đội ngũ có 

năng lực sư phạm giỏi, phát âm chuẩn và các phương tiện hỗ trợ dạy học như máy tính, 

máy chiếu, loa, mic, v.v… cũng cần được nhà trường trang bị nhiều hơn nữa.   

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Baker, A. (2001). Ship or sheep – An intermediate course. Cambridge: CUP. 

BBC Learning English. http://www.bbc.co.uk 

[2] Corder, S. P. (1981), Error Analysis and Interlanguage, Oxford: OUP. 

[3] Đoàn Thiện Thuật (2002). Ngữ âm tiếng Việt.  Hà Nội: NXB. Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

[4] Hà Cẩm Tâm  (2005) Common pronunciation problems of Vietnamese learners 

of English. Journal of Science - Foreign Languages T.XXI, No1, 2005, P.35-46. 

Hà Nội: ĐH Quốc gia Hà Nội.  

[5] Klassen, J. (1993), “Using Student Error for Teaching”, In Thomas Kral (ed.). 

Selected Articles from the Creative Activitie, English Teaching Forum 1989-

1993. 

[6] Nguyễn Huy Kỷ (2006). Ngữ điệu tiếng Anh ở người Việt, Hà Nội: NXB. Văn 

hoá Thông tin. 

[7] Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Nguyễn Quốc Thịnh (2007). Điều tra việc thể hiện 

âm tối và âm [j] của sinh viên khoa sư phạm tiếng Anh trường Cao đẳng sư 

phạm Quảng Nam – Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học số 22, bài 25 

(Tr.148), ĐH Đà Nẵng.  

[8] Roach, P. (2000), English Phonetics and Phonology: a Practical Course, 

Cambridge: Cambridge University Press.  

 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
95

CURRENT SITUATIONS AND SOLUTIONS TO ELIMINATE THE 

FIRST YEAR MAJOR ENGLISH STUDENTS’ PRONUNCIATION 

ERRORS AT HONG DUC UNIVERSITY 

ABSTRACT 

 To speak a foreign language like a native speaker, a learner needs to achieve an 

accuracy and fluency level. To study and master English pronunciation is one of the 

problems to every learner who speaks English as a second language. This is also a big 

obstacle to the first year major students of English at Hong Đuc University. By using 

research methods, namely, library research, survey research and experimental research, 

the author encounters some students’ pronunciation errors in terms of segmental 

phonetics analysis. From the findings, the author suggests some solutions to eliminate 

these errors and does experimental research to realize these.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHE - NÓI TIẾNG 

ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
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Nguyễn Huy Tậu1 

TÓM TẮT 

Thông qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu và hai công cụ khảo sát được lựa 

chọn, bài báo đi sâu đánh gía năng lực nghe – nói tiếng Anh và xác định được những nguyên 

nhân gây ra sự yếu, kém về năng lực này của sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng 

Đức. Trên cơ sở đó, chúng tôi muốn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghe – 

nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hoá. 

Từ khoá: Giải pháp, năng lực nghe – nói tiếng Anh 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, tiếng Anh đã trở thành điều kiện tiên quyết để 

mỗi quốc gia hội nhập vào đại gia đình thế giới. Trong đó, nghe và nói là hai kỹ năng giữ 

vị trí quan trọng hàng đầu cho quá trình giao tiếp. Ở nước ta, tiếng Anh đã được đưa vào 

giảng dạy trong các trường phổ thông, đại học và cao đẳng từ lâu, tuy nhiên việc dạy và 

học hai kỹ năng nghe, nói vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo các khảo sát ở qui mô 

các ngành học của sinh viên Đại học Hồng Đức, kết quả cho thấy khả năng sử dụng tiếng 

Anh trong giao tiếp của các sinh viên còn rất hạn chế. Phần lớn sinh viên không sử dụng 

được tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nhiều sinh viên khi tốt nghiệp 

ra trường khó có cơ hội tìm kiếm được việc làm theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng 

trong và ngoài nước. Để khắc phục tình trạng này, việc đi sâu nghiên cứu để tìm những 

giải pháp nâng cao năng lực nghe -nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường 

Đại Học Hồng Đức (ĐHHĐ) là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập tới.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp được sử dụng trong bài báo này bao gồm nghiên cứu lí thuyết, 

điều tra, so sánh, thống kê số liệu, thực nghiệm. Phương pháp đóng vai trò quan trọng 

nhất là phương pháp điều tra khảo sát thực trạng dạy và học hai kỹ năng nghe và nói 

tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức nhằm xác định 

năng lực nghe – nói tiếng Anh của sinh viên đạt được mức độ nào và nguyên nhân nào 

gây ra năng lực nghe – nói tiếng Anh của họ còn hạn chế. 

 2.2. Kết quả nghiên cứu 

 2.2.1. Thực trạng về việc học nghe - nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên 

ngữ trường Đại học Hồng Đức 

                                           
1 ThS. Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hồng Đức 
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  Để xác định được năng lực nghe – nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên còn 

hạn chế như thế nào; nguyên nhân nào gây ra những hạn chế này, chúng tôi tiến hành 

khảo sát 500 sinh viên thuộc các khoa: Khoa KTQTKD (198 SV); Khoa KTCN (67 SV); 

Khoa CNTT–TT (25 SV); Khoa KHXH (133 SV); Khoa KHTN (42 SV) và Khoa SPTH 

(35SV) về  tình hình học hai kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của họ. Trong đó, có 200 SV 

năm thứ 3 (số SV đã học xong các chương trình tiếng Anh) và 307 SV (số SV chuẩn bị 

học học phần tiếng Anh 1). Kết quả khảo sát được thống kê và diễn giải như sau: 

 Kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi, bài kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu và bài kiểm 

tra kỹ năng nói tiếng Anh của cả hai đối tượng sinh viên (sinh viên đã học xong chương 

trình tiếng Anh ở đại học và những sinh viên chuẩn bị học) được xây dựng theo tiêu chí 

đánh giá của mức 0+ của TOEIC (250 điểm) tương ứng với trình độ A của Việt Nam cho 

thấy kết quả năng lực nghe – nói tiếng Anh của cả hai đối tượng sinh viên này thực sự 

đang ở mức quá thấp. Cụ thể như các bảng dưới đây: 

TT Mức điểm 
Nghe 

(Số lượng) 
% 

Nói 
(Số lượng) 

% Ghi chú 

1 8,5 -10 0 0 0 0 Kỹ năng Nghe 
đạt 10 % TB  

Kỹ năng Nói đạt: 
12 % TB trở lên 

2 7,0 – 8,0 0 0 0 0 
3 5,0– 6,5 5 10 6 12 
4 3,0 – 4,5 21 42 23 46 
5 0 – 2,5 24 48 21 42 

Tổng  50 100 50 100 

Bảng 2.1.  Kết quả năng lực nghe - nói tiếng Anh của SV năm thứ 3   

 (đã học xong chương trình tiếng Anh) 

TT Mức điểm 
Nghe 

(Số lượng) 
% 

Nói 
(Số lượng) 

% Ghi chú 

1 8,5 -10 0 0 0 0 Kỹ năng Nghe 
đạt: 4,7 % TB  
Kỹ năng nói đạt: 
7,0 % TB trở lên 

2 7,0 – 8,0 0 0 0 0 
3 5,0– 6,5 2 4,7 3 7,0 
4 3,0 – 4,5 18 42,8 19 47,6 
5 0 – 2,5 22 52,5 20 45,4 

Tổng  42 100 42 100 

Bảng 2.2.  Kết quả nghe - nói tiếng Anh của nhóm SV năm thứ 2  

 (trước khi học học phần tiếng Anh 1) 

Theo như hai bảng trên, hơn 90 % SV chưa đạt khả năng nghe – nói tiếng Anh 

theo hai mức này mà đang ở mức 0 (10- 125 điểm) của TOEIC. Trong khi đó nhiều năm 

qua, theo quy định của Bộ GD&ĐT, sinh viên khi vào đại học phải đạt trình độ ngoại 

ngữ là A và khi ra trường phải đạt trình độ B của Việt Nam, tương ứng với mức 1 (400 

điểm) hoặc 1+ (từ 405 - 600 điểm) của TOEIC. Ở mức này, người học phải đạt được 

những yêu cầu về kỹ năng nghe và nói tiếng Anh như sau: 
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a) Khả năng nghe hiểu: Người học có khả năng nghe hiểu được những cuộc hội 

thoại đơn giản về những chủ đề đã học, hiểu được những thông báo, những công bố đơn 

giản. Người nghe nhiều khi phải yêu cầu người nói nhắc lại.  

b) Khả năng nói: Người học có khả năng hình thành những câu hỏi cần thiết 

trong giao tiếp bằng lời với số lượng từ vựng còn hạn chế, người học có khả năng tạo ra 

và duy trì được những cuộc hội thoại về các chủ đề đã học. Lỗi ngữ pháp, phát âm và sử 

dụng từ xảy ra thường xuyên nhưng không cản trở nhiều đến nội dung thông điệp.  

Từ kết quả thu được qua kiểm tra khảo sát, chúng tôi nhận thấy rõ rằng trình độ 

tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ trường ĐHHĐ còn quá thấp so với yêu cầu 

của xã hội – có tới 99 % đạt ở mức thấp nhất (Mức 0: 10 – 125 điểm) theo TOEIC, và 

chưa đạt trình độ A theo xếp loại của Việt Nam. 

2.2.2. Nguyên nhân năng lực nghe – nói tiếng Anh của SV còn yếu kém 

Bằng công cụ phiếu hỏi, các số liệu thống kê về kết quả khảo sát chung, chúng 

tôi đưa ra những nguyên nhân dẫn đến năng lực nghe – nói tiếng Anh của sinh viên 

không chuyên còn yếu, kém là: 

1) Sinh viên chưa chủ động dành thời gian thực hành nghe – nói tiếng Anh ở nhà. 

Điều này cho thấy người học chưa có mục đích, thái độ, động cơ và chiến lược học tiếng 

Anh đúng đắn. 

