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TÓM TẮT
Bài viết đề cập tầm quan trọng của kỹ năng sống đối với học sinh cũng như kỹ
năng mềm đối với sinh viên và người lao động trong xã hội hiện đại. Từ đó tác giả
đã đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Đồng Nai: 1) Xác định những kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh ở các vùng,
miền trong tỉnh Đồng Nai. 2) Cần tổ chức những bài học chuyên biệt về kỹ năng
sống cho học sinh. 3) Tích hợp triệt để giáo dục kỹ năng sống qua dạy học và qua
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp/ hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 4) Quan tâm
giáo dục kỹ năng sống qua các tình huống trong đời sống nhà trường, gia đình, xã
hội. 5) Khuyến khích học sinh tìm kiếm sự giúp đỡ qua tham vấn/ tư vấn trong nhà
trường hoặc dịch vụ tham vấn. 6) Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng kế hoạch
và giám sát hỗ trợ quá trình thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Đồng thời tác giả cũng
đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên bao
gồm: 1) Xác định những kỹ năng mềm cần giáo dục cho sinh viên và đưa vào chuẩn
đầu ra của ngành đào tạo. 2) Tổ chức dạy những kỹ năng mềm cốt lõi cần thiết cho
sinh viên. 3) Tích hợp triệt để giáo dục kỹ năng mềm qua dạy học và qua hoạt động
ngoại khóa, thực hành, thực tập nghề. 4) Thông qua các loại hình hoạt động của
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 5) Quan tâm giáo dục kỹ năng mềm qua các tình
huống trong quá trình học tập và trong đời sống nhà trường. 6) Khuyến khích sinh
viên tìm kiếm sự giúp đỡ qua tham vấn/ tư vấn từ dịch vụ tham vấn.
Từ khóa: Kỹ năng sống, kỹ năng mềm, biện pháp giáo dục
thân trong những tình huống của cuộc
1. Tầm quan trọng của giáo dục
sống hằng ngày [1].
kỹ năng sống, kỹ năng mềm
Có người quan niệm kỹ năng sống
và kỹ năng mềm là hai thuật ngữ tương
đồng nhau, nhưng cũng có quan niệm
kỹ năng mềm có nội hàm hẹp hơn kỹ
năng sống. Trong khi kỹ năng sống hàm
chứa các nhóm kỹ năng: nhận biết và
sống với chính mình; nhận biết và sống
với người khác; ra quyết định và giải

1.1. Kỹ năng sống và kỹ năng mềm
Kỹ năng sống là năng lực mang
tính tâm lý xã hội giúp con người ứng
phó được với những thách thức trong xã
hội hiện đại bao gồm kỹ năng về giao
tiếp để tương tác hiệu quả với người
khác và giải quyết có hiệu quả những
vấn đề gặp phải; kỹ năng quản lý bản
1
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quyết vấn đề thì kỹ năng mềm chỉ hàm
chứa nhóm kỹ năng thứ hai và thứ ba.
Ngoài ra, khi nói đến kỹ năng mềm
người ta còn nói đến cả những kỹ năng
tổ chức…
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hội bền vững. Vì vậy chương trình
Hành động Dakar đã yêu cầu mỗi quốc
gia cần đảm bảo người học tiếp cận
chương trình giáo dục kỹ năng sống
(mục tiêu 3) và đánh giá chất lượng
giáo dục cần đánh giá kỹ năng sống của
người học (mục tiêu 6) [2].

Thuật ngữ kỹ năng sống thường
được dùng cho mọi đối tượng từ trẻ đến
già, còn thuật ngữ kỹ năng mềm thường
dùng cho đào tạo nghề và đối tượng là
sinh viên. Bên cạnh những kỹ năng
cứng (hard skills) với nghĩa là những
kỹ năng nghề nghiệp thì sinh viên,
người lao động rất cần những kỹ năng
mềm (soft skills).

Trên thực tế, giảng viên và giáo
viên ở Đồng Nai đã triển khai giáo dục
kỹ năng sống cho người học, nhưng kết
quả còn hạn chế.
Ngân hàng Thế giới gọi thế kỷ XXI
là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ
năng - skills based economy [3]. Các
nhà khoa học trên thế giới cho rằng để
thành công trong cuộc sống thì kỹ năng
mềm chiếm 85%, kỹ năng cứng (trí tuệ
logic) chỉ chiếm 15% [4]. Theo đó, trên
thế giới đã có những nghiên cứu về
những kỹ năng cơ bản giúp con người
thành công.

1.2.Vai trò của kỹ năng sống và kỹ
năng mềm trong xã hội hiện đại
Xã hội hiện đại có sự thay đổi toàn
diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và lối
sống với tốc độ nhanh đã làm nảy sinh
những vấn đề mà trước đây con người
chưa gặp, chưa trải nghiệm, chưa phải
ứng phó, đương đầu. Có quan điểm cho
rằng, trong xã hội hiện đại, nếu con
người có kiến thức, có thái độ tích cực
mới đảm bảo 50% sự thành công, 50%
còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc
sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống.
Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện
những hành vi mang tính xã hội tích
cực, quản lý được bản thân, có những
quyết định hợp lý. Do đó kỹ năng sống
góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng
cao chất lượng cuộc sống cá nhân, đồng
thời kỹ năng sống góp phần giảm thiểu
tệ nạn xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã

Bộ Lao động Hoa Kỳ (The U.S.
Department of Labor) và Hiệp hội
Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ (The
American Society for Training and
Development) gần đây đã thực hiện
nghiên cứu về các kỹ năng cơ bản
trong công việc và đưa ra 13 kỹ năng
cần thiết cơ bản nhất giúp con người
thành công: 1) Kỹ năng học và tự học
(Learning to learn); 2) Kỹ năng lắng
nghe (Listening skills); 3) Kỹ năng
thuyết trình (Oral communication
skills); 4) Kỹ năng giải quyết vấn đề
(Problem solving skills); 5) Kỹ năng
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tư duy sáng tạo (Creative thinking
skills); 6) Kỹ năng quản lý bản thân
và tinh thần tự tôn (Self esteem); 7)
Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực
làm việc (Goal setting/ motivation
skills); 8) Kỹ năng phát triển cá nhân
và sự nghiệp (Personal and career
development skills); 9) Kỹ năng giao
tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ
(Interpersonal skills) 10) Kỹ năng làm
việc đồng đội (Teamwork); 11) Kỹ
năng đàm phán (Negotiation skills);
12) Kỹ năng tổ chức công việc hiệu
quả (Organizational effectiveness);
13) Kỹ năng lãnh đạo bản thân
(Leadership skills) [5].
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8) Kỹ năng công nghệ (Technology
skills) [6].
Bộ Phát triển Nguồn nhân lực và Kỹ
năng Canada cũng đưa ra danh sách các
kỹ năng cần thiết cho người lao động
trong thế kỉ XXI (Employability Skills
2000+) như sau: 1) Kỹ năng giao tiếp
(Communication); 2) Kỹ năng giải
quyết vấn đề (Problem solving); 3) Kỹ
năng tư duy và hành vi tích cực
(Positive attitudes and behaviours); 4)
Kỹ năng thích ứng (Adaptability); 5)
Kỹ năng làm việc với con người
(Working with others); 6) Kỹ năng
nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán
(Science, technology and mathematics
skills) [7].

Hội đồng Kinh doanh Úc và Phòng
Thương mại Công nghiệp Úc với sự
bảo trợ của Bộ Giáo dục, Đào tạo và
Khoa học và Hội đồng Giáo dục quốc
gia Úc đã xuất bản sách Kỹ năng hành
nghề cho tương lai (năm 2002). Cuốn
sách cho thấy các kỹ năng và kiến thức
mà người sử dụng lao động yêu cầu bắt
buộc phải có gồm: 1) Kỹ năng giao
tiếp (Communication skills); 2) Kỹ
năng làm việc đồng đội (Teamwork
skills); 3) Kỹ năng giải quyết vấn đề
(Problem solving skills); 4) Kỹ năng
sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and
enterprise skills); 5) Kỹ năng lập kế
hoạch và tổ chức công việc (Planning
and organising skills); 6) Kỹ năng quản
lý bản thân (Self-management skills);
7) Kỹ năng học tập (Learning skills);

Cơ quan chứng nhận chương trình
và tiêu chuẩn của Anh cũng đưa ra danh
sách các kỹ năng quan trọng bao gồm:
1) Kỹ năng tính toán (Application of
number); 2) Kỹ năng giao tiếp
(Communication); 3) Kỹ năng tự học và
nâng cao năng lực cá nhân (Improving
own learning and performance); 4) Kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền
thông
(Information
and
communication technology); 5) Kỹ
năng giải quyết vấn đề (Problem
solving); 6) Kỹ năng làm việc với người
khác (Working with others) [5]. Cục
Phát triển lao động Singapore đã thiết
lập hệ thống các kỹ năng hành nghề
gồm 10 kỹ năng: 1) Kỹ năng công sở và
tính toán (Workplace literacy &
numeracy); 2) Kỹ năng sử dụng công
3
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nghệ thông tin và truyền thông
(Information
&
communications
technology); 3) Kỹ năng giải quyết vấn
đề và ra quyết định (Problem solving &
decision making); 4) Kỹ năng sáng tạo
và mạo hiểm (Initiative & enterprise); 5)
Kỹ năng giao tiếp và quản lý các mối
quan hệ (Communication & relationship
management); 6) Kỹ năng học tập suốt
đời (Lifelong learning); 7) Kỹ năng tư
duy mở toàn cầu (Global mindset); 8)
Kỹ năng tự quản lý bản thân (Selfmanagement); 9) Kỹ năng tổ chức công
việc (Workplace-related life skills), 10)
Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức
khỏe (Health & workplace safety) [5].
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management) và tinh thần tự tôn (Self
esteem); 8) Kỹ năng lãnh đạo bản thân
(Leadership skills).
2. Biện pháp nâng cao chất lượng
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Đồng Nai
2.1. Xác định những kỹ năng sống
cần giáo dục cho học sinh ở các vùng,
miền của tỉnh Đồng Nai
Kỹ năng sống mà mỗi người cần có
gắn chặt với bối cảnh mà người đó đang
sống, vì chính môi trường sống quy
định những thách thức mà mỗi người
phải có năng lực ứng phó. Vì vậy kỹ
năng sống cần có của học sinh sống ở
những vùng, miền khác nhau không
giống nhau. Cơ sở xác định những kỹ
năng sống cần có của học sinh là: 1)
Những thách thức đặt ra, nguy cơ rủi ro
ẩn chứa trong môi trường các em đang
sống và học tập; 2) Đặc điểm tâm lý xã hội của lứa tuổi học sinh có thể nảy
sinh những vấn đề có nguy cơ nào? 3)
Những kỹ năng sống nào các em đang
thiếu nên có thể dẫn đến những hậu quả
đáng tiếc?

Trong số những kỹ năng cần đào
tạo cho người lao động ở một số nước
kể trên ngoài những kỹ năng công cụ,
thuộc lĩnh vực nhận thức như kỹ năng
tự học - học tập suốt đời, kỹ năng tính
toán; kỹ năng công nghệ và truyền
thông… đa phần là những kỹ năng
mềm, kỹ năng sống thuộc về năng lực
tâm lý - xã hội giúp con người sống
hiệu quả và thích ứng trong xã hội hiện
đại. Những kỹ năng sống/ kỹ năng mềm
được quan tâm giáo dục ở nhiều nước
là: 1) Kỹ năng giải quyết vấn đề; 2) Tư
duy sáng tạo; 3) Kỹ năng đặt mục tiêu/
tạo động lực làm việc; 4) Kỹ năng lập
kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;
5) Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập
quan hệ (Interpersonal skills); 6) Kỹ
năng làm việc đồng đội (Teamwork); 7)
Kỹ năng tự quản lý bản thân (Self-

Những kỹ năng sống cần giáo dục
cho các em có thể là những kỹ năng
sống cốt lõi (generic life skills) như: tự
nhận thức bản thân; xác định giá trị;
xác định mục tiêu; kiểm soát cảm xúc;
giao tiếp hiệu quả; kiên định trước áp
lực của người khác; thương lượng;
thuyết phục; tư duy phê pháp; tư duy
sáng tạo; ra quyết định và giải quyết
4
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vấn đề… đồng thời cả những kỹ năng
sống gắn với bối cảnh (life skills in
context) mà thực chất là vận dụng các
kỹ năng sống cốt lõi giải quyết các vấn
đề của cuộc sống như: kỹ năng bảo vệ
sức khỏe sinh sản; kỹ năng phòng tránh
bạo lực học đường; kỹ năng phòng
tránh các chất gây nghiện; kỹ năng
phòng tránh bị lừa gạt; kỹ năng phòng
tránh nghiện game; kỹ năng phòng
tránh các tệ nạn xã hội khác…
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nhà trường có thể dựa trên nhu cầu của
học sinh và cha mẹ tổ chức giáo dục kỹ
năng sống cho các em dưới hình thức
sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi 2 hoặc
ngày nghỉ. Trong chương trình giáo dục
phổ thông đổi mới, giáo dục kỹ năng
sống được quan tâm đưa vào nội dung
môn Giáo dục lối sống (ở Tiểu học) và
môn Giáo dục công dân (ở THCS),
nhưng vẫn cần sử dụng thêm thời lượng
của giờ sinh hoạt lớp để tổ chức giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh. Giáo
viên chủ nhiệm nên chỉ sử dụng 15-20
phút cho sơ kết tuần và thông qua kế
hoạch tuần sau, còn lại dành thời gian
cho giáo dục kỹ năng sống. Bởi vì nếu
chỉ tích hợp giáo dục kỹ năng sống qua
dạy học hoặc hoạt động trải nghiệm thì
cũng khó nắm được kỹ năng sống đó là
gì, cách/ các bước thể hiện kỹ năng đó,
mà học sinh chỉ có cơ hội trải nghiệm
để hình thành, củng cố.

Tất nhiên có nhiều kỹ năng sống,
nhưng quỹ thời gian hạn chế nên cần
phải lựa chọn ưu tiên trên cơ sở xác
định được: 1) Những kỹ năng sống nào
cần phải dạy ngay; 2) Những kỹ năng
sống nào cần phải giáo dục; 3) Những
kỹ năng sống nào nên giáo dục cho các
em. Từ đó sẽ có hệ thống các kỹ năng
sống cần giáo dục cho phép lựa chọn
giáo dục kỹ năng sống nào trước, kỹ
năng sống nào sau phù hợp với quỹ thời
gian cho phép.

2.3. Tích hợp triệt để giáo dục kỹ
năng sống qua dạy học và qua hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp/ hoạt
động trải nghiệm sáng tạo

2.2. Cần tổ chức những bài học
chuyên biệt về kỹ năng sống cho học sinh
Để học sinh có thể hiểu thấu đáo
những kỹ năng sống cần phải có để
tránh rủi ro và có thể vận dụng giải
quyết các tình huống, vấn đề của cuộc
sống, cần tổ chức những bài học chuyên
biệt về kỹ năng sống cho các em. Trong
chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành có thể giáo dục kỹ năng sống qua
giờ sinh hoạt lớp, qua môn học có tiềm
năng như Giáo dục công dân… Hoặc

2.3.1. Tích hợp theo tiếp cận nội dung
Nội dung một số môn học, hoạt
động ngoài giờ lên lớp (trong đổi mới
giáo dục phổ thông sắp tới được gọi là
hoạt động trải nghiệm sáng tạo) trong
chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành có tiềm năng giáo dục kỹ năng
sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có
sách hướng dẫn. Do đó khi dạy các môn
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học này giáo viên cần khai thác triệt để
tiềm năng giáo dục kỹ năng sống trong
nội dung từng bài học. Cán bộ quản lý
nhà trường cần chỉ đạo các tổ bộ môn
yêu cầu mỗi giáo viên ngay từ đầu năm
học phải xác định được ma trận tích hợp
kỹ năng sống trong các bài ở từng môn
học để giáo viên đưa vào mục tiêu bài
học và cán bộ quản lý dễ giám sát việc
thực hiện.
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nặng nề, quá tải thêm nội dung các
môn học; ngược lại, do sử dụng các
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích
cực, giáo viên còn lôi cuốn được học
sinh tham gia tích cực vào quá trình
khám phá và lĩnh hội tri thức; làm cho
việc học tập các môn học trở nên
hứng thú, hấp dẫn hơn, thiết thực và
bổ ích hơn đối với học sinh. Vì vậy
lãnh đạo các trường phổ thông cần có
biện pháp động viên, khích lệ giáo
viên đổi mới phương pháp dạy học và
tích hợp giáo dục kỹ năng sống qua
khai thác tiềm năng giáo dục kỹ năng
sống của từng phương pháp.

2.3.2. Tích hợp theo tiếp cận
phương pháp
Trước đây, việc tích hợp các nội
dung giáo dục thường chỉ được thông
qua nội dung môn học. Ngày nay, giáo
dục kỹ năng sống qua dạy học còn được
thực hiện theo cách tiếp cận mới được
UNICEF khuyến khích, đó là sử dụng
các phương pháp và kỹ thuật dạy học
tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho
học sinh được luyện tập, thực hành,
trải nghiệm kỹ năng sống trong quá
trình học tập môn học và hoạt động
ngoài giờ lên lớp hay còn gọi là cách
tiếp cận phương pháp. Theo đó, tất cả
các môn học và hoạt động ngoài giờ
lên lớp (hay hoạt động trải nghiệm sáng
tạo trong chương trình đổi mới) đều có
thể khai thác tiềm năng giáo dục kỹ
năng sống trong các phương pháp, kỹ
thuật dạy học tích cực, đặc biệt qua làm
việc nhóm. Đây là hình thức tổ chức
giáo dục kỹ năng sống được nhiều nước
trên thế giới lựa chọn vì nó tiết kiệm
thời gian, tránh quá tải chương trình
giáo dục. Cách tiếp cận này không làm

2.4. Quan tâm giáo dục kỹ năng
sống qua các tình huống trong đời
sống nhà trường, gia đình, xã hội
Giáo dục kỹ năng sống qua các
tình huống thực trong đời sống nhà
trường, gia đình và ngoài xã hội là
cách giáo dục hiệu quả nhất. Đứng
trước các tình huống, vấn đề nảy sinh
giáo viên và cha mẹ khích lệ các em
kiểm soát cảm xúc để làm chủ bản thân
rồi sử dụng tư duy phản biện và tư duy
sáng tạo để lựa chọn cách giải quyết
vấn đề, cách ứng xử nào là hiệu quả và
tích cực cực nhất, điều đó thể hiện
mình là người có kỹ năng sống.
Giáo dục kỹ năng sống một mặt
hướng đến hình thành và phát triển
năng lực quản lý bản thân, năng lực
giao tiếp, hợp tác và năng lực giải quyết
vấn đề, mặt khác còn phải làm thay đổi
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thói quen, hành vi tiêu cực đã có. Do đó
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà
trường, gia đình, cộng đồng để tạo ra
môi trường đồng thuận khuyến khích sự
thay đổi hành vi tiêu cực của các em.
Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, có
đến gần 60% giáo viên THPT và 76,2%
giáo viên THCS cho rằng một trong
những khó khăn trong giáo dục kỹ năng
sống là thiếu sự phối hợp của gia đình
(xem bảng 1).
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xã hội cũng giúp các em sử dụng kỹ
năng tìm kiếm sự giúp đỡ - một kỹ năng
sống quan trọng đối với con người khi
gặp bế tắc, tránh được những hành động
cảm tính mang tính rủi ro cao.
2.6. Ban Giám hiệu nhà trường
cần xây dựng kế hoạch và giám sát hỗ
trợ quá trình thực hiện giáo dục kỹ
năng sống
Theo kết quả khảo sát của chúng
tôi, có hơn 60% giáo viên THCS, THPT
cho rằng khó khăn trong việc tổ chức
giáo dục kỹ năng sống là “chỉ đạo
chung chung, thiếu hỗ trợ và giám sát
thực hiện” của các cấp quản lý. Chính
vì vậy để giáo viên tự giác thực hiện
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thì
cán bộ quản lý nhà trường cần phải xây
dựng kế hoạch cụ thể để quản lý và hỗ
trợ giáo viên trong quá trình thực hiện.
Quản lý giám sát việc thực hiện của
giáo viên là cần thiết, nhưng hỗ trợ họ
trong quá trình thực hiện sao cho hiệu
quả rất quan trọng. Ban Giám hiệu nhà
trường cần hỗ trợ các điều kiện thực
hiện, đặc biệt là tổ chức bồi dưỡng
nâng cao năng lực cho giáo viên qua
hoạt động dự giờ, chia sẻ kinh
nghiệm, tập huấn… tại trường. Kết
quả khảo sát của chúng tôi ở 6 tỉnh đại
diện cho cả nước thể hiện ở bảng 1 đã
phản ánh những khó khăn chung khi
triển khai giáo dục kỹ năng sống.

2.5. Khuyến khích học sinh tìm
kiếm sự giúp đỡ qua tham vấn/ tư
vấn trong nhà trường hoặc dịch vụ
tham vấn
Trong cuộc sống, đôi khi học sinh
gặp các vấn đề rắc rối, rơi vào tình
trạng stress, bế tắc… dễ có những hành
động, cách giải quyết vấn đề mang tính
tiêu cực; hoặc học sinh thường có
những hành vi không mong đợi thì nên
khuyến khích các em tìm kiếm sự giúp
đỡ từ phòng tư vấn học đường trong
nhà trường, hoặc các trung tâm cung
cấp dịch vụ tham vấn tâm lý. Đến đây,
chuyên gia tham vấn sẽ đặt mình vào vị
trí của các em để thấu hiểu vấn đề và
đưa ra những câu hỏi cho các em sử
dụng tư duy phản biện, suy ngẫm về
vấn đề của bản thân theo chiều hướng
tích cực, tự ra quyết định giải quyết vấn
đề của mình, hoặc thay đổi hành vi. Đây
là cách giáo dục kỹ năng sống theo tiếp
cận cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Việc các
em tiếp cận phòng tư vấn/ tham vấn tâm
lý học đường hoặc dịch vụ này ở ngoài
7
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Bảng 1: Những khó khăn trong việc tổ chức giáo dục giá trị, kỹ năng sống [8]
Giáo viên THPT
STT Nội dung khó khăn

Giáo viên THCS

Số
lượng

Không
(%)

Đồng ý
(%)

Giáo viên chưa nhận
thức được tầm quan
trọng của việc giáo
dục kỹ năng sống

180

58,9

41,1

200

54,5

44,6

Giáo viên chưa phân
biệt được kỹ năng
sống và các kỹ năng
khác trong cuộc sống

180

66,1

33,9

200

53,0

46,0

3

Chưa có chương trình
giáo dục kỹ năng sống

180

41,1

58,9

200

33,2

65,8

4

Chưa có kế hoạch,
thời gian thực hiện

180

60.0

40,0

200

49,0

50,0

5

Giáo viên lúng túng
trong việc tổ chức
giáo dục kỹ năng sống
qua hoạt động ngoài
giờ lên lớp

180

26,7

73,3

200

22,3

76,7

Giáo viên chưa được
tiếp cận với phương
thức tiến hành giáo
dục kỹ năng sống

180

37,2

62,8

200

29,7

69,3

Thiếu trang thiết bị,
cơ sở vật chất, tài liệu
hướng dẫn

180

15,6

84,4

200

25,2

73,8

Chỉ đạo chung chung,
thiếu hỗ trợ và giám
sát thực hiện

180

37,8

62,2

200

38,6

60,4

Thiếu sự phối hợp của
gia đình

180

40,6

59,4

200

22,8

76,2

1

2

6

7

8

9

Số
Không Đồng ý
lượng
(%)
(%)

(Nguồn câu 12. Phiếu hỏi giáo viên THCS và giáo viên THPT)
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Như vậy, để thực hiện được các
biện pháp đã nêu cần giải quyết những
khó khăn trên. Đó chính là những điều
kiện để những biện pháp chúng tôi đề
cập có thể thực hiện được.
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quan trọng mà chưa được tích hợp qua
các môn học, hoặc đã được tích hợp
nhưng chưa đủ đảm bảo sinh viên có
được kỹ năng mềm đó thì xây dựng
chương trình đào tạo kỹ năng mềm từ
2-3 tín chỉ (tùy theo số lượng kỹ năng
mềm cần đào tạo) tự chọn, hoặc tổ chức
dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ để
lôi cuốn sinh viên tham gia. Học kỹ
năng sống hay kỹ năng mềm đều theo
nguyên tắc dựa vào trải nghiệm và học
theo quy mô nhỏ, tối ưu nhất là không
quá 30 người.

3. Biện pháp nâng cao chất lượng
giáo dục kỹ năng sống/ kỹ năng mềm
cho sinh viên
3.1. Xác định những kỹ năng mềm
cần giáo dục cho sinh viên và đưa vào
chuẩn đầu ra của ngành đào tạo
Các ngành đào tạo cần tham khảo
các kỹ năng cần có của người lao động
đã trình bày trong mục 1, kết hợp với
đặc thù của ngành để xác định hệ thống
những kỹ năng mềm cần đào tạo cho
sinh viên để bổ sung vào chuẩn đầu ra.
Dựa vào các yêu cầu trong chuẩn đầu ra
mang tính bắt buộc để giáo viên các bộ
môn tích hợp việc giáo dục kỹ năng
mềm mục tiêu môn học của mình, trong
cả mục tiêu các hoạt động ngoại khóa,
thực hành, thực tập nghề. Chuẩn đầu ra
còn là cơ sở để đánh giá kết quả rèn
luyện kỹ năng mềm của sinh viên sau
từng môn học cũng như cuối khóa khi
tốt nghiệp.

3.3. Tích hợp triệt để giáo dục kỹ
năng mềm qua dạy học và qua hoạt
động ngoại khóa, thực hành, thực
tập nghề
Quá trình tổ chức thực hiện dạy
học, hoạt động thực hành, thực tập nghề
cần phải quán triệt mục tiêu giáo dục kỹ
năng mềm đã được tích hợp. Cần đảm
bảo mối quan hệ chặt chẽ: mục tiêu phải
chi phối phương pháp dạy học hoặc
phương pháp tổ chức hoạt động và cách
đánh giá kết quả. Đồng thời tích hợp
giáo dục kỹ năng mềm theo tiếp cận
phương pháp cần phải quan tâm đến
quá trình hoạt động của sinh viên trong
quá trình tổ chức dạy học, hoạt động
thực hành thực tập. Bởi vì chính trong
quá trình đó các em phải tổ chức công
việc, tương tác hợp tác, lắng nghe, chia
sẻ với nhau, sử dụng tư duy phản biện
và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề…
để hình thành và phát triển kỹ năng
sống, kỹ năng mềm như mong đợi.

3.2. Tổ chức dạy những kỹ năng
mềm cốt lõi cần thiết cho sinh viên
Để sinh viên có được những kỹ
năng mềm cần phải có thì nhà trường
hoặc các ngành đào tạo cần tổ chức giáo
dục kỹ năng mềm cho sinh viên. Trên
cơ sở rà soát xem những kỹ năng mềm
nào có thể được tích hợp qua các bộ
môn, còn lại những kỹ năng mềm nào
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3.4. Thông qua các loại hình
hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên

3.6. Khuyến khích sinh viên tìm
kiếm sự giúp đỡ qua tham vấn/ tư vấn
từ dịch vụ tham vấn

Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên
là các tổ chức của sinh viên. Các tổ
chức này thường tổ chức các loại hình
hoạt động công ích xã hội như: hiến
máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, an
toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã
hội, các chiến dịch mùa hè xanh, sinh
viên thanh lịch… lôi cuốn sinh viên
tham gia. Các loại hình hoạt động này
đều có tiềm năng rèn luyện kỹ năng
mềm cho sinh viên. Vì vậy khi tổ chức
các chường trình, Đoàn Thanh niên và
Hội Sinh viên không chỉ quan tâm đến
kết quả của hoạt động mà còn cần tận
dụng cơ hội để rèn luyện các kỹ năng
mềm cho thành viên của mình trong quá
trình thực hiện.

Đời sống tình cảm, các mối quan
hệ của sinh viên phức tạp, trong khi đó
đa số sinh viên sống xa nhà nên các em
dễ gặp các vấn đề rắc rối, hoặc rơi vào
tình trạng stress, bế tắc hơn so với học
sinh. Vì vậy cần khuyến khích các em
tìm kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm
cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý để
học được những kỹ năng sống cần thiết,
tránh những hành động cảm tính mang
tính rủi ro cao.
4. Kết luận
Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng
mềm cho học sinh và sinh viên là nhiệm
vụ quan trọng nhất thiết phải thực hiện.
Để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm
cho học sinh, sinh viên hiệu quả cần tiếp
cận đồng bộ và tháo gỡ những khó khăn
về: nội dung chương trình, tài liệu; năng
lực giáo viên, quản lý, đánh giá, sự phối
hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội
và các điều kiện thực hiện khác.

3.5. Quan tâm giáo dục kỹ năng
mềm qua các tình huống trong quá trình
học tập và trong đời sống nhà trường
Cũng như giáo dục kỹ năng sống,
giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên
qua các tình huống thực trong đời sống
nhà trường là cách giáo dục hiệu quả
bởi vì đó là vấn đề của chính các em.
Trong đời sống thực tế, các em cũng
gặp các tình huống đa dạng, các vấn đề
cần phải giải quyết, ứng xử. Vì vậy cần
tận dụng những cơ hội này để rèn kỹ
năng mềm/ kỹ năng sống cho các em.