2) Việc dạy và học tiếng Anh ở các cấp học phổ thông cũng như ở đại học vẫn 

chủ yếu là theo phương pháp truyền thống, chưa phát huy được phương pháp dạy học 

tích cực theo hướng giao tiếp. Do đó, hai kỹ năng nghe và nói tiếng Anh không được 

quan tâm đúng mức mà chỉ tập trung vào ngữ pháp, cấu tạo từ, nghĩa của từ, viết lại câu 

theo cấu trúc khác và đọc hiểu.Trong giờ học, giáo viên và học sinh dường như không sử 

dụng đến tiếng Anh (Classroom language) với những câu chào, hỏi, giao tiếp thông 

thường. 

3) Giáo viên cũng chưa tạo ra môi trường giao tiếp tiếng Anh trong các giờ học. 

Nguyên nhân là do giao tiếp khẩu ngữ (nghe và nói) và giao tiếp chủ động (nói và viết) 

không phải là mục tiêu chính của học ngoại ngữ phục vụ cho các mục đích nghiên cứu 

trong môi trường ngoại ngữ, đặc biệt là khi ngoại ngữ chỉ được học như là một môn học. 

4) Ngoài lớp học, người học cũng chưa chủ động sử dụng tiếng Anh để giao tiếp; 

không tự luyện tập đọc thành tiếng mà chỉ làm bài tập bằng hình thức trắc nghiệm hoặc 

viết vài câu theo mẫu. 

5) Tâm lý người học chưa mạnh dạn, sợ mắc lỗi hoặc sợ người khác chê cười. 

6) 100% số GV cho biết chương trình đào tạo chưa phù hợp với trình độ người 

học. Thực thế cho thấy là mục tiêu chương trình đặt ra thì cao (trình độ B của Việt Nam 

hoặc từ 400 điểm của TOEIC), nhưng thời lượng lại quá ít, chỉ có 10 tín chỉ (tương đương 

200 tiết), nội dung gồm nhiều phần: ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, nghe, nói, đọc và viết. 
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7) Quy trình kiểm tra – đánh giá (KT-ĐG) thường xuyên, cuối kỳ, cuối khoá và 

thậm chí cả thi học sinh giỏi các cấp cũng không chú trọng đến hai kỹ năng nghe và nói. 

100% số giáo viên cho rằng việc KT- ĐG như thế là hoàn toàn không phù hợp, chưa 

khích lệ được HSSV sử dụng nghe – nói tiếng Anh trong giao tiếp tốt được. 

8) Lớp học quá đông học sinh –sinh viên (trên 50 học sinh – sinh viên); bàn ghế 

thì nhiều và khó di chuyển. Nên giáo viên khó kiểm soát được và tổ chức các hoạt động 

nghe – nói theo từng cặp hay từng nhóm. 

9) Trang thiết bị dành cho dạy và học tiếng Anh còn quá thiếu đến mức hầu như 

bằng không: Không casset, không băng, đĩa, không Projector… 

2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghe – nói tiếng Anh cho sinh 

viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức 

2.3.1. Cải tiến chương trình môn học 

Nhằm đảm bảo tính phù hợp với đối tượng người học, với mục tiêu đào tạo, 

chương trình môn học phải được xây dựng có mục đích rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đảm 

bảo tính logic và thời lượng phải phù hợp với yêu cầu của từng cấp độ theo đúng trình độ 

người học, đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Theo chuẩn chung 

của quốc tế, để qua được một mức học đối với ngoại ngữ từ trình độ sơ cấp sang trình độ 

trung cấp chẳng hạn, người học phải có ít nhất từ 300 đến 400 tiết tiếp xúc trên lớp giữa 

người dạy và người học. Với lượng thời gian tiếp xúc trên lớp dành cho bậc cử nhân ở 

ĐHHĐ như hiện nay, năng lực ban đầu còn rất thấp, do đó khi kết thúc chương trình cử 

nhân, người học cũng khó có thể đạt được những kiến thức và kỹ năng giao tiếp tiếng 

Anh ở giai đoạn cơ bản (elementary level). Để có thể trao đổi hoặc giao tiếp về chuyên 

môn bằng tiếng Anh theo gợi ý của nhiều nhà chuyên môn, người học tiếng Anh không 

chuyên ở ĐHHĐ phải được học theo hình thức bổ túc với lượng thời gian dài ít nhất gấp 

2 hoặc 3 lần lượng thời gian phân bổ cho môn tiếng Anh ở bậc đại học.  

2.3.2. Phương pháp giảng dạy 

Để  đạt  được  mục  đích  giảng  dạy  tiếng Anh theo hướng giao tiếp và phát triển 

được kỹ năng nghe và nói, những giờ trên lớp, giáo viên phải chú ý tăng cường vốn từ 

vựng hơn là tăng cường phân tích ngữ pháp, chú trọng rèn luyện  đều cả bốn kỹ năng 

giao tiếp: nghe, nói đọc, viết và đặc biệt là việc phát âm. 

Trong lớp học cần hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng tiếng mẹ đẻ. Ngoài ngôn 

ngữ bằng lời, người thầy nên sử dụng cử chỉ, điệu bộ của mình để giúp người học hiểu 

bài. Mọi hoạt động trên lớp phải thể hiện được quy trình giao tiếp. Người thầy sẽ trở 

thành nhân tố tạo điều kiện cho người học giao tiếp.  

Tổ chức và điều khiển người học thực hành các hoạt động giao tiếp trên lớp theo 

từng cặp hay từng nhóm một cách có hiệu quả. Giao bài tập, hướng dẫn SV tự học và 
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kiểm tra – đánh giá công việc thực hiện thực hành nghe – nói ngoài giờ học của họ đảm 

bảo thường xuyên. 

Giáo viên phải nắm được mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá 

khoa học. Ngoài ra, giáo viên phải hiểu được đặc điểm của từng SV, xem họ còn thiếu 

những gì để đạt được mục tiêu của khóa học. Có như vậy tính cá thể hóa mới được thể 

hiện rõ trong khi vận dụng phương pháp này. 

2.3.3. Kiểm tra – đánh giá  

Như đã đề cập ở trên, do không có đích và chuẩn đầu ra cho từng giai đoạn học 

tập và cho toàn bộ môn học, cho nên nội dung kiểm tra thường không ăn khớp với nội 

dung dạy. Kiểm tra và thi hết từng giai đoạn (học kỳ hoặc học phần và hết môn học) chủ 

yếu được thực hiện thông qua hình thức viết bao gồm kỹ năng đọc, ngữ pháp và viết, các 

kỹ năng nghe và nói hầu như bị bỏ qua. Với hình thức thi như vậy, thí sinh không có cơ 

hội để thể hiện khả năng giao tiếp khẩu ngữ. Điều này lý giải tại sao, mặc dù có thể đã 

được học ít nhất là 300 tiết ở phổ thông và 150 - 200 tiết ở bậc cử nhân nhưng sau khi tốt 

nghiệp đại học đa số sinh viên của ĐHHĐ vẫn không thể nghe và nói được tiếng Anh. 

Những thước đo chưa hoàn chỉnh kết hợp với những cách hiểu khác nhau về sử dụng 

thước đo đánh giá trình độ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đầu ra sinh viên ĐHHĐ dẫn 

đến kết quả là những người dạy tiếng Anh bị mất phương hướng, không biết kiểm tra 

trình độ của người học theo phương thức nào là đúng, là phù hợp. Thực tế cho thấy là 

khi bài kiểm tra được thiết kế theo hình thức “học gì thi nấy” thì phần đông thí sinh đạt 

điểm từ trung bình trở nên, nhưng khi các hệ thống kiểm tra khác như TOEIC hoặc kiểm 

tra hai kỹ năng nghe và nói được áp dụng thì phần đông thí sinh lại bị điểm thấp hơn so 

với yêu cầu. 

Tóm lại, kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên phải luôn luôn đề cập đến cả 

bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; phải thực hiện một cách nghiêm túc. Nếu không, người 

học chỉ chạy theo “Thi gì, học nấy” và người dạy cũng “Thi gì, dạy nấy”. 

2.3.4. Trình độ người học 

Để không gây lãng phí trong đào tạo, tạo nên động cơ học tiếng Anh cho những 

sinh viên đã có một trình độ tiếng Anh như nhau và tạo thuận lợi cho giáo viên thực hiện 

tiến trình bài giảng của mình đạt hiệu quả như mong muốn, trình độ người học phải được 

kiểm tra khảo sát đầu vào và tổ chức, sắp xếp lớp hoặc nhóm cho những sinh viên có 

trình độ tương đương nhau.  

2.3.5. Quy mô lớp học  

Để giáo viên thuận lợi cho việc thực hiện bài giảng thành công và người học đều 

đạt được kết quả, sỹ số SV trong mỗi lớp / nhóm chỉ khoảng 30 – 35 sinh viên. Hầu hết 

các phòng học tiếng Anh ở ĐHHĐ không đạt chuẩn, không được thiết kế cho dạy ngoại 
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ngữ, không cách âm, chất lượng âm học tồi, bàn ghế được sắp xếp theo truyền thống và 

khó di chuyển, giáo viên ngồi trên bục đối diện với sinh viên, chỉ phù hợp cho phương 

pháp thuyết trình, không phù hợp cho phương pháp dạy học tương tác, các cách tổ chức 

học tập theo cặp, theo nhóm –những hình thức tổ chức lớp học điển hình cho phương 

pháp dạy học tương tác và cũng điển hình cho đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp 

trong ngoại ngữ - trở thành việc làm không thể. Bổ sung vào khó khăn về cơ sở vật chất 

là số lượng sinh viên quá đông trong một lớp học, thiết bị dạy tiếng Anh và nguồn học 

liệu để tham khảo nghèo nàn. Điều tra của nhóm nghiên cứu thuộc ĐHHĐ cho thấy số 

sinh viên trong một lớp tiếng Anh khoảng 35 - 45, thường gấp hơn hai lần số sinh viên 

của một lớp học ngoại ngữ chuẩn; thiết bị giảng dạy tiếng Anh trong lớp chủ yếu vẫn là 

bảng và phấn. 

2.4. Kết quả thực nghiệm giải pháp nâng cao năng lực nghe- nói tiếng Anh 

cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Hồng Đức 

Trên cơ sở của tiêu chí và mục tiêu đã đề ra, sau thời gian dạy và học thực 

nghiệm theo một số giải pháp đã đưa ra, nhóm nghiên cứu đã KT- ĐG và thu được kết 

quả sau:  

TT Mức điểm 
Nghe 

(Số lượng) 
% 

Nói 

(Số lượng) 
% Ghi chú 

1 8,5 -10 0 0 0 0 Kỹ năng Nghe 

đạt: 26,1 % TB  

Kỹ năng nói đạt: 

35,7 % TB trở 

lên 

2 7,0 – 8,0 0 0 3 7,1 

3 5,0– 6,5 11 26,1 12 28,6 

4 3,0 – 4,5 21 50,0 19 45,2 

5 0 – 2,5 10 23,9 8 19,1 

Tổng  42 100 42 100 

Bảng 2.3.  Kết quả  nghe – nói  tiếng Anh của SV lớp ĐHSP Địa K12 sau khi học 

thực nghiệm 

Kết quả bảng trên cho thấy khả năng nghe - nói tiếng Anh của SV sau khi dạy 

thử nghiệm có sự biến đổi rõ rệt. So với mức ban đầu, khi chưa học thực nghiệm, kết quả 

nghe - nói của nhóm SV này tăng từ 4,7 % lên đến 26,1 % (kỹ năng nghe) đạt yêu cầu, 

nhưng còn ở mức thấp: 0 + (từ 10 - 250 điểm TOEIC). Kỹ năng nói tăng từ 7,0 % lên 

đến 35,7 %. Số SV đạt mức kém có giảm mạnh từ 52,5 %  xuống 23,9 %  (Kỹ năng 

nghe); từ 45,4%  xuống 19,1% (Kỹ năng nói). 

TT Mức điểm 
Nghe 

(Số lượng) 
% 

Nói 

(Số lượng) 
% Ghi chú 

1 8,5 – 10 0 0 0 0 Kỹ năng Nghe 

đạt : 11,4 % TB  2 7,0 – 8,0 0 0 0 0 
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3 5,0– 6,5 4 11,4 5 14,3 Kỹ năng nói đạt: 

14,3 % TB trở 

lên 

4 3,0 – 4,5 16 45,7 17 48,6 

5 0 – 2,5 15 42,9 13 37,1 

Tổng  35 100 35 100 

Bảng 2.4.  Kết quả  nghe – nói  tiếng Anh của SV lớp ĐH Ngữ văn K12’ không học 

thử nghiệm 

Như vậy, kết quả năng lực nghe – nói ở bảng trên cho ta thấy số sinh viên không 

được hướng dẫn luyện tập lại kiến thức từ đầu; không có sự hỗ trợ của thiết bị dạy học 

(Casset , đĩa...); không tạo nên môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên và không 

kiểm tra – đánh giá kịp thời ...thì chất lượng rất khó nâng cao được. Kỹ năng nghe của số 

SV ở bảng 3.2 chỉ có 11,4 % đạt yêu cầu. Kỹ năng nói có 14,3 % đạt yêu cầu. Trong khi 

đó, số SV học thử nghiệm (bảng 3.1) có 26,1 % đạt yêu cầu về kỹ năng nghe; 35,7 % về 

kỹ năng nói, cao hơn 2 lần so với  SV không học thử nghiệm.  

2.5. Đánh giá kết quả khảo sát và thực nghiệm 

Với thời gian không nhiều, chương trình thực nghiệm đã mang lại kết quả đáng 

kể: năng lực của nhóm lớp sinh viên học thực nghiệm tăng từ 7,0% lên 35,7% (Kỹ năng 

nói); từ 4,7 % lên 26,1 % (Kỹ năng nghe); nhóm không học thực nghiệm chỉ đạt 11,4% 

(kỹ năng nghe) và 14,3% kỹ  năng nói. Như vậy, năng lực nghe – nói của nhóm sinh viên 

học thực nghiệm tăng hơn hai lần so với nhóm SV không học thực nghiệm. Với những 

kết quả này, chúng tôi hy vọng năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp của sinh viên 

không chuyên ngữ sẽ nâng cao, cho ta kết quả đáng tin cậy và mang lại hiệu quả thiết 

thực khi và chỉ khi những giải pháp này được thực hiện một cách triệt để. 

3. KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ tiếng Anh của sinh viên nói chung và 

năng lực nghe – nói tiếng Anh nói riêng còn rất thấp - chưa đạt trình độ A của Việt Nam 

hay mức 0 + của TOEIC, sau khi ra trường, sinh viên rất khó đáp ứng được yêu cầu của 

thị trường lao động trong một nền kinh tế hội nhập ngày nay. Đề tài đã chỉ ra một số 

nguyên nhân gây ra sự yếu kém trong chất lượng giảng dạy hai kỹ năng này ở ĐHHĐ 

như thời lượng sinh viên được học tiếng Anh trước khi vào học đại học khác nhau, dạy 

và học tiếng Anh ở các cấp học phổ thông cũng như ở đại học vẫn chưa phát huy được 

phương pháp dạy - học theo hướng giao tiếp tích cực, người học chưa có mục đích, thái 

độ, động cơ và chiến lược học đúng đắn, giáo viên cũng chưa tạo ra môi trường giao tiếp 

tiếng Anh trong các giờ học, chương trình đào tạo chưa phù hợp với trình độ người học, 

kiểm tra – đánh giá thường xuyên, cuối kỳ, cuối khoá và thậm chí cả thi học sinh giỏi 

các cấp cũng không chú trọng đến hai kỹ năng nghe và nói, lớp học không đạt chuẩn, số 

sinh viên trong một lớp học tiếng Anh đông, phương tiện hỗ trợ dạy học nghèo nàn, 

thiếu môi trường thực hành. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 10. 2012 

 

 
103

Trên cơ sở của những thực trạng trên, để có thể nâng cao năng lực nghe nói tiếng 

Anh cho sinh viên không chuyên ở trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi đã đưa ra một 

số giảp pháp như chương trình môn học phải được xây dựng với mục đích rõ ràng, mục  

tiêu cụ thể, có nội dung phong phú, đảm bảo tính logic và thời lượng phải phù hợp với 

yêu cầu của từng cấp độ theo đúng trình độ người học, đáp ứng được nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực cho xã hội; phương pháp giảng dạy cần được đổi mới theo hướng giao 

tiếp, phát huy tính tích cực của người học; Kiểm tra – đánh giá chất lượng môn học, trình 

độ người học phải được thực hiện theo một thước đo chuẩn cho cả bốn kỹ năng ngôn 

ngữ; quy mô lớp học không được quá đông sinh viên và phải có trang bị thiết bị hỗ trợ 

cho dạy và học. 

Tất cả những giải pháp vừa nêu trên nếu được thực hiện đồng bộ và triệt để, chắc 

chắn sẽ mang lại kết quả hữu hiệu về nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho sinh viên 

nói chung và năng lực nghe – nói tiếng Anh nói riêng, góp phần hết sức quan trọng trong 

sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cũng là đáp ứng 

nhu cầu phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế của đất nước.  
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Based on the use of the chosen methods of research and two survey tools, the paper 

focusses on the evaluation the competence of listening and speaking English of non-

major English students at Hong Duc university and find out the causes of the weakness 

in this capacity. Also, some fundamental and relevant solutions in order to improve their 

English listening - speaking competence are presented in this paper. 
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Thanh Hoá là một tỉnh có vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm trong vùng ảnh hưởng 

của những tác động từ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tốc độ phát triển các doanh 

nghiệp trong toàn tỉnh trong những năm qua tương đối cao. Tuy nhiên, trình độ chuyên 

môn kỹ thuật, năng lực của các chủ, cán bộ doanh nghiệp và người lao động còn thấp. 

Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả. Trên cơ 

sở đánh giá và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các DNNVV trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi đề xuất một số giải pháp: về bộ máy quản trị nguồn 

nhân lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhóm giải pháp duy trì nguồn lực cho 

các DNNVV. 

Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

1. MỞ ĐẦU 

 Trong bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới cho dù là nước phát triển, nước đang 

phát triển hay nước chậm phát triển, đa dạng hoá các loại hình doanh nghiệp luôn là động 

lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai 

trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là nơi tạo ra phần lớn công ăn việc làm, góp 

phần bình ổn xã hội. Sự phát triển của các DNNVV đã và đang trở thành một bộ phận hợp 

thành sức sống kinh tế sôi động và tạo động lực tăng trưởng của từng quốc gia. 

 Phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách 

giúp các DNNVV phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển 

khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực, mở rộng các mối liên kết với các loại hình doanh 

nghiệp khác tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường; phát triển 

sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. 

 Làm thế nào để giúp các DNNVV nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể 

là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, đang là vấn đề được các 

doanh nghiệp hết sức quan tâm. 

 Thanh Hoá là một tỉnh có vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm trong vùng ảnh hưởng 

của những tác động từ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tốc độ phát triển các doanh 

nghiệp trong toàn tỉnh trong những năm qua tương đối cao. Tính đến cuối tháng 12 năm 

2010 số lượng các doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là 1.175 DN 

(DN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp: 1.149 DN; DN hoạt động theo Luật Hợp tác xã: 

26 DN) với tổng số vốn điều lệ đăng ký 5.093 tỷ đồng; số vốn điều lệ đăng ký bình quân 

4,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực của các 

chủ, cán bộ doanh nghiệp và người lao động còn thấp. Từ thực tế, đó tỉnh cũng đã có 

nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm cung cấp 
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những kiến thức liên quan đến kỹ năng quản lý, các kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực, 

nâng cao tay nghề cho người lao động. Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm nghiên cứu 

chọn đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNVV tại tỉnh Thanh 

Hoá đến năm 2015”.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên 

quan đến nội dung cần nghiên cứu như khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn 

nhân lực trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của 

1 số nước trên thế giới. 