Vì vậy các cấp quản lý giáo dục cần
rà soát lại các điều kiện, tìm hiểu nhu
cầu để có kế hoạch hành động nâng cao
chất lượng giáo dục kỹ năng sống, kỹ
năng mềm cho học sinh, sinh viên.
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MEASURES OF IMPROVING QUALITY OF EDUCATING
LIFE SKILLS FOR DONG NAI STUDENT’S
ABSTRACT
The article addresses the importance of life skills for junior students as well as
soft skills for students and workers in modern society. Since then, the author has
offered solutions to improving the quality of life skills education for Dong Nai
students including 1) Determine which life skills need education for students in the
regions in Dong Nai Province. 2) Need specific lessons in life skills for students. 3)
Integrate life skills education through teaching and through extra-curricular or
internship activities 4) stimulate interest in life skills education through situations in
school, family, and social life 5) give students motivation to seek help through
counseling / counseling in the school or counseling services 6) school administrators
should develop plans and supervise support for the implementation of life skills
education. At the same time, the author also proposed solutions to improve the
quality of soft skills education for students, including: 1) Determine the soft skills
that need to educate students and put in the learning outcomes of the training. 2)
Organize the core soft skills needed for students. 3) Integrate thoroughly soft skills
education through teaching and extracurricular activities, and practice. 4) Through
various types of activities of the Youth Union, Student Union 5) Arouse interest in
soft skills education through situations in the learning process and in school life 6)
Encourage students to seek help through counseling / Consultation.
Keywords: life skills, soft skills, education solutions
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THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN LÀM VIỆC NHÓM KÉM HIỆU QUẢ
CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Phan Thị Hồng Hà1
TÓM TẮT
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến làm việc nhóm kém hiệu quả của sinh viên năm
thứ nhất trường Đại học Đồng Nai. Trong đó các nguyên nhân chủ quan về phía sinh
viên như: nhận thức chưa đúng và chưa đầy đủ về nhóm, thái độ và hành vi làm việc
nhóm chưa tích cực, thiếu tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm, không hợp tác,
lười biếng, thụ động… là nguyên nhân cơ bản, cốt lõi. Vì thế cần có những biện pháp
tác động nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi làm việc nhóm của sinh viên
năm thứ nhất trường Đại học Đồng Nai.
Từ khóa: Kỹ năng làm việc nhóm, nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm là một
1. Đặt vấn đề
trong những kỹ năng quan trọng và cần
Năng lực hợp tác được xem là một
thiết trong quá trình học tập, làm việc
trong những năng lực quan trọng của
cũng như trong cuộc sống. Kỹ năng này
con người trong xã hội hiện đại. Chính
giúp con người có thể hỗ trợ, bổ sung
vì vậy phát triển năng lực hợp tác từ
cho nhau, tạo nên sức mạnh, trí tuệ tập
trong trường học đã trở thành một xu
thể, giúp nhóm vượt qua khó khăn, đem
thế của giáo dục trên thế giới cũng như
lại chất lượng và hiệu quả cao trong quá
ở Việt Nam. Giáo dục và rèn luyện kỹ
trình học tập và làm việc. Ngoài ra kỹ
năng sống cho sinh viên nói chung,
năng làm việc nhóm còn giúp mỗi cá
trong đó có kỹ năng làm việc nhóm là
nhân sống hài hòa, tránh xung đột trong
việc làm cần thiết và đang được chú
mối quan hệ với người khác và với tập
trọng hiện nay tại các trường cao đẳng,
thể. Bên cạnh đó khi làm việc và học
đại học.
tập theo nhóm còn thỏa mãn nhu cầu
giao tiếp (một trong năm nhu cầu cơ
Sinh viên năm thứ nhất là giai
bản của con người theo Tháp nhu cầu
đoạn chuyển giao từ học sinh phổ
của Maslow).
thông lên sinh viên đại học. Các em bắt
đầu làm quen với môi trường học tập
Thực tế trong quá trình giảng dạy và
mới, theo đó hình thức học tập cũng
hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất, tôi
thay đổi nên nhiều em chưa thích nghi
nhận thấy nhiều em chưa có kỹ năng làm
với phương pháp tự học, tự nghiên cứu
việc nhóm. Các em thường thụ động, ỷ
ở đại học. Cụ thể là thiếu kỹ năng tự
lại, đùn đẩy công việc cho nhau, các
học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
nhóm không đưa ra các nguyên tắc khi
quản lý thời gian…
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: honghasp.phan@gmail.com
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đa năng lực tiềm tàng và vai trò của mỗi
cá nhân trong nhóm; xác định rõ trách
nhiệm, quyền hạn của các thành viên
trong nhóm; phát huy tốt vai trò của
trưởng nhóm; đảm bảo công bằng, dân
chủ trong phân phối quyền lợi giữa các
thành viên trong nhóm; phân công và tổ
chức công việc luôn hướng tới mục tiêu
của nhóm.

Vì những lý do trên, tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài “Thực trạng nguyên
nhân làm việc nhóm kém hiệu quả
của sinh viên năm thứ nhất trường
Đại học Đồng Nai”. Trên cơ sở đó đề
xuất các biện pháp nhằm nâng cao
nhận thức, thái độ và hành vi làm việc
nhóm của sinh viên năm thứ nhất của
Nhà trường.

- Nguyên tắc giao tiếp ứng xử trong
nhóm: Tôn trọng lẫn nhau; biết lắng
nghe; tạo sự đồng thuận; chia sẻ trách
nhiệm và hợp tác với tinh thần đồng
đội…[4].

2. Một số khái niệm
Theo từ điển Tiếng Việt, nhóm là
tập hợp những cá thể lại với nhau theo
những nguyên tắc nhất định [1].

Khi làm việc nhóm, với sự tham
gia, phối hợp của các giác quan như: tai
nghe, miệng nói, mắt nhìn, tay hành
động thì việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn.
Đồng thời làm việc nhóm còn giúp sinh
viên hình thành và áp dụng các kỹ năng
sống vào thực tế như: kỹ năng lắng
nghe, thuyết trình, giải quyết vấn đề,
quản lý cảm xúc, quản lý thời gian…

Theo Tâm lý học xã hội, nhóm là
tập hợp những cá nhân thỏa mãn bốn
yếu tố: có từ hai thành viên trở lên; có
thời gian làm việc chung với nhau nhất
định; cùng chia sẻ hay thực hiện chung
một nhiệm vụ hay một kế hoạch để đạt
đến các mục tiêu mà cả nhóm kỳ vọng;
hoạt động theo những nguyên tắc chung
của nhóm [2].
Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng
cá nhân biết chia sẻ trách nhiệm, biết
cam kết và cùng làm việc có hiệu quả với
những thành viên khác trong nhóm [3].

Để có thể làm việc nhóm hiệu quả,
cần vận dụng, phối hợp nhiều kỹ năng
sống khác như: kỹ năng tự nhận thức
bản thân, giao tiếp, xác định nhiệm vụ,
lập kế hoạch, đảm nhận trách nhiệm,
lắng nghe tích cực, thể hiện sự cảm
thông, ra quyết định, giải quyết mâu
thuẫn, kiên định, kiềm chế cảm xúc,
thuyết trình, quản lý thời gian, tư duy
phê phán…[3].

Khi làm việc nhóm, cần lưu ý một
số nguyên tắc sau:
- Nguyên tắc phân công và tổ chức
công việc trong nhóm: Cần đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản
lý và làm việc nhóm; phân công nhiệm
vụ rõ ràng, phù hợp nhằm phát huy tối

3. Kết quả nghiên cứu
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Để tiến hành nghiên cứu đề tài, tác
giả sử dụng phối hợp các phương pháp
nghiên cứu như: nghiên cứu lý luận,
nghiên cứu thực tiễn (điều tra bằng bảng
hỏi, quan sát, thống kê toán học). Trong
đó, điều tra bằng bảng hỏi là phương
pháp được sử dụng chủ yếu nhằm khảo
sát thực trạng nguyên nhân làm việc
nhóm kém hiệu quả của sinh viên năm
thứ nhất trường Đại học Đồng Nai.
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Người nghiên cứu đã tiến hành
khảo sát ngẫu nhiên 250 sinh viên năm
thứ nhất đang học tại trường Đại học
Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu như sau:
3.1. Nhận thức về nhóm
Tác giả tiến hành khảo sát nhận
thức về nhóm của sinh viên với câu hỏi:
“Thế nào là nhóm?”, kết quả thu được
thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1: Kết quả nhận thức về nhóm
Lựa chọn

Tần số

Tỷ lệ (%)

a. Là tập hợp gồm nhiều người, có thời gian làm việc
chung.

48

19,2

b. Là tập hợp có từ hai người trở lên, làm việc chung với
nhau.

33

13,2

c. Là tập hợp gồm nhiều người, có thời gian làm việc
chung, phân công công việc cho từng người, có sự giúp đỡ,
chia sẻ, hợp tác với nhau.

46

18,4

d. Là tập hợp có từ hai người trở lên, có thời gian làm việc
chung, tuân thủ theo nguyên tắc của nhóm, có sự chia sẻ,
hợp tác, có cùng một mục tiêu.

123

49,2

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Như vậy, có thể khẳng định một
trong những nguyên nhân làm việc nhóm
kém hiệu quả của sinh viên năm thứ nhất
là do nhận thức về nhóm chưa đúng và
đầy đủ. Chỉ có 49,2% sinh viên được
khảo sát nhận thức đúng về khái niệm
nhóm: “Là tập hợp có từ hai người trở
lên, có thời gian làm việc chung, tuân
thủ theo nguyên tắc của nhóm, có sự
chia sẻ, hợp tác, có cùng một mục tiêu.”

Chính vì nhận thức chưa đúng về
khái niệm nhóm nên khi tiến hành làm
việc nhóm, sinh viên năm thứ nhất chưa
có thái độ và hành vi tự giác, tích cực,
chủ động.
3.2. Thực trạng nguyên nhân làm
việc nhóm kém hiệu quả của sinh
viên năm thứ nhất trường Đại học
Đồng Nai
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Bảng 2: Các nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả
Nguyên nhân

Tần
số

Tỷ lệ
(%)

Thứ
bậc

Không hợp tác, không có tinh thần trách nhiệm khi làm
việc nhóm

192

76,8

1

Các thành viên bị phân tâm (do nói chuyện, ăn uống,
sử dụng điện thoại…), mất tập trung khi làm việc
nhóm

160

64,0

2

Thành viên trong nhóm lười biếng, không hoàn thành
nhiệm vụ được phân công

159

63,6

3

Bất đồng ý kiến, không thống nhất ý kiến chung

153

61,2

4

Không phân công công việc rõ ràng trong nhóm

132

52,8

5

Không đặt ra nguyên tắc khi làm việc nhóm

129

51,6

6

Không đúng giờ khi làm việc nhóm

121

48,4

7

Cái tôi quá lớn (bảo thủ, không lắng nghe nhau)

115

46,0

8

Thụ động, thiếu tự giác khi làm việc nhóm

66

26,4

9

Không đoàn kết, chia bè phái trong nhóm

48

19,2

10

Đùn đẩy công việc, phân bì, tỵ nạnh nhau

34

13,6

11

Không biết cách tìm kiếm thông tin, tài liệu để hoàn
thành nhiệm vụ được phân công

23

9,2

12

Nhóm trưởng làm việc theo phong cách áp đặt ý kiến

21

8,4

13

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
trong nhóm không biết việc để làm;
Kết quả nghiên cứu ở bảng 2 cho
“không đặt ra nguyên tắc khi làm việc
thấy: Các nguyên nhân làm việc nhóm
nhóm” (51,6%) ảnh hưởng đến hiệu quả
kém hiệu quả của sinh viên năm thứ
làm việc nhóm; “nhóm trưởng làm việc
nhất được khảo sát phần lớn là nguyên
theo phong cách áp đặt ý kiến” (8,4%)
nhân chủ quan (người tiến hành làm
do đó không phát huy hết năng lực của
việc nhóm), chỉ có một số ít nguyên
các thành viên trong nhóm.
nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu
quả làm việc nhóm như: “Nhóm không
có sự phân công công việc rõ ràng”
(52,8%) nên dẫn đến các thành viên

Nguyên nhân làm việc nhóm kém
hiệu quả được nhiều sinh viên lựa chọn
nhất là “không hợp tác, không có tinh
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thần trách nhiệm khi làm việc nhóm”
(76,8%). Hợp tác, tinh thần trách nhiệm
là nhân tố quan trọng nhất khi học tập
và làm việc theo nhóm. Bởi khi làm
việc nhóm mà không có tinh thần hợp
tác và tinh thần trách nhiệm thì sẽ
không có hiệu quả. Sinh viên năm thứ
nhất chưa nhận thức đúng và đầy đủ về
nhóm nên không có thái độ và hành
động tích cực khi làm việc theo nhóm.
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Theo kết quả khảo sát, “bất đồng ý
kiến, không thống nhất ý kiến chung”
(chiếm 61,2%) và “cái tôi quá lớn (bảo
thủ, không lắng nghe nhau)” (chiếm
46%) là hai trong số những nguyên
nhân dẫn đến làm việc nhóm kém hiệu
quả. Các lý thuyết về nhóm chỉ ra rằng,
làm việc nhóm là đề cao tính tập thể,
hướng đến mục đích chung của nhóm,
mỗi người cần hạn chế cái tôi của mình
để hoàn thành nhiệm vụ chung của cả
nhóm. Nhưng thực tế quan sát sinh viên
làm việc nhóm, tôi nhận thấy vì cái tôi
quá lớn mà các em bảo thủ, tranh cãi,
không lắng nghe nhau, không thống
nhất ý kiến.

Một thực tế trong thời đại bùng nổ
công nghệ thông tin hiện nay là điện
thoại di động có mặt mọi lúc mọi nơi
trong cuộc sống thường ngày của mỗi
người. Khi làm việc nhóm cũng thế.
Chính vì thế điện thoại di động được
coi là vật gây phân tâm khi làm việc
nhóm của sinh viên cùng với việc ăn
uống và nói chuyện. Đây là nguyên
nhân đứng hạng thứ hai khiến làm việc
nhóm kém hiệu quả (64% sinh viên lựa
chọn nguyên nhân “các thành viên bị
phân tâm (do nói chuyện, ăn uống, sử
dụng điện thoại…), mất tập trung khi
làm việc nhóm”).

Thái độ làm việc nhóm của sinh
viên là một trong những yếu tố ảnh
hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc
nhóm. Nhiều sinh viên năm thứ nhất
cho rằng thái độ: “không đúng giờ khi
làm việc nhóm” (48,4%); “thụ động,
thiếu tự giác khi làm việc nhóm”
(26,4%); “không đoàn kết, chia bè phái
trong nhóm” (19,2%); “đùn đẩy công
việc, phân bì, tỵ nạnh nhau” (13,6%) là
những nguyên nhân khiến làm việc
nhóm kém hiệu quả. Thực tế cho thấy,
để làm việc nhóm hiệu quả đòi hỏi mỗi
cá nhân trong nhóm phải làm tròn vai
trò của mình, có kỹ năng quản lý thời
gian, tôn trọng giờ giấc làm việc của
nhóm, tích cực, chủ động, đoàn kết và
có trách nhiệm với nhóm, hoàn thành
nhiệm vụ được giao.

“Thành viên trong nhóm lười biếng,
không hoàn thành nhiệm vụ được phân
công” là nguyên nhân có tỷ lệ lựa chọn
cao thứ ba trong cuộc khảo sát (63,6%).
Qua thực tế giảng dạy và quan sát sinh
viên năm thứ nhất, tôi nhận thấy một số
sinh viên khá thụ động, lười biếng, thờ
ơ trong học tập cũng như tham gia các
hoạt động phong trào. Đây là thực tế
đáng báo động trong việc giáo dục sinh
viên hiện nay.

Bên cạnh đó, khi làm việc nhóm
nếu có thành viên “không biết cách tìm
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kiếm thông tin, tài liệu để hoàn thành
nhiệm vụ được phân công” mà không
nhận được sự trợ giúp, chia sẻ kịp thời
của các thành viên khác trong nhóm thì
cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu
quả làm việc của nhóm.
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hành làm việc nhóm một cách khoa học
để đạt hiệu quả cao. Vì thảo luận nhóm
là hoạt động thường xuyên mà sinh viên
phải làm và đây cũng là cách thức, con
đường nhằm phát huy tính tích cực của
sinh viên trong việc tự học, tự nghiên
cứu và tích lũy kiến thức.

4. Kết luận và kiến nghị

Bên cạnh đó, các giảng viên cần sâu
sát, theo dõi khi các nhóm thảo luận hay
seminar trên lớp và nghiêm khắc hơn
trong việc nhận xét, đánh giá kết quả
làm việc nhóm của sinh viên năm thứ
nhất để tạo lập và hình thành thói quen,
ý thức tự giác, tích cực làm việc theo
nhóm của sinh viên.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến làm
việc nhóm kém hiệu quả của sinh viên
năm thứ nhất trường Đại học Đồng Nai.
Trong đó các nguyên nhân chủ quan về
phía sinh viên như: nhận thức chưa
đúng và chưa đầy đủ về nhóm; thái độ
và hành vi làm việc nhóm chưa tích cực
(thiếu tinh thần trách nhiệm khi làm
việc nhóm, không hợp tác, lười biếng,
thụ động) là nguyên nhân cơ bản, cốt lõi
dẫn đến làm việc nhóm kém hiệu quả.
Bên cạnh đó, còn có một số nguyên
nhân khách quan như: nhóm không đưa
ra các nguyên tắc khi làm việc theo
nhóm; không có sự phân công công việc
rõ ràng; nhóm trưởng làm việc theo
phong cách áp đặt ý kiến…

Cần tổ chức các nhóm nhỏ học tập
vì nhóm nhỏ là môi trường thuận lợi để
sinh viên rèn luyện các kỹ năng sống,
trong đó đặc biệt là kỹ năng làm việc
nhóm. Vì trong một nhóm nhỏ (7-9
người), các thành viên tích cực tham gia
đóng góp ý kiến trong không khí thân
mật, vui vẻ, hợp tác…
Trong mỗi nhóm cần có thủ lĩnh người điều hành nhóm. Người điều
hành nhóm đóng vai trò vô cùng quan
trọng, người này cần phải biết quy luật
phát triển, tình trạng hiện tại của nhóm,
tạo bầu không khí thân mật, tinh thần
hợp tác để làm nổi lên các thành viên
tích cực; cũng như tác động, lôi kéo các
thành viên khác hướng vào việc hoàn
thành nhiệm vụ chung của nhóm. Người
điều hành nhóm có thể do sinh viên
trong nhóm tự đề cử hoặc giảng viên
chỉ định.

Từ thực trạng nghiên cứu trên, tác
giả đề xuất một số kiến nghị sau:
Giảng viên cần tăng cường sử dụng
phương pháp thảo luận nhóm trong các
tiết dạy trên lớp và ngoài giờ lên lớp
nhằm nâng cao nhận thức về nhóm,
giáo dục kỹ năng làm việc nhóm cho
sinh viên. Mặt khác để sinh viên năm
thứ nhất có thể làm việc nhóm tốt, các
giảng viên cần phân tích tầm quan trọng
của kỹ năng làm việc nhóm đối với sinh
viên; hướng dẫn các em cách thức tiến
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Khi học tập và làm việc theo nhóm,
các nhóm cần thống nhất và đưa ra các
nguyên tắc làm việc nhóm, lên kế
hoạch, phân công công việc cụ thể, rõ
ràng, công bằng, hợp lý giữa các thành
viên trong nhóm.
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Kỹ năng sống nói chung và kỹ năng
làm việc nhóm nói riêng không phải tự
nhiên mà có. Vì thế mỗi sinh viên cần
tích cực, tự giác tham gia các hoạt động
đội nhóm, các câu lạc bộ học tập, văn
nghệ, thể dục thể thao ở lớp, ở khoa và
trong nhà trường; các hoạt động tập thể,
hoạt động xã hội để trải nghiệm và rèn
kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như
các kỹ năng sống khác.

Nhà trường cần chú trọng hơn nữa
việc tổ chức huấn luyện, thực hành và
rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho
sinh viên trong chương trình giáo dục
kỹ năng sống dành cho sinh viên năm
thứ nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Thông
tin, Hà Nội
2. Trần Hiệp (1996), Tâm lý học xã hội - Những vấn đề lý luận, Nhà xuất bản
Khoa học Xã hội, Hà Nội
3. Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình giáo dục kỹ năng sống, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Học viện Quản lý Giáo dục Hà Nội (2013), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý
khoa, phòng trường Đại học, cao đẳng
PROBLEMS AND CAUSES OF INEFFECTIVE GROUP WORK FACED
BY FIRST-YEAR AT DONGNAI UNIVERSITY
ABSTRACT
There are a number of reasons why first- year students of Dong Nai university
do the group work ineffectively. Among them, most reasons come from the students.
They are not fully aware of doing the group work and they haven’t had positive
attitude and behavior of working in group. In addition, they lack responsibilities for
their group work. For example, they are uncooperative, lazy and passive when
working in group. Those reasons mentioned above are the core factors which have
caused the ineffectiveness of doing group work. Therefore, it is necessary to propose
solutions to raise awareness, attitude and behavior of doing the group work for firstyear students at Dong Nai university.
Keywords: group work, causes of ineffectiveness of group work
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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI NGÀNH
KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Đoàn Thị Hảo1
TÓM TẮT
Trong bài viết, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về kỹ
năng sống; sự cần thiết phải rèn luyện kỹ năng sống; những kỹ năng cần thiết cho
cuộc sống; thời gian, địa điểm rèn kỹ năng sống; ý thức rèn luyện kỹ năng sống và
những góp ý của sinh viên sư phạm khối ngành Khoa học Tự nhiên đối với công tác
giáo dục kỹ năng sống của trường Đại học Đồng Nai thời gian qua. Kết quả khảo sát
là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục kỹ năng sống tại trường Đại học Đồng Nai.
Từ khóa: Kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, thực trạng, nhận thức, biện pháp,
mục tiêu giáo dục
1. Mở đầu
Kỹ năng sống là khả năng và hành
vi thích ứng với sự thay đổi để phát
triển bản thân và sống tốt hơn. Một
trong những yêu cầu của giáo dục là
phải dạy chữ đi đôi với dạy người. Dạy
người phải hướng tới tạo cho người
học khả năng thích ứng với xã hội, ứng
xử tích cực với các mối quan hệ xã hội
và các tình huống trong cuộc sống [1].
Đó chính là dạy cho người học kỹ năng
sống. Nhận thức được sự cần thiết của
kỹ năng sống, thời gian qua, trường
Đại học Đồng Nai đã tổ chức giáo dục
kỹ năng sống cho sinh viên các hệ
chính quy. Để tìm hiểu thực trạng này,
tác giả đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến
của 100 sinh viên đại học sư phạm
khối ngành Khoa học Tự nhiên, kết
quả nghiên cứu là cơ sở định hướng
cho công tác giáo dục kỹ năng sống cho
sinh viên khối ngành này.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nhận thức của sinh viên về kỹ
năng sống
Logic của quá trình giáo dục gồm
ba khâu: 1) Bồi dưỡng, nâng cao nhận
thức làm cơ sở cho hành động; 2) Bồi
dưỡng những tình cảm đứng đắn, lành
mạnh phù hợp với các quan niệm,
chuẩn mực đạo đức, quan hệ ứng xử xã
hội; 3) Rèn luyện hình thành hành vi
thói quen [2]. Như vậy, giáo dục kỹ
năng sống cho sinh viên trước hết phải
giúp các em hiểu kỹ năng sống là gì, từ
đó giúp các em thay đổi nhận thức, thái
độ, hành vi trong những hành động để
thích ứng tốt với những thay đổi của
môi trường sống. Tác giả đã đưa ra các
khái niệm về kỹ năng sống ở nhiều
tầng bậc khác nhau để sinh viên lựa
chọn, kết quả thu được trình bày ở
bảng 1.

1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: doanthihao@gmail.com
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Bảng 1: Nhận thức của sinh viên về khái niệm kỹ năng sống
STT

Các khái niệm

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Xếp
hạng

Là các kỹ năng giúp con người thích ứng
với những biến đổi của môi trường (môi
1
92
42
1*
trường tự nhiên và môi trường xã hội) để
làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
2
Là các kỹ năng để giúp con người tồn tại.
27
12,3
4
Là các kỹ năng giúp con người có thể hòa
3
55
25,1
2
hợp để cùng chung sống.
Là các kỹ năng giúp con người vượt qua
4
31
14,2
3
khó khăn.
Là các kỹ năng giúp con người mang lại sự
5
bình an cho bản thân bằng mọi giá (kể cả
6
2,7
6
việc bất chấp thủ đoạn).
Là các kỹ năng mang lại lợi ích cho bản
6
thân (không cần quan tâm đến lợi ích của
8
3,7
5
người khác).
Tổng
219
100
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả khảo sát cho thấy 42%
mới hình thành kỹ năng và hành vi,
sinh viên được hỏi đưa ra khái niệm
thói quen.
đầy đủ nhất về kỹ năng sống: “là các
2.2. Nhận thức của sinh viên về sự
kỹ năng giúp con người thích ứng với
cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng sống
những biến đổi của môi trường (môi
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi mỗi cá
trường tự nhiên và môi trường xã hội)
nhân phải không ngừng cập nhật giá trị
để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”,
và hoàn thiện giá trị của mình. Có công
58% sinh viên chưa nhận thức đầy đủ
việc đảm bảo cuộc sống và phát triển
về khái niệm kỹ năng sống. Điều này
vô cùng quan trọng, để đời sống thực
đòi hỏi giảng viên phải hình thành đầy
sự là “sống” chứ không phải “tồn tại”.
đủ khái niệm kỹ năng sống cho sinh
Tiến hành khảo sát nhận thức của sinh
viên khối ngành này vì nhiệm vụ đầu
viên đại học sư phạm khối ngành Khoa
tiên trong công tác giáo dục kỹ năng
học Tự nhiên trường Đại học Đồng
sống là cần hình thành nhận thức chuẩn
Nai, tác giả đưa ra câu hỏi với một
xác về kỹ năng sống cho người học dẫn
thang Likert 5 mức độ, kết quả được
đến hình thành thái độ - tình cảm, từ đó
trình bày ở bảng 2.
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Bảng 2: Sự cần thiết của việc trang bị kỹ năng sống đối với sinh viên hiện nay
Mức độ cần thiết
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Xếp hạng
Rất cần thiết
66
66
1*
Cần thiết
28
28
2
Bình thường
5
5
3
Không cần thiết
0
0
Hoàn toàn không cần thiết
1
1
4
Tổng
100
100
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Sinh viên đại học sư phạm khối
quyết mỗi vấn đề dù là nhỏ nhất cũng
ngành Khoa học Tự nhiên đã nhận thức
không thể theo cảm tính, quan điểm cá
được việc trang bị kỹ năng sống là điều
nhân, tất cả những vấn đề dù t nh hay
hết sức cần thiết (66%) đối với bản
động liên quan đến cá nhân hay tổ
thân mỗi sinh viên; trong khi đó chỉ có
chức ở mọi góc độ hay cấp độ đều phải
28% cho rằng thực hiện điều này là cần
được đào tạo một cách bài bản và
thiết. Kết quả ở bảng 2 cho thấy, nhận
chuyên nghiệp, tức là phải có kỹ năng
thức về sự cần thiết phải rèn luyện kỹ
trên nền tảng kiến thức vững chắc. Kỹ
năng sống của sinh viên là tích cực. Có
năng sống ấy vừa mang tính cá nhân
thể khẳng định rằng, sinh viên đại học
vừa mang tính xã hội. Tác giả đã tiến
sư phạm khối ngành Khoa học Tự
hành khảo sát đánh giá của sinh viên
nhiên đã hình thành được thái độ - tình
đại học sư phạm khối ngành Khoa học
cảm với việc rèn luyện kỹ năng sống.
Tự nhiên về 20 kỹ năng khác nhau,
2.3. Những kỹ năng cần thiết đối
đồng thời có thêm tình huống mở để
với sinh viên
sinh viên bổ sung những kỹ năng khác
Trong thời đại ngày nay, con người
mà họ cần, kết quả thu được được trình
ngày càng nhận thức rõ rằng, để giải
bày ở bảng 3.
Bảng 3: Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên
STT
1
2
3
4
5

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Số
lượng
63
25
59
75
60
64
52
37

Các kỹ năng
Tự nhận thức
Xác định giá trị
Đặt mục tiêu
Quản lý thời gian
Đảm nhận trách nhiệm
Kiểm soát cảm xúc
Ứng phó với căng thẳng
Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ
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Tỷ lệ
(%)
5,8
2,3
5,4
6,8
5,5
5,8
4,7
3,4

Xếp hạng
5
20
10
2
8
5
13
17
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Giao tiếp
83
7,6
1*
Lắng nghe tích cực
57
5,2
11
Thể hiện sự cảm thông
42
3,8
15
Thương lượng
28
2,6
19
Hợp tác
64
5,8
5
Giải quyết mâu thuẫn
60
5,5
8
Kiên định
35
3,2
18
Tư duy phê phán
42
3,8
15
Tư duy sáng tạo
67
6,1
4
Ra quyết định
51
4,7
13
Giải quyết vấn đề
75
6,8
2
Thiết lập mối quan hệ giữa các kỹ năng
56
5,1
12
Tổng
1095
100
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả khảo sát cho thấy, 7,6%
sinh viên chọn kỹ năng tư duy sáng
sinh viên được hỏi ý kiến cho rằng giao
tạo; 5,8% sinh viên quan tâm đến kỹ
tiếp là kỹ năng quan trọng nhất; 6,8%
năng kiểm soát cảm xúc bản thân, hợp
sinh viên cho rằng cần giải quyết tốt
tác cùng nhau và kỹ năng tự nhận thức.
vấn đề và biết quản lý thời gian; 6,1%
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Biểu đồ 1: Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên
Để tồn tại và phát triển trong cộng
đồng, xã hội, ngoài lao động con người
cần phải giao tiếp. Vì vậy giao tiếp là

kỹ năng không thể thiếu đối với toàn
bộ loài người. Ở đây, hầu hết sinh viên
đại học sư phạm chuyên ngành Khoa
22
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học Tự nhiên đã nhận thức đúng đắn
điều này. Các kỹ năng còn lại cũng khá
cần thiết, được các bạn chọn ở mức
khoảng 5%. Như vậy, sinh viên đã biết
những kỹ năng mình cần trong thời
gian học tập tại trường đại học.
Để đạt được những kỹ năng nói
trên, sinh viên đại học sư phạm khối
ngành Khoa học Tự nhiên phải tham
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gia vào nhiều hoạt động. Tác giả đã
tiến hành khảo sát về hình thức rèn
luyện kỹ năng sống với 5 mức độ
thường xuyên để sinh viên chọn luyện
tập: 1) Rất thường xuyên; 2) Thường
xuyên; 3) Thỉnh thoảng; 4) Hiếm khi;
5) Không bao giờ [3]. Kết quả thu
được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4: Hình thức và mức độ rèn kỹ năng sống
STT