-  Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra chọn mẫu, phỏng vấn trực tiếp, điều tra qua 

các số liệu lưu trữ của các DNNVV về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, trình độ 

lành nghề... 

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến đánh giá chung của các chuyên gia đại 

diện trong từng lĩnh vực như cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ các Sở, Ban Ngành khác 

về chính sách đào tạo, phát triển và động lực lao động; về chất lượng lao động. 

- Phương pháp xử lý số liệu thống kê. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Hiện trạng về số lượng nhân lực  

 Năm 2010, dân số trong độ tuổi lao động toàn tỉnh là 2.270.400 người; tốc độ 

tăng bình quân giai đoạn 2001 -2010 là 1,75%/năm; trong đó, số lao động đang làm việc 

trong các ngành kinh tế quốc dân là 2.045.000 người,  tăng 23% so với năm 2001; tốc độ 

tăng bình quân hằng năm là 4,2%/năm, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số và 

tốc độ tăng lao động trong độ tuổi hằng năm của tỉnh. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành 

thị liên tục giảm (từ 6,2%% năm 2000, xuống còn 4% năm 2010); tỷ lệ thời gian lao 

động được sử dụng ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt (tăng từ 75% năm 2000 lên 

82% năm 2010). Điều đó thể hiện ở kết quả tạo việc làm mới cho người lao động của 

tỉnh ngày càng tăng cao.  

 Lao động trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: năm 2010 lao 

động trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 142.300 người so với năm 

2001; lao động trong thuỷ sản và lâm nghiệp từ năm 2001 - 2010 có xu hướng giảm và 

hiện chỉ chiếm 3,1% trong toàn bộ ngành nông nghiệp. 

 Lao động trong nhóm ngành công nghiệp - xây dựng: năm 2010 tăng 279.400 

người (tăng khoảng 2,5 lần) so với năm 2001, trong đó: lao động trong ngành công 
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nghiệp tăng 160.600 người, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2001; ngành xây dựng, có quy 

mô lao động tăng nhanh do quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng của các cơ sở kinh tế giai đoạn 

2001 - 2010 tăng cao; năm 2010, số lao động trong ngành xây dựng tăng 118.800 người, 

gấp 3,1 lần so với năm 2001; do đặc thù của ngành xây dựng nên cơ cấu lao động trong 

ngành xây dựng nam chiếm tỷ lệ chủ yếu, khoảng 70% tổng số lao động toàn ngành; lực 

lượng lao động trẻ; nhóm tuổi 30-40 chiếm 40,5% tổng số lao động của ngành. 

 Lao động trong nhóm ngành dịch vụ: năm 2010 tăng 203.000 người (tăng 1,8 

lần) so với năm 2001, chủ yếu tăng ở nhóm ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe 

có động cơ, đồ dùng phục vụ cá nhân, cộng đồng. Lao động trong nhóm ngành khoa học, 

quản lý nhà nước, đảm bảo xã hội, giáo dục đào tạo, y tế... tăng chậm và có xu hướng 

giảm trong cơ cấu lao động chung. 

 2.2.2. Hiệu quả sử dụng nhân lực 

 2.2.2.1. Năng suất lao động  

- Ngành nông nghiệp là khu vực có năng suất lao động thấp nhất. Tuy chiếm tới 

55% tổng lao động xã hội nhưng chỉ tạo ra 24,1% GDP; điều đó cho thấy chất lượng lao 

động của toàn ngành thấp; trình độ chuyên môn hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật chưa 

cao. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho lực lượng lao động khu vực 

này để nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động và chuyển dịch lao động sang 

ngành kinh tế khác là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn tới. 

 - Ngành công nghiệp - xây dựng có năng suất lao động cao nhất, tuy chỉ chiếm 

23% trong cơ cấu lao động xã hội nhưng nhóm ngành này đã tạo ra 41,5% GDP, điều đó 

chứng tỏ trình độ, hiệu quả quản lý và công nghệ sản xuất đóng vai trò rất quan trọng 

trong tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.  

- Ngành dịch vụ: Năng suất lao động tuy chiếm 22% tổng số lao động xã hội 

(thấp hơn 1% so với lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng) nhưng chỉ tạo ra 

34,4% GDP, điều đó cho thấy chất lượng lao động trong khu vực dịch vụ vẫn chưa cao. 
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 Bảng 12. Năng suất lao động các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh 

 ĐVT: Triệu đồng/người 

Ngành 2001 2005 2010 

Tổng số 6,3 10,0 25,1 

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,3 4,4 11,1 

1. Nông nghiệp 2,7 3,6 9,2 

2. Lâm nghiệp 117,8 152,7 456,0 

3. Thủy sản 12,2 18,3 33,0 

4. Diêm nghiệp 2,5 2,7 4,6 

II. Công nghiệp và xây dựng 15,5 30,1 45,2 

1. Công nghiệp khai thác mỏ 1,2 7,5 22,3 

2. Công nghiệp chế biến 15,9 32,3 42,7 

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 24,5 35,2 41,8 

4. Xây dựng 20,4 29,8 51,1 

III. Dịch vụ 14,6 22,5 39,3 

1. Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, 

xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 
8,9 12,4 18,0 

2. Khách sạn và nhà hàng 23,5 25,5 41,3 

3. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 13,4 23,7 44,7 

4. Tài chính, tín dụng 25,1 84,0 111,8 

5. Hoạt động khoa học và công nghệ 6,5 8,0 20,4 

6. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản 

và dịch vụ tư vấn 
382,2 505,3 650,2 

7. Quản lý nhà nước và An ninh quốc phòng, bảo 

đảm xã hội bắt buộc 
15,1 26,5 69,3 

8. Giáo dục và đào tạo 7,5 11,6 30,2 

9. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 26,3 34,0 83,1 

10. Hoạt động văn hóa và thể thao 8,9 10,8 25,4 

11. Các hoạt động đảng, đoàn thể và hiệp hội 1,0 1,2 2,3 

12. Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 15,8 16,0 19,7 

13. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong 

các hộ tư nhân 
12,0 13,4 26,2 

Nguồn: Cục Thống kê Thanh Hoá    

2.2.2.2. Tiền công, tiền lương 

Tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tuy đã được cải 

thiện song vẫn còn tương đối thấp so với khu vực tư và các thành phố lớn nên việc thu 
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hút nhân lực có trình độ cao về làm việc tại tỉnh, đặc biệt là địa bàn cấp xã còn gặp nhiều 

khó khăn mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho các đối tượng 

thu hút. Trong những năm qua số học sinh, sinh viên là người Thanh Hoá tốt nghiệp ĐH, 

CĐ về công tác tại Thanh Hoá chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. 

Năng suất lao động ngành công nghiệp tuy cao nhất nhưng tiền lương, tiền công 

của công nhân còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Công nhân các khu cụm công 

nghiệp ít có chỗ vui chơi sau những giờ làm việc vất vả. 

2.2.3. Các chính sách khuyến khích phát triển nhân lực của tỉnh  

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để 

phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ cho phát triển KT - XH, nhất là nhân lực 

chất lượng cao như: chính sách thu hút cán bộ giảng viên có trình độ tiến sỹ ở tỉnh ngoài 

về giảng dạy, công tác tại trường ĐH Hồng Đức; chính sách thu hút những người có 

trình độ ĐH về công tác tại các xã, phường, thị trấn và các xã thuộc huyện nghèo của 

tỉnh; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc 

thiểu số; chính sách đào tạọ, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chính sách đào tạo 

thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và nước ngoài; chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THPT 

chuyên Lam Sơn; chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn... Kết quả thực hiện trong 5 năm từ 2006-2010, đã có trên 226.000 lượt cán bộ 

công chức và viên chức của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, 

quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc; 

82 cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tốt nghiệp ĐH loại khá giỏi được cử đi đào 

tạo tại nước ngoài (trong đó đào tạo tiến sỹ 13 người, thạc sỹ 48 người, đại học 21 người); 

đã thu hút được 446 người có trình độ ĐH trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn. 

Tỉnh đã đặc biệt chú trọng thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục 

đào tạo theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến 

khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, 

thể thao, môi trường nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đào tạo 

nhân lực. Đồng thời, đã triển khai thực hiện ngay Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đến năm 2020”. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ đào tạo nghề trong các doanh nghiệp 

và xuất khẩu lao động. Chính sách này đã tạo điều kiện cho nhân lực địa phương có điều 

kiện nâng cao trình độ tay nghề, tìm kiếm việc làm nhằm giảm tình trạng thiếu việc làm 

trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNVV tại tỉnh Thanh Hoá 

đến năm 2015 

3.2.1. Nhóm giải pháp về bộ máy quản trị nguồn nhân lực 
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3.2.1.1. Sắp xếp lại bộ máy 

Các doanh nghiệp chưa xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

có kiến thức và kỹ năng công tác phát triển nguồn nhân lực. Mặt khác công tác hoạch 

định nguồn nhân lực tại các DNNVV còn rời rạc, phân tán và thụ động với tính chất 

ngắn hạn; nội dung chưa bám sát nền tảng chiến lược và phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để cho công tác phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao, trước hết, phải tổ 

chức, sắp xếp lại bộ máy quản trị nguồn nhân lực các cấp nhằm hướng đến mô hình quản 

trị nguồn nhân lực hiện đại, đảm bảo thực thi các hoạt động chức năng một cách tập 

trung và toàn diện.  

3.2.1.2. Nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý 

Năng lực phát triển nguồn nhân lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý là yếu tố có tính 

chất quyết định đến hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Bởi 

lẽ, họ chính là người định hướng và tổ chức thực thi các giải pháp phát triển nguồn nhân 

lực trong đơn vị mình. Chính vì thế, các DNNVV cần xây dựng cho mình một đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhận thức, kiến thức và kỹ năng về công tác phát triển nguồn 

nhân lực với các nội dung cụ thể sau đây: 

Một là, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn luôn nhận thức sâu sắc được ý 

nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực đối với sự thành công, sự 

phát triển của doanh nghiệp.  

Hai là, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải đảm bảo các kỹ năng về đánh giá con 

người, thực hành động viên người lao động, biết cách trao quyền thực sự cho người dưới 

quyền, phát huy tiềm lực của nhân viên trẻ và giữ chân người giỏi. Bên cạnh đó, cũng 

cần thiết xem đây là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc khi bố trí đề bạt cán bộ. 

3.2.1.3. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

Hoạch định nguồn nhân lực một cách có hệ thống, khoa học và chính xác là một 

giải pháp tiên quyết để thực hiện các giải pháp khác cho việc bảo đảm nguồn nhân lực 

của doanh nghiệp đủ về số lượng và phù hợp về cơ cấu. Thế nhưng hiện nay, công tác 

hoạch định nguồn nhân lực tại các DNNVV còn rời rạc, phân tán và thụ động với tính 

chất ngắn hạn theo từng năm. Nội dung hoạch định chưa bám sát trên nền tảng chiến 

lược và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

3.2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

3.2.2.1. Xây dựng bảng mô tả công việc: 

Để đổi mới cơ cấu và tạo cơ sở cho việc tổ chức, sắp xếp và sử dụng nguồn nhân 

lực hợp lý và có hiệu quả nhất, các DNNVV cần phải phân tích công việc để xây dựng 

một hệ thống bảng mô tả công việc cho từng tiêu chuẩn chức danh. Đây được coi là giải 
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pháp mang tính nền tảng để chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp có hiệu 

quả nhất. Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan 

hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và tiêu chuẩn cần 

đạt được khi thực hiện công việc. Bảng mô tả công việc giúp cho chúng ta hiểu được nội 

dung, yêu cầu của công việc và hiểu được quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công 

việc. Bảng tiêu chuẩn chức danh là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân 

như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng 

khác và các đặc điểm cá nhân thích hợp nhất cho từng chức danh. Bảng tiêu chuẩn chức 

danh giúp chúng ta hiểu được doanh nghiệp đang cần nhân viên như thế nào để thực hiện 

công việc tốt nhất. 

3.2.2.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 

Công tác tuyển dụng có thể xem là một trong những giải pháp trọng yếu nhằm 

đảm bảo cho doanh nghiệp có được một nguồn nhân lực đủ về mặt số lượng, phù hợp về 

mặt cơ cấu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc về trình độ, kinh nghiệm và các tố 

chất cần thiết để thực thi được mục tiêu chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Để đạt 

được hiệu quả cao hơn, các DNNVV cần nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng theo 

các nội dung sau đây: 

Một là, tổ chức tuyển dụng cần được thực hiện qua hội đồng tuyển dụng của 

doanh nghiệp và tuân thủ đầy đủ các bước. 

Hai là, ưu tiên việc điều động lại nhân sự ngay trong doanh nghiệp một cách hợp 

lý trước khi tuyển dụng mới. Doanh nghiệp nên thiết lập quy trình tuyển dụng nội bộ tạo 

cơ hội cho các ứng viên nội bộ tham gia một cách bình đẳng và minh bạch. 

Ba là, chính sách tuyển dụng phải đảm bảo thu hút người tài cho doanh nghiệp, 

không chỉ cần xét đến yêu cầu của công việc đối với người thực hiện mà còn cần xét đến 

các yêu cầu của bản thân người lao động như là: Nội dung công việc phong phú, tính 

chất phù hợp; thu nhập công bằng, hấp dẫn; đảm bảo ý nghĩa xã hội của công việc; đảm 

bảo cơ hội, triển vọng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp; thuận lợi cho đi lại và 

về thời gian; môi trường lao động, vệ sinh, an toàn. 

3.2.2.3. Xây dựng chiến lược đào tạo 

 Mục tiêu đào tạo, trước hết phải đạt được yêu cầu đào tạo song hành và đón đầu, 

phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, công tác đào tạo 

cũng cần phải xác định rõ mục tiêu cụ thể là nhằm tạo ra được một đội ngũ CBCNV có 

trình độ chuyên môn, có kỹ năng làm việc, đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được yêu 

cầu chức danh công việc, không ngừng phát triển hoàn thiện nâng cao về mọi mặt để sẵn 

sàng đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển. 

 Xây dựng kế hoạch đào tạo trung và ngắn hạn  
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 Phối hợp với các cơ sở đào tạo để xây dựng các danh mục ngành nghề cần đào 

tạo, chương trình đào tạo sao cho phù hợp và xác thực với công việc doanh nghiệp với 

các nội dung chủ yếu: 

 Chọn lọc đối tượng đào tạo trên cơ sở bảng đánh giá hoàn thành công việc của 

từng CBCNV và phải đảm bảo chọn đúng người, đúng mục đích, đúng yêu cầu với hiệu 

quả cao và kịp thời. Người ở vị trí nào chưa đáp ứng, người nào có tiềm năng thăng tiến, 

có nhu cầu...đều được vào kế hoạch đào tạo. 

 Đánh giá kết quả đào tạo 

3.2.3. Nhóm giải pháp duy trì nguồn lực cho các DNNVV 

3.2.3.1. Thu hút nhân viên giỏi và giữ người tài cho doanh nghiệp 

Doanh nghiệp đã từng làm gì để giữ nhân viên giỏi: Tăng lương, tăng thưởng, đề 

bạt, cải thiện quan hệ làm việc? Hầu như mọi cố gắng đều không mang lại kết quả mong 

muốn, nhân viên giỏi vẫn tiếp tục ra đi và tình trạng “chảy máu chất xám” trong các 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, phải chăng là bài toán chưa có lời giải? Đây là 

những câu hỏi đã được đại đa số các DNNVV đặt ra tại một số cuộc hội thảo hoặc tại 

một số diễn đàn có nội dung tương tự nhưng dường như chỉ dừng lại ở việc nêu lên hiện 

tượng mà chưa đưa ra được lời giải đáp. 

Bằng kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết về quản trị nhân sự, hai diễn giả chính 

của hội thảo là ông Quốc Thúc – Phó TGĐ tập đoàn Massan và bà Trương Minh, chuyên 

gia nội dung về lĩnh vực nhân sự của Business Edge đã chỉ ra vấn đề của doanh nghiệp 

là: Doanh nghiệp cần giữ người giỏi từ lúc nào? Ai là nhân viên giỏi cần giữ? Và giữ 

bằng cách nào? đồng thời đã chia sẻ những bí  quyết và công cụ để giữ chân người giỏi 

trong tổ chức doanh nghiệp. 

3.2.3.2. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

Một tổ chức văn hóa mạnh, thực sự đúng nghĩa là tạo được sự khác biệt về giá trị, 

chuẩn mực, những nghi thức, lễ hội riêng biệt mà chủ yếu là phải dựa vào những giá trị 

cốt lõi của tổ chức. Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất phương án xây dựng và phát triển 

văn hóa trong doanh nghiệp sẽ được thực hiện qua hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Xác định các giá trị cốt lõi và các chuẩn mực phù hợp để mọi thành 

viên trong doanh nghiệp cùng chia sẻ, quan tâm. Đó là: “Lương tâm, trách nhiệm và hiệu 

quả”.  

Giai đoạn 2: Xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp 

Trước hết, doanh nghiệp bắt đầu bằng cách truyền đạt cho nhân viên hiểu biết về: 

- Sứ mạng, mục đích của doanh nghiệp. 

- Các giá trị cốt lõi được mọi thành viên doanh nghiệp công nhận; 

- Niềm tin vào sự thành công, cũng như những mong đợi của doanh nghiệp. 
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Để tạo được niềm tin của nhân viên, các cấp quản lý phải nhanh chóng kịp thời 

giải quyết các kiến nghị và ý kiến đóng góp của nhân viên, phát huy quy chế dân chủ cơ 

sở tại đơn vị. Các ý kiến cá nhân hay tập thể cần được lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng và khi 

cần thiết nên nhờ đến sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn để sau đó có thể ra quyết định. 

Trong trường hợp các kiến nghị không được chấp thuận, các cấp quản lý phải có cách 

giải thích khéo léo để không làm giảm lòng nhiệt tình của các thành viên trong tổ chức. 

Muốn vậy, doanh nghiệp phải có quy trình hướng dẫn nhân viên phương pháp và cách 

thức phản hồi, đóng góp ý kiến một cách hợp lý và khoa học. 

3.2.3.3. Hoàn thiện các chế độ khuyến khích và động viên nhân viên 

* Đổi mới chính sách tiền lương 

Để phát huy hiệu quả của nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần đổi mới chính sách 

tiền lương nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động; giữ vững 

quan hệ tối ưu giữa phần tích lũy với phần chia cho người lao động, tự tổ chức tái sản 

xuất sức lao động và phần để tổ chức chung của cả doanh nghiệp; công bằng và minh 

bạch; đồng thời sử dụng các hình thức trả lương phù hợp nhất với nhu cầu cấp thiết, ưu 

tiên thỏa mãn của từng loại người lao động. Thiết kế và xây dựng lại hệ thống lương theo 

từng nhóm chức danh công việc cụ thể trên cơ sở yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ năng 

xử lý, độ phức tạp và mức tiêu hao trí lực và thể lực của người thực hiện theo từng chức 

danh với nội dung, nhằm đảm bảo tương quan hợp lý giữa các chức danh cũng như giữa 

các bậc hệ số của cùng một chức danh cụ thể, trên cơ sở tham khảo giá cả sức lao động 

trên thị trường, sức lao động của tỉnh Thanh Hoá. 

* Đổi mới chế độ phân phối tiền thưởng 

Một là, mức thưởng phải tương xứng với công sức lao động bỏ ra để hoàn thành 

công việc và hiệu quả kinh tế mang lại cho doanh nghiệp. 