Các hình thức

Số lượng

Trung
bình

Độ
lệch
chuẩn

Xếp
hạng

Tham gia các lớp kỹ năng sống cho
100
2,62
1,052
3*
sinh viên
Tham gia nhiều hoạt động phong
2
100
2,16
0,972
1*
trào cùng các bạn trong lớp
Học các lớp kỹ năng sống trên
3
100
3,47
1,068
6
mạng internet
Tự học thông qua các tài liệu về kỹ
4
100
3,21
1,057
7
năng sống
Nhờ giảng viên hướng dẫn và hỗ
5
100
3,47
1,039
8
trợ từng trường hợp
Tham gia các câu lạc bộ về kỹ năng
6
100
3,43
1,200
9
sống để rèn luyện
Tham gia công tác xã hội cùng với
7
100
2,57
1,018
2*
các hoạt động của lớp, khoa, trường
Tham gia các chiến dịch ở địa
8
100
3,88
1,113
5
phương, trường
Tham gia các hoạt động từ thiện,
9
100
2,82
1,029
4
nhân đạo
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Bảng 4 cho thấy, sinh viên rất
cực hoạt động công tác xã hội của lớp,
thực tế, các em rèn luyện kỹ năng của
khoa, trường (trị số trung bình: 2,57;
mình từ những hoạt động của lớp chứ
độ lệch chuẩn: 1,018) các em có thể
không phải nơi nào khác. Hình thức
đặt mình vào các mối quan hệ chính
này có trị số trung bình: 2,16; độ lệch
thức trong xã hội và xoay xở giải
chuẩn: 0,972, chiếm vị trí thứ nhất.
quyết để hình thành kỹ năng. Vai trò
Sinh viên cho biết nếu tham gia tích
của các lớp kỹ năng sống cũng quan
1
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trọng đối với sinh viên, các em chọn
hình thức này để rèn luyện kỹ năng
cũng khá nhiều với trị số trung bình:
2,62 và độ lệch chuẩn: 1,052. Các
hình thức khác chưa được sinh viên
xem trọng với trung bình ở mức xấp xỉ
3,0. Tóm lại, sinh viên thường hình
thành kỹ năng sống của mình thông
qua những hoạt động cụ thể trong thực
tế từ lớp, trường và các lớp kỹ năng
sống. Vì thế việc giáo dục kỹ năng
sống cần phối hợp chặt chẽ với các lực
lượng từ lớp, khoa, Đoàn Thanh niên
và Hội Sinh viên.
2.4. Những điều quan tâm của
sinh viên khi tham gia khóa giáo dục
kỹ năng sống
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Mục tiêu của các khóa giáo dục kỹ
năng sống là trang bị những kiến thức
về kỹ năng sống, cách vận dụng và thể
hiện trong học tập, cuộc sống thường
ngày cho sinh viên. Trong quá trình
học kỹ năng sống, các em được tự
khám phá bản thân, tự l nh hội để thay
đổi căn bản hành vi. Từ đó sinh viên sẽ
thay đổi cách ứng xử theo hướng tích
cực và khi học, các em sẽ biết những
kỹ năng nào cần thiết với mình. Tác
giả đã tiến hành khảo sát những điều
sinh viên đại học sư phạm khối ngành
Khoa học Tự nhiên quan tâm khi tham
gia các khóa huấn luyện kỹ năng sống.
Kết quả thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5: Những điều sinh viên quan tâm khi học kỹ năng sống
STT

Các tiêu chí quan tâm

Chỉ cần dạy thực hành, không cần dạy lý
thuyết
Chỉ cần dạy lý thuyết, sinh viên tự vận
2
dụng
Dạy vắn tắt lý thuyết rồi cho thực hành
3
ngay phần lý thuyết ấy
Dạy thật kỹ lý thuyết để sinh viên hiểu thật
4
rõ rồi mới vận dụng
Nên dùng những tình huống từ thực tế rồi
5
cho sinh viên vận dụng lý thuyết đã học để
giải quyết
Cho sinh viên đóng tiểu phẩm, tạo tình
6
huống rồi cả lớp đánh giá, rút kinh nghiệm
Dùng video clip có liên quan để sinh viên
7
đánh giá
Dạy theo cách tổ chức hoạt động ngoại
8
khóa
Tổng
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
1
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Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Xếp
hạng

13

4,0

7

8

2,5

8

33

10,2

5

26

8,0

6

80

24,6

1*

39

12

4

48

14,8

3*

78

24,0

2*

325

100
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Kết quả điều tra cho thấy, số sinh
viên muốn học kỹ năng sống bằng cách
“dùng những tình huống từ thực tế rồi
cho sinh viên vận dụng lý thuyết đã
học để giải quyết” chiếm 24,6%, kế
đến là “dạy theo cách tổ chức các hoạt
động ngoại khóa” (24%) và “dùng
video clip có liên quan để sinh viên
đánh giá” (11,3%). Như vậy, đa số sinh
viên mong muốn hình thành kỹ năng
sống thông qua các hoạt động và trải
nghiệm cuộc sống. Các tiêu chí còn lại
sinh viên cũng quan tâm nhưng tỷ lệ
không cao. Từ đây, Nhà trường và
giảng viên nên chú ý đến tính thực tiễn,
nên đưa sinh viên vào một số hoạt
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động cụ thể. Với sinh viên sư phạm,
điều quan trọng là phương pháp, kỹ
thuật dạy học và giáo dục, giảng viên
nên xem trọng việc trang bị cho các em
kỹ năng dạy học, cụ thể là các em phải
chuyển hóa được các nhiệm vụ dạy
học, nhiệm vụ giáo dục một cách thuần
thục, đồng thời chuyển hóa nội dung
dạy học hành vi thói quen để sau này
trở thành giáo viên, các em thể hiện tốt
vai trò của mình.
Thời gian tổ chức lớp học cũng là
vấn đề được sinh viên quan tâm, nó
góp phần quan trọng quyết định thành
công của các buổi học.

Bảng 6: Thời điểm tổ chức lớp học
Số lượng Tỷ lệ (%) Xếp hạng
Dịp hè
51
31,9%
1
Trái buổi học chính khóa
38
23,8%
2
Định kỳ mỗi tuần 1 buổi
10
6,3%
5
Định kỳ mỗi tháng 1 buổi
33
20,6%
3
Học chính quy (theo chính khóa)
18
11,3%
4
Học kiểu “cuốn chiếu”
7
4,4%
6
Không nên tổ chức
3
1,9%
7
Tổng
160
100
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả ở bảng 6 cho thấy, ba thời
vào dịp hè hoặc đưa giáo dục kỹ năng
điểm sinh viên cho là phù hợp để học
sống vào thời khóa biểu chính khóa
kỹ năng sống là dịp hè (31,9%) hoặc
hoặc học định kỳ mỗi tháng một lần vào
học trái buổi với học chính khóa
ngày Chủ nhật để tiện cho sinh viên chủ
(23,8%) và học định kỳ mỗi tháng một
động sắp xếp công việc học tập, làm
lần (20,6%). Như vậy, Nhà trường nên
thêm hay về thăm gia đình.
tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống
STT
1
2
3
4
5
6
7

Thời gian học
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Biểu đồ 2: Điều sinh viên quan tâm khi học kỹ năng sống
2.5. Đánh giá việc giáo dục kỹ
Nai đã thực hiện. Đó chính là những
năng sống của trường Đại học Đồng
thông tin phản hồi hết sức bổ ích giúp
Nai thời gian qua
Nhà trường cải tiến, điều chỉnh để việc
Từ thực tế những khóa học kỹ
giáo dục kỹ năng sống hiệu quả hơn.
năng sống, sinh viên đã có những nhìn
Khi khảo sát ý kiến, sinh viên được
nhận, đánh giá về mức độ hiệu quả của
khuyến khích tự do góp ý. Kết quả thu
các khóa học mà trường Đại học Đồng
được thể hiện ở bảng 7.
Bảng 7: Ý kiến đóng góp của sinh viên về công tác giáo dục kỹ năng sống
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ý kiến đóng góp của sinh viên
Cho sinh viên trải nghiệm thực tế và tăng số
tiết học
Trải nghiệm trước, học lý thuyết sau
Học lý thuyết xong áp dụng vào thực tiễn
Nên tổ chức các buổi học bằng hình thức trò
chuyện
Tổ chức thêm các buổi ngoại khóa
Tổ chức học thêm vào dịp hè
Cho thêm ví dụ thực tế
Tổ chức thiết thực, chất lượng hơn
Giảng viên phải thực sự có kỹ năng sống
Dạy bằng tình huống thực tế
Cho sinh viên phát biểu ý kiến
Đã làm tốt rồi
Giảm lý thuyết, tăng thực hành
26

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Xếp
hạng

7

8,5

4

4
12

4,9
14,6

6
2

1

1,2

11

22
3
1
3
1
12
1
4
5

26,8
3,7
1,2
3,7
1,2
14,6
1,2
4,9
6,1

1
8
11
8
11
2
11
6
5
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Thêm thời lượng học
2
2,4
10
Dạy bằng trực quan
1
1,2
11
Cần đúng giờ
1
1,2
11
Dạy chuyên sâu từng kỹ năng
1
1,2
11
Tổng
81
100
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
nhiên trường Đại học Đồng Nai, tác giả
Dữ liệu ở bảng 7 có sự tương thích
nhận thấy rằng sinh viên đã nhận thức
với thông tin của bảng 4 và bảng 5 là
đúng thế nào là kỹ năng sống và tầm
sinh viên thích các giờ học gắn liền với
quan trọng của giáo dục kỹ năng sống;
thực tiễn. Ở đây, 28,6% sinh viên đề
sinh viên ý thức được những kỹ năng
xuất nên tổ chức thêm các buổi ngoại
cần thiết và bày tỏ mong muốn trong
khóa; 14,6% sinh viên đề nghị dạy
quá trình học kỹ năng sống. Sinh viên
bằng tình huống thực tế và đưa lý
đã có những nhận xét xác đáng về công
thuyết vừa học vào áp dụng ngay.
tác giáo dục kỹ năng sống của Nhà
Những góp ý của sinh viên cho thấy
trường thời gian qua.
công tác giáo dục kỹ năng sống của
Từ những ý kiến của sinh viên, tác
trường Đại học Đồng Nai hiện nay
giả đã tổng hợp và đưa ra các biện
chưa thực sự hiệu quả. Thực tế cho
pháp giáo dục kỹ năng sống như sau:
thấy, với thời lượng chỉ 4 ngày học
Giảng viên phụ trách giảng dạy kỹ
như hiện nay, việc thực tiễn hóa dạy kỹ
năng sống cần đầu tư vào bài giảng
năng sống thực sự khó khăn. Để cải
hơn nữa, tích cực tìm kiếm những tình
thiện tình hình này, giảng viên cần đầu
huống hay clip gắn liền với thực tiễn,
tư vào bài giảng hơn nữa, tích cực tìm
để tổ chức cho sinh viên thực sự hoạt
kiếm những tình huống hay clip gắn
động, trải nghiệm…
liền với thực tiễn, để tổ chức cho sinh
Về thời gian tổ chức lớp học kỹ
viên hoạt động, trải nghiệm… Bên
năng sống, Nhà trường nên tổ chức các
cạnh đó Nhà trường cần phối hợp với
lớp giáo dục kỹ năng sống vào dịp hè
các đơn vị có trách nhiệm như Phòng
hoặc đưa giáo dục kỹ năng sống vào
Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên,
thời khóa biểu chính khóa hoặc học
Hội Sinh viên để tổ chức các hoạt động
định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày
ngoại khóa cho sinh viên nhằm nâng
Chủ nhật để tiện cho sinh viên chủ
cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống.
động sắp xếp công việc học tập, làm
3. Kết luận và kiến nghị
thêm hay về thăm gia đình.
Qua khảo sát thực trạng việc giáo
Về phía Nhà trường, cần phối hợp
dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học
chặt chẽ với lớp, khoa, Đoàn Thanh
sư phạm khối ngành Khoa học Tự
niên và Hội Sinh viên, Phòng Công tác
14
15
16
17
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sinh viên, các câu lạc bộ để tổ chức
hoạt động ngoại khóa cho sinh viên
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nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ
năng sống trong thời gian tới.
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THE REALITIES AND SUGGESTED MEASURES OF TEACHING
LIFE SKILLS TO STUDENTS MAJORING IN NATURAL SCIENCES
AT DONGNAI UNIVERSITY
ABSTRACT
In the article, the author carries out a survey and assessment of the status of lifeskills awareness; the essentials of life-skills practice; the skills necessary for life; time
and place for life-skills practice and students’ suggestions in Faculty of Natural
Science Pedagogy at Dong Nai University in recent years. The survey results are an
important practical background for giving good measures to improve the quality of
life-skills education at Dong Nai University.
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI THEO GIÁO DỤC HỌC PHẬT GIÁO
Lê Thanh Thế1
TÓM TẮT
Kỹ năng tư duy phản biện đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và học
tập của học sinh và sinh viên, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chọn lọc; phát
triển tư duy độc lập, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng học tập, nghiên cứu và kỹ năng sống.
Thiếu kỹ năng tư duy phản biện, học sinh, sinh viên sẽ hạn chế các kỹ năng khác
như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng hợp
tác... Điều này gây trở ngại lớn trong việc học tập ở trường học, đặc biệt là trường
đại học trong thời đại thông tin hiện nay. Giáo dục theo quan điểm triết học Phật
giáo là nền giáo dục chú trọng phát triển kỹ năng tư duy phản biện ở người học. Đức
Phật luôn dạy các đệ tử không vội tin lý thuyết của ngài một cách mù quáng mà hãy
thực hành để có được sự trải nghiệm thực tế và rút ra bài học riêng cho mình. Tiếp
cận phát triển kỹ năng tư duy phản biện theo triết học Phật giáo, cụ thể là giáo dục
học Phật giáo là hướng tiếp cận hiệu quả với thực trạng thiếu hụt kỹ năng tư duy
phản biện ở thanh thiếu niên hiện nay.
Từ khóa: Tư duy phản biện, triết học Phật giáo, giáo dục học Phật giáo
nhân của khổ và con đường thoát khổ
1. Tổng quát về kỹ năng tư duy
định hướng cho tâm lý học, giáo dục
phản biện theo quan điểm triết học
học, xã hội học… Mục đích của Phật
Phật giáo
giáo là giúp con người có được sự bình
1.1. Khái niệm về kỹ năng tư duy
an trong tâm khi tiếp nhận thông tin từ
phản biện theo quan điểm triết học
bên ngoài qua việc chọn lọc, xử lý và
Phật giáo
chuyển hóa thông tin thông qua các
giác quan. Sự bình an có được khi con
Phật giáo là hệ thống triết học hoàn
người đạt được trí tuệ. Trí tuệ này khởi
chỉnh nghiên cứu về nội tâm con
nguồn từ những thông tin ban đầu, sau
người, giải thích các nguyên nhân của
đó được chuyển hóa vào bên trong qua
các nỗi khổ (trạng thái không toại
quá trình xử lý, lưu trữ và sử dụng
nguyện trong nội tâm) và đưa ra
đúng dữ liệu khi cần thiết [1].
phương pháp để giải quyết tận gốc nỗi
khổ con người. Về bản chất Phật giáo
Phật giáo chủ trương phát triển kỹ
không phải là một tôn giáo mà là một
năng tư duy phản biện cho con người
khoa học trình bày về tâm và các hoạt
trước khi và song song với việc học tập
động của tâm, giải thích về nguyên
giáo lý và thực hành, làm sao để có
1
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thông tin “sạch”, có lợi cho con người
trong cuộc sống được Đức Phật nhắc lại
nhiều lần trong hàng ngàn bài kinh
trong Tam tạng kinh điển. Bởi vì thời
Đức Phật có đến 62 tôn giáo đang tồn
tại ở Ấn Độ, tôn giáo nào cũng đề cao
phương pháp của mình là hay nhất
trong việc giải quyết nỗi khổ của dân
chúng, đa số là giai cấp nô lệ bị áp bức
bởi các giai cấp vua quan, tu sĩ, thương
nhân. Người dân với mong mỏi có được
phương pháp giải quyết nổi khổ của
mình thường tìm đến các tôn giáo để có
được cách tốt nhất và họ cảm giác bị
quá tải trước một “rừng” các phương
pháp như vậy.

năng lực và phẩm chất hiện có theo
hướng tích cực. Đặc biệt sự chuyển hóa
nhân cách này phải có lợi cho mình và
có lợi cho người khác [2].

Theo Phật giáo, kỹ năng tư duy
phản biện thể hiện ở hai khía cạnh sau:

Tóm lại, theo quan điểm triết học
Phật giáo, kỹ năng tư duy phản biện là
kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin mà
mình thấy có nhu cầu cho sự tiến hóa về
nhân cách của bản thân, chỉ tin khi đã
trải nghiệm và thấy đúng cho bản thân,
có lợi cho bản thân đồng thời có lợi cho
người khác.

Kỹ năng xử lý thông tin là sự
chuyển hóa thông tin bên ngoài thành
năng lực và phẩm chất của bản thân
người tiếp nhận thông tin. Sự tiếp nhận
và xử lý thông tin dựa trên ba cấp độ
là: thông qua các giác quan; thông qua
sự tự suy luận: gồm phân tích - quy
nạp - diễn dịch - đánh giá; và thông
qua trải nghiệm thực tế, thử nghiệm
“đúng - sai” để đúc kết kinh nghiệm
sống - giá trị sống, từ đó hình thành
nhân cách “riêng”.

Thứ nhất, kỹ năng xác định có nhu
cầu tiếp nhận thông tin hay không.
Thứ hai, kỹ năng xử lý thông tin để
phục vụ nhu cầu bản thân.
Kỹ năng xác định nhu cầu tiếp nhận
thông tin là kỹ năng nhận biết cá nhân
đang cần những thông tin gì để giúp có
sự bình an trong thân và tâm. Có những
thông tin không cần thiết cho bản thân
người tiếp nhận thông tin, đôi khi gây ra
sự “không bình an” trong nội tâm
(phiền não).

1.2. Các yếu tố tác động đến kỹ
năng tư duy phản biện theo triết học
Phật giáo
Theo Phật giáo, sự yếu kém về kỹ
năng tư duy phản biện của con người
thể hiện ở việc dễ dàng tiếp nhận, tin
tưởng, thực hành theo và tuyên truyền
các thông tin đến từ 10 nguồn (được
trình bày ở bảng 1).

Thông tin cần thiết là thông tin giúp
con người có sự tiến hóa về nhân cách,
như các thông tin giúp cải thiện được
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Bảng 1: 10 nguồn thông tin
STT

Nguồn thông tin đến từ

Giải thích

1

Truyền thuyết

Truyền thuyết, huyền sử

2

Truyền thống

3

Tin đồn

4

Kiến thức sách vở

5

Lý luận siêu hình

6

Lập luận cá nhân

7

Định kiến cá nhân

Những điều phù hợp với định kiến cá nhân

8

Dữ liệu không rõ ràng

Những điều được căn cứ trên những dữ
kiện hời hợt hoặc chưa đầy đủ; thông tin có
nguồn gốc không rõ ràng

9

Sức mạnh quyền lực

Truyền thông báo chí hay chính quyền

10

Giáo viên

Các bậc thầy có uy tín

Truyền thống của gia đình, cộng đồng xã
hội hay quốc gia
Tin đồn hay được nhắc đi nhắc lại bởi
nhiều người
Kiến thức sách vở, kinh điển
Lý luận siêu hình mang màu sắc tín
ngưỡng - tôn giáo không có cơ sở khoa học
Những điều phù hợp với lập luận theo sự
hiểu biết cá nhân

(Nguồn: Phạm Quỳnh [3])
1.3. Đặc điểm của giáo dục học
Phật giáo

dục học Phật giáo phải có những điểm
khác biệt [4].

Giáo dục học Phật giáo là một
thành phần quan trọng trong triết học
Phật giáo. Giáo dục học Phật giáo là
phương tiện để truyền đạt những nội
dung của triết học Phật giáo, vốn rất xa
lạ, thậm chí trái ngược hoàn toàn với
quan niệm của rất nhiều người trong xã
hội. Để đạt được mục tiêu truyền đạt
một cách hiệu quả lý thuyết và phương
pháp thực hành của Phật giáo thì giáo

Giáo dục học Phật giáo được bắt
đầu từ Đức Phật - là một trong những
nhà sư phạm nổi tiếng. Thời Đức Phật
còn tại thế, ở Ấn Độ có đến 62 tôn giáo
cùng tồn tại và có rất nhiều trường học
dạy giai cấp thống trị, tăng lữ và thương
nhân, giai cấp nô lệ không được đào tạo
chính thống. Phương pháp giảng dạy
trong thời kỳ này chủ yếu là thầy thuyết
giảng và trò ghi nhớ, thuộc lòng. Thầy
được xem là nguồn tri thức duy nhất và
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là chân lý. Khi triết học Phật giáo ra
đời, Đức Phật đã dùng phương pháp
giáo hóa hoàn toàn khác để truyền đạt
lý thuyết của mình. Đặc điểm của giáo
dục học Phật giáo là:
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tùy theo đối tượng có năng lực lĩnh hội
tri thức khác nhau, là giới trẻ thì dùng
hình ảnh ví dụ dễ hiểu, văn tự ngắn
gọn dễ nhớ, nội dung luôn hướng về
nội tâm để người học tự hoàn thiện
mình. Giáo dục học Phật giáo còn tận
dụng mọi tình huống, mọi cơ hội để
giảng dạy và thảo luận [5].

- Giáo dục học Phật giáo căn cứ
trên kinh nghiệm của bản thân, không
dựa trên suy niệm hay lý luận suông.

2. Thực trạng kỹ năng tư duy
phản biện của sinh viên trường Đại
học Đồng Nai

- Giáo dục học Phật giáo dựa trên
năng lực và phẩm chất (căn cơ, căn
lành) đã có của người học để giảng dạy
trên cơ sở người học tự mình nỗ lực để
hoàn thiện nhân cách.

Để đánh giá thực trạng kỹ năng tư
duy phản biện của sinh viên Đại học
Đồng Nai, chúng tôi tiến hành khảo sát
kỹ năng tư duy phản biện của 153 sinh
viên. Dựa theo bảng 1, chúng tôi biên
soạn 10 câu hỏi tương ứng với 10
nguồn thông tin, mỗi câu hỏi khảo sát
có 4 lựa chọn tương ứng với mức điểm
số về kỹ năng tư duy phản biện là 0, 1,
2, 3.

- Giáo dục học Phật giáo là một hệ
thống thuần lý và thực tiễn không thể
chứa đựng bí truyền hay thần bí, không
có những hệ thống lý luận cứng nhắc,
khó hiểu, dài dòng.
- Giáo dục học Phật giáo đặt ra tình
huống, đặt câu hỏi cho mỗi trường hợp,
và lý giải thấu đáo, hợp tình hợp lý, có
căn cứ rõ ràng, người học lý giải tìm
giải đáp.

Kết quả như sau:
- Điểm trung bình về kỹ năng tư
duy phản biện của 153 sinh viên là:
20,5/30.

- Giáo dục học Phật giáo không chỉ
giúp con người có kiến thức, kỹ năng
sống… mà còn giúp con người vượt qua
vô minh để đạt được trí tuệ.

- Ứng với điểm số về kỹ năng tư
duy phản biện của từng nguồn thông tin
ta thấy, kỹ năng tư duy phản biện của
sinh viên yếu nhất khi tiếp nhận các
nguồn thông tin đến từ: Dữ liệu chưa rõ
ràng, truyền thuyết và lập luận cá nhân.
kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên
khá tốt (trên 2,5 điểm) dựa trên các
nguồn thông tin từ tin đồn và giáo viên.

- Giáo dục học Phật giáo giúp con
người có đạo đức thật tốt, giúp người đã
sai lầm quay về đúng đắn, giúp người
ác quay về thiện, giúp người từ u mê
đến giác ngộ.
- Về phương pháp: Giáo dục học
Phật giáo có nhiều phương pháp tổ
chức thực hiện, căn cứ vào đối tượng,
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Biểu đồ 1: Kết quả khảo sát kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên
trường Đại học Đồng Nai
3. Biện pháp nâng cao kỹ năng tư
duy nhất trong việc lĩnh hội tri thức,
duy phản biện theo phương pháp
mặc dù ở cấp phổ thông học sinh vẫn
giáo dục của triết học Phật giáo cho
được giáo dục theo phương pháp truyền
sinh viên
thống, điều này rất đáng để lưu tâm
nghiên cứu. Bên cạnh đó sinh viên lại
Căn cứ vào những đặc thù của giáo
dễ dàng chấp nhận những thông tin
dục học Phật giáo và thực trạng về kỹ
không chính thống, những dữ kiện chưa
năng tư duy phản biện của sinh viên
rõ ràng mà cụ thể là những thông tin
trường Đại học Đồng Nai, chúng tôi đề
đến từ mạng xã hội, mạng internet.
xuất một số giải pháp trong giảng dạy
tại trường Đại học Đồng Nai giúp cải
thiện kỹ năng tư duy phản biện của sinh
viên theo quan điểm triết học Phật giáo
và giáo dục học Phật giáo.

Như vậy có thể thấy thông tin đến
từ giảng viên không hấp dẫn sinh viên
hoặc không được cập nhật với thời đại.
Do đó sinh viên tìm đến đến các nguồn
thông tin khác để học tập, nghiên cứu.
Nguồn thông tin dễ tiếp cận, đa dạng và
rẻ đó là từ internet. Ngoài ưu điểm nói
trên, nguồn thông tin dạng này có độ tin
cậy kém, không được kiểm chứng,
không chính xác. Đây là điều tai hại nếu

3.1. Hình thành năng lực và trí tuệ
thông qua trải nghiệm dưới sự dẫn dắt
của giảng viên
Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên
không xem giáo viên là nguồn thông tin
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sinh viên xem internet là “thầy” của
mình. Qua khảo sát chúng ta thấy rõ
sinh viên cẩn thận trước thông tin của
giảng viên nhưng rất dễ chấp nhận
những thông tin chưa rõ ràng.
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dụng trong việc làm rõ thêm chi tiết và
giải thích những câu hỏi này. Năng lực
đạt được sẽ ở cấp độ 2.
Giảng viên nên khuyến khích sinh
viên bàn bạc, thảo luận và là vị trọng
tài. Giảng viên nên huấn luyện sinh viên
thành những người thầy để truyền đạt
tri thức cho các bạn sinh viên khác qua
việc thảo luận nhóm. Qua việc truyền
đạt, sinh viên sẽ có hội nói lại những
điều đã đọc được, suy luận bằng chính
ngôn ngữ của mình, nhận được sự phản
biện từ bạn học và phải bảo vệ luận
điểm của mình. Giảng viên sẽ đóng vai
trò là người phân xử. Bằng cách này
sinh viên sẽ có năng lực ở cấp độ 3.

Theo giáo dục học Phật giáo, năng
lực hay trí tuệ có ba cấp độ [6]:
Cấp độ 1: Năng lực có được do học
tập, bao gồm: đọc tài liệu, nghe giảng…
Cấp độ 2: Năng lực có được do tự
bản thân suy luận, đối chiếu, so sánh,
quy nạp và diễn dịch từ nhiều nguồn dữ
liệu khác nhau.
Cấp độ 3: Năng lực có được do trải
nghiệm thực tế, đúc kết kinh nghiệm
qua nhiều lần trải nghiệm để có tri thức
hay trí tuệ riêng cho bản thân. Đây là
cấp độ cao nhất và có lợi nhất dành
riêng cho cá nhân và khác biệt với tất cả
các cá nhân khác.

Giảng viên tạo cơ hội cho sinh viên
tranh luận với mình. Qua quá trình
tranh luận, sinh viên có cơ hội trình bày
sự hiểu biết của mình và giảng viên có
thể kiểm tra mức độ nhận thức của sinh
viên. Giảng viên sử dụng các kỹ thuật
đặt câu hỏi, dẫn dắt vấn đề theo định
hướng của nội dung bài học để sinh
viên tự tìm ra lời giải đáp cho vấn đề
của mình. Giảng viên phải thể hiện vai
trò là “người chỉ đường” theo chủ
trương của giáo dục học Phật giáo.

Để có được kỹ năng tư duy phản
biện tốt, con người nói chung và sinh
viên nói riêng năng lực cần đạt ít nhất ở
cấp độ 2. Cho nên chúng tôi đề xuất giải
pháp sau:
Khi giảng giải giảng viên không
đưa trực tiếp luận điểm của nội dung tri
thức cần truyền đạt mà cần đặt các câu
hỏi để sinh viên tự suy luận và trả lời
theo định hướng của giảng viên, dần
dần sinh viên tự bản thân đúc kết nội
dung tri thức cho bản thân thông qua sự
quy nạp - diễn dịch - đánh giá với các
câu hỏi của giảng viên xoay quanh nội
dung. Phép so sánh và loại suy được sử

3.2. Luyện tập phương pháp ghi
nhận thông tin đúng đắn
Năng lực ghi nhận thông tin đúng,
chính xác, rõ ràng đóng vai trò quan
trọng trong quá trình tư duy, bởi thông
tin là nguyên liệu của tư duy, đặc biệt là
tư duy phản biện. Chánh niệm là một
trong tám phương pháp thực hành của
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Phật giáo, chánh niệm tức là ghi nhận
đúng đắn. Giảng viên cần rèn luyện cho
sinh viên thói quen khi tiếp nhận thông
tin không vội vàng ứng xử ngay lập tức
(vội bác bỏ hay chấp nhận), mà phải trả
lời các câu hỏi sau đây:
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về phẩm chất đạo đức thì coi như hỏng,
ít quan tâm đến phẩm chất đạo đức có
vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận
và xử lý thông tin của sinh viên (kỹ
năng tư duy phản biện). Theo triết học
Phật giáo, với phẩm chất đạo đức tốt,
khi tiếp nhận thông tin sẽ ít có sự
“nhiễu loạn” về thông tin, vì tâm trong
sáng luôn nhìn vấn đề ở khía cạnh tốt,
sẽ dùng thông tin đó trong việc thiện và
ngược lại.