Hai là, doanh nghiệp cần xác lập các tiêu chí xét thưởng một cách chính xác và 

kịp thời nhằm phát huy được cả động lực vật chất lẫn động lực tinh thần của CBCNV, 

tạo ra phong trào thi đua lành mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Cụ 

thể là: 

- Hàng năm, xét thưởng các danh hiệu thi đua cho những người thực sự tiêu biểu, 

căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động. 

- Chú trọng hơn nữa trong việc xét thưởng cho những người có sáng kiến trong 

quản lý và giải pháp kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả. 

* Chuẩn xác công tác đánh giá nhân viên 

Để cho công tác đánh giá nhân viên trở thành một yếu tố động viên thực sự, 

doanh nghiệp cần thực hiện chuẩn xác công tác này theo hướng sau đây: 

Một là, căn cứ vào bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh, xây dựng và 

áp dụng bảng chấm điểm cụ thể cho nhân viên để thực hiện việc đánh giá nhân viên 
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trong doanh nghiệp. Bảng chấm điểm nhân viên phải đảm bảo được các nội dung đánh 

giá về chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc, mức độ chuyên cần và mức độ tin 

cậy, trung thành của nhân viên. 

Hai là, bảng chấm điểm được thực hiện bởi các lãnh đạo trực tiếp của nhân viên, 

cụ thể là tổ trưởng, phó phòng và trưởng phòng. 

Ba là, kết quả đánh giá của mỗi nhân viên phải được thông báo công khai, minh 

bạch và lưu giữ trong hồ sơ cá nhân phục vụ cho mục đích khen thưởng, quy hoạch, đề 

bạt cán bộ và bồi dưỡng đào tạo nhân viên chính xác và kịp thời. 

3.2.3.4. Định hướng nghề nghiệp 

Để tạo điều kiện cho nhân viên định hướng nghề nghiệp một cách chính xác, phù 

hợp với năng lực, sở trường và ngày càng phát triển nghề nghiệp của mình, các DNNVV 

cần lưu ý thực hiện một số vấn đề sau đây: 

Một là, thiết lập các mục tiêu nghề nghiệp cho từng loại nghề nghiệp và kịp thời 

cung cấp thông tin về các cơ hội nghề nghiệp trong doanh nghiệp cho người lao động để 

họ có đủ thời gian chuẩn bị tham gia nghề nghiệp mới phù hợp hơn. 

Hai là, tổ chức các hội thảo cố vấn về nghề nghiệp để nhân viên hiểu rõ các mục 

tiêu, các yêu cầu đối với mỗi loại nghề nghiệp ở doanh nghiệp trong hiện tại và trong 

tương lai. 

Ba là, thông qua công tác đánh giá nhân viên, doanh nghiệp chính thức thông báo 

nhân viên biết về năng lực thực hiện công việc và các khả năng phát triển nghề nghiệp 

của họ. 

Bốn là, định kỳ luân phiên thay đổi công việc, mở rộng phạm vi công việc để 

nhân viên tự nâng cao tay nghề của mình. Bên cạnh đó nhằm sàng lọc, sắp xếp, bố trí 

nhân viên vào những lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp nhất. 
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HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HOÁ 

Ngô Việt Hương1 

TÓM TẮT 

  Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ về vốn từ phía các ngân hàng thương mại để 

thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, trợ cấp mất việc làm, thanh toán tiền bảo 

hiểm... Đứng trước thực trạng này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh 

Hóa đã triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp theo quy định của 

Chính phủ. Tuy nhiên việc tiếp cận chính sách bảo lãnh tín dụng từ phía ngân hàng phát 

triển cũng như tiếp cận nguồn vốn vay từ phía ngân hàng cho vay là rất khó khăn đối với 

các doanh nghiệp. Bài báo đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh 

tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng 

tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa và đưa ra các giải pháp chủ 

yếu góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. 

 Từ khoá: bảo lãnh tín dụng, Ngân hàng Phát triển, Thanh Hoá. 

Chính sách bảo lãnh tín dụng bắt đầu được triển khai từ tháng 2/2009, là một 

trong những chính sách kinh tế thể hiện chủ trương của Nhà nước ta trong việc quan tâm 

tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảo lãnh cho 

doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại (NHTM) là một nghiệp vụ mới đối với 

Ngân hàng Phát triển (NHPT) nên cơ sở cho sự phát triển hoạt động này ở nước ta còn 

rất hạn chế. Đối với Chi nhánh NHPT Thanh Hoá mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng trong 

việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao và đã đạt được những kết quả rất đáng khích 

lệ. Tuy nhiên xuất phát từ thực tế, số doanh nghiệp xin được bảo lãnh tín dụng cũng như 

giá trị các khoản bảo lãnh không cao; hoạt động bảo lãnh tín dụng chưa thực sự giúp ích 

cho các doanh nghiệp khó khăn về vốn trong tỉnh và để Chi nhánh NHPT Thanh Hoá 

phát huy hết tiềm năng, khai thác hết lợi thế của mình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đáp 

ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế thì cần phải có các giải pháp hoàn thiện, nâng 

cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Chi nhánh.  

1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG  

                                           
1 ThS. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức 
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1.1.  Khái niệm về bảo lãnh tín dụng  

Theo Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN ngày 25/8/2000 do Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) ban hành, quy chế về nghiệp vụ bảo lãnh có quy định: 

“Bảo lãnh ngân hàng” là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo 

lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho 

khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ đã cam kết bởi bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả 

cho ngân hàng số tiền mà ngân hàng đã trả thay. 

Trong Qui chế bảo lãnh tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009 thì 

“bảo lãnh tín dụng” là việc bên thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên 

nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo 

lãnh) nếu đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ. 

Như vậy, nghĩa vụ bảo lãnh thường gắn liền với một nghĩa vụ chính khác (như 

nghĩa vụ cho vay, thanh toán…) cam kết bảo lãnh bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ 

chính đó.  

1.2. Hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng 

Hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng được thể hiện thông qua hàng loạt các chỉ 

tiêu cả về mặt kinh tế và về mặt xã hội của hoạt động bảo lãnh vay vốn. Hoạt động bảo 

lãnh tín dụng phải thực sự hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục các phương án sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp cải 

thiện được tình hình tài chính so với hiện tại và đảm bảo trả nợ theo đúng tiến độ đã ký 

kết trong hợp đồng tín dụng với NHTM. 

- Chỉ tiêu doanh số bảo lãnh phát sinh trong năm 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản bảo lãnh phát sinh trong năm. Nếu dư nợ 

bảo lãnh phát sinh trong năm rất cao nhưng chủ yếu là những món bảo lãnh có mức độ 

rủi ro cao, khả năng ngân hàng trả nợ thay cho khách hàng là rất lớn thì có thế kết luận 

hoạt động bảo lãnh không phát triển. Hoạt động bảo lãnh được cho là phát triển khi 

doanh số bảo lãnh phát sinh qua các năm có xu hướng tăng đều với những bảo lãnh có 

giá trị lớn, mức độ rủi ro thấp. 

- Chỉ tiêu liên quan đến nợ quá hạn 

                        Tỷ lệ bảo lãnh quá hạn = 
Dư nợ bảo lãnh quá hạn 

Tổng dư nợ bảo lãnh đến hạn 

 

                         Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi = 
Nợ quá hạn trên một năm 

Tổng dư nợ bảo lãnh đến hạn 
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- Khả năng đáp ứng yêu cầu và thu hút khách hàng 

 Khả năng đáp ứng nhu cầu và thu hút khách hàng thể hiện ở mức phí phù hợp, 

chi phí nghiệp vụ thấp, mức độ an toàn, thủ tục nhanh chóng, đa dạng hoá các loại hình 

bảo lãnh…Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào uy tín với khách hàng. Nếu ngân hàng bảo 

lãnh giữ được uy tín trong giao dịch sẽ thu hút các khách hàng ngày càng đến với mình 

nhiều hơn. 

- Số khách hàng đăng ký dịch vụ bảo lãnh 

Số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ bảo lãnh của một ngân hàng tăng hay giảm 

phản ánh phần nào sự phát triển của hoạt động bảo lãnh chưa cần tính toán đến doanh 

thu từ các hợp đồng mang lại. Sự biến động tăng, giảm số lượng khách hàng đăng ký bảo 

lãnh phản ánh hiệu quả hoạt động của chiến lược mở rộng, giới thiệu về dịch vụ bảo lãnh 

của ngân hàng, phản ánh uy tín của ngân hàng theo đánh giá của khách hàng và phản ánh 

quy mô của  hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng.  

2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HOÁ 

2.1. Hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá được thành lập theo 

Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày 01/7/2006 của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh NHPT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá có trụ sở tại số 44A - Đại 

lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá là đơn vị 

trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Phát 

triển hiện nay là: 

- Được huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện tín 

dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của nhà nước theo quy định của Chính phủ. 

- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển như cho vay đầu tư phát triển, 

hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư. 

- Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu như cho vay xuất khẩu, bảo lãnh tín 

dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 

- Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, 

cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước 

thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Ngân hàng Phát triển với các tổ chức ủy thác. 

- Thực hiện việc cho vay đối với nền kinh tế theo các chương trình, nhiệm vụ của 

Chính phủ giao như: cho vay các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên, cho vay hỗ trợ 

trợ cấp mất việc làm, cho vay các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất – 

kinh doanh… theo sự chỉ đạo của Chính phủ. 

- Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn tại các NHTM… 
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2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá  

2.2.1. Thực trạng hiệu quả bảo lãnh tín dụng tại NHPT Việt Nam – Chi nhánh 

Thanh Hoá 

Ngày 21 tháng 01 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 

14/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn của 

NHTM. Ngay sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn của NHPT, Chi nhánh NHPT Thanh Hoá đã 

tổ chức tuyên truyền, phối hợp tốt với các NHTM trên địa bàn trong công tác thẩm định 

năng lực điều hành, khả năng tài chính và uy tín của các chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng. 