- Thông tin này làm cho tôi có cảm
giác như thế nào?
- Thông tin này có cần cho tôi không?
- Thông tin này đến từ nguồn nào?

Người có phẩm chất đạo đức chưa
tốt luôn dùng các tâm “xấu” như: tham,
ngã mạn, đố kỵ, tà kiến… để nhìn nhận
vấn đề và xử lý nó. Theo Vi diệu pháp
(Tạng Luận) chính những tâm “xấu”
này sẽ làm yếu tố nhiễu, làm lệch thông
tin và dĩ nhiên việc xử lý thông tin sẽ
không chính xác, dẫn đến những quan
niệm sai lầm, kỹ năng tư duy phản biện
không được “mài bén” do chính các tâm
“xấu” bào mòn nó.

- Tôi sẽ ứng xử như thế nào trước
thông tin này?
Các câu hỏi trên sẽ giúp sinh viên
hạn chế sự can thiệp của yếu tố cảm
xúc, tính cách cũng như các quan niệm
sống cá nhân trong việc xử lý thông tin,
giúp cho việc nhìn nhận vấn đề mình
đang gặp phải chính xác hơn và tìm ra
giải pháp đúng đắn hơn.
3.3. Chú trọng hình thành phẩm
chất đạo đức

Trong giảng dạy, giảng viên hãy
xem mình là bác sĩ, còn sinh viên là
người bệnh. Với trạng thái tâm thức đó,
giảng viên mới thấy rõ được sinh viên
đang gặp những trở ngại nào trong việc
tiếp nhận và xử lý thông tin, từ đó mới
có hướng giải quyết đúng đắn.

Phẩm chất đạo đức đóng vai trò
quan trọng trong việc ứng xử, hành
động của con người. Khi ứng xử ngoài
cuộc sống hay trong khi làm việc, ngoài
việc dựa vào năng lực cá nhân thì phẩm
chất đạo đức chính là yếu tố dẫn dắt con
người hành động đúng hay sai cả về mặt
đạo đức và pháp luật.

Ngoài ra, giảng viên phải không
ngừng rèn luyện hoàn thiện nhân cách,
đặc biệt là phẩm chất đạo đức, bởi theo
giáo dục học thì nhân cách của giảng
viên chính là phương tiện trong giảng
dạy, là tấm gương để sinh viên noi theo.

Trong giảng dạy cho sinh viên, vấn
đề hình thành phẩm chất đạo đức chưa
được xem trọng, giảng viên thường xem
sinh viên đã hoàn thiện phẩm chất đạo
đức từ cấp phổ thông, nếu có sự sai lệnh
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dục học Phật giáo (cũng là một nền giáo
dục ở phương Đông) là hướng tiếp cận
khá mới ở Việt Nam. Các nhà nghiên
cứu về triết học Phật giáo trên thế giới
đang đặt ra vấn đề nền giáo dục nào phương Đông hay phương Tây - mới là
nền giáo dục theo hướng phát triển tư
duy phản biện cho người học. Bài
nghiên cứu này chỉ là bước khởi đầu
cho những nghiên cứu chuyên sâu về
phát triển kỹ năng tư duy phản biện
theo giáo dục học Phật giáo.

4. Kết luận
Kỹ năng tư duy phản biện là kỹ
năng quan trọng trong học tập, nghiên
cứu và đời sống, giúp con người tự chủ,
tự tin trong việc tiếp nhận và xử lý
thông tin. Nền giáo dục phương Đông
(cụ thể là Khổng giáo) thường ít chú
trọng phát triển năng lực phản biện của
người học, trong khi đó phương Tây
làm tốt hơn vai trò này. Nghiên cứu
phát triển kỹ năng tư duy phản biện
theo triết học Phật giáo, cụ thể là giáo
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REAL SITUATIONS AND SUGGESTED MEASURES OF IMPROVING
CRITICAL THINKING SKILLS FOR STUDENTS OF DONG NAI
UNIVERSITY BASED ON BUDDHISM EDUCATION
ABSTRACT
Critical thinking plays an important role in learning and doing research. It helps
students get right knowledge, improve thinking skill, creativity and learning skill,
and life skill. Lacking of critical thinking means that students may not have enough
other skills in their study, self-consciousness, information processing, and team work
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etc… These are barriers in learning and doing research in university, especially in
IT era, Buddhism education aims at developing critical thinking. Buddha taught his
learners that they shouldn’t have a blind confidence in his theory, but practice to
have a real experience and get their own lessons. Developing critical thinking in
Buddhism approach is an effective way at this time when young people do not have
a good critical thinking skill.
Keywords: Critical thinking, Buddhism philosophy, Buddhism education
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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO
SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Đỗ Xuân Tiến1

TÓM TẮT
Nghiên cứu tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng một số yếu tố có ảnh
hưởng đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học sư phạm khối
ngành Khoa học Xã hội trường Đại học Đồng Nai. Đó là: nhận thức thế nào là kỹ
năng sống; sự cần thiết phải rèn kỹ năng sống; những tiêu chí rèn kỹ năng sống
mà sinh viên quan tâm; những góp ý của sinh viên đối với công tác giáo dục kỹ
năng sống. Kết quả khảo sát thực trạng là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất
các biện pháp giáo dục kỹ năng sống tại trường Đại học Đồng Nai trong thời
gian tới nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
Từ khóa: Kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, thực trạng, nhận thức, biện
pháp, mục tiêu giáo dục
cấp thiết và không thể thiếu đối với
1. Mở đầu
mỗi cá nhân, mỗi gia đình, trường học
Giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ
và toàn xã hội trong giai đoạn hiện
quan trọng của giáo dục học (theo
nay. Với kế hoạch giáo dục kỹ năng
nghĩa rộng) trong thời kỳ xã hội hiện
sống hiện tại, nếu thực hiện tốt, chúng
nay. Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú
ta sẽ nâng cao được ý thức, hành vi rèn
trọng “dạy chữ” mà còn phải quan tâm
luyện kỹ năng sống cho sinh viên [1].
đúng mức đến nhiệm vụ “dạy người”.
Để tìm hiểu thực trạng này, tác giả đã
Con người không chỉ có tri thức mà
tiến hành khảo sát ý kiến của 100 sinh
còn phải biết sống đúng, sống đẹp,
viên đại học sư phạm khối ngành Khoa
sống có ích. Với mục đích trang bị cho
học Xã hội, từ đó tập hợp và đưa ra kết
con người những hiểu biết và kinh
quả nghiên cứu làm cơ sở định hướng
nghiệm thực tế để trải nghiệm trong
cho công tác giáo dục kỹ năng sau này.
đời sống, từ trước đến nay, giáo dục kỹ
2. Nội dung nghiên cứu
năng sống đã được nhiều quốc gia trên
thế giới đưa vào trường học. Ở Việt
2.1. Nhận thức về kỹ năng sống
Nam, mục tiêu giáo dục đang chuyển
Kỹ năng sống là những kỹ năng
hướng tập trung, chú trọng trang bị
giúp con người thay đổi nhận thức,
kiến thức sang trang bị những năng lực
thái độ, hành vi và giá trị trong những
cần thiết cho người học. Vì thế có thể
hành động theo xu hướng tích cực,
coi giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ
mang tính chất xây dựng giúp con
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: dxtien1501@yahoo.com
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người thích ứng tốt với những thay đổi
của môi trường sống. Do đó việc trang
bị và tạo điều kiện cho sinh viên phát
triển kỹ năng sống là hết sức cần thiết
trong giai đoạn xã hội biến đổi hết sức
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nhanh chóng như hiện nay [2]. Khảo
sát nhận thức về kỹ năng sống ở nhiều
khía cạnh khác nhau, kết quả thu được
trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: Nhận thức về kỹ năng sống của sinh viên
STT

Các khái niệm

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Hạng

Kỹ năng giúp con người thích ứng với thay đổi
76
46,3
1*
của môi trường để sống tốt hơn
2
Kỹ năng giúp con người tồn tại
28
17,1
3
3
Giúp con người hòa hợp để cùng chung sống
30
18,3
2
4
Kỹ năng giúp con người vượt qua khó khăn
20
12,2
4
Kỹ năng giúp con người mang lại sự bình an cho
5
4
2,4
6
bản thân
6
Kỹ năng mang lại lợi ích cho bản thân
6
3,7
5
Tổng
160
100
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
là mỗi người phải trang bị cho mình
Số liệu ở bảng 1 cho thấy có 46,3%
một hệ thống tri thức về kỹ năng sống
sinh viên đại học sư phạm khối ngành
và không ngừng rèn luyện kỹ năng
Khoa học Xã hội được hỏi đã nhận
sống, đó là yêu cầu cấp thiết của thanh
thức đúng về kỹ năng sống. Đây là một
niên nói chung và sinh viên nói riêng,
thuận lợi lớn cho công tác giáo dục kỹ
trong đó có sinh viên đại học khối
năng sống cho sinh viên của khối
ngành Khoa học Xã hội trường Đại học
ngành này vì nhiệm vụ đầu tiên trong
Đồng Nai. Kết quả khảo sát nhận thức
dạy học đã đạt được, giảng viên cần
của sinh viên về mức độ cần thiết của
khai thác triệt để nền tảng kiến thức
việc rèn kỹ năng sống trong giai đoạn
này để phát triển phần kỹ năng.
hiện nay như sau:
2.2. Nhận thức về sự cần thiết của
Với 100/100 ý kiến trả lời đã cho
việc rèn kỹ năng sống
trị số trung bình là 1,56 và độ lệch
Trong thời đại ngày nay, khoa học
chuẩn là 0,808. Điều này cho thấy phần
phát triển mạnh mẽ kéo theo sự biến
lớn sinh viên nhận thức được rằng việc
đổi nhanh chóng của xã hội đã đặt ra
rèn luyện kỹ năng sống trong giai đoạn
vấn đề thích ứng, hòa hợp của con
hiện nay là rất quan trọng. Kết quả cụ
người với xã hội. Phương cách tốt nhất
thể được phản ánh ở bảng 2.
1
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Bảng 2: Sự cần thiết của việc trang bị kỹ năng sống đối với thanh niên,
sinh viên hiện nay
STT
Mức độ cần thiết
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Hạng
1
Rất cần thiết
58
58
1*
2
Cần thiết
32
32
2
3
Bình thường
8
8
3
4
Không cần thiết
0
0
5
Hoàn toàn không cần thiết
2
2
4
Tổng
100
100
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Kết quả ở bảng 2 cho thấy sinh
viên đại học sư phạm khối ngành Khoa
học Xã hội đã nhận thức được việc
trang bị kỹ năng sống là điều rất cần
thiết (58%) đối với bản thân và có 32%
cho rằng thực hiện điều này là cần
thiết. Từ đó có thể nói rằng, nhận thức
về sự cần thiết phải trang bị kỹ năng
sống của sinh viên khá tốt. Điều này
cho thấy sinh viên đã hình thành được
thái độ, tình cảm với việc giáo dục kỹ
năng sống.

Kỹ năng sống vừa mang tính cá
nhân vừa mang tính xã hội. Kỹ năng
sống mang tính cá nhân vì đó là năng
lực của cá nhân. Kỹ năng sống mang
tính xã hội vì trong mỗi giai đoạn phát
triển của xã hội, ở mỗi vùng miền lại
đòi hỏi mỗi cá nhân có những kỹ năng
sống thích hợp. Kỹ năng sống của sinh
viên đại học sư phạm khối ngành Khoa
học Xã hội cũng không phải ngoại lệ.
Tác giả đưa ra 20 kỹ năng khác nhau [2]
cho sinh viên chọn lựa, đồng thời
khuyến khích sinh viên bổ sung những
kỹ năng khác, kết quả thu được thể hiện
ở bảng 3.

2.3. Những kỹ năng cần thiết cần
thiết đối với sinh viên

Bảng 3: Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Các kỹ năng
Tự nhận thức
Xác định giá trị
Đặt mục tiêu
Quản lý thời gian
Đảm nhận trách nhiệm
Kiểm soát cảm xúc
Ứng phó với căng thẳng
Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ
Giao tiếp

Số lượng
45
22
41
56
36
49
32
21
70
40

Tỷ lệ (%)
6,2
3,0
5,6
7,7
5,0
6,7
4,4
2,9
9,6

Hạng
5
16
7
2
10
3
13
18
1
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Lắng nghe tích cực
37
5,1
8
Thể hiện sự cảm thông
19
2,6
20
Thương lượng
21
2,9
18
Hợp tác
33
4,5
12
Giải quyết mâu thuẫn
35
4,8
10
Kiên định
27
3,7
15
Tư duy phê phán
22
3,0
16
Tư duy sáng tạo
47
6,5
4
Ra quyết định
32
4,4
13
Giải quyết vấn đề
44
6,1
6
Thiết lập mối quan hệ giữa các
20
37
5,1
8
kỹ năng
Tổng
726
100
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
6,5% sinh viên quan tâm đến kỹ năng
Theo kết quả khảo sát, có 9,6% ý
tư duy sáng tạo; 6,2% sinh viên xem
kiến cho rằng kỹ năng giao tiếp là
trọng kỹ năng tự nhận thức; 6,1%
quan trọng nhất; 7,7% ý kiến cho thấy
sinh viên chọn kỹ năng giải quyết vấn
sinh viên cần quản lý tốt thời gian;
đề; 5,6% sinh viên coi việc đặt mục
6,7% cho biết sinh viên cần có kỹ
tiêu là quan trọng.
năng kiểm soát cảm xúc của bản thân;
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Biểu đồ 1: Những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên
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Cùng với các kỹ năng như: thương
thuyết, từ chối, hợp tác, chia sẻ... kỹ
năng giao tiếp thuộc nhóm kỹ năng xã
hội dùng để tương tác với người khác
trong cộng đồng. Đây là kỹ năng
không thể thiếu của con người. Hầu hết
sinh viên đã nhận thức đúng đắn điều
này. Tuy nhiên các kỹ năng còn lại
cũng khá cần thiết và đã được chọn ở
mức khoảng trên 5%. Như vậy, sinh
viên đã biết, đã hiểu về chính mình, về
những kỹ năng cần phải hình thành
trong thời gian học đại học.
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Để chiếm lĩnh các kỹ năng đó,
sinh viên đại học sư phạm khối ngành
Khoa học Xã hội đã tham gia vào
nhiều hoạt động khác nhau theo các
mức độ khác nhau tùy vào năng lực
của cá nhân sinh viên. Kết quả khảo
sát về các hình thức rèn kỹ năng sống
theo thang Likert gồm 5 mức độ
thường xuyên để sinh viên chọn luyện
tập: 1) Rất thường xuyên; 2) Thường
xuyên; 3) Thỉnh thoảng; 4) Hiếm khi;
5) Không bao giờ [3]. Kết quả được
trình bày trong bảng 4.

Bảng 4: Hình thức và mức độ rèn kỹ năng sống
ST
T

Số
lượng

Các hình thức

Trung
bình

Tham gia các lớp kỹ năng sống cho
100
2,68
sinh viên
Tham gia nhiều hoạt động phong trào
2
100
2,45
cùng các bạn trong lớp
Học các lớp kỹ năng sống trên mạng
3
100
3,43
internet
Tự học thông qua các tài liệu về kỹ
4
100
3,34
năng sống
Nhờ giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ
5
100
3,52
từng trường hợp
Tham gia các câu lạc bộ về kỹ năng
6
100
3,59
sống để rèn luyện
Tham gia công tác xã hội cùng với
7
100
2,81
các hoạt động của lớp, khoa, trường
Tham gia các chiến dịch ở địa
8
100
3,31
phương, trường
Tham gia các hoạt động từ thiện,
9
100
3
nhân đạo
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Sinh viên hình thành kỹ năng sống
phong trào cùng với
bằng cách tham gia vào các hoạt động
(trung bình: 2,45;
1

42

Độ lệch
chuẩn

Hạng

0,984

2*

0,989

1*

1,008

6

1,094

7

0,969

8

1,181

9

1,051

3*

1,070

5

1,092

4

các bạn trong lớp
độ lệch chuẩn:
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0,989), đồng thời thông qua các lớp
huấn luyện kỹ năng sống để hình thành
nền tảng tri thức vững chắc và hình
thành kỹ năng một cách chuẩn mực
(trung bình: 2,68; độ lệch chuẩn:
0,984) và tham gia các hoạt động Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên do trường,
lớp phát động (trung bình: 2,81; độ
lệch chuẩn: 1,051). Tuy các trị số trung
bình cho thấy dù có một số hình thức
được sinh viên lựa chọn để rèn kỹ năng
sống nhưng vẫn còn nhiều sinh viên
thực hiện ở mức độ “thỉnh thoảng”.
Điều này cho thấy, sinh viên chưa có
hình thức rèn luyện cụ thể để hình
thành kỹ năng. Như vậy, một bộ phận
sinh viên muốn hình thành kỹ năng
sống thông qua những hoạt động cụ thể
trong thực tế, một bộ phận khác tỏ ra
khá mơ hồ về việc chọn lựa con đường
hình thành và phát triển kỹ năng sống.
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2.4. Những điều quan tâm của sinh
viên khi tham gia khóa giáo dục kỹ
năng sống
Kỹ năng sống thực chất là sự vận
dụng kiến thức, kỹ năng đã học và sự
thể hiện chúng trong cuộc sống thường
ngày. Mục tiêu của các khóa giáo dục
kỹ năng sống cho sinh viên thực chất
cũng theo con đường ấy. Giáo dục kỹ
năng sống chỉ ra cho sinh viên cách
học dựa trên tự khám phá bản thân, tự
lĩnh hội để thay đổi căn bản hành vi.
Nói cách khác, giáo dục kỹ năng sống
giúp sinh viên thay đổi ứng xử của
mình theo hướng tích cực. Vậy sinh
viên đại học sư phạm khối ngành Khoa
học Xã hội quan tâm đến điều gì khi
tham gia các khóa huấn luyện này? Kết
quả khảo sát về vấn đề này được trình
bày ở bảng 5.

Bảng 5: Những điều quan tâm của sinh viên khi học kỹ năng sống
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Các tiêu chí quan tâm

Chỉ cần dạy thực hành, không cần dạy lý thuyết
Chỉ cần dạy lý thuyết, sinh viên tự vận dụng
Dạy vắn tắt lý thuyết rồi cho thực hành ngay
phần lý thuyết ấy
Dạy thật kỹ lý thuyết để sinh viên hiểu thật rõ rồi
mới vận dụng
Nên dùng những tình huống từ thực tế rồi cho
sinh viên vận dụng lý thuyết đã học để giải quyết
Cho sinh viên đóng tiểu phẩm, tạo tình huống rồi
cả lớp đánh giá, rút kinh nghiệm
Dùng video clip có liên quan để sinh viên đánh
giá
Dạy theo cách tổ chức hoạt động ngoại khóa
Tổng
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
43

Số
lượng
8
12

Tỷ lệ
(%)
3,3
5,0

21

8,8

5

16

6,7

6

69

28,9

1

25

10,5

4

27

11,3

3

51
239

25,5
100

2

Hạng
8
7

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017

ISSN 2354-1482

với cuộc sống này, các chọn lựa có tỷ
lệ cao đã phản ánh điều đó. Dạy kỹ
năng sống là giúp sinh viên gắn kỹ
năng vào thực tế. Các tiêu chí còn lại
sinh viên cũng quan tâm nhưng tỷ lệ
không cao. Từ đây có thể khẳng định
điều sinh viên quan tâm là xác đáng,
Nhà trường và giảng viên nên chú ý
điều này khi thực hiện giáo dục kỹ

Số liệu ở bảng 5 cho thấy tần suất
cao nhất thuộc về kỹ thuật dạy học
“dùng những tình huống từ thực tế rồi
cho sinh viên vận dụng lý thuyết đã
học để giải quyết” với 28,9%, kế đến là
“dạy theo cách tổ chức các hoạt động
ngoại khóa” (25,5%), “dùng video clip
có liên quan để sinh viên đánh giá”
(11,3%) và “cho sinh viên đóng tiểu
phẩm, tạo tình huống rồi cả lớp đánh

năng sống để tác động có hiệu quả.

giá, rút kinh nghiệm” (10,5%). Như
vậy phần lớn sinh viên nghĩ đã học kỹ
năng sống là phải hình thành được kỹ
năng thật sự, cần những điều thiết thực
để hình thành kỹ năng trong cuộc sống,
ứng dụng vào thực tiễn để thích ứng

Bên cạnh đó, thời gian tổ chức lớp
học cũng được sinh viên quan tâm vì
đó là điều kiện để sinh viên hoàn thành
tốt các buổi học. Kết quả khảo sát ý
kiến của sinh viên về thời gian tổ chức
lớp học được trình bày ở bảng 6.

Biểu đồ 2: Những điều sinh viên cần khi học kỹ năng sống
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Bảng 6: Thời gian tổ chức lớp học
Thời gian học

STT

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Hạng

1

Dịp hè

35

28

2

2

Trái buổi học chính khóa

41

32,8

1

3

Định kỳ mỗi tuần 1 buổi

13

10,4

4

4

Định kỳ mỗi tháng 1 buổi

20

16

3

5

Học chính quy (theo chính khóa)

11

8,8

5

6

Học kiểu “cuốn chiếu”

4

3,2

6

7

Không nên tổ chức

1

0,8

7

125

100

Tổng
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Theo kết quả khảo sát, sinh viên
muốn học trái buổi học chính khóa
chiếm tỷ lệ 32,8% và học vào dịp hè
chiếm tỷ lệ 28%. Theo ý kiến của sinh
viên được phỏng vấn thì “học trái buổi
sẽ tận dụng được thời gian rảnh, đồng
thời những dịp nghỉ sẽ được nghỉ”.
Một số sinh viên trình bày quan điểm:
“Trong năm học vừa đi làm thêm, vừa
dành thời gian làm bài tập giáo viên
giao về nhà nên học trái buổi rất mệt
mỏi, nên để dịp hè rảnh rỗi học cho
thoải mái.” Từ đây cho thấy những
định hướng về tổ chức thực hiện khóa
học phù hợp, tránh trường hợp sinh
viên vừa học kỹ năng sống vừa học
môn học khác. Để bảo đảm điều này,
nên đưa giáo dục kỹ năng sống vào
thời khóa biểu học chính khóa.

2.5. Đánh giá việc giáo dục kỹ năng
sống của trường Đại học Đồng Nai thời
gian qua
Trường Đại học Đồng Nai đã thực
hiện nhiều khóa giáo dục kỹ năng sống
cho sinh viên nhằm cung cấp những
kiến thức, kỹ năng thiết yếu nhất để
sau khi ra trường đi dạy sinh viên thực
hiện được nhiệm vụ giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh ở các trường trung
học phổ thông. Qua quá trình học,
những ý kiến góp ý của sinh viên là
thông tin hết sức quý báu để nhà
trường chắt lọc, rút kinh nghiệm cho
những khóa giáo dục kỹ năng sống tiếp
theo. Tác giả đã đưa ra câu hỏi mở để
sinh viên tự ghi ý kiến đóng góp. Kết
quả thu được được trình bày ở bảng 7.
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Bảng 7: Ý kiến đóng góp của sinh viên về công tác giáo dục kỹ năng sống
STT

Ý kiến đóng góp của sinh viên

Số
lượng
1
11

Tỷ lệ
(%)
1,1
12

Hạng

Trải nghiệm trước, học lý thuyết sau
13
Học lý thuyết xong áp dụng vào thực tiễn
2
Nên tổ chức các buổi học bằng hình thức trò
3
1
1,1
13
chuyện
4
Tổ chức thêm các buổi ngoại khóa
16
17,4
1
5
Cho thêm ví dụ thực tế
1
1,1
13
6
Tổ chức dạy thực tiễn hơn, chất lượng hơn
10
10,9
4
7
Giảng viên phải có kỹ năng thực sự
4
4,3
8
8
Đưa kỹ năng sống vào chính khóa
3
3,3
10
9
Dạy bằng tình huống thực tế
11
12
2
10 Đã làm tốt rồi
2
2,2
12
11 Giảm lý thuyết, tăng thực hành
7
7,6
6
12 Thêm thời lượng học
1
1,1
13
Bỏ máy chiếu, dạy học ngoài trời, thiên về vận
13
13
1
1,1
động
14 Tổ chức khoa học hơn
3
3,3
8
15 Cần tổ chức buổi học sinh động vui vẻ
8
8,7
5
16 Giáo viên cần tương tác với sinh viên
6
6,5
7
17 Cần trang bị kỹ năng dạy học
1
1,1
13
18 Giao lưu với sinh viên cùng chuyên ngành
1
1,1
13
19 Cần mở lớp thường xuyên hơn
3
3,3
10
20 Sĩ số lớp học ít lại
1
1,1
13
Tổng
92
100
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Bảng 7 cho thấy sinh viên thích các
dạy học kỹ năng sống của Nhà trường
giờ học gắn liền với thực tiễn, trong đó
chưa thực sự gắn với thực tiễn. Việc
17,4% sinh viên kiến nghị nên tổ chức
giáo dục kỹ năng sống chưa thực tiễn
thêm các buổi ngoại khóa để tăng tính
hóa là do thời gian học rất hạn chế, sinh
thực tiễn; 12% sinh viên đề nghị dạy
viên chỉ có 4 ngày học nên rất khó khăn
bằng tình huống thực tế và đưa lý
trong việc tổ chức, đồng thời chi phí
thuyết vừa học vào áp dụng ngay;
cho các hoạt động ngoại khóa cũng là
10,9% mong muốn các giờ học thực
vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện
tiễn hơn. Như vậy hiện nay việc tổ chức
việc giáo dục bằng thực tiễn. Muốn làm
1
2
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tốt điều này, cần có sự phối hợp giữa
Nhà trường với các đơn vị có trách
nhiệm để tăng số giờ học, biên soạn hệ
thống chương trình đào tạo theo nhóm
chuyên ngành học để việc học kỹ năng
sông diễn ra thuận lợi hơn.
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có cùng nhu cầu để giáo dục có hiệu
quả hơn. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện
để giảng viên tổ chức cho sinh viên các
buổi ngoại khóa bổ ích. Nhà trường cũng
nên giảm sĩ số lớp học để tất cả sinh
viên đều có cơ hội hoạt động.

3. Kết luận và kiến nghị

Về phía giảng viên, cần khai thác,
phát huy những nhận thức đúng đắn đã
có của sinh viên về kỹ năng sống để
làm nền tảng giáo dục kỹ năng sống
cho các em; không ngừng trau dồi, làm
giàu hệ thống tri thức, kỹ năng để đáp
ứng nhu cầu giáo dục kỹ năng sống của
sinh viên. Giảng viên cần chú ý tập
trung những kỹ năng các em cần như:
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời
gian, kỹ năng kiềm chế cảm xúc của
bản thân, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ
năng tự nhận thức. Khi dạy, không nên
nói nhiều lý thuyết mà chú ý nhiều các
tình huống để sinh viên trải nghiệm và
rút kinh nghiệm cho bản thân.

Từ thực trạng dạy học kỹ năng
sống cho sinh viên đại học sư phạm
khối ngành Khoa học Xã hội trường
Đại học Đồng Nai, tác giả nhận thấy
rằng sinh viên nhóm ngành này đã
nhận thức được thế nào là kỹ năng
sống và tầm quan trọng của giáo dục
kỹ năng sống. Từ những nền tảng đó,
sinh viên cũng đã nêu được những kỹ
năng cần thiết mà thanh niên thời đại
ngày nay cần chiếm lĩnh, đồng thời các
em cũng khẳng định những gì mình
cần trong quá trình học kỹ năng sống.
Tuy nhiên cách thức để chiếm lĩnh,
hình thành kỹ năng thì nhiều sinh viên
tỏ ra khá mơ hồ. Từ những gì mình
đang có, các em đã cho những nhận xét
xác đáng về công tác giáo dục kỹ năng
sống của Nhà trường để Nhà trường
tham khảo, điều chỉnh hoạt động này.

Về phía sinh viên, phải có thái độ
nghiêm túc trong học tập; luôn ý thức rèn
luyện kỹ năng cho cuộc sống mọi lúc
mọi nơi; cố gắng vận dụng những kỹ
năng đã hình thành để biến chúng
thành kỹ xảo.

Qua những ý kiến của các em, tác
giả đề xuất phương hướng thực hiện
việc giáo dục kỹ năng sống trong thời
gian tới với hy vọng mang lại hiệu quả
cao hơn.

Việc tiến hành giáo dục kỹ năng
sống không nên bó hẹp trong phạm vi
lớp học mà nên thông qua nhiều hoạt
động cụ thể mang đặc trưng của sinh
viên như: công tác xã hội, các chiến dịch
tình nguyện, các phong trào khác do
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.

Về phía nhà trường, nên tiến hành
khảo sát nhu cầu, hứng thú của sinh
viên trước khi tác động, trên cơ sở kết
quả khảo sát, tập hợp thành từng nhóm
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ABSTRACT
The study focused on surveying and assessing some factors affecting the life
skills education of undergraduate students majoring in social sciences at Dong Nai
university: perception of what life skills are; the need to develop life skills; the
criteria for training living skills that students are interested in; student comments on
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THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Thu Trang1
TÓM TẮT
Ở đại học hình thức học chủ yếu của sinh viên là tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt
khi các trường đại học thực hiện phương thức đào tạo tín chỉ, hoạt động tự học lại
càng quan trọng và cần thiết đối với sinh viên. Để có được kết quả tốt trong quá
trình học tập, sinh viên phải biết cách tự học, rèn luyện được kỹ năng tự học. Bài viết
này chỉ ra tầm quan trọng của kỹ năng tự học đối với sinh viên sư phạm và mức độ
thực hiện các nhóm kỹ năng tự học của sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Nai.
Kỹ năng tự học là một trong những kỹ năng sống, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
và chất lượng của sinh viên sư phạm. Trong bài báo, tác giả nêu thực trạng bốn
nhóm kỹ năng tự học cơ bản của sinh viên, đồng thời chỉ ra năm nguyên nhân chủ
quan và bảy nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình tự học của sinh viên
theo phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ với mong muốn nâng cao chất lượng,
hiệu quả giáo dục, giảng dạy ở trường đại học.
Từ khóa: Tự học, kỹ năng tự học, sinh viên, sinh viên sư phạm, tín chỉ
chỉ” [2] đã làm rõ sự khác biệt của đào
1. Đặt vấn đề
tạo tín chỉ so với niên chế và những yêu
Trong những năm gần đây, theo chỉ
cầu thay đổi trong dạy và học ở hình
đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục
thức đào tạo mới. Hình thức này đòi hỏi
và Đào tạo, các trường đại học trong cả
sinh viên không những phải tự học
nước có lộ trình, xu hướng chung:
nhiều hơn mà phải có kỹ năng tự học
chuyển từ hình thức đào tạo theo niên
mới đem lại kết quả học tập cao “tự học
chế sang hình thức đào tạo theo học chế
không thể hiệu quả khi bị ép buộc hay
tín chỉ. Điều này mở ra một loạt các
học không có mục đích và động cơ rõ
nghiên cứu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ
ràng” [3]. Trong hoạt động học tập, kỹ
hoạt động học tập của sinh viên đáp ứng
năng tự học có vai trò hết sức quan
sự thay đổi đó. Điển hình như tác giả
trọng; giúp sinh viên hình thành và rèn
Hoàng Thảo Nguyên, Nguyễn Thị
luyện được tính tích cực, chủ động, tự
Phương Thanh với “Rèn luyện kỹ năng
giác trong học tập; hiểu sâu, mở rộng,
tự học cho sinh viên trong đào tạo theo
củng cố và ghi nhớ bài học một cách
học chế tín chỉ” [1], tác giả Nguyễn Thị
vững chắc, vận dụng các tri thức đã học
Xuân Thủy với nghiên cứu “Rèn luyện
vào việc giải quyết những nhiệm vụ học
kỹ năng tự học tập cho sinh viên đáp
tập mới linh hoạt, sáng tạo, từ đó quyết
ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín
định sự phát triển các phẩm chất nhân
1
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cách và chất lượng học tập của sinh
viên. Đối với sinh viên nói chung và sinh
viên sư phạm nói riêng việc tự học
không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ học
tập trên giảng đường mà còn phải tự học
trong suốt những năm giảng dạy sau này.
Đặc biệt đối với sinh viên sư phạm, biết
cách học vừa là phương tiện để họ tự
học, không ngừng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ vừa là phương
tiện để dạy cách học, dạy kỹ năng học
cho học sinh đáp ứng tinh thần đổi mới
giáo dục hiện nay [4]. Do vậy, việc tìm
hiểu kỹ năng tự học trong phương thức
đào tạo mới là việc làm cần thiết góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục và
giảng dạy ở đại học giai đoạn hiện nay.
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động đã được chủ thể lĩnh hội để thực
hiện những nhiệm vụ tương ứng” [2, tr.
131]. Trên cơ sở đó, kỹ năng tự học
được tác giả quan niệm: là phương thức
hành động trên cơ sở lựa chọn và vận
dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có
để thực hiện có kết quả mục tiêu học
tập đã đặt ra, phù hợp với những điều
kiện cho phép.
Trong nghiên cứu này, tác giả sử
dụng cách phân loại của tác giả Phạm
Văn Cường [5] và lựa chọn bốn nhóm
kỹ năng tự học cơ bản: 1) Kỹ năng lập
kế hoạch hoạt động tự học, gồm: kỹ
năng xác định đầy đủ các công việc cần
làm; kỹ năng xác định yêu cầu của từng
công việc thực hiện theo kế hoạch của
bản thân; kỹ năng phân phối thời gian
hợp lý cho từng công việc; kỹ năng sắp
xếp các công việc một cách hợp lý; kỹ
năng nắm được yêu cầu của kế hoạch.
2) Kỹ năng làm việc với sách, gồm: kỹ
năng chọn đúng sách cần đọc; kỹ năng
lập danh mục tài liệu cần đọc; kỹ năng
chọn cách đọc đọc phù hợp với mục
đích đề ra; kỹ năng ghi theo phiếu tư
liệu; kỹ năng ghi theo đề cương chi tiết;
kỹ năng tóm tắt nội dung chính những
điều đã đọc; kỹ năng lưu trữ những điều
đã đọc. 3) Kỹ năng trả lời câu hỏi - bài
tập, gồm: kỹ năng xác định yêu cầu của
bài tập; kỹ năng xác định dạng câu hỏi,
bài tập; kỹ năng xác định các hướng
giải bài tập; kỹ năng lập chương trình
giải; kỹ năng trình bày lời giải rõ ràng,
ngắn gọn; kỹ năng kiểm tra lời giải. 4)
Kỹ năng tự kiểm tra đánh giá, gồm: kỹ

2. Nội dung
2.1. Khái niệm
Hiện nay khái niệm kỹ năng được
khá nhiều nhà tâm lý học, giáo dục học
trên thế giới cũng như trong nước đưa
ra và hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau.
Tựu trung, khái niệm này thường được
hiểu theo hai hướng. Hướng thứ nhất:
coi kỹ năng là mặt kỹ thuật của thao tác,
hành động hay hoạt động. Hướng thứ
hai: coi kỹ năng không đơn thuần là mặt
kỹ thuật của hành động mà còn là biểu
hiện về năng lực của con người. Tác giả
đồng tình với hướng nghiên cứu thứ hai
và lấy khái niệm về kỹ năng trong Từ
điển Tâm lý học của tác giả Vũ Dũng
(chủ biên) làm khái niệm công cụ: “Kỹ
năng là năng lực vận dụng có kết quả
những tri thức về phương thức hành
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năng xác định mục đích nội dung kiểm
tra; kỹ năng xác định tiêu chuẩn đánh
giá; kỹ năng đối chiếu kết quả với tiêu
chuẩn; kỹ năng xác định mức độ phù
hợp giữa kết quả với tiêu chuẩn…
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cứu bổ trợ là 20 giảng viên đang giảng
dạy tại khoa, lớp được điều tra.
Tác giả sử dụng các phương pháp
nghiên cứu như: nghiên cứu tài liệu,
điều tra viết, quan sát, toán thống kê...
Trong đó, phương pháp điều tra viết là
phương pháp cơ bản nhất, được sử dụng
với mục đích khảo sát các mặt, các khía
cạnh khác nhau trong hoạt động tự học
của sinh viên.

Hiện nay, ở nước ta cũng đã có
nhiều công trình nghiên cứu tìm hiểu
kỹ năng tự học của sinh viên trong
phương thức đào tạo mới và đưa ra các
giải pháp cụ thể cho vấn đề này [6].
Tuy nhiên tại trường Đại học Đồng Nai
thì chưa có công trình nào nghiên cứu
về kỹ năng tự học của sinh viên trên cơ
sở đó đưa ra các biện pháp thích hợp
nhằm nâng cao kỹ năng này cho sinh
viên. Do đó nghiên cứu “Kỹ năng tự
học của sinh viên trường Đại học
Đồng Nai” là một trong những yêu cầu
cấp thiết cho Nhà trường.

Kết quả tổng hợp được xử lý trên
bảng tính điện tử Microsoft Excel.
Nghiên cứu này chỉ rõ mức độ kỹ năng
tự học của sinh viên và các nguyên
nhân ảnh hưởng đến kỹ năng tự học của
sinh viên.
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Nhận thức của sinh viên về vai
trò của việc rèn luyện kỹ năng tự học

2.2. Khách thể và phương pháp
nghiên cứu

Qua nghiên cứu, sinh viên đã nhận
thức được ý nghĩa quan trọng và cần
thiết của việc rèn luyện kỹ năng tự học.
Kết quả được thể hiện ở bảng 1.

Khách thể nghiên cứu chính là 200
sinh viên sư phạm năm thứ nhất khoa
Sư phạm Tiểu học - Mầm non trường
Đại học Đồng Nai. Khách thể nghiên
Bảng 1: Nhận thức của sinh viên về vai trò của việc rèn luyện kỹ năng tự học
STT

Tổng số

Mức độ cần thiết

Số lượng
Tỷ lệ (%)
1
Rất cần thiết
115
57,5
2
Cần thiết
85
42,5
3
Ít cần thiết
0
0
4
Không cần thiết
0
0
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Kết quả ở bảng 1 cho thấy, tất cả
và sự cần thiết của kỹ năng tự học.
sinh viên đều nhận thức tầm quan trọng
Trong đó 57,5% sinh viên cho rằng việc
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rèn luyện kỹ năng tự học là rất cần thiết,
42,5% sinh viên cho rằng đó là việc cần
thiết. Qua trao đổi, sinh viên Nguyễn
Văn T. cho biết: “Kỹ năng này rất cần
thiết với em, vì nếu em có được kỹ năng
này thì em có thể tiếp thu được những
lượng tri thức nhiều và khó ở trường đại
học.” Còn sinh viên Nguyễn Thi Thu L.
cho rằng: “Sau này trở thành một giáo
viên, kỹ năng tự học sẽ giúp giáo viên
có thể tự chiếm lĩnh kiến thức để giảng
bài hay hơn và sâu hơn.” Như vậy kỹ
năng tự học không chỉ cần thiết cho
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hoạt động tự học mà còn giúp cho hoạt
động giảng dạy sau khi ra trường của
sinh viên.
2.3.2. Mức độ kỹ năng tự học của
sinh viên trước khi rèn luyện
Ở nội dung này, tác giả cho sinh
viên tự đánh giá mức độ về kỹ năng tự
học của bản thân. Ngoài sự tự đánh giá
của sinh viên, giáo viên đánh giá kỹ
năng tự học qua sản phẩm của sinh viên
với các tiêu chí được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm
STT

Nội dung, tiêu chí đánh giá sản phẩm

1

Động cơ học tập đúng đắn (các động cơ hứng thú nhận
thức và các động cơ trách nhiệm trong học tập)
Xây dựng kế hoạch tự học cụ thể, rõ ràng phù hợp với
điều kiện hoàn cảnh của mình giúp quá trình tiến hành
việc học được trôi chảy thuận lợi
Lựa chọn và chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều
nguồn và từ những hoạt động khác nhau
- Xử lý thông tin trong quá trình tự học, có thể được
tiến hành thông qua việc phân tích, đánh giá, tóm lược,
tổng hợp, so sánh…
- Vận dụng thông tin tri thức khoa học để giải quyết
các vấn đề liên quan như thực hành bài tập, thảo luận,
xử lý các tình huống, viết bài thu hoạch, báo cáo khoa
học, tổng thuật…
Trao đổi, phổ biến thông tin theo yêu cầu thông qua
các hình thức: hội thảo, báo cáo khoa học, thảo luận,
thuyết trình, tranh luận…
Tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập: thẩm định mình
hiểu được cái gì làm được, điều gì chưa thỏa mãn nhu
cầu học tập nghiên cứu để từ đó có hướng khắc phục
hay phát huy
Tổng điểm

2

3

4

5
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10
25

30

25

10

100
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Kết quả tự đánh giá của sinh viên
học được thể hiện ở bảng 3.
và đánh giá của giáo viên về kỹ năng tự
Bảng 3: Mức độ kỹ năng tự học của sinh viên trước khi rèn luyện
STT

Mức độ kỹ năng tự
học của sinh viên
trước khi rèn luyện

Sinh viên tự đánh giá

Đánh giá của giảng viên

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Rất tốt

0

0,0

0

0,0

2

Tốt

4

2,0

0

0,0

3

Khá

45

22,5

30

15,0

4

Trung bình

54

27,0

48

24,0

5

Yếu

97

48,5

122

61,0

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
như: mục đích - động cơ học tập, xây
dựng kế hoạch tự học, đọc giáo trình - tài
liệu tham khảo, trao đổi - chia sẻ thông
tin và tự kiểm tra đánh giá. Kết quả tổng
hợp được xử lý trên bảng tính điện tử

Kết quả ở bảng 3 cho thấy nhìn
chung kỹ năng tự học của sinh viên
chưa cao (chủ yếu ở mức trung bình và
yếu). Đánh giá ở mức “tốt” thì sinh viên
tự đánh giá là 2,0%. Ở mức “khá”, sinh
viên tự đánh giá là 22,5%, trong khi đó
giáo viên đánh giá là 15,0%. Đạt mức
“trung bình” thì sinh viên tự đánh giá là
27,0%, giáo viên đánh giá là 24,0%. Ở
mức “yếu”, sinh viên tự đánh giá là
48,5%, trong khi đó tỷ lệ này ở giáo
viên khá cao (61%). Qua đó cho thấy,
kỹ năng này của các em còn rất hạn chế.

Microsoft Excel. Để đánh giá về bốn
nhóm kỹ năng tự học của sinh viên, tác
giả phân ra bốn mức độ như sau:

2.3.3. Mức độ biểu hiện các kỹ
năng tự học của sinh viên

2,41 đến 2,63).

- Kỹ năng tự học tốt (X từ 2,82
đến 3,0).
- Kỹ năng tự học khá (X từ 2,63
đến 2,82).
- Kỹ năng tự học trung bình (X từ
- Kỹ năng tự học yếu, kém (X từ
2,38 đến 2,41).

2.3.3.1. Mức độ đạt được các tiêu
chí trong kỹ năng tự học của sinh viên

Kết quả khảo sát chi tiết được thể
hiện ở bảng 4.

Ở nội dung này, tác giả đánh giá
mức độ đạt được các tiêu chí về kỹ năng
tự học của sinh viên theo những tiêu chí
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Bảng 4: Mức độ đạt được các tiêu chí trong kỹ năng tự học của sinh viên
STT
1
2

Các tiêu chí

Mức độ
Trung bình
Thứ bậc

Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng làm việc với sách

2,63
2,82

2
1

3
Kỹ năng trả lời câu hỏi - bài tập
2,41
3
4
Kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập
2,38
4
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả học
Kết quả ở bảng 4 cho thấy, mức độ
tập với điểm trung bình = 2,38.
đạt được các tiêu chí trong kỹ năng tự
học của sinh viên chỉ ở mức trung bình,
xếp vị trí thứ nhất là kỹ năng làm việc
với sách (điểm trung bình = 2,82), tiếp
đó đến kỹ năng lập kế hoạch (điểm
trung bình = 2,63), xếp ở vị trí thứ ba là
kỹ năng trả lời câu hỏi - bài tập với
điểm trung bình = 2,41 và cuối cùng là

2.3.3.2. Mức độ biểu hiện các tiêu
chí trong kỹ năng tự học của sinh viên
Ở nội dung này, tác giả đánh giá
các mức độ biểu hiện về kỹ năng tự học
trong từng tiêu chí. Kết quả được thể
hiện ở bảng 5.

Bảng 5: Mức độ biểu hiện các tiêu chí trong kỹ năng tự học của sinh viên
Mức độ (%)
A
B
C

Kỹ năng tự học
Kỹ năng lập kế hoạch
1. Xác định đầy đủ các công ciệc cần làm
2. Xác định yêu cầu của từng công việc
3. Phân phối thời gian hợp lý cho từng công việc
4. Sắp xếp các công việc một cách hợp lý
5. Nắm được yêu cầu của kế hoạch
Kỹ năng làm việc với sách
1. Biết chọn đúng sách cần đọc
2. Biết lập danh mục tài liệu cần đọc
3. Biết chọn cách đọc phù hợp với mục đích đề ra
4. Biết ghi theo phiếu tư liệu
5. Biết ghi theo đề cương chi tiết
6. Biết tóm tắt nội dung chính những điều đã đọc
7. Biết lưu trữ những điều đã đọc theo vấn đề
Kỹ năng trả lời câu hỏi, bài tập
54

52,2
27,2
13,9
17,6
26,4

39,7
70,5
65,4
65,4
60,3

8,1
2,2
20,6
16,9
13,2

47,8
19,1
24,2
13,9
11,7
25,7
13,9

50,0
52,2
58,8
29,4
50,0
52,2
52,2

2,2
28,6
16,9
56,6
38,2
22,1
33,8
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1. Xác định yêu cầu của bài tập
2. Xác định dạng câu hỏi, bài tập
3. Xác định các hướng giải bài tập
4. Lập chương trình giải
5. Trình bày lời giải rõ ràng, ngắn gọn
6. Kiểm tra lời giải
Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá
1. Xác định mục đích, nội dung kiểm tra
2. Xác định tiêu chuẩn đánh giá
3. Đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn
4. Xác định mức độ phù hợp giữa kết quả với chuẩn
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63,9
46,3
19,1
8,8
11,8
41,1

34,5
52,2
77,2
60,3
83,1
48,5

1,5
1,2
3,6
30,8
5,1
17,6

39,7
19,1
22,1
15,4

41,2
52,2
58,8
47,8

19,1
28,6
19,1
36,7

(Trong đó, A: thực hiện thành thạo, B: thực hiện chưa thành thạo, C: chưa biết làm)
(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
hoạt động trên lớp và cả những hoạt
Về kỹ năng lập kế hoạch tự học, chỉ
động của sinh viên ngoài lớp.
có 52,2% sinh viên cho rằng mình biết
xác định các công việc cần thiết trong
tự học một cách thành thạo. Các việc
làm khác rất quan trọng đối với việc tổ

Về kỹ năng đọc sách, mức độ thực
hiện thành thạo tất cả các công việc cần
thiết để đảm bảo đọc sách có hiệu quả và

chức hợp lý hoạt động tự học và lao trí
óc của sinh viên được các em đánh giá
là làm chưa thành thạo, đó là: xác định
yêu cầu của từng công việc (70,5%);
phân phối thời gian hợp lý cho từng
công việc (65,4%); sắp xếp công việc
một cách hợp lý (65,4%); nắm được yêu
cầu của kế hoạch (60,3%).

sử dụng những điều đã đọc một cách
hữu ích đều được sinh viên đánh giá với
tỷ lệ rất thấp. Đáng chú ý có những kỹ
năng có tỷ lệ sinh viên chưa biết làm khá
cao như: ghi theo phiếu tư liệu (56,6%),
ghi theo kiểu đề cương chi tiết (38,2%),
lưu giữ những điều đọc được (33,8%).
Kết quả cho thấy việc đọc sách của
sinh viên chưa có chất lượng và hiệu

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, về việc
lập kế hoạch tự học đối với sinh viên là
rất khó (chỉ có 52,2% biết xác định các
công việc cần thiết trong tự học), đa
phần sinh viên chưa định ra các công

quả, không theo một quy trình và không
lưu giữ được những thông tin cần thiết.
Đọc sách nghiêm túc là đọc có suy nghĩ
(yêu cầu sinh viên phải trả lời các câu
hỏi: Đọc sách này để làm gì? Giải quyết

việc mình sẽ làm trong thời gian bao lâu
và làm như thế nào cho những kế hoạch

vấn đề gì? Phục vụ cho việc gì trong
công việc và đời sống?); đọc có hệ
thống (đọc lướt nhanh toàn bộ phần
55
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tổng quát của sách và đọc kỹ để trả lời
cho từng câu hỏi, mà giáo viên hay
công việc yêu cầu); đọc có chọn lọc
(đọc có chọn lọc là đọc để tìm những
điểm cốt lõi, chọn ý tưởng hay nhất,
đúng nhất và có ích cho việc học sẽ rèn
được tư duy phê phán, làm tiền đề cho
năng lực giải quyết vấn đề sau này); đọc
có ghi nhớ (cần kèm theo việc ghi chép

kỹ năng tự học của sinh viên như: sinh
viên chưa có kỹ năng tự học, chán ghét
việc tự học và nghề nghiệp đã chọn,
chưa tìm thấy động cơ học tập, ý thức
vượt khó trong hoạt động tự học chưa
cao, thiếu tính tích cực, chủ động, tự
giác trong hoạt động tự học. Một số em
tuy biết được tầm quan trọng của kỹ
năng tự học nhưng chưa có ý thức và

để nhớ lâu và đồng thời đánh dấu để tra
cứu khu cần thiết).

tích cực trong quá trình rèn luyện. Mặc
dù có cơ hội được rèn luyện nhưng các

Về kỹ năng trả lời câu hỏi và bài
tập, thực chất đây là kỹ năng giải quyết
vấn đề có tính chất lý thuyết và thực
hành đặt ra trong hoạt động tự học. Chỉ
có 63,9% sinh viên cho rằng biết xác
định đúng yêu cầu của câu hỏi và bài
tập một cách thành thạo. Những kỹ

em thiếu sự chủ động trong hoạt động
của mình. Nhiều em thường đánh giá
kỹ năng tự học là đơn giản, nhưng khi
bắt đầu vào thực hiện mới thấy khó
khăn của kỹ năng này. Nhiều em cũng
tham gia luyện tập nhưng chưa thực sự
cố gắng.

năng khác được đánh giá thực hiện
chưa thành thạo, gồm: kỹ năng xác
định dạng câu hỏi, bài tập (52,2%); kỹ
năng xác định hướng giải (77,2%); kỹ
năng lập chương trình giải (60,3%); kỹ
năng trình bày lời giải rõ ràng, ngắn
gọn (81,3%).

Bên cạnh những yếu tố chủ quan
còn có những yếu tố khách quan như:
Nội dung dạy học nhiều và khó, điều
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và
phương tiện phục vụ cho tự học còn hạn
chế, phương pháp dạy học và kiểm tra
đánh giá ở đại học và phổ thông, sự
quan tâm, gần gũi giữa giảng viên và
sinh viên còn hạn chế, không có sự

Về kỹ năng kiểm tra, đánh giá, số
sinh viên cho rằng mình biết làm thành
thạo các kỹ năng thành phần có tỷ lệ
rất thấp.

quan tâm của gia đình, mức độ gắn bó,
hợp tác, giúp đỡ của bạn bè trong lớp
chưa cao, thời gian dành cho các hoạt
động khác khá nhiều. Kết quả khảo sát
được thể hiện ở bảng 6.

2.3.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng
đến kỹ năng tự học của sinh viên
Qua tìm hiểu, tác giả nhận thấy có
những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến
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Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tự học của sinh viên
Các yếu tố ảnh hưởng
1. Sinh viên chưa có kỹ năng tự học
2. Chán ghét việc tự học và nghề
CHỦ
nghiệp đã chọn
QUAN 3. Chưa tìm thấy động cơ học tập
4. Ý thức vượt khó trong hoạt động
tự học chưa cao
5. Thiếu tính tích cực, chủ động tự
giác trong hoạt động tự học
1. Nội dung dạy học nhiều và khó
2. Điều kiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị và phương tiện phục vụ cho
tự học còn hạn chế
3. Phương pháp dạy học và kiểm tra
KHÁCH đánh giá ở đại học và phổ thông
QUAN 4. Sự quan tâm, gần gũi giữa giảng
viên và sinh viên còn hạn chế
5. Không có sự quan tâm của gia
đình
6. Mức độ gắn bó, hợp tác, giúp đỡ
của bạn bè trong lớp chưa cao
7. Thời gian dành cho các hoạt động
khác khá nhiều

Số lượng
72
40

Tỷ lệ (%)
86,7
48,2

Hạng
1
3

20
38

24,1
45,8

5
4

69

83,1

2

78
5

93,9
6,0

1
6

70

84,3

2

55

66,3

3

48

57,8

4

70

84,3

2

20

24,1

6

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
Với nhóm nguyên nhân chủ quan,
Với nhóm nguyên nhân khách
kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân
quan, nguyên nhân quan trọng nhất ảnh
quan trọng nhất là “sinh viên chưa có
hưởng đến sự thích ứng qua kết quả
kỹ năng tự học” (86,7%), sau đó là các
điều tra là: “khối lượng tri thức phải
nguyên nhân: “thiếu tính tích cực, chủ
tiếp thu nhiều và khó” (93,9%), tiếp
động, tự giác trong hoạt động tự học”
theo là những nguyên nhân: “sự khác
(83,1%), “chán ghét việc tự học và nghề
biệt về phương pháp dạy học ở Đại học
nghiệp đã chọn” (48,2%), “ý thức vượt
và phổ thông”, và “mức độ gắn bó, hợp
khó trong hoạt động tự học chưa cao”
tác, giúp đỡ của bạn bè trong lớp chưa
(45,8%) và “chưa tìm thấy động cơ học
cao” (84,3%), “sự quan tâm, gần gũi
tập” (24,1%).
giữa giảng viên và sinh viên còn hạn
57

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017

chế” (66,3%), “không có sự quan tâm
của gia đình” (57,8%), “thời gian dành
cho các hoạt động khác khá nhiều”
(24,1%) và cuối cùng là nguyên nhân
“điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị
và phương tiện phục vụ cho tự học còn
hạn chế ” chiếm 6,0%.
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một quy trình và không lưu giữ được
những thông tin cần thiết.
Kỹ năng trả lời câu hỏi và bài tập của
sinh viên sư phạm về cơ bản là biết xác
định đúng yêu cầu của câu hỏi và bài tập
một cách thành thạo, tuy nhiên mức độ
chưa cao.

3. Kết luận

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá đa số
sinh viên sư phạm cho rằng mình biết
làm thành thạo tuy nhiên các kỹ năng
thành phần có tỷ lệ rất thấp.

Tóm lại, kết quả nghiên cứu thực
trạng kỹ năng tự học của sư viên sư
phạm trường Đại học Đồng Nai cho
thấy tất cả sinh viên đều nhận thức tầm
quan trọng và sự cần thiết của kỹ năng
tự học.

Chất lượng đào tạo là một trong
những nhân tố cơ bản quyết định số
lượng sinh viên theo học của mỗi
trường đại học và việc nâng cao chất
lượng đào tạo là một chiến lược phát
triển bền vững, sống còn trong giai
đoạn phát triển trước mắt. Tác giả hy
vọng những kết quả nghiên cứu bước
đầu sẽ góp phần xây dựng biện pháp tác
động hợp lý đến sinh viên, đồng thời
nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo
ở các trường đại học.

Kỹ năng lập kế hoạch tự học ở sinh
viên sư phạm khá tốt, tuy nhiên vẫn còn
một số sinh viên thực hiện chưa tốt,
chưa định ra các công việc mình sẽ làm
trong thời gian bao lâu và làm như thế
nào cho những kế hoạch hoạt động trên
lớp và cả những hoạt động ngoài lớp.
Kỹ năng đọc sách của sinh viên sư
phạm thực hiện ở mức độ rất thấp, chưa
có chất lượng và hiệu quả, không theo
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THE REALITY OF STUDENTS’ SELF-TEACHING SKILLS
AT DONGNAI UNIVERSITY
ABSTRACT
At many universities, the main studying method is self-studying, and selfstudying is more important and necessary for students when universities implement
credit training form. In order to achieve good results in the learning process,
students need to know how to self-study and how to train self-studying skills. This
article pointed out the importance of self-studying skills for pedagogical students and
the level of implementation of self-studying skill groups of Dong Nai University’s
pedagogical students. Self-studying skill is one of the living skills that directly affects
the efficiency and quality of pedagogical students. In the article, the author stated the
realities of 4 basic self-studying skill groups, also found out 5 subjective causes and
7 objective causes affecting the students’ self-studying process based on the credit
training method with the desire for improving the education quality, the education
efficiency and teaching at universities.
Keywords: self-study, self-study skills, student, pedagogical students, credit
training
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NHU CẦU HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Hồng Phan1
Hà Văn Tú1
Lê Thị Hải Yến2
Nguyễn Kim Châu Hương3
TÓM TẮT
Từ kết quả nghiên cứu đề tài về thực trạng nhu cầu học tập kỹ năng sống của
học sinh trung học phổ thông tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bài viết tập
trung làm rõ nhu cầu và các lý do cần hình thành kỹ năng sống, những kỹ năng sống
và hình thức hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu
hết học sinh trung học phổ thông được khảo sát đều có mong muốn và có nhu cầu
hình thành kỹ năng sống với nhiều lý do khác nhau. Học sinh trung học phổ thông tại
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu hình thành nhiều kỹ năng sống thông
qua các hình thức như tham quan, dã ngoại, sinh hoạt tập thể, trong đó ba kỹ năng
được học sinh mong muốn hình thành nhất là: kỹ năng ứng phó và vượt qua áp lực,
kỹ năng làm chủ cảm xúc bản thân và kỹ năng xác lập mục đích cuộc sống. Bài viết
cũng đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo
dục kỹ năng sống nhằm đáp ứng nhu cầu học tập kỹ năng sống của học sinh trung
học phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Kỹ năng sống, nhu cầu học tập kỹ năng sống, học sinh trung học phổ thông
kết quả. Kỹ năng sống của học sinh là
1. Đặt vấn đề
một yêu cầu của chất lượng giáo dục
Cuộc sống của con người diễn ra
nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và
hằng ngày bằng hoạt động sống, với sự
toàn diện của con người.
đan xen của “hoạt động có đối tượng”
Nhu cầu là một trong những mặt
và “mối quan hệ giao tiếp - ứng xử”
biểu hiện chủ yếu của xu hướng nhân
giữa người với người . Đó là hai mặt có
cách. Nhu cầu đóng vai trò chỉ đạo toàn
mối quan hệ tác động lẫn nhau, tạo nên
bộ hoạt động tâm lý của con người
cuộc sống đích thực của mỗi người.
đồng thời là động lực thôi thúc, kích
Trong hệ thống kỹ năng cơ bản có tính
thích con người hoạt động. Nó quy định
tổng hợp và phức tạp của con người có
trách nhiệm của cá nhân đối với hiện
các kỹ năng sống. Kỹ năng sống là tổ
thực và đối với bản thân. Xét đến cùng,
hợp phức tạp của hệ thống các kỹ năng
nhu cầu xác định lối sống và trách
nói lên năng lực sống của con người,
nhiệm của cá nhân đó.
giúp con người thực hiện công việc và
tham gia vào cuộc sống hằng ngày có
Nhu cầu học tập kỹ năng sống của
1
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học sinh trung học phổ thông là sự
mong muốn hình thành những kỹ năng
cần thiết để có thể thích ứng với xã hội
hiện nay. Chính vì vậy việc tìm hiểu
thực trạng nhu cầu hình thành kỹ năng
sống của học sinh trung học phổ thông
để làm cơ sở đưa ra những kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh rất
quan trọng.
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2. Khách thể và phương pháp
nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu là 128 học
sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh,
trường THPT Nam Hà tại thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phương pháp chính được sử dụng
trong nghiên cứu này là điều tra bằng
phiếu hỏi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử
dụng phối hợp các phương pháp khác
như: nghiên cứu lý thuyết, phương pháp
chuyên gia, phương pháp phỏng vấn
sâu, phương pháp thống kê toán học.