Trong 2 năm 2009, 2010, công tác bảo lãnh tín dụng đã thu được kết quả bước đầu như sau:  

 * Chỉ tiêu doanh số bảo lãnh phát sinh: 

- Năm 2009: giá trị bảo lãnh là 27.650 triệu đồng, trong đó gồm 13 doanh nghiệp 

được bảo lãnh vay vốn, cụ thể: 

+ Bảo lãnh cho 1 dự án đầu tư: 400 triệu đồng. 

+ Bảo lãnh cho 15 phương án sản xuất – kinh doanh: 27.250 triệu đồng.  

- Năm 2010: Doanh số bảo lãnh là 13 Phương án SX – KD có 6 doanh nghiệp được 

bảo lãnh vay vốn, giá trị bảo lãnh là 45.700 triệu đồng. 

Nghiệp vụ bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn tại NHTM của Chi nhánh NHPT 

đã phần nào tháo gỡ được khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có quy mô 

nhỏ, và vừa trên địa bàn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khi doanh nghiệp không 

đủ năng lực tài chính, không đủ tài sản thế chấp để vay vốn tại NHTM.  

Doanh số bảo lãnh tín dụng trong các năm 2009, 2010 tại chi nhánh  

NHPT Thanh Hoá 

Đơn vị:  triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2009 Năm 2010 

Số tiền % Số tiền % 

Tổng doanh số  bảo lãnh  27650 100 45700 100 

Bảo lãnh dự án đầu tư 400 1,45 0 0 

Bảo lãnh phương án SX– KD 27250 98,55 45700 100 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo lãnh tín dụng, phòng tín dụng NHPTVN - Chi nhánh TH) 

Qua bảng số liệu trên, chúng ta thấy, doanh số bảo lãnh năm 2010 tăng 18.050 

triệu đồng so với năm 2009 (tương ứng tăng 65,28%). Chính sách bảo lãnh tín dụng tuy 

mới được thực thi trong 2 năm vừa qua, nhưng doanh số năm sau cao hơn hẳn so với 
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doanh số năm trước. Điều này cũng thể hiện những nỗ lực, phấn đấu của Chi nhánh 

NHPT Thanh Hoá trong việc tuyên truyền, quảng bá, thực hiện chủ trương chính sách 

của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp có thể tiếp 

cận với chính sách ưu đãi của Nhà nước ngày càng nhiều hơn. Với những bước khởi đầu 

đáng khích lệ như vậy, hy vọng chính sách bảo lãnh tín dụng thực sự phát huy được hiệu 

quả trong những năm sắp tới. 

Biểu đồ 1: Doanh số bảo lãnh tín dụng các năm 2009, 2010 tại chi nhánh NHPT 
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Như vậy, tại Chi nhánh NHPT Thanh Hoá: trong hai năm 2009, 2010 doanh số 

bảo lãnh chủ yếu là bảo lãnh cho phương án sản xuất – kinh doanh của các doanh 

nghiệp, còn hình thức bảo lãnh dự án đầu tư rất ít và hầu như không có. Năm 2009, Chi 

nhánh bảo lãnh một món (trị giá 400 triệu đồng), tỷ trọng của nó chỉ chiếm có 1,45% 

trong tổng doanh số bảo lãnh. Sang năm 2010, hình thức bảo lãnh này không hề có một 

hồ sơ nào xin bảo lãnh được Chi nhánh chấp thuận. Đây là điều dễ hiểu, bởi vì công tác 

thẩm định dự án đầu tư rất chặt chẽ. Doanh nghiệp có hồ sơ xin bảo lãnh vay vốn cho dự 

án đầu tư đều phải trải qua sự thẩm định của hai ngân hàng, đó là: NHPT và NHTM. Mặt 

khác, dự án đầu tư có thời gian thực hiện dài hơn so với phương án sản xuất – kinh doanh, 

thời gian thu hồi vốn đầu tư lâu hơn, rủi ro nhiều hơn. Còn về phía doanh nghiệp thì năng 

lực lập hồ sơ dự án đầu tư còn nhiều yếu kém, dự án đầu tư có khả thi không cao nên 

không thuyết phục được các ngân hàng chấp thuận cho vay vốn để đầu tư cho dự án. 

Biểu đồ 2. Doanh số loại hình bảo lãnh tín dụng tại chi nhánh NHPT Thanh Hóa 

trong các năm 2009, 2010 
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Theo biểu đồ này, hầu như tại Chi nhánh chỉ có nghiệp vụ bảo lãnh cho phương 

án sản xuất – kinh doanh, còn nghiệp vụ bảo lãnh cho dự án đầu tư gần như không có. 

Như vậy, Chi nhánh NHPT Thanh Hoá cần sớm có các giải pháp phù hợp để khai thác 

loại hình bảo lãnh dự án đầu tư cho các doanh nghiệp. Tỉnh Thanh Hoá là một địa bàn 

đông dân, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là chủ trương 

của tỉnh đang tập trung xây dựng các khu công nghiệp Lễ Môn, Nghi Sơn làm trọng 

điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư đã được 

chính quyền tỉnh đưa ra, đây là một môi trường thuận lợi cho các dự án đầu tư tập trung 

vào 2 khu công nghiệp này. Ngoài ra tỉnh còn khuyến khích doanh nghiệp phát triển 

những dự án đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế vào các ngành dịch vụ chế biến 

nông, lâm, thuỷ hải sản. Đây là một môi trường tốt cho các doanh nghiệp thiết lập các dự 

án đầu tư khả thi và các NHTM cho vay thông qua hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh 

NHPT. Chi nhánh nên kết hợp với các NHTM trên địa bàn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 

trong khâu lập dự án đầu tư để nâng cao doanh số bảo lãnh cho hình thức này hơn nữa. 

* Chỉ tiêu liên quan đến nợ quá hạn 

Trong 2 năm vừa qua Chi nhánh không phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho 

khách hàng, Chi nhánh không có nợ quá hạn. Duy nhất có một trường hợp doanh nghiệp 

Duy Hải sản xuất – kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ trong năm 2010, NHTM đề nghị 

Chi nhánh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nhưng trong quá trình kiểm tra, xác minh lại, Chi 

nhánh đã từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vì doanh nghiệp Duy Hải đã sử dụng vốn 

vay không đúng mục đích. Tuy nhiên, doanh nghiệp Duy Hải cũng đã thực hiện được 

nghĩa vụ tra nợ đối với NHTM, do đó không xảy ra rủi ro đối với cả NHTM và Chi nhánh.  

* Khả năng đáp ứng yêu cầu và thu hút khách hàng 
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Khi có chính sách bảo lãnh tín dụng của Chính phủ ra đời, NHPT đã kịp thời 

hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho các cán bộ, nhân viên ngân hàng đồng thời tuyên 

truyền, quảng bá chính sách này đến các doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hoá. Do đó, Chi 

nhánh đã nắm bắt được yêu cầu của khách hàng nên khả năng đáp ứng yêu cầu đó tương 

đối cao: Đến với chi nhánh NHPT Thanh Hoá, khách hàng được hướng dẫn nhiệt tình 

các bước thực hiện, thủ tục đề nghị phát hành bảo lãnh diễn ra nhanh chóng. Chi phí hợp 

lý và luôn giữ chữ tín với khách hàng nên trong các năm 2009, 2010 lượng hồ sơ khách 

hàng yêu cầu bảo lãnh ngày càng nhiều so với các Chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác 

(điều này đã được đánh giá trong toàn hệ thống NHPT). Dịch vụ bảo lãnh cho doanh 

nghiệp vay vốn  tại các NHTM đã góp phần nâng cao lợi nhuận và uy tín của Chi nhánh 

trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thực hiện các chủ trương của Chính phủ 

trong việc khôi phục, phát triển nền kinh tế.  

* Số khách hàng đăng ký dịch vụ bảo  lãnh 

Theo báo cáo của Phòng tín dụng thì số khách hàng đăng ký dịch vụ bảo lãnh tại 

Chi nhánh NHPT Thanh Hoá rất nhiều nhưng rất ít doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện 

để được bảo lãnh vay vốn tại NHTM khác trên địa bàn và Chi nhánh chỉ từ chối hồ sơ 

xin bảo lãnh mà không thống kê cụ thể số khách hàng đăng ký dịch vụ bảo lãnh vay vốn. 

2.2.2. Đánh giá hiệu quả thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá 

* Những kết quả đạt được: 

- Doanh số thực hiện bảo lãnh của Chi nhánh năm sau cao hơn năm trước. Đây là 

thành tích của Chi nhánh trong việc triển khai nghiệp vụ bảo lãnh trên địa bàn một tỉnh 

rộng đến các doanh nghiệp. Mặt khác doanh số thực hiện bảo lãnh tăng cũng góp phần 

làm tăng thu nhập của Chi nhánh, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống NHPT. 

- Trong quá trình thực hiện bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp, Chi nhánh 

luôn triển khai, đôn đốc nhắc nhở cán bộ nghiệp vụ thực hiện đúng qui trình bảo lãnh, 

không để xảy ra tình trạng Chi nhánh phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho các doanh 

nghiệp và tình trạng nợ quá hạn đối với các doanh nghiệp được bảo lãnh. 

- Với một đội ngũ cán bộ, nhân viên không nhiều; song song với việc thực hiện 

các nhiệm vụ khác của Chính phủ giao, nhưng Chi nhánh đã bố trí nguồn nhân lực hợp 

lý để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng; hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhanh chóng 

tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

- Chi nhánh đã tổ chức, phối hợp với các sở, ban, ngành như: Sở Tài chính, Sở 

Lao động thương binh xã hội, Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư…trong việc tuyên 

truyền chính sách bảo lãnh tín dụng đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 
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* Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế: 

 - Những hạn chế: 

 Số lượng hồ sơ được chấp thuận bảo lãnh cũng như doanh số bảo lãnh còn rất ít 

so với nhu cầu xin được bảo lãnh của các doanh nghiệp trong tỉnh và số món bảo lãnh 

còn có xu hướng giảm dần trong năm 2010. 