Xuất phát từ góc độ tâm lý - giáo
dục, chúng tôi đánh giá nhu cầu mong
muốn hình thành kỹ năng sống của học
sinh dựa trên các nhóm kỹ năng sau:

3. Kết quả nghiên cứu về thực
trạng nhu cầu hình thành kỹ năng
sống của học sinh trung học phổ thông
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nhóm kỹ năng nhận thức: kỹ
năng đánh giá bản thân và xây dựng
hình ảnh cá nhân; kỹ năng xác lập mục
đích cuộc sống; kỹ năng quản lý thời
gian; kỹ năng phân tích tình huống và ra
quyết định.

3.1. Nhận thức chung của học sinh
về nhu cầu hình thành kỹ năng sống
Để tìm hiểu nhận thức chung của
học sinh về nhu cầu hình thành kỹ năng
sống hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu học
sinh tự đánh giá mức độ mong muốn và
mức độ cần thiết hình thành kỹ năng
sống của mình. Kết quả nghiên cứu cho
thấy có 24,8% học sinh mong muốn
hình thành kỹ năng sống; 62,1% học
sinh đánh giá rất mong muốn hình
thành kỹ năng sống. Qua đó có thể
khẳng định rằng tỷ lệ học sinh muốn
hình thành kỹ năng sống cho bản thân là
khá cao. Với tỷ lệ học sinh có mong
muốn hình thành kỹ năng sống cao
(86,9%), một vấn đề được đặt ra là học
sinh trung học phổ thông tham gia vào

- Nhóm kỹ năng liên quan đến xúc
cảm: kỹ năng làm chủ cảm xúc bản
thân; kỹ năng ứng phó và vượt qua áp
lực; kỹ năng kiểm soát bản thân và
tránh lây lan tâm lý; kỹ năng thể hiện và
nuôi dưỡng sự tự tin.
- Nhóm kỹ năng xã hội: kỹ năng
chấp nhận người khác và thiết lập quan
hệ xã hội; kỹ năng truyền thông, giao
tiếp; kỹ năng lắng nghe và bày tỏ
nguyện vọng; kỹ năng phán đoán cảm
xúc của người khác; kỹ năng chia sẻ và
động viên người khác; kỹ năng phân
biệt hành vi lạm dụng và yêu thương;
kỹ năng hòa nhập và làm việc nhóm.
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các hoạt động giáo dục kỹ năng sống vì
thật sự mong muốn hình thành kỹ năng
sống cho bản thân hay chỉ vì thích tham
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gia các phong trào cho vui? Kết quả
nghiên cứu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1: Lý do mong muốn hình thành kỹ năng sống của học sinh trung học phổ thông
STT
1
2
3
4
5

Lý do
Vì thấy kỹ năng sống quan trọng
Vì không khí lớp học kỹ năng sống vui
Vì bạn bè đều theo học kỹ năng sống
Vì thấy tên của những kỹ năng sống hay
Ý kiến khác

Tần số
90
9
1
1
27

Tỷ lệ (%)
73,2
7,3
0,8
0,8
22,0

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả ở bảng 1 cho thấy có 73,2%
học sinh cho rằng họ mong muốn hình
thành kỹ năng sống là vì nhận thấy tầm
quan trọng của kỹ năng sống đối với bản
thân. Đây là động cơ mạnh nhất thúc đẩy
học sinh mong muốn hình thành kỹ năng
sống cho mình. Học sinh trung học phổ
thông ngày càng phải đối diện với những
thách thức của cuộc sống, yêu cầu được
đặt ra đối với các em ngày càng cao, vì
thế các em nhận thấy muốn đáp ứng
được những yêu cầu đó cần phải học tập
và trang bị thêm những kiến thức cần
thiết để có thể làm tốt vai trò của mình,
trong đó hình thành cho bản thân những
kỹ năng sống cần là điều vô cùng cần

thiết. 22,0% học sinh nêu lý do mong
muốn hình thành kỹ năng sống như:
giúp bản thân sống tốt hơn, giúp thành
công trong tương lai, giúp hoàn thiện
bản thân, để có thể ứng phó với các
tình huống trong cuộc sống hay đơn
giản là để chuẩn bị tốt cho những thử
thách sắp tới.
Nghiên cứu về mức độ cần thiết của
kỹ năng sống với bản thân học sinh, kết
quả cho thấy hầu hết sinh viên cho rằng
kỹ năng sống là cần thiết (30,9%) và rất
cần thiết (61,8%). Nghiên cứu sâu về lý
do kỹ năng sống cần thiết đối với bản
thân được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Vì sao kỹ năng sống cần thiết đối với bản thân
STT
Lý do cần thiết
1
Giúp khắc phục khó khăn trong cuộc sống
2
Giúp học tập và làm việc tốt trong tương lai
3
Giúp làm chủ cảm xúc và hành vi của bản thân
4
Giúp kết bạn và làm việc tốt với người khác
5
Ý kiến khác
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
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Tần số
73
37
35
18
13

Tỷ lệ (%)
59,3
30,1
28,5
14,6
10,6
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Kết quả nghiên cứu cho thấy có
nhiều lý do khiến kỹ năng sống cần
thiết đối với học sinh, trong đó lý do
“kỹ năng sống giúp học sinh khắc phục
những khó khăn trong cuộc sống”
chiếm tỷ lệ cao nhất (59,3%), kế đến là
lý do “kỹ năng sống giúp học tập và
làm việc tốt trong tương lai” (30,1%).
Ngoài ra kỹ năng sống còn cần thiết vì
một số lý do khác như: “giúp làm chủ
cảm xúc và hành vi của bản thân”
(28,5%); “giúp kết bạn và làm việc tốt
với người khác” (14,6%).
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thân trong tương lai nên học sinh trung
học phổ thông thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai có nhu cầu hình thành cho
mình những kỹ năng sống căn bản làm
hành trang cho cuộc sống tương lai.
3.2. Những kỹ năng sống mà học
sinh trung học phổ thông có nhu cầu
hình thành
Trong nghiên cứu này, chúng tôi
đánh giá nhu cầu mong muốn hình
thành kỹ năng sống của học sinh xuất
phát từ góc độ tâm lý - giáo dục bao
gồm 15 kỹ năng cụ thể [1]. Kết quả
nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3.

Tóm lại, do nhận thức được tầm
quan trọng cũng như sự cần thiết của kỹ
năng sống đối với sự phát triển của bản

Bảng 3: Những kỹ năng sống học sinh trung học phổ thông mong muốn hình thành
STT

Những kỹ năng sống học sinh trung học phổ
thông mong muốn hình thành

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Xếp
hạng

1

Kỹ năng ứng phó và vượt qua áp lực

4,52

0,705

1

2

Kỹ năng làm chủ cảm xúc bản thân

4,33

0,826

2

3

Kỹ năng xác lập mục đích cuộc sống

4,31

0,942

3

4

Kỹ năng phân tích tình huống và ra quyết định

4,24

0,906

4

5

Kỹ năng truyền thông, giao tiếp

4,20

0,887

5

6

Kỹ năng thể hiện và nuôi dưỡng sự tự tin

4,19

0,953

6

7

Kỹ năng quản lý thời gian

4,12

0,972

7

8

Kỹ năng chấp nhận người khác và thiết lập
quan hệ xã hội

4,07

1,034

8

9

Kỹ năng lắng nghe và bày tỏ nguyện vọng

4,02

1,016

9

10

Kỹ năng chia sẻ và động viên người khác

4,01

0,945

10

11

Kỹ năng kiểm soát bản thân và tránh lây lan
tâm lý

4,01

1,012

11
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STT

Những kỹ năng sống học sinh trung học phổ
thông mong muốn hình thành
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Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Xếp
hạng

12

Kỹ năng hòa nhập và làm việc nhóm

3,97

0,975

12

13

Kỹ năng phân biệt hành vi lạm dụng và yêu
thương

3,90

0,970

13

14

Kỹ năng đánh giá bản thân và xây dựng hình
ảnh cá nhân

3,80

1,109

14

15

Kỹ năng phán đoán cảm xúc người khác

3,59

1,093

15

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
lệch chuẩn tương đối thấp (0,705),
chứng tỏ học sinh của hai trường THPT
Nam Hà và THPT Nguyễn Hữu Cảnh
khá thống nhất ý kiến trong việc đánh
giá mức độ mong muốn hình thành đối
với kỹ năng này. Việc học sinh có mức
độ mong muốn hình thành kỹ năng này
cũng là điều dễ hiểu vì hiện nay bên
cạnh những cơ hội để trưởng thành và
thể hiện bản lĩnh của chính mình thì học
sinh trung học phổ thông cũng phải đối
mặt với không ít khó khăn, áp lực từ
cuộc sống như: áp lực về học tập, áp lực
từ sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường
và những người xung quanh.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy tất cả
những kỹ năng sống được chúng tôi đưa
ra học sinh đều đánh giá là có mong
muốn hình thành nhưng có sự phân hóa.
Trong đó những kỹ năng sống được học
sinh đánh giá mức độ mong muốn hình
thành cao nhất là: kỹ năng ứng phó và
vượt qua áp lực (trung bình: 4,52); kỹ
năng làm chủ cảm xúc bản thân (trung
bình: 4,33); kỹ năng xác lập mục đích
cuộc sống (trung bình: 4,31); kỹ năng
phân tích tình huống và ra quyết định
(trung bình: 4,24); kỹ năng truyền
thông, giao tiếp (trung bình: 4,20). Sở
dĩ học sinh mong muốn hình thành
những kỹ năng sống này vì các em
đang ở trong giai đoạn quan trọng của
cuộc đời, đó là giai đoạn chuẩn bị
bước vào đời đòi hỏi sự tự lập cũng
như chuẩn bị những kỹ năng cần thiết
để lập thân, lập nghiệp.

Ngoài những kỹ năng học sinh
mong muốn hình thành được đánh giá
cao ở trên cũng có những kỹ năng học
sinh mong muốn hình thành nhưng ở
mức độ thấp hơn. Cụ thể là các kỹ năng:
kỹ năng hòa nhập và làm việc nhóm
(trung bình: 3,97); kỹ năng phân biệt
hành vi lạm dụng và yêu thương (trung
bình: 3,92); kỹ năng đánh giá bản thân

Kỹ năng ứng phó và vượt qua áp
lực được học sinh mong muốn hình
thành nhất (trung bình: 4,52) với độ
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và xây dựng hình ảnh cá nhân (trung
bình: 3,80); kỹ năng phán đoán cảm xúc
người khác (trung bình: 3,59). Tiến
hành phỏng vấn sâu để tìm hiểu lý do
tại sao lựa chọn những kỹ năng này ở
mức độ thấp, em P. T. T. (học sinh lớp
10A1, trường THPT Nguyễn Hữu
Cảnh) cho biết: “Mình biết hay không
biết cảm xúc của người khác là không
quan trọng vì mỗi người có những tính
cách khác nhau.” Em N. T. S. (học sinh
lớp 10A3, trường THPT Nam Hà) cho
biết: “Cần gì phải xây dựng hình ảnh
bản thân, chỉ cần bắt chước ca sĩ, diễn
viên… là thế nào cũng được nhiều
người thích.” Qua đây thấy rằng một bộ
phận nhỏ học sinh chưa có nhận thức
phù hợp trong nhìn nhận giá trị của bản
thân và người khác.
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động giáo dục được học sinh trung
học phổ thông lựa chọn để hình thành
kỹ năng sống
Một trong những công việc quan
trọng trong quá trình giáo dục và hình
thành kỹ năng sống cho học sinh là xây
dựng các hình thức rèn luyện kỹ năng vì
nếu nội dung rèn luyện phong phú
nhưng hình thức hình thành, rèn luyện
và phương pháp truyền đạt không hấp
dẫn thì khó đạt được mục tiêu đề ra. Để
tìm hiểu những hình thức tổ chức hoạt
động giáo dục kỹ năng sống mà học
sinh mong muốn để hình thành kỹ năng
sống chúng tôi đã yêu cầu học sinh
đánh giá mức độ yêu thích về các hình
thức giáo dục kỹ năng sống với thang
đo mức độ từ (1): “hoàn toàn không
thích” đến (5): “rất thích” [1]. Kết quả
thể hiện ở bảng 4.

3.3. Những hình thức tổ chức hoạt

Bảng 4: Những hình thức học sinh trung học phổ thông lựa chọn để hình thành
kỹ năng sống
STT

Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ
năng sống

Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Xếp
hạng

1

Tham quan, cắm trại, dã ngoại

4,69

0,602

1

2

Sinh hoạt tập thể

4,18

0,915

2

3

Thể dục, thể thao

4,07

0,964

3

4

Giải quyết tình huống

3,98

0,992

4

5

Tình nguyện viên

3,97

1,086

5

6

Văn nghệ, giao lưu

3,94

0,986

6

7

Giải câu đố

3,90

1,043

7

8

Làm việc nhóm

3,90

0,936

8
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STT

Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ
năng sống
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Trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Xếp
hạng

9

Thi đố vui kiến thức

3,83

1,046

9

10

Làm đẹp trường, lớp

3,78

1,044

10

11

Xem phim giáo dục

3,76

1,058

11

12

Giữ gìn vệ sinh cá nhân, khu phố

3,72

0,963

12

13

Thảo luận chuyên đề

3,69

1,146

13

14

Đóng kịch

3,46

1,256

14

15

Thuyết trình sách

3,20

1,201

15

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Số liệu ở bảng 4 cho thấy những
hình thức được học sinh đánh giá mức
độ mong muốn với mức điểm trung
bình cao là hình thức tham quan, cắm
trại, dã ngoại (trung bình: 4,69), sinh
hoạt tập thể (trung bình: 4,18), thể dục,
thể thao (trung bình: 4,07). Qua đó
chúng ta thấy, những hình thức mà học
sinh yêu thích là những hoạt động ngoài
trời, mang tính chất thoải mái, vừa học
vừa chơi. Tiến hành phỏng vấn sâu, em
P. H. N. (học sinh lớp 12A5, trường
THPT Nam Hà) cho biết: “Em thích
tham gia các hoạt động tham quan, cắm
trại, dã ngoại; sinh hoạt tập thể; thể dục
thể thao để hình thành kỹ năng sống cho
mình vì khi đi tham quan, cắm trại, dã
ngoại em cảm thấy vui và được hòa
mình với thiên nhiên, tham gia các hoạt
động sinh hoạt tập thể giúp cho bạn bè

thêm đoàn kết với nhau hơn và các hoạt
động thể dục thể thao sẽ giúp em có
thêm sức khỏe.”
Những hình thức được học sinh
đánh giá có mong muốn là: “giải quyết
tình huống” (trung bình: 3,98), “tình
nguyện viên” (trung bình: 3,97), “văn
nghệ, giao lưu” (trung bình: 3,94), “giải
câu đố” (trung bình: 3,90), “làm việc
nhóm” (trung bình: 3,90), “thi đố vui,
kiến thức” (trung bình: 3,83), “làm đẹp
trường, lớp” (trung bình: 3,78), “Xem
phim giáo dục” (trung bình: 3,76), “giữ
gìn vệ sinh cá nhân, khu phố” (trung
bình: 3,72), “thảo luận chuyên đề”
(trung bình: 3,69).
Bên cạnh đó, một số hình thức được
học sinh đánh giá mức độ mong muốn
hình thành trung bình là: “đóng kịch”
(trung bình: 3,46), “thuyết trình sách”
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(trung bình: 3,20). Chúng tôi phỏng vấn
em N. T. S. (học sinh lớp 10A3, trường
THPT Nam Hà) về kết quả này, em cho
biết: “Em không thích hình thức đóng
kịch thuyết trình sách vì đóng kịch thì
không có năng khiếu, còn hình thức
thuyết trình sách thì lười đọc sách.”
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bản thân và kỹ năng xác lập mục đích
cuộc sống.
Đa số học sinh trung học phổ thông
được khảo sát tại thành phố Biên Hòa Đồng Nai đều yêu thích các hình thức
tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng
sống mà chúng tôi đưa ra, ngoại trừ
hình thức truyết trình sách và đóng kịch
được học sinh đánh giá là chưa yêu
thích. Những hình thức tổ chức hoạt
động giáo dục được học sinh yêu thích
sử dụng để hình thành kỹ năng sống
nhất là: tham quan, cắm trại, dã ngoại;
sinh hoạt tập thể; thể dục thể thao.

4. Kết luận và kiến nghị
4.1. Kết luận
Từ những kết quả nghiên cứu trên,
chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
Đa số học sinh được khảo sát đều
mong muốn hình thành cho mình những
kỹ năng sống cơ bản vì học sinh nhận
thấy rằng kỹ năng sống có vai trò quan
trọng trong cuộc sống của mỗi người.
Theo đánh giá của học sinh kỹ năng
sống quan trọng vì nhiều lý do, trong đó
lý do học sinh đánh giá cao nhất là kỹ
năng sống giúp các em khắc phục được
những khó khăn trong cuộc sống, giúp
học tập và làm việc tốt hơn, đồng thời
làm chủ cảm xúc và hành vi của bản
thân. Từ đó, học sinh có thể làm chủ
cuộc sống của mình, xây dựng bản lĩnh
vững vàng và tự tin bước vào cuộc
sống. Đó là nền tảng để học sinh trưởng
thành trong tương lai.

4.2. Kiến nghị
Để đáp ứng nhu cầu học tập kỹ
năng sống của học sinh trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong
thời gian tới, từ kết quả nghiên cứu
chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau:
Cần có những điều tra, khảo sát
rộng hơn để lấy ý kiến, nắm bắt nhu cầu
học tập và hình thành kỹ năng sống của
học sinh, kết hợp với những yêu cầu
của ngành giáo dục về hoạt động giáo
dục kỹ năng sống trong nhà trường để
thiết kế, tổ chức những hoạt động giảng
dạy, sinh hoạt ngoại khóa phù hợp
nhằm hình thành kỹ năng sống đáp ứng
nhu cầu của học sinh và sự phát triển
trong tương lai của các em.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy
học sinh có nhu cầu hình thành nhiều kỹ
năng sống khác nhau, trong đó ba kỹ
năng học sinh có mong muốn hình
thành nhất là: kỹ năng ứng phó và vượt
qua áp lực, kỹ năng làm chủ cảm xúc

Nhà trường cần có giáo viên chuyên
trách có chuyên môn về lĩnh vực giáo
dục kỹ năng sống để xây dựng nhiều
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nội dung sinh hoạt hấp dẫn, đáp ứng
được những yêu cầu học tập kỹ năng
sống của học sinh, đồng thời phải
thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về
kiến thức và kỹ năng sống cho giáo viên
chuyên trách về kỹ năng sống.

khác do nhà trường cũng như các tổ
chức xã hội thực hiện để có thêm điều
kiện rèn luyện và ứng dụng những kiến
thức đã học, đồng thời có cơ hội học
thêm những kỹ năng mới làm phong
phú hơn cuộc sống của các em.

Cần phối hợp với các chuyên viên,
các tổ chức xã hội để làm phong phú
hoạt động hình thành kỹ năng sống cho
học sinh, thu hút các em tham gia, tạo
nên tinh thần xã hội hóa giáo dục ngày
càng cao.

Cộng đồng xã hội cần tạo ra những
sân chơi bổ ích như câu lạc bộ, tổ chức
các hội thao, những cuộc thi về kỹ
năng, các lễ hội truyền thống dành cho
học sinh… nhằm hình thành và phát
triển những kỹ năng sống cần thiết,
phù hợp cho lứa tuổi học sinh trung
học phổ thông, thu hút đông đảo học
sinh tham gia.

Nhà trường cũng nên tập huấn về
kỹ năng sống cho giáo viên bộ môn, để
thông qua các môn học, giáo viên bộ
môn có thể trang bị cho các em những
kiến thức về kỹ năng có liên quan đến
kiến thức khoa học. Giáo viên bộ môn
cần tổ chức những hoạt động mang tính
phối hợp để học sinh vừa có thể chiếm
lĩnh tri thức khoa học vừa hình thành
được những kỹ năng sống kèm theo.

Những nhà văn hóa các cấp xã,
huyện, tỉnh nên phối hợp với nhà
trường để huấn luyện kỹ năng cho học
sinh thông qua các khóa ngắn hạn như
vui chơi, du lịch, tìm hiểu văn hóa…
giúp các em được quan sát, trải nghiệm,
làm giàu hơn kinh nghiệm sống của
chính mình.

Học sinh cần tích cực tham gia hoạt
động ngoài giờ lên lớp, những sinh hoạt

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2008), Thống kê ứng dụng trong
kinh tế - xã hội, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội
NEEDS FOR LEARNING LIFE SKILLS BY HIGH SCHOOL STUDENTS
IN BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE
ABSTRACT
Based on the research on the current situation of the demand for life skills by
high school students in Bien Hoa City, Dong Nai Province, the paper focuses on the
needs and the reasons for well-being. Research results show that most high school
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students surveyed have the desire and need to form life skills for a variety of reasons.
High school students in Bien Hoa City, Dong Nai Province have the demand for life
skills through a variety of forms such as sightseeing, picnics, and group activities.
The skills most desired by these students include coping with and overcoming
pressure, mastering self-feelings, and setting the purposes of life. The article also
offers a number of measures to improve and enhance life skills education to meet the
needs for life skills by high school students in the current period.
Keywords: life skills, need for life skills, high school students
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG
QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Cao Thị Huyền1
TÓM TẮT
Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên năm
thứ nhất trường Đại học Đồng Nai. Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng
cần thiết trong cuộc sống thời hiện đại. Một sinh viên không có khả năng quản lý
thời gian có thể làm ảnh hưởng tới công sức và thời gian của nhiều người khác khi
làm việc theo nhóm. Kỹ năng này chi phối trong khá nhiều lĩnh vực đòi hỏi việc
chuẩn thời gian. Quản lý thời gian tốt không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức của
sinh viên mà còn giảm thiểu tình trạng căng thẳng.
Từ khóa: Kỹ năng quản lý thời gian, Đại học Đồng Nai
1. Đặt vấn đề

Trường Đại học Đồng Nai là
trường có bề dày về thành tích giảng
dạy và học tập. Sinh viên trong trường
rất năng động và tích cực tham gia các

Cuộc sống càng phát triển càng đặt
ra nhiều yêu cầu mới cho mỗi cá nhân.
Để hoàn thiện chính mình và đáp ứng
yêu cầu của thời đại, mỗi cá nhân đều
phải trang bị cho mình những kỹ năng
cần thiết, trong đó có kỹ năng quản lý
thời gian. Mặt khác, “học để chung
sống” là mục tiêu then chốt của giáo dục
hiện nay. Nhưng theo nghiên cứu của
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [1],
có tới 83% sinh viên sau khi ra trường bị
nhà tuyển dụng đánh giá thiếu kỹ năng

hoạt động ngoại khóa, công tác xã
hội… Mặt khác, tính chất sư phạm
không những đòi hỏi cao về mặt lý
luận mà còn đặt ra yêu cầu sinh viên
phải thực hành, đầu tư nhiều thời gian.
Ngoài ra, việc vui chơi, giải trí, sinh
hoạt, công việc (làm thêm), nghiên cứu
khoa học… cũng đòi hỏi nhiều thời
gian. Do vậy sinh viên cần sắp xếp thời

sử dụng thời gian hợp lý, hiệu suất lao
động thấp, không ít bạn trẻ mất nhiều cơ
hội trên bước đường lập nghiệp. Sinh
viên phải giải quyết các vấn đề của mình
một cách độc lập: học tập, sinh hoạt, tài
chính, việc làm thêm… Việc phân bố
thời gian hợp lý ngày càng trở nên quan
trọng và cấp thiết.

Nhưng thực tế, đa số sinh viên, đặc
biệt là sinh viên năm thứ nhất chưa có
phương pháp quản lý thời gian một
cách hợp lý, hiệu quả, dẫn đến tình

gian một cách khoa học. Kỹ năng quản
lý thời gian cũng là một kỹ năng sống
quan trọng tạo nên thành công của mỗi
cá nhân trong con được sự nghiệp [2].

1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: huyentl1010@gmail.com
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trạng thời gian rảnh rỗi, dư thừa nhiều
nhưng luôn thấy quá tải, công việc
chồng chéo, chất lượng công việc
không cao… Đây là sự thiếu hụt lớn của
những công dân trí thức trong tương lai.
Việc hình thành kỹ năng quản lý thời
gian càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ
hết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi
quyết định thực hiện đề tài: “Xây dựng

ISSN 2354-1482

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng kỹ năng quản lý thời
gian của sinh viên năm nhất trường Đại
học Đồng Nai
3.1.1. Thực trạng nhận thức về
vai trò của việc quản lý thời gian của
sinh viên
Kết quả tìm hiểu thực tế cho thấy,

quy trình hình thành kỹ năng quản lý
thời gian cho sinh viên năm thứ nhất

phần lớn sinh viên được khảo sát đều
nhận thấy rõ vai trò và sự cần thiết của

trường Đại học Đồng Nai”.

việc quản lý thời gian làm việc, học
tập… của bản thân (Xem bảng 3.1).

2. Khách thể và phương pháp
nghiên cứu

Có 48,6% sinh viên cho rằng việc
quản lý thời tốt giúp sinh viên học tập
tốt hơn. Kết quả từ phỏng vấn sinh
viên, N. V. T. H. (K41, Cao đẳng Tiểu
học A) cho biết: “Em thường có thời

- Khách thể nghiên cứu: Kỹ năng
quản lý thời gian cho sinh viên năm
thứ nhất, Trường Đại học Đồng Nai.
- Phương pháp nghiên cứu: Sử
dụng phối hợp các phương pháp nghiên
cứu sau:

khóa biểu công việc cụ thể cho từng
hoạt động của mình do đó em cảm thấy
công việc của em không bị chồng chéo
lên nhau và việc học tập cũng dễ dàng
và tiếp thu tốt hơn.” Sinh viên C. T. T.
V. (K6, Đại học Sinh) cũng chia sẻ:
“Em luôn mặc định thời gian ban ngày
là dành cho công việc học tập trên
trường còn buổi tối từ 19h đến 20h30

+ Phương pháp quan sát: Việc
quan sát được thực hiện tại thư viện, ký
túc xá và tại phòng trọ của sinh viên để
quan sát những biểu hiện về mặt hành
vi của sinh viên sau mỗi giờ lên lớp.
+ Phương pháp phỏng vấn: Phỏng
vấn để thu thập được những thông tin
về mặt cảm xúc và thái độ của sinh
viên trong quá trình quản lý thời gian
của bản thân.

là các hoạt động giải trí, từ 20h30 đến
22h30 là dành cho việc học tập do vậy
buổi tối dù làm gì thì đúng 20h30 em
cũng thu xếp để ngồi vào bàn học.”
Có 22,9% sinh viên cho rằng việc
quản lý thời gian tốt giúp cho bản thân
có thời gian chăm sóc gia đình và bản

+ Phương pháp điều tra bằng
bảng hỏi.
+ Phương pháp thống kê toán học.
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trọng của việc quản lý thời gian như:
bao gồm cả ba vai trò trên, gìn giữ sức
khỏe, có thời gian thư giãn, giúp các
hoạt động trong học tập và cuộc sống
diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao mọi
lúc, mọi nơi, có thể sắp xếp công việc
phù hợp.

Trong khi đó, 10,7% sinh viên cho
rằng việc quản lý thời gian tốt giúp bản
thân có thời gian tham gia các hoạt
động xã hội, hoạt động vui chơi giải trí.
Bên cạnh đó, có 17,8% đưa ra các
ý kiến chia sẻ khác về vai trò quan

Bảng 3.1: Nhận thức về vai trò của việc quản lý thời gian của sinh viên năm
thứ nhất trường Đại học Đồng Nai
Nhận thức về vai trò của việc quản lý

Kết quả khảo sát

STT
thời gian

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

1

Giúp học tập tốt hơn

68

48,6

2

Có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình

32

22,9

3

Có thời gian tham gia hoạt động xã hội

15

10,7

4

Ý kiến khác

25

17,8

140

100

Tổng

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
từng công việc”. Có lẽ đây là việc làm
3.1.2. Thực trạng sử dụng thời
hết sức cơ bản mà mỗi người cần thực
gian của sinh viên
hiện trước khi tiến hành một hành động
Khảo sát thói quen sử dụng thời
hay một hoạt động. Trong khi chúng ta
gian của sinh viên bằng cách đưa ra 9
chỉ có 24 giờ một ngày thì việc ước
thói quen tích cực để sinh viên lựa
lượng khoảng thời gian cần thiết phải
chọn. Cả 9 thói quen này điều là biểu
sử dụng cho mỗi loại công việc là hết
hiện của việc sử dụng thời gian một
sức quan trọng.
cách khoa học, hợp lý và có thể đem
Thói quen tiếp theo được sinh viên
lại hiệu quả cao cho công việc. Kết quả
thực hiện (chiếm 20%) là “dành một ít
phân tích thống kê được trình bày tại
thời gian cho việc sắp xếp thời gian, tư
bảng 3.2.
duy sáng tạo”. “Xác định thời gian thư
Thói quen được sinh viên thực hiện
giãn và nghỉ ngơi và sử dụng đúng
nhiều nhất (chiếm 25,7%) là “ước
chúng” (17,1%) là thói quen xếp thứ ba
lượng khoảng thời gian sử dụng cho
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trong bảng xếp hạng của kết quả khảo sát.

nhiên mà không có sự sắp xếp trước.