Về khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng: số lượng hồ sơ xin bảo lãnh nhiều 

nhưng khả năng đáp ứng của Chi nhánh còn hạn chế. 

Số khách hàng đăng ký dịch vụ bảo lãnh ngày càng giảm, cụ thể là năm 2009 có 

13 doanh nghiệp được chấp thuận bảo lãnh nhưng đến năm 2010 chỉ có 6 doanh nghiệp. 

Loại hình doanh nghiệp được bảo lãnh chưa đa dạng. Trong các loại hình doanh nghiệp 

được bảo lãnh thì chỉ có loại hình công ty TNHH chiếm đa số.  

Khâu thẩm định hồ sơ bảo lãnh vay vốn theo qui chế bảo lãnh vay vốn rất chặt 

chẽ và phải được sự thẩm định của cả hai ngân hàng: NHTM và NHPT nên ít rủi ro cho 

Chi nhánh trong khi đó các doanh nghiệp lại gặp khó khăn trong việc đáp ứng điều kiện 

để được bảo lãnh vay vốn. 

- Nguyên nhân của những hạn chế 

 Khó khăn vướng mắc trong công tác bảo lãnh tín dụng là do một số nguyên nhân 

chủ yếu sau:  

+ Những nguyên nhân thuộc về phía các doanh nghiệp 

 Đối với các doanh nghiệp, HTX do năng lực và trình độ quản trị kinh doanh còn 

hạn chế, dẫn tới việc chưa xây dựng được kế hoạch, phương án SX – KD có hiệu quả; 

công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính chưa đáp ứng đúng qui định, dẫn tới 

việc xúc tiến hồ sơ vay vốn còn nhiều lúng túng, bất cập.  

Các doanh nghiệp vẫn còn tình trạng nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, nợ các 

tổ chức kinh tế, nợ thuế; mặc dù có nhu cầu bảo lãnh vay vốn để tiếp tục SX – KD 

nhưng không đủ điều kiện để được bảo lãnh, nên doanh nghiệp không tiếp cận với cơ 

chế bảo lãnh này. 

 Đối với các doanh nghiệp mới hoạt động, các doanh nghiệp chưa có quan hệ tín 

dụng với NHTM thường khó khăn trong việc tìm được ngân hàng chấp thuận cho vay có 

bảo lãnh của NHPT. 

+ Những nguyên nhân thuộc về NHPT 

Hiện tại NHPT mới thực hiện bảo lãnh theo phương thức cho vay từng lần trong 

khi đó các NHTM chủ yếu cho vay theo hạn mức do rất khó khăn trong việc phối hợp 

với NHTM để thực hiện bảo lãnh;  
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 NHPT có các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó cơ chế bảo lãnh thay đổi, thủ 

tục để doanh nghiệp được bảo lãnh và được NHPT chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

phức tạp cũng hạn chế đến công tác bảo lãnh, các doanh nghiệp có tâm lý ngần ngại trong 

việc đề nghị bảo lãnh do thủ tục hồ sơ nhiều, thời gian xét cấp bảo lãnh chậm… 

Mặt khác, trong văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng của 

NHPT thì doanh nghiệp phải dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay được bảo lãnh để 

làm tài sản thế chấp, tuy nhiên những doanh nghiệp này đang gặp khó khăn về điều kiện 

để được bảo lãnh, không có đủ tài sản thế chấp cho khoản vay tại NHTM, do đó điều 

kiện này khiến các doanh nghiệp không có đủ tài sản để đảm bảo cùng một lúc cho cả 

NHPT và NHTM. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp không 

đủ điều kiện để được bảo lãnh vay vốn. 

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

BẢO LÃNH TÍN DỤNG TẠI NHPT VIỆT NAM – CHI  NHÁNH THANH HÓA 

Qua kết quả phân tích trên, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động bảo 

lãnh tín dụng, Chi nhánh NHPT Thanh Hóa nên thực hiện một só giải pháp sau: 

3.1. Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ cho khách hàng 

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách bảo lãnh tín dụng của Chi nhánh 

nên theo hướng hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo lãnh cho NHPT. Qui trình nghiệp vụ 

bảo lãnh phải đơn giản, gọn nhẹ để thu hút được các doanh nghiệp, các NHTM và “cởi 

trói” cho chính NHPT. Các thủ tục, qui trình nghiệp vụ mới nên đi theo hướng đơn giản 

hoá các nội dung và giảm bớt số lượng hồ sơ, giấy tờ mà doanh nghiệp phải lập.  

3.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định bảo lãnh tín dụng 

Quá trình thẩm định cần phải bám sát quy chế, quy trình; cán bộ tín dụng cần 

phải đủ năng lực chuyên môn để đánh giá, phân tích hồ sơ, mức dộ tin cậy của các số 

liệu ban đầu mà doanh nghiệp cung cấp, tư vấn cho doanh nghiệp xác định được định 

hướng, phương án đầu tư rõ ràng, lựa chọn phương án phù hợp với năng lực tài chính. 

Đặc biệt phải tính đúng, tính đủ nhu cầu vốn đầu tư để tránh tình trạng sử dụng vốn vay 

lãng phí, kém hiệu quả. Tư vấn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực lập hồ sơ xin được 

bảo lãnh vay vốn. Mặt khác phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay 

để hạn chế rủi ro.  

3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Thanh Hoá 
Nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng bị giới hạn bởi các quy định của Chính phủ, của 

NHPT Việt Nam, NHNN, do đó chất lượng phục vụ khách hàng của đội ngũ cán bộ sẽ là 

yếu tố hàng đầu giúp Chi nhánh hoạt động có hiệu quả đúng như chính sách của Đảng và 

Nhà nước. Bởi vậy, đào tạo đội ngũ cán bộ là hoạt động cần thiết để nâng cao hiệu quả  
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hoạt động bảo lãnh tín dụng. Công tác đào tạo tập trung nguồn nhân lực của Chi nhánh 

NHPT Thanh Hoá nên tập trung vào các vấn đề chính sau: 

Chú trọng công tác tuyển chọn cán bộ ngay từ giai đoạn đầu.  

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tập trung vào việc nâng cao trình độ, nắm vững các 

văn bản pháp luật và các quy tắc áp dụng trong giao dịch bảo lãnh nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển hoạt động giao dịch với khách hàng. 

 Cử cán bộ, nhân viên đi học tập kinh nghiêm về công tác bảo lãnh tín dụng ở các 

Chi nhánh tỉnh, thành phố khác trong cùng hệ thống. 

3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bảo lãnh tín dụng 
 Hiện nay, Chi nhánh NHPT Thanh Hoá cũng như toàn hệ thống chưa xây dựng 

được trung tâm dữ liệu thông tin về khách hàng, chưa thiết lập được cơ chế công bố 

thông tin đầy đủ về doanh nghiệp, dự án đầu tư, phương án SX – KD... cần được bảo 

lãnh vay vốn của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt thông tin về khách hàng 

khi thẩm định, theo dõi quản lý tín dụng. Mặc dù NHPT là một tổ chức hoạt động ở lĩnh 

vực ngân hàng nhưng lại chưa kết nối thông tin với Trung tâm thông tin tín dụng của 

Ngân hàng Nhà nước (CIC), vì vậy NHPT rất khó nắm bắt các khoản nợ vay của doanh 

nghiệp tại các NHTM khác. 

Mặt khác, hệ thống thanh toán của NHPT chưa chuẩn mực đang bước đầu hoà 

nhập và hoàn thiện, chưa đồng bộ, chưa triển khai hệ thống thanh toán quốc tế nên chưa 

thể kiểm soát được nguồn thu của khách hàng để thu nợ kịp thời. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

công nghệ thông tin còn hạn chế và NHPT chưa xây dựng được bộ máy quản lý rủi ro 

chuyên biệt. Công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro còn nhiều bất cập. 

Công tác xử lý nợ thực hiện chậm và kém hiệu quả. Chính vì vậy, NHPT Việt Nam cần 

phải ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động thẩm định, thanh toán, theo dõi 

thu hồi nợ, quản lý thông tin về khách hàng... để các Chi nhánh trong hệ thống phục vụ 

cho hoạt động bảo lãnh tín dụng cũng như các hoạt động nghiệp vụ khác được tốt hơn. 

  4. KẾT LUẬN 

Chính sách bảo lãnh tín dụng của Chính phủ ra đời là nhằm hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, HTX thoát khỏi tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong và 

ngoài nước. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội của đất 

nước trong gói giải pháp kích cầu của Chính phủ được giao cho NHPT Việt Nam chịu 

trách nhiệm thực hiện. Đối với Chi nhánh NHPT Thanh Hoá mặc dù đã rất nỗ lực trong 

việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao và đã bước đầu được những kết quả rất đáng 

khích lệ. Tuy nhiên để Chi nhánh NHPT Thanh Hoá phát huy hết tiềm năng, khai thác 

hết lợi thế của mình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền 

kinh tế trong thời gian tới thì cần phải hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh 

tín dụng tại Chi nhánh. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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SOLUTIONS TO ENHANCE THE EFICIENCY OF CREDIT 

GUARANTEE AT VIETNAM DEVELOPMENT BANK – THANH 

HOA BRANCH 

ABSTRACT 

  In the context of the economy affected by the global economic and financial 

crisis, small and medium enterprises really need loans from commercial bank in order to 

implement their responsibilities to the State, unemployment aids, insurance payment, etc. 

Due to this reality, Vietnam Development Bank – Thanh Hoa Branch has carried out 

credit guarantee for enterprises in accordance with the Regulations of Government. 

However, it is very dificult for approach the credit guarantee policy of development bank 

as well as loans from commercial bank. The paper stadies the fundamentals of credit 

guarantee and proposes major solutions to enhance the efficiency of credit guarantee 

activities at Vietnam Development Bank – Thanh Hoa Branch 

 