Thói quen “lên kế hoạch công việc
ứng với mốc thời gian cụ thể” đứng ở
vị trí thứ 4 (chiếm 10%), có thể thấy
các bạn sinh viên đã biết quản lý thời
gian của mình khi lập kế hoạch công
việc. Theo cơ chế sinh học, một người
bình thường trong một ngày có khoảng
thời gian rơi vào trạng thái “hưng

Thói quen “chia công việc khó,
phức tạp thành những việc nhỏ với
khoảng thời gian tương ứng” được sinh
viên lựa chọn ít nhất, đứng ở vị trí thứ
chín. Để làm được việc này đòi hỏi
sinh viên phải có khả năng phân tích
tổng hợp. Đây là một yêu cầu khá cao
đối với sinh viên nhưng cũng hết sức

phấn” cao độ làm cho con người sảng

cần thiết bởi trong quá trình học tập và

khoái và minh mẫn. Nếu sử dụng
khoảng thời gian này cho những việc
quan trọng đòi hỏi tư duy thì sẽ đạt
hiệu cao hơn khi thực hiện trong
khoảng thời gian khác. Tuy vậy không
phải ai cũng ý thức được việc này và
thường làm việc theo cảm tính, ngẫu

trong giai đoạn chuẩn bị thi áp lực gia
tăng. Trong khoảng thời gian này, nếu
sinh viên không biết chia nhỏ công
việc cho tương ứng với những khoảng
thời gian nhất định thì khó đạt được kết
quả cao.

Bảng 3.2: Thực trạng về thói quen sử dụng thời gian của sinh viên

STT

Kết quả khảo sát

Thói quen

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

1

Ước lượng khoảng thời gian sử dụng
cho từng công việc

36

25,7

2

Dành một ít thời gian cho việc sắp xếp
thời gian, tư duy sáng tạo

28

20,0

3

Xác định thời gian thư giãn và nghỉ
ngơi và sử dụng đúng

24

17,1

4

Dành thời gian hằng ngày để xem xết và
sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc

14

8,6

5

Lên kế hoạch công việc ứng với mốc
thời gian cụ thể

12

10,0

6

Luôn mang theo kế hoạch hoặc các
dụng cụ nhắc nhở để quản lý thời gian

8

5,7
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7

Dành thời gian ưu tiên cho một số công
việc

8

5,7

8

Xác định khoảng thời gian bị lãng phí

6

4,3

9

Chia công việc khó, phức tạp thành
những việc nhỏ với khoảng thời gian
tương ứng

4

2,9

140

100

Tổng

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
để lên thư viện học tập là rất ít, đa số
Kết quả khảo sát còn cho thấy một
số thói quen của sinh viên hiện nay
như sau:

chỉ tùy hứng, thỉnh thoảng hoặc đến kỳ
thi mới lên thư viện học tập.

Về việc dành thời gian lên thư
viện, khi được hỏi về mức độ sử dụng
thời gian cho việc lên thư viện học tập
và nghiên cứu tài liệu, đa số sinh viên
cho rằng chỉ thỉnh thoảng mới lên thư

Về việc sinh viên dành thời gian
mỗi ngày cho hoạt động học tập, khi
được hỏi thời gian sử dụng cho việc
học tập và nghiên cứu tài liệu hằng
ngày, khá nhiều sinh viên cho biết chỉ

viện học, nghiên cứu tài liệu, nhất là
chỉ khi thi và nhiều sinh viên cho biết
họ chưa bao giờ lên thư viện. Có đến
27,5% sinh viên nói rằng mình không
bao giờ lên thư viện trong khi đó chỉ có
9,0% sinh viên lên thư viện hằng ngày
sau những giờ học trên lớp, còn lại
73,5% sinh viên thỉnh thoảng hoặc chỉ
khi đến kỳ thi mới lên thư viện. Trong

khi thi mới học (45,7%), tỷ lệ sinh viên
cho rằng cứ khi nào có thời gian là học
chỉ chiếm 4,3%; sinh viên học dưới 2
tiếng/ngày chiếm 28,6% và có 21,4%
sinh viên học 3-4 tiếng/ngày. Điều này
cho thấy việc chỉ khi thi hay khi có
hứng mới học sẽ dẫn đến sinh viên gặp
khó khăn trong việc nắm vững kiến
thức hệ thống, từ đó chất lượng học tập

thực tế, trường đã đầu tư xây thư viện,
tạo điều kiện cho sinh viên tự học
ngoài giờ lên lớp nhưng vẫn chưa thu
hút được sinh viên. Quan sát thư viện
trường cho thấy, trong những ngày
thường từ thứ Hai đến thứ Bảy thư viện
còn rất nhiều chỗ trống. Như vậy, nhìn
chung sinh viên sử dụng quỹ thời gian

Nhiều sinh viên chưa bao giờ thực
hiện các hoạt động sau: học nhóm, trao
đổi bài tập với bạn bè ngoài giờ học
chính, tham gia các câu lạc bộ phục vụ
cho việc học tập, lập bản đồ tư duy ôn

không cao. Đây là hạn chế lớn trong
thói quen sử dụng thời gian để học tập
của sinh viên.

74

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017

ISSN 2354-1482

tập cho kiểm tra và thi, tìm hiểu đề thi
những năm trước và hệ thống kiến
thức; ôn tập và chuẩn bị thắc mắc để
hỏi giảng viên trên lớp. Như chúng ta
đã biết, với bất cứ ngành nghề nào
cũng cần có sự trau dồi kiến thức
thường xuyên. Nhưng hầu hết sinh
viên được hỏi cho rằng chỉ khi nào thi
mới học. Điều này ảnh hưởng rất lớn

thấy phần lớn sinh viên đều nhận thấy
việc rèn luyện kỹ năng quản lý thời
gian đối với hoạt động tự học là quan
trọng. Tuy nhiên giữa nhận thức và
việc làm cụ thể lại khá khác biệt.

tới chất lượng kiến thức của sinh viên.

gian biểu lập ra (48,6%). Số sinh viên

Về mức độ thực hiện thời gian
biểu, đa số sinh viên chỉ thỉnh thoảng
mới thực hiện thời gian biểu (40%)
hoặc không thực hiện đúng theo thời

3.1.3. Thực trạng kỹ năng quản lý
thời gian của sinh viên

luôn thực hiện theo kế hoạch chiếm tỷ
lệ rất ít (11,4%). Điều này cho thấy
sinh viên còn chưa có ý thức tự giác
cao trong việc quyết tâm thực hiện
đúng theo thời gian biểu lập ra, hay chỉ
lập thời gian biểu và thực hiện trong
thời gian thi cử dẫn đến không tạo cho
mình thói quen lên lịch trình thời gian

Về mức độ lập thời gian biểu đây
là một kỹ năng quan trọng nhưng đa số
sinh viên lại ít chú ý đến. Trong một
nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ
ra rằng “người không lập kế hoạch là

người lập kế hoạch thất bại” [3], trong
cụ thể cho từng ngày, từng tuần, từng
nghiên cứu này kết quả nghiên cứu cho
tháng… nhằm sử dụng quỹ thời gian
thấy, sinh viên chưa bao giờ lập thời
một cách hợp lý và hiệu quả. Đây
gian biểu cho mình chiếm tỷ lệ cao
chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ
(51,4%), số sinh viên thỉnh thoảng mới
năng quản lý thời gian hiệu quả.
lập thời gian biểu là 40,0%, số sinh
viên luôn luôn lập thời gian biểu chiếm
tỷ lệ thấp nhất (8,6%). Thực thế cho
Bảng 3.3: Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên
Kết quả khảo sát
STT

Thói quen

Tần số
(n)

Tỷ lệ
(%)

Về mức độ lập thời gian biểu
1

Chưa bao giờ lập thời gian biểu

72

51,4

2

Thỉnh thoảng mới lập thời gian biểu

56

40,0

3

Luôn luôn lập thời gian biểu

12

8,6
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Về mức độ thực hiện thời gian biểu
1

Không thực hiện đúng theo thời gian biểu

56

40,0

2

Thỉnh thoảng mới thực hiện thời gian biểu

68

48,6

3

Luôn thực hiện theo thời gian biểu

16

11,4

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian
4. Kết luận và đề xuất
của cá nhân theo một hệ thống hợp lý
Kỹ năng quản lý thời gian có vai
và hiệu quả.
trò rất quan trọng với mỗi cá nhân, đặc
Trên cơ sở lý luận, khảo sát thực
biệt là với sinh viên khi phải thực hiện
trạng và yêu cầu thực tiễn của việc
rất nhiều nhiệm vụ học tập, công việc,
hình thành kỹ năng quản lý thời gian,
hoạt động cùng lúc trong giai đoạn
tác giả đề xuất xây dựng quy trình hình
này. Nó giúp cho sinh viên có thể thực
thành kỹ năng quản lý thời gian cho
hiện tốt các nhiệm vụ học tập, các công
sinh viên năm nhất trường Đại học
việc hằng ngày cũng như tham gia các
Đồng Nai gồm ba bước.
hoạt động theo nhu cầu và sở thích.
Đồng thời nâng cao chất lượng học tập
Bước 1: Chuẩn bị
và công việc cho sinh viên.

Sinh viên cần chuẩn bị những điều
kiện sau:

Qua thực trạng nghiên cứu cho
thấy, rất nhiều sinh viên hiện nay chưa
có kỹ năng quản lý thời gian hoặc có
nhưng chưa thật sự hiệu quả. Các em
đã đánh giá được vai trò của kỹ năng
này, song chưa thực sự quan tâm, còn
lúng túng trong việc xây dựng và thực
hiện kế hoạch quản lý thời gian.

- Nhận thức đúng về giá trị của
thời gian, vai trò của kỹ năng quản lý
thời gian. Thời gian có vai trò vô cùng
quan trọng với cuộc sống con người.
Vì thế việc nhận thức được ý nghĩa, vai
trò của thời gian và kỹ năng quản lý
thời gian sẽ giúp chúng ta sử dụng thời
gian hiệu quả và linh hoạt hơn, hoạt
động tốt hơn và nâng cao chất lượng
công việc. Để làm được điều này
chúng ta cần hình thành và rèn luyện
kỹ năng quản lý thời gian.

Với tầm quan trọng và yêu cầu
thực tiễn, kỹ năng quản lý thời gian trở
nên cần thiết hơn bao giờ hết. Cần phải
có một quy trình quản lý thời gian cụ
thể, khoa học nhằm hình thành kỹ năng
quản lý thời gian cho sinh viên, giúp
các em có cơ sở khoa học, biết cách

- Tự đánh giá trong việc sử dụng
thời gian. Tự đánh giá trong việc quản
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+ Xác định việc quan trọng, cần
làm trước và làm sau.
+ Xác định thời gian và không gian
cho mỗi công việc.

- Xác định mục tiêu phấn đấu của
cá nhân. Để đạt được mục tiêu chúng
ta cần: liệt kê tất cả những gì mình
muốn làm, muốn đạt đươc; tìm hiểu
các cách để biến mong muốn thành

- Triển khai các hoạt động theo kế
hoạch đã đề ra: Sau khi lập kế hoạch,
cần tiến hành hoạt động thực hiện kế

hiện thực; chọn một phương thức phù

hoạch. Cụ thể:

hợp với bản thân và kiên trì thực hiện
kế hoạch đến cùng.

+ Tổ chức thực hiện các công việc
trong kế hoạch theo trình tự đã lập.

- Xác định động cơ học tập và rèn
luyện đúng đắn. Xác định động cơ học
tập và rèn luyện đúng đắn trong học tập
là yêu cầu quan trọng không thể thiếu
trong khâu chuẩn bị xây dựng quy trình

+ Tự điều chỉnh các hoạt động
trong quá trình thực hiện.

quản lý thời gian cho sinh viên.

thực hiện linh hoạt các công việc của
mình để đạt kết quả cao nhất.

+ Dự kiến kết quả đạt được.

Dựa trên những điều kiện cụ thể
của bản thân (khách quan và chủ
quan), các cá nhân tự điều chỉnh và

Bước 2: Tiến hành lập kế hoạch
Khi lập kế hoạch, cần lưu ý chọn
những từ ngữ mạnh mẽ và mang tính
tích cực để tự thúc đẩy bản thân. Quan
trọng nhất là luôn đọc lại những gì
mình viết để chọn ra những từ ngữ hay
hơn, mạnh mẽ hơn. Hãy thiết kế bản kế
hoạch thật chi tiết (theo từng giờ, từng

- Đánh giá, điều chỉnh trong quá
trình thực hiện kế hoạch:
+ Đánh giá: Việc tự theo dõi giám
sát bản thân hằng ngày sẽ giúp sinh
viên ý thức được tiến độ các hoạt động
của mình có theo đúng kế hoạch hay
không. Từ đó có sự điều chỉnh kịp thời
trong quá trình thực hiện kế hoạch.

ngày…) và khoa học (sắp xếp các hoạt
động theo một trình tự nhất định).

+ Điều chỉnh, bổ sung: Để quản lý
quỹ thời gian một cách hợp lý, sinh viên
phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch
hoạt động của mình. Tuy nhiên đôi khi
có những sự việc phát sinh đòi hỏi sinh
viên phải thay đổi một số hoạt động

Các bước lập kế hoạch:
+ Xác định mục tiêu cho từng hoạt
động cụ thể.
+ Xác định các công việc cần làm.
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giúp sinh viên luôn biết cách lật ngược
vấn đề theo các hướng khác nhau. Khả
năng suy nghĩ lại giúp sinh viên luôn
biết cách cải thiện điều kiện, phương
pháp và kết quả quản lý thời gian của
mình, mang lại hiệu quả trong học tập
cũng như trong cuộc sống. Khả năng
suy nghĩ lại này cũng gắn liền với khả
năng làm lại (redo) và tái tạo quá trình

Đây là bước rất quan trọng để sinh
viên xác định hoạt động nào cần thực
hiện trước, hoạt động nào tạm thời phải
lùi lại.
Bước 3: Kết thúc
- Tự đánh giá về hiệu quả sử dụng
thời gian: Tự đánh giá không chỉ đảm
bảo cho sinh viên có thái độ, trách

học tập trên.
Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện
kế hoạch hoạt động với những mục
tiêu đề ra và những kết quả dự kiến
trong quá trình lập kế hoạch. Liệt kê
những việc mình đã thực hiện đúng với
mục tiêu, những công việc mang lại
hiệu quả ngoài dự kiến (thừa thời gian
so với những dự kiến ban đầu), những

nhiệm với chính những hoạt động của
bản thân mà còn mang lại động lực để
cải thiện chất lượng của việc sử dụng
thời gian hợp lý. Mặt khác, tự đánh giá
về hiệu quả sử dụng thời gian sẽ tạo
hiệu quả cao trong mọi hoạt động cũng
như tìm ra những hướng giải quyết cho
những tồn tại của bản thân.

công việc nào chưa đạt được kết quả
như dự kiến.

- Cách tự đánh giá hiệu quả sử
dụng thời gian: Suy nghĩ lại (rethink)
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FORMULATING THE FORMING PROCESS OF TIME MANAGEMENT
SKILLS FOR FIRST-YEAR STUDENTS AT DONGNAI UNIVERSITY
ABSTRACT
The article shows the importance of time management skills for first-year
students at Dong Nai University. Time management is one of the essential skills in
modern life. A student who does not have the ability to manage time can affect the
work and time of many others when working in groups. This skill governs many
areas that require time standardization. Managing time well not only saves students
time and effort, but also reduces stress.
Keywords: Time management skills, Dongnai University
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA
Lê Thị Hoài Lan1

TÓM TẮT
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên là một vấn đề cần được quan tâm trong nhà
trường. Bài viết tìm hiểu thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên khoa Kinh tế trường
Đại học Đồng Nai và đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng mềm theo tiếp cận
chuẩn đầu ra.
Từ khóa: Kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra
giáo dục quan tâm, nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị
trường lao động.

1. Đặt vấn đề
Trong công cuộc đổi mới giáo dục
hiện nay, ngành giáo dục nói chung và
trường cao đẳng, đại học nói riêng đang
tiến hành đổi mới về nội dung, chương
trình, phương pháp giáo dục theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh,
sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo
nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ
Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các
trường cao đẳng, đại học xác định và
công bố chuẩn đầu ra cho các chuyên
ngành đào tạo. Chuẩn đầu ra phản ánh
yêu cầu, đòi hỏi khách quan của xã hội
và hoạt động lao động nghề nghiệp và
được xây dựng định hướng theo chuẩn
nghề nghiệp. Vì vậy các hoạt động giáo
dục và đào tạo nói chung, phát triển kỹ
năng mềm cho sinh viên nói riêng của
mỗi nhà trường đều hướng tới hệ thống
những chuẩn mực về đào tạo, kết quả
đào tạo của chuẩn đầu ra chuyên ngành
đào tạo đã công bố. Phát triển một số kỹ
năng mềm cho sinh viên trong các
trường cao đẳng, đại học là một yêu cầu
khách quan cần được các nhà khoa học

2. Một số khái niệm công cụ
2.1. Khái niệm kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm là hệ thống các kỹ
năng cơ bản được thực hiện tự giác dựa
trên tri thức về công việc, khả năng hòa
nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử
hay tương tác với xã hội, cộng đồng,
bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, tổ chức
của mỗi cá nhân nhằm phát huy tối đa
hiệu quả công việc và thành đạt trong
cuộc sống.
2.2. Khái niệm chuẩn đầu ra
Theo quy chế đào tạo đại học của
Đại học Quốc gia Hà Nội, chuẩn đầu ra
là những quy định về nội dung kiến
thức, kỹ năng, thái độ ý thức và phẩm
chất của người học, công việc mà
người học có thể đảm nhận được sau
khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù
khác đối với từng trình độ đào tạo và
hệ thống văn bằng [1].
2.3. Khái niệm tiếp cận chuẩn đầu ra

1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: lethihoailan2000@yahoo.com
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Tiếp cận chuẩn đầu ra là phát triển
chương trình đào tạo, tổ chức quá trình
đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo,
hướng người học sau khi tốt nghiệp đạt
tới các chuẩn mực hành nghề (chuẩn
đầu ra) và đáp ứng yêu cầu xã hội.
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thấp (1 ≥ 1,67); trung bình (1,68 ≥
2,34); Tốt (2,35 ≥ 3).
- Nghiên cứu các tài liệu, tác giả
nhận thấy tùy từng vị trí công việc mà
yêu cầu người lao động phải được rèn
luyện, phát triển các kỹ năng mềm phù
hợp. Tuy nhiên, tựu trung một số kỹ
năng mềm cơ bản người lao động nói
chung, sinh viên đại học nói riêng ai
cũng phải có việc làm ổn định và thành
đạt trong cuộc sống. Do đó, bài viết đã
xác định một số kỹ năng mềm cơ bản
cần phát triển cho sinh viên đó là: kỹ
năng thuyết phục, kỹ năng trả lời phỏng
vấn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng đàm phán và ký kết
hợp đồng, kỹ năng lập kế hoạch và tổ
chức công việc, kỹ năng tư duy sáng
tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng
xác định giá trị và gìn giữ giá trị đã lựa
chọn, kỹ năng lãnh đạo bản thân và
hình ảnh cá nhân.

3. Thực trạng phát triển kỹ năng
mềm cho sinh viên khoa Kinh tế
trường Đại học Đồng Nai
- Khách thể khảo sát: Cán bộ quản
lý, giảng viên và sinh viên
- Mẫu khảo sát: 45 cán bộ quản lý,
giảng viên và 210 sinh viên gồm hệ
cao đẳng, đại học ngành Kế toán và
Quản trị kinh doanh trường Đại học
Đồng Nai.
- Phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi.

- Phân loại đánh giá các mức độ
về phát triển kỹ năng mềm được xác
định theo quy đổi ứng với thang đánh
giá khảo sát có điểm thấp nhất 1 và
3.1. Thực trạng nhận thức của
cao nhất là 3; do vậy, khoảng phân
giảng viên, sinh viên về phát triển kỹ
biệt giữa các mức độ theo công thức
năng mềm cho sinh viên
(Max - Min)/n được tính toán là (31)/3= 0,67. Từ đây phân chia các mức
Kết quả khảo sát đã thể hiện ở
độ phát triển kỹ năng mềm theo các
bảng 1.
khoảng giá trị tương ứng như sau:
Bảng 1. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về phát triển kỹ năng mềm
cho sinh viên
Giảng viên
Sinh viên
P
STT
Kỹ năng mềm
(M, SD)
(M, SD)
1

Kỹ năng thuyết phục

2

Kỹ năng trả lời phỏng vấn

81

2,45

2,38

0,17

0,15

2,51

2,49

0,21

0,19

0,000
0,001
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2,57

2,42

0,19

0,22

2,11

2,08

0,11

0,17

Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp
đồng

2,57

2,61

0,23

0,19

6

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc

2,57

2,45

0,21

0,23

7

Kỹ năng tư duy sáng tạo

2,14

2,11

0,41

0,38

8

Kỹ năng giải quyết vấn đề

1,98

1,94

0,11

0,17

9

Kỹ năng xác định giá trị và gìn giữ
giá trị đã lựa chọn

2,45

2,11

0,31

0,26

10

Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình
ảnh cá nhân

2,36

2,21

0,09

0,11

3

Kỹ năng giao tiếp

4

Kỹ năng làm việc nhóm

5

0,005
0,004
0,007
0,000
0,005
0,000
0,002
0,004

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả bảng 1 cho thấy, các kỹ
năng mềm như: kỹ năng thuyết phục,
kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng
giao tiếp, kỹ năng đàm phán và ký kết
hợp đồng, kỹ năng lập kế hoạch và tổ
chức công việc được cán bộ quản lý,
giảng viên và sinh viên đánh giá rất
cần thiết. Ngoài ra các kỹ năng như: kỹ
năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải
quyết vấn đề, cán bộ quản lý, giảng
viên và sinh viên đánh giá cần thiết. Có
sự khác nhau về việc đánh giá của cán
bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về
các kỹ năng như: kỹ năng xác định giá
trị, kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình
ảnh cá nhân. Từ việc đánh giá trên đi

đến một số nhận định: Cán bộ quản lý,
giảng viên và sinh viên nhận thức đúng
và tương đối đầy đủ về sự cần thiết của
việc phát triển kỹ năng mềm cho sinh
viên. Mặt khác, 10 kỹ năng mềm đề
xuất là cần thiết cho quá trình hình
thành năng lực thực hiện cho sinh viên
sau khi ra trường. Đây là điều kiện
thuận lợi khi triển khai thực hiện việc
phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
3.2. Thực trạng nhận thức của sinh
viên về vai trò của kỹ năng mềm trong
nghề nghiệp và cuộc sống con người
Kết quả khảo sát được thể hiện ở
biểu đồ 1.
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1. Giúp con người xác định mục

2.
3.
100.00%

4.

80.00%
60.00%
40.00%

5.

20.00%
0.00%
1

2

3

Rất quan trọng

4

5

6

7

6.

8

Quan trọng

7.

Không quan trọng

8.

Biều đồ 1: Nhận thức của sinh viên về vai
trò của kỹ năng mềm

đích khi tham gia hoạt động
Giúp con người tự tin khi tham
gia hoạt động
Bổ trợ cho kỹ năng chuyên
môn của con người
Giúp con người phát huy tiềm
năng cá nhân và đóng góp vào
định hướng chiến lược của tổ
chức
Giúp con người vững vàng
trong nghề nghiệp và thành đạt
trong cuộc sống
Giúp con người giao tiếp ứng
xử thành công
Giúp con người giải quyết tốt
các tình huống do cuộc sống
đặt ra cho bản thân mình
Chung sống với mọi người, với
cộng đồng xã hội

cho hoạt động phát triển kỹ năng mề cho
sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học
Đồng Nai.

Biểu đồ 1 cho thấy, vai trò của kỹ
năng mềm trong nghề nghiệp và cuộc
sống con người đã được đa số sinh viên
nhận thức một cách tương đối đầy đủ và
được coi trọng đối với công việc và cuộc
sống của họ trong học tập rèn luyện tại
trường cũng như nghề nghiệp và cuộc
sống sau khi ra trường. Đây chính là
thuận lợi và là tiền đề cơ bản, quan trọng

3.3. Thực trạng mức độ thể hiện
kỹ năng mềm của sinh viên khoa Kinh
tế tại trường Đại học Đồng Nai
3.3.1. Mức độ kỹ năng thuyết phục

Bảng 2: Thực trạng mức độ thể hiện kỹ năng thuyết phục
STT
1

2

Nội dung
Kỹ năng xử lý tình huống khi thuyết
phục đối tượng
Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn
ngữ trong diễn thuyết và giao tiếp đối
tượng

83

Giảng viên
(M, SD)
1,76
0,21

Sinh viên
(M, SD)
1,83
0,24

1,93
0,16

1,98
0,19

P
0,006

0,005
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3

Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tượng

4

Kỹ năng chia sẻ hợp tác

2,24
0,11
2,19
0,15
2,04
0,22
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2,31
0,17
2,28
0,11
2,11
0,27

0,000
0,004

Kỹ năng cảm hóa tạo động lực cho đối
0,005
tượng
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
nhà trường, có thể đưa ra nhận định:
Kết quả bảng 2 cho thấy, sinh viên
thực trạng kỹ năng thuyết phục của
thể hiện các kỹ năng thuyết phục đạt ở
sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học
mức độ trung bình. Trong những kỹ
Đồng Nai đạt ở mức độ trung bình.
năng thành phần trên, sinh viên thể
Sinh viên hiểu biết về kỹ năng thuyết
hiện kỹ năng chủ động tiếp cận đối
phục còn lúng túng, phạm lỗi trong các
tượng ở mức độ cao nhất và kỹ năng xử
hoạt động thuyết phục đối tượng. Điều
lý tình huống khi thuyết phục đối tượng
đó cho thấy trong các hoạt động đào
đạt ở mức độ thấp nhất. P<0,05 cho
tạo chưa đặc biệt quan tâm đến vấn đề
thấy sự khác biệt giữa đánh giá của
phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
giảng viên và sinh viên về mức độ thể
5

hiện kỹ năng thuyết phục có ý nghĩa
thống kê. Xuất phát từ kết quả khảo sát
và phỏng vấn sâu các giảng viên trong

3.3.2. Mức độ kỹ năng trả lời
phỏng vấn

Bảng 3: Thực trạng mức độ thể hiện kỹ năng trả lời phỏng vấn
Giảng viên
(M, SD)
Kỹ năng lập kế hoạch và chuẩn bị
1,88
phỏng vấn
0,11
1,81
Kỹ năng tự tin khi phỏng vấn
0,18
Kỹ năng điều chỉnh bản thân trong
2,18
quá trình trả lời phỏng vấn
0,23
2,01
Kỹ năng thuyết phục phỏng vấn viên
0,18
Kỹ năng trình bày rõ ràng mạch lạc
2,03
khi trả lời phỏng vấn
0,16
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)

STT
1
2
3
4
5

Nội dung

84

Sinh viên
(M, SD)
1,91
0,16
1,97
0,21
2,31
0,25
2,09
0,21
2,06
0,21

P
0,000
0,002
0,005
0,000
0,006
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viên, có thể đưa ra nhận định sau: sinh
viên hiểu chưa đúng về mục đích, yêu
cầu, cách thức, phương thức trả lời
phỏng vấn, còn lúng túng, bị động khi
tham gia các cuộc phỏng vấn. Nguyên
nhân là do nhà trường chưa quan tâm
đến việc rèn luyện kỹ năng trả lời
phỏng vấn cho sinh viên; giảng viên
chưa vận dụng hoặc vận dụng nhưng
chưa phù hợp, hiệu quả các phương
pháp dạy học tích cực để phát triển kỹ
năng mềm nói chung.

Kết quả bảng 3 cho thấy, mức độ
thể hiện kỹ năng trả lời phỏng vấn đạt
mức trung bình. Trong các kỹ năng
thành phần trên, kỹ năng điều chỉnh
bản thân trong quá trình trả lời phỏng
vấn được sinh viên thể hiện tốt nhất,
còn kỹ năng lập kế hoạch và chuẩn bị
phỏng vấn và kỹ năng tự tin khi phỏng
vấn, mức độ sinh viên thể hiện thấp
nhất. P< 0,05 cho thấy sự khác biệt
giữa đánh giá của giảng viên và sinh
viên có ý nghĩa thống kê. Kết hợp với
phỏng vấn sâu cán bộ quản lý và giảng

3.3.3. Mức độ kỹ năng giao tiếp

Bảng 4: Thực trạng mức độ thể hiện kỹ năng giao tiếp
STT

Nội dung

Giảng viên
(M, SD)

Sinh viên
(M, SD)

P

1

Hiểu biết về mục đích giao tiếp

2,27
0,14

2,87
0,19

0,008

2

Kỹ năng gây thiện cảm với đối tượng
giao tiếp

2,01
0,45

2,11
0,49

0,002

3

Kỹ năng lắng nghe tích cực

2,21
0,36

2,36
0,42

0,000

4

Kỹ năng nắm bắt đặc điểm đối tượng
giao tiếp

1,71
0,19

1,98
0,24

0,005

5

Kỹ năng phối hợp phương tiện giao
tiếp

2,09
0,32

2,17
0,38

0,004

6

Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao
tiếp

2,32
0,19

2,42
0,11

0,000

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Kết quả bảng 4 cho thấy, mức độ
hiểu biết về mục đích giao tiếp, kỹ
năng lắng nghe tích cực, kỹ năng kiềm
chế cảm xúc trong giao tiếp, có sự khác

nhau giữa đánh giá của giảng viên và
tự đánh giá của sinh viên về mức độ
thể hiện, điều đó cho thấy kỹ năng giao
tiếp của sinh viên chưa thể hiện rõ nét
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và đồng đều. Ngoài ra, kỹ năng nắm
bắt đặc điểm đối tượng giao tiếp, sinh
viên còn thể hiện rất yếu. Với p<0,05,
cho thấy sự khác biệt giữa đánh giá của
giảng viên và sinh viên có ý nghĩa
thống kê. Từ số liệu trên kết hợp với
phỏng vấn sâu cán bộ quản lý, giảng
viên, có thể rút ra các nhận định sau:
sinh viên có hiểu được mục đích giao
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tiếp, biết vận dụng các kỹ năng trong
giao tiếp. Tuy nhiên, nắm bắt đặc điểm
của đối tượng và phối hợp các phương
tiện trong giao tiếp còn lúng túng, khi
điều kiện thay đổi thì còn mất ổn định,
mắc lỗi.
3.3.4. Mức độ kỹ năng đàm phán,
ký kết hợp đồng của sinh viên

Bảng 5: Thực trạng mức độ thể hiện kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng của sinh viên
Giảng viên

Sinh viên

(M, SD)

(M, SD)

Kỹ năng xác định mục tiêu đàm
phán

2,27

2,39

0,19

0,21

2

Kỹ năng xác định nội dung đàm
phán

1,99

2,18

0,32

0,36

3

Kỹ năng lắng nghe tích cực

2,25

2,42

0,34

0,37

4

Kỹ năng thuyết phục

1,68

1,79

0,11

0,18

5

Kỹ năng nắm bắt các văn bản, quy
phạm pháp luật về đàm phán và hợp
đồng kinh tế

1,97

2,11

0,21

0,18

6

Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tạo hòa
khí và thiện cảm trong đàm phán

2,29

2,31

0,25

0,27

7

Kỹ năng trình bày quan điểm một
cách lưu loát

1,71

1,89

0,34

0,37

8

Kỹ năng đưa ra yêu cầu đối với đối
tác một cách chủ động, thuyết phục

1,48

1,55

0,13

0,19

9

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế
và tổ chức thực hiện ký kết hợp
đồng

2,02

2,18

0,45

0,48

STT

Nội dung

1

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
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P
0,004
0,000
0,003
0,006

0,002

0,001
0,000
0,001

0,005
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cán bộ quản lý, giảng viên có thể đi
đến nhận định sau: kỹ năng đàm phán
và ký kết hợp đồng của sinh viên ở
mức độ trung bình thấp. Sinh viên hiểu
biết được mục tiêu, lựa chọn phương
án, tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng
kinh tế. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế
trong việc xác định nội dung đàm
phán, ký kết hợp đồng kinh tế còn lúng
túng, phạm lỗi. Nguyên nhân là nội
dung, chương trình đào tạo chưa có
môn học này (hoặc có thì nặng tính hàn
lâm, ít thực hành).

Kết quả bảng 5 cho thấy, đánh giá
của giảng viên và tự đánh giá của sinh
viên không đồng nhất về việc thể hiện
kỹ năng xác định mục tiêu đàm phán
và kỹ năng lắng nghe tích cực, sinh
viên cho rằng mức độ thể hiện của họ ở
mức độ cao, nhưng giảng viên chỉ đánh
giá mức độ thể hiện trung bình. Ngoài
ra, các kỹ năng thành phần còn lại
được giảng viên đánh giá và sinh viên
tự đánh giá mức độ thể hiện trung bình.
Với p<0,05, thể hiện đánh giá của
giảng viên và tự đánh giá của sinh viên
có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê.
Từ kết quả đánh giá và phỏng vấn sâu

3.3.5. Mức độ kỹ năng lập kế hoạch
và tổ chức công việc

Bảng 6: Thực trạng thể hiện kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
STT

Nội dung

1

Kỹ năng xác định mục tiêu của kế
hoạch

2

Kỹ năng xác định quy trình, các
hoạt động thực hiện kế hoạch

3

4

5

Kỹ năng quản lý thời gian, CSVC
hiệu quả
Kỹ năng cập nhật, chỉnh sửa kế
hoạch kịp thời khi điều kiện thay
đổi
Kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện

Giảng viên
(M, SD)
2,21
0,54
1,96
0,57
2,24
0,34

Sinh viên
(M, SD)
2,32
0,57
2,03
0,54
2,31
0,37

2,23
0,16

2,34
0,19

0,008

2,18
0,23

2,31
0,24

0,000

P
0,001
0,000
0,003

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
trình, các hoạt động thực hiện kế
Kết quả bảng 6 cho thấy, giảng
hoạch, sinh viên thể hiện ở mức độ
viên đánh giá và sinh viên tự đánh giá
thấp nhất. P<0,05 cho thấy đánh giá
mức độ thể hiện kỹ năng lập kế hoạch
của giảng viên và tự đánh giá của sinh
và tổ chức công việc đạt mức trung
viên có sự khác nhau mang ý nghĩa
bình. Trong các kỹ năng thành phần
thống kê. Xuất phát từ kết quả khảo sát
được thể hiện, kỹ năng xác định quy
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và phỏng vấn sâu cán bộ quản lý, giảng
viên, có thể đưa ra nhận định sau: Thực
trạng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
công việc của sinh viên ở mức độ thấp.
Sinh viên hiểu và thực hiện được các
hoạt động về lập kế hoạch và tổ chức
công việc, tuy nhiên còn lúng túng
trong việc tổ chức thực hiện, cập nhật,
chỉnh sửa kế hoạch khi điều kiện thay
đổi, hoạt động thiếu ổn định, còn mắc
lỗi. Nguyên nhân việc lồng ghép, tích
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hợp vào nội dung bài học (đặc biệt là
bài học thực hành) để phát triển kỹ
năng này cho sinh viên còn nhiều hạn
chế, các hoạt động ngoại khóa chưa
thường xuyên, tổ chức chưa hiệu quả.
3.4. Thực trạng phát triển kỹ năng
mềm cho sinh viên thông qua các hoạt
động của nhà trường theo tiếp cận
chuẩn đầu ra

Bảng 7: Thực trạng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các hoạt động
của nhà trường theo tiếp cận chuẩn đầu ra
Giảng viên
Sinh viên
P
(M, SD)
(M, SD)
2,47
2,39
1
Kỹ năng thuyết phục
0,006
0,18
0,21
2,11
2,09
2
Kỹ năng trả lời phỏng vấn
0,001
0,23
0,27
2,37
2,35
3
Kỹ năng giao tiếp
0,005
0,34
0,37
2,46
2,41
4
Kỹ năng làm việc nhóm
0,000
0,13
0,15
Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp
1,66
1,61
5
0,002
đồng
0,34
0,31
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
2,38
2,35
6
0,004
công việc
0,13
0,16
2,21
2,14
7
Kỹ năng tư duy sáng tạo
0,002
0,06
0,11
2,36
2,38
8
Kỹ năng giải quyết vấn đề
0,000
0,11
0,12
Kỹ năng xác định giá trị và gìn giữ
1,76
1,79
9
0,005
giá trị đã lựa chọn
0,22
0,21
Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình
2,01
2,09
10
0,002
ảnh cá nhân
0,18
0,23
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
chuẩn đầu ra. Tuy nhiên xét về từng kỹ
Kết quả bảng 7 cho thấy, 10 kỹ
năng mềm được phản ánh trong chuẩn
năng mềm đều được phản ánh trong
STT

Kỹ năng
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đầu ra các chuyên ngành thuộc khối
ngành ngoài sư phạm thì chưa đầy đủ.
Kỹ năng mềm được phản ánh với điểm
trung bình cao là: kỹ năng thuyết phục;
kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao
tiếp; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ
năng lập kế hoạch và tổ chức công
việc. 4 kỹ năng có điểm trung bình
thấp là: kỹ năng xác định giá trị và giữ
gìn giá trị đã lựa chọn; kỹ năng trả lời
phỏng vấn, kỹ năng tư duy sáng tạo;
đặc biệt kỹ năng đàm phán và ký kết
hợp đồng có điểm trung bình thấp nhất.
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chưa tích hợp kỹ năng mềm, đề cương
chi tiết môn học chưa thể hiện việc rèn
luyện, phát triển kỹ năng mềm trong
hình thức tổ chức dạy học, phương pháp
dạy học, đặc biệt không được phản ánh
trong tiêu chí đánh giá môn học.
Như vậy, từ kết quả khảo sát và
phân tích trên có thể đưa ra nhận định:
Một số kỹ năng mềm đã được tích hợp
trong chuẩn đầu ra của các ngành ngoài
sư phạm. Tuy nhiên, các kỹ năng mềm
tích hợp trong chuẩn đầu ra chưa đầy
đủ, chỉ tập trung phát triển các kỹ năng
mềm cho sinh viên phục vụ các hoạt
động giáo dục và đào tạo, chưa thực sự
quan tâm đến những kỹ năng mềm bổ
trợ hoạt động nghề nghiệp.

Để tìm hiểu thêm, tác giả nghiên
cứu thêm một số chương trình đào tạo
các chuyên ngành thuộc khối ngành
ngoài sư phạm của trường Đại học
Đồng Nai, nhận thấy: kỹ năng mềm
phản ánh trong chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo còn mang tính
chung chung, chưa được phản ánh một
cách rõ ràng, cụ thể. Chuẩn đầu ra các
môn học thuộc chương trình đào tạo

3.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá
trình phát triển kỹ năng mềm cho
sinh viên
3.5.1. Các yếu tố khách quan
1. Đặc điểm truyền thống văn hóa dân
tộc và văn hóa vùng, miền
2. Môi trường gia đình
3. Môi trường xã hội
4. Chính sách giáo dục và đào tạo của
nhà nước
5. Sinh hoạt cộng đồng nơi cư trú
6. Sự phát triển kinh tế xã hội
7. Quan hệ bạn bè
8. Giáo dục nhà trường
9. Chương trình đào tạo
10. Nội dung, hình thức phát triển kỹ
năng mềm
11. Phương pháp giảng dạy của giảng
viên
12. Thực hành, thực tập, trải nghiệm

Biểu đồ 2: Các yếu tố khách quan ảnh hưởng quá trình phát triển kỹ năng mềm
cho sinh viên
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nghiệm. Xuất phát từ kết quả khảo sát,
có thể thấy: Yếu tố khách quan có ảnh
hưởng tới quá trình phát triển kỹ năng
mềm của sinh viên ở mức độ cao; đặc
biệt các nhân tố thuộc nhóm liên quan
đến giáo dục và đào tạo ảnh hưởng
quan trọng và quyết định đến việc
phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.

Biểu đồ 2 cho thấy, yếu tố khách
quan ảnh hưởng đến quá trình phát
triển kỹ năng mềm cho sinh viên được
giảng viên và sinh viên đánh giá có tỷ
lệ cao đó là: quan hệ bạn bè; giáo dục
nhà trường; chương trình đào tạo; nội
dung, hình thức phát triển kỹ năng
mềm; phương pháp giảng dạy của
giảng viên; thực hành, thực tập, trải

3.5.2. Các yếu tố chủ quan
1. Nhận thức của sinh viên
2. Động cơ, hứng thú của sinh viên
3. Thái độ của sinh viên

100.00%
50.00%
0.00%
1

2

GV

SV

3

Biểu đồ 3: Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng quá trình phát triển kỹ năng mềm
cho sinh viên
Số liệu khảo sát cho thấy, các yếu
tố chủ quan ảnh hưởng tới quá trình
phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên
rất cao. Sinh viên là đối tượng giáo dục
và đào tạo của nhà trường mang tính
chủ động, sáng tạo. Vì vậy để việc phát
triển kỹ năng mềm cho sinh viên đạt
hiệu quả thì yếu tố chủ quan của sinh
viên: nhận thức, động cơ, hứng thú,

4.1. Phát triển chương trình đào
tạo chuyên ngành thuộc khối ngành
Kinh tế theo tiếp cận chuẩn đầu ra có
tích hợp kỹ năng mềm

thái độ phấn đấu rèn luyện của sinh
viên là rất quan trọng và mang tính
quyết định.

Bước 2: Xác định hồ sơ năng lực
của sinh viên tốt nghiệp (chuẩn đầu ra)
bao gồm: Năng lực cốt lõi? Năng lực
chung? Năng lực bổ trợ (trong đó có
nhấn mạnh đến hệ thống kỹ năng mềm
mà sinh viên cần đạt được); Xây dựng
chương trình đào tạo xác định các

Bước 1: Phân tích, đánh giá bối
cảnh, nhu cầu đào tạo chuyên ngành,
xác định hồ sơ nghề nghiệp và môi
trường làm việc của sinh viên sau khi
tốt nghiệp.

4. Một số biện pháp phát triển kỹ
năng mềm cho sinh viên các ngành
ngoài sư phạm theo tiếp cận chuẩn
đầu ra có tích hợp kỹ năng mềm
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năng lực thành phần của từng năng lực
nêu trên.
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dựng các tiểu module, tài liệu cần giúp
giảng viên hiểu về module, tiểu module
dạy học kỹ năng mềm và cách lắp ráp
các tiểu module với nhau nhằm đạt
được mục tiêu dạy học; hướng dẫn
cách xác định hệ vào của module;
hướng dẫn xây dựng thân module;
hướng dẫn xây dựng hệ ra của module;
hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin

Bước 3: Xác định các module kiến
thức đáp ứng năng lực thành phần từ
module kiến thức tổ hợp các môn học
đáp ứng năng lực đã mô tả.
Bước 4: Xác định các môn học nền
tảng, môn học cơ sở, môn học cốt lõi,
môn học tự chọn trong chương trình
đào tạo. Lập chương trình khung và kế

phản hồi và hệ thống bài tập thực hành
rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên

hoạch đào tạo.

và các biện pháp, kỹ thuật dạy học theo
module, những điểm giảng viên cần
lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bước 5: Biên soạn chương trình đào
tạo, đề cương chi tiết các môn học trong
đó có môn học kỹ năng mềm.

- Hướng dẫn giảng dạy các module
kỹ năng mềm.

Bước 6: Triển khai và hoàn thiện
chương trình đào tạo.

4.3. Tổ chức dạy học tích hợp phát

4.2. Biên soạn tài liệu hướng dẫn
giảng dạy kỹ năng mềm cho giảng viên

triển kỹ năng mềm cho sinh viên
- Thiết kế bài học theo hướng tích
hợp kỹ năng mềm: Tương ứng với từng
nội dung kiến thức của bài học, giảng
viên phải thiết kế hoạt động để sinh viên
trải nghiệm rèn luyện các kỹ năng mềm
thông qua việc phối hợp các phương
pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học.

- Hướng dẫn thiết kế chương trình
môn học có tích hợp kỹ năng mềm.
- Hướng dẫn giảng viên thiết kế bài
giảng có tích hợp kỹ năng mềm gồm:
mục tiêu; nội dung, hình thức, phương
pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học;
kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; đồ

- Tổ chức dạy học theo hướng tích

dùng phương tiện, học liệu và những
yêu cầu cần có đối với giảng viên trong
dạy học tích hợp kỹ năng mềm.

hợp kỹ năng mềm: giảng viên nêu rõ mục
tiêu kiến thức kỹ năng chuyên môn và các
kỹ năng mềm mà sinh viên cần rèn luyện
qua bài học; giảng viên có thể sử dụng các
biện pháp kỹ thuật hiện đại nhằm tạo môi
trường học tập, rèn luyện cho sinh viên; tổ
chức các tình huống dạy học để hình thành

- Tài liệu hướng dẫn thiết kế
module dạy học kỹ năng mềm gồm:
hướng dẫn cách xây dựng các module
dạy học kỹ năng mềm; hướng dẫn xây
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tri thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng
mềm cho sinh viên.

năng mềm, tính thành thục của kỹ năng
mềm và tính linh hoạt của kỹ năng mềm.

4.4. Tổ chức dạy học kỹ năng mềm
theo hướng tiếp cận module

4.5. Tăng cường tổ chức các hoạt
động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện
kỹ năng mềm cho sinh viên

Cấu trúc của module dạy học kỹ
năng mềm gồm: Hệ vào, thân module,
hệ ra.

- Tổ chức các lớp ngoại khóa về rèn
luyện các kỹ năng mềm theo chủ đề.

- Hệ vào của module dạy học kỹ

Cấu trúc của một chủ đề:

năng mềm: Thể hiện chức năng đánh
giá, kiểm tra điều kiện tiên quyết của

Chủ đề: KỸ NĂNG….

sinh viên khi lĩnh hội kiến thức mới,
giúp giảng viên nắm được sinh viên đã
có kiến thức kỹ năng mềm nào, mức độ
đạt được của từng kỹ năng mềm để
quyết định các thức tổ chức dạy học
phù hợp với đối tượng.

+ Mục tiêu: Kiến thức, kỹ năng,
thái độ và các năng lực cần đạt.

- Thân module dạy học kỹ năng

Giảng viên giới thiệu mục tiêu thông

+ Thông điệp.
+ Tài liệu, phương tiện.
+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động.
điệp của chủ đề, sử dụng các phương
pháp tích cực như: Động não, nghiên
cứu tình huống, thảo luận nhóm…

mềm: Chứa đựng đầy đủ các nội dung
sinh viên cần phải học, tập luyện, rèn
luyện, kèm theo những chỉ dẫn về
phương pháp học tập, phương tiện dạy
học nhằm giúp sinh viên tự học, tự rèn
luyện để phát triển kỹ năng mềm.

+ Hoạt động 1: Làm cho sinh viên
hiểu được kỹ năng… là gì?
Mục tiêu

- Hệ ra của module dạy học kỹ
năng mềm: Thể hiện chức năng tổng

Cách tiến hành

kết kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh
viên đã đạt được trong quá trình học
module, hệ ra của module nhằm kiểm
tra, đánh giá sinh viên có đạt được các
mục tiêu về kỹ năng mềm đã đặt ra
không? Thực hiện hệ ra của module
dạy học kỹ năng mềm được đánh giá
theo tiêu chí: tính đúng đắn của kỹ

Kết luận
+ Hoạt động 2: Làm cho sinh
viên nắm được cách thức hình thành
kỹ năng…
Mục tiêu
Cách tiến hành
Kết luận
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+ Tổng kết, thông tin phản hồi.
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hướng theo kết quả; được xây dựng
dựa trên chuẩn đầu ra và có tích hợp kỹ
năng mềm; phân hóa được trình độ và
năng lực của sinh viên; bao hàm đánh
giá cả khả năng giao tiếp, hợp tác, ký
kết hợp đồng, thuyết phục, đàm phán...

- Tổ chức các hoạt động của Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên có tích hợp
nội dung phát triển kỹ năng mềm.
- Khuyến khích thành lập các câu
lạc bộ sinh viên trong nhà trường.

5. Kết luận

- Tổ chức sinh viên đi thực tập, trải
nghiệm lao động nghề nghiệp tại các

Bài viết làm rõ thực trạng mức độ
kỹ năng mềm của sinh viên khoa Kinh
tế trường Đại học Đồng Nai, cho thấy

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
4.6. Đổi mới đánh giá kết quả học
tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực

các kỹ năng mềm chúng tôi khảo sát,
đánh giá đã được nhà trường quan tâm
và đã có chuẩn đầu ra, tuy nhiên đối với
trường thì chưa đầy đủ, kỹ năng mềm
chỉ mới được tích hợp trong chuẩn đẩu
ra chương trình đào tạo các chuyên
ngành ở cấp độ một, còn ở cấp độ môn

- Giảng viên cần xây dựng công
cụ đánh giá kiến thức, kỹ năng và
trình độ vận dụng của sinh viên; coi
trọng đánh giá quá trình, đánh giá
thường xuyên, đánh giá kết quả học
tập của cá nhân, kết quả hoạt động
nghiên cứu thực tiễn...

học và bài học thì kỹ năng mềm chưa
được quan tâm thể hiện rõ nét. Chúng
tôi đề xuất một số biện pháp phát triển
kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên
do khuôn khổ bài viết hạn chế nên tác
giả chưa thể hiện được thực trạng giáo
dục kỹ nang mềm trong nhà trường.
Đây có thể xem là tiền đề để phát triển
kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Giảng viên phải thiết kế được hệ
thống các bài tập định hướng năng lực
để tổ chức tập luyện và đánh giá năng
lực của sinh viên, hệ thống bài tập định
hướng năng lực phải đảm bảo các yêu
cầu sau: mức độ khó khác nhau, mô tả
rõ kiến thức, kỹ năng, yêu cầu, định
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DEVELOPING SKILLS FOR ECONOMIC STUDENTS OF DONGNAI
UNIVERSITY ACCORDING TO STANDARDIZATION
ABTRACT
The development of soft skills for college students is an issue that needs
attention. The paper examines the soft skills owned by students at the Economics
Department of Dong Nai University and suggested measures to develop these skills
in accordance with the outcome standards.
Keywords: soft skills, outcome standards
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DẠY KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ
HỌC THUYẾT HÀNH VI
Nguyễn Hữu Long1
TÓM TẮT
Dạy và học kỹ năng mềm cho sinh viên hiện nay là yêu cầu cấp thiết giúp sinh
viên trở thành những người làm chủ công việc, làm chủ cuộc sống trong tương
lai. Hoạt động dạy và học kỹ năng mềm chỉ thực sự có hiệu quả khi người thầy
được đào tạo một cách bài bản từ tri thức tới kỹ năng cùng kinh nghiệm để tạo
môi trường học tập thuận lợi cho người học. Dạy kỹ năng mềm với những đặc
trưng cơ bản vì ở đó có hình thành, phát triển và củng cố theo từng công đoạn
riêng biệt. Việc ứng dụng học thuyết hành vi trong hoạt động dạy kỹ năng mềm sẽ
đảm bảo cho các kỹ năng được hình thành một cách có hệ thống, liên tục, bền
vững và mang màu sắc của từng cá nhân người học.
Từ khóa: Thuyết hành vi, dạy học, kỹ năng mềm, sinh viên
quyết được một số vấn đề thiết thực
1. Đặt vấn đề
trong cuộc sống như: vấn đề sức khỏe,
Xã hội ngày càng văn minh - hiện
môi trường, tệ nạn xã hội... để người
đại, thế giới đang bước vào kỷ nguyên
học có thể tự tin, chủ động, không quá
mới - kỷ nguyên của khoa học công
phụ thuộc vào “giảng đường đại học”
nghệ và những tiến bộ vượt bậc của nó
mà vẫn có thể tự bảo vệ mình, tự đem
đã, đang và sẽ mang lại cho loài người
lại lợi ích chính đáng, điều kiện thuận
những “tiện ích” hữu dụng. Nhưng
lợi cho bản thân mình rèn luyện, học
cũng chính ở thế kỷ 21 này, con người
tập phấn đấu vươn lên, chuẩn bị sẵn
đang phải đối diện với những thách
sàng cho việc thay đổi môi trường
thức to lớn từ môi trường tự nhiên, môi
sống, môi trường làm việc để trở thành
trường xã hội và đặc biệt là mối quan
những “công dân ưu tú” [1].
hệ giữa người với người. Với sự thay
Đối với việc học kỹ năng, kết quả
đổi đó, xã hội nói chung, ngành giáo
có được phải là sự tương tác giữa
dục nói riêng đang từng ngày phải đối
người dạy và người học - đặc biệt kỹ
mặt với những thách thức và cần phải
năng sẽ được hình thành trong hoạt
có những thay đổi để phù hợp với
động dưới sự tổ chức hướng dẫn của
những mục tiêu và hoàn cảnh mới [1].
người dạy và qua hoạt động tích cực
Rèn luyện và phát triển các kỹ
của chính bản thân người học. Kết quả
năng ở người học sẽ giúp họ thích ứng
của việc phát triển này chính là người
được với môi trường xã hội, tự giải
học hình thành được những hành vi
1

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam
Email: huulong2011@gmail.com
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tích cực trước những “sự cố” xảy ra
trong cuộc sống. Học thuyết hành vi
với ba nhà tâm lý học điển hình John
B. Watson, B.F. Skiner và Albert
Bandura là một trong các học thuyết đã
có những đóng góp xuất sắc trong việc
nghiên cứu nhằm tìm ra con đường,
cách thức để hình thành, củng cố và
phát triển hành vi cho người học một
cách hiệu quả nhất thông qua việc chủ
động học tập - tích cực nhận thức - tích
cực tham gia học tập.
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đặc trưng rất rõ của loại kỹ năng này,
đó chính là yếu tố “sống chung”, kỹ
năng mềm giúp mỗi cá nhân biết rõ vị
trí của bản thân để cùng chung sống,
cộng tác hay làm việc cùng những
người xung quanh nhằm đem lại một
cuộc sống tốt hơn hay để hoàn thành
công việc hiệu quả hơn. Nói chung, kỹ
năng mềm là những kỹ năng có liên
quan đến việc hòa mình, sống với hay
tương tác với xã hội, cộng đồng, tập thể
hoặc tổ chức.

2. Giải quyết vấn đề

Trong xã hội hiện đại, vai trò và vị
trí của kỹ năng mềm đã được chứng
minh rất rõ trong sự thành công của một
con người. Albert Einstein nói rằng:
“Thiên tài chỉ do 1% trí thông minh,
còn lại 99% là sự siêng năng, cần cù.”
Trong 99% đó không chỉ là những kiến
thức chuyên môn (kỹ năng cứng technical skills) mà ta được học tại
trường, mà còn có những kiến thức đời
thường (kỹ năng mềm - soft skills) mà
ta tự rèn luyện, trải nghiệm trong cuộc
sống. Ngày nay, để có được sự thành
đạt trong xã hội, con người ta cần phải
biết khéo léo áp dụng cả hai loại kỹ
năng này [3].

2.1. Đặc trưng của việc dạy kỹ
năng mềm
- Đặc trưng về cách hiểu
Hiện nay, khi đề cập đến khái niệm
kỹ năng mềm, có rất nhiều tư tưởng,
nhiều ý kiến và nhiều quan niệm khác
nhau. Có người cho rằng khái niệm kỹ
năng mềm và khái niệm kỹ năng sống là
một, có người cho là hai khái niệm hoàn
toàn khác nhau, hai lĩnh vực khác nhau.
Tuy nhiên dưới góc độ khoa học tâm lý,
khoa học xã hội, đây là hai khái niệm có
liên quan đến nhau. Khái niệm kỹ năng
sống là khái niệm rộng, còn khái niệm
kỹ năng mềm là khái niệm hẹp hơn [2].

- Đặc trưng về phương pháp
giảng dạy

Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã
hội học chỉ những kỹ năng có liên quan
đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng
hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng
xử áp dụng vào việc giao tiếp giữa
người với người. Như vậy, khi đề cập
đến kỹ năng mềm chúng ta thấy một

Thuật ngữ phương pháp trong tiếng
Hy Lạp là “méthodos”, có nghĩa là con
đường, cách thức hoạt động nhằm đạt
được mục đích nhất định. Vì vậy
phương pháp là hệ thống những hành
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động tự giác, tuần tự nhằm đạt được
những kết quả phù hợp với mục đích đã
định. Khi sử dụng đúng phương pháp sẽ
dẫn đến kết quả theo dự định. Nếu mục
đích không đạt được thì có nghĩa là
phương pháp không phù hợp với mục
đích hoặc nó không được sử dụng đúng.
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cũng chính là cơ sở quan trọng góp
phần hình thành kỹ năng tốt nhất.
- Đặc trưng về cách đánh giá
Hiện nay, đây là môn học không bắt
buộc trong chương trình học tập của
sinh viên. Kỹ năng mềm được đưa vào
giảng dạy trong các tiết học ngoại khóa.
Vì thế kết quả giảng dạy kỹ năng mềm
không dùng điểm số hay nhận xét để
đưa vào kết quả học tập của sinh viên.
Đây có thể xem là thuận lợi vì khi học
môn học này cả người dạy và người học
đều không chạy theo thành tích điểm số,
nhưng đồng thời cũng là khó khăn cho
người dạy khi tổ chức vì sinh viên sẽ
khó nhận thức được vấn đề quan trọng
cần phải học kỹ năng mềm.

Trong phương pháp dạy học, chủ
thể tác động là người thầy, đối tượng
tác động của họ là học sinh. Còn học
sinh lại là chủ thể tác động của mình
vào nội dung dạy học. Vì vậy người
thầy phải nắm vững những quy luật
khách quan chi phối tác động của mình
vào học sinh và nội dung dạy học thì
mới đề ra những phương pháp tác động
phù hợp. Từ đó có thể nhận thấy đặc
trưng của phương pháp dạy học: người
học là đối tượng tác động của giáo viên,
đồng thời là chủ thể, là nhân cách mà
hoạt động của họ (tương ứng với sự tác
động của người giáo viên) phụ thuộc
vào hứng thú, nhu cầu, ý chí của họ.
Nếu giáo viên không khiến học sinh có
mục đích tương ứng với mục đích của
mình thì không diễn ra hoạt động dạy,
hoạt động học và phương pháp tác động
không đạt được kết quả mong muốn [4].

2.2. Ứng dụng học thuyết hành vi
vào việc dạy kỹ năng mềm cho sinh viên
2.2.1. Ứng dụng học thuyết hành vi
cổ điển hóa của John B. Watson trong
việc xây dựng hình ảnh người thầy
trong hoạt động dạy kỹ năng mềm
Các nhà tâm lý học theo trường
phái hành vi cổ điển hóa quan niệm
rằng: hành vi là tập hợp các phản ứng
của cơ thể đáp lại các kích thích từ môi
trường bên ngoài. Vì thế nhiệm vụ của
nhà tâm lý học là mô tả và lượng hóa
các hành vi đó, đúng như nó diễn ra
trong tình huống xác định. Mặt khác để
có thể quan sát, đo lường và đánh giá
kết quả của các phản ứng (hành vi),
phải đặt chủ thể trong môi trường có
kích thích tương ứng. Có nghĩa là việc

Dạy học kỹ năng mềm đòi hỏi
người dạy phải tổ chức nhiều hoạt động
giúp người học có cơ hội trải nghiệm
trong chính nội dung học tập. Mặt khác,
khi tham gia hoạt động, người học có
cơ hội được tương tác trực tiếp với
người dạy, tương tác với các bạn cùng
lớp, với nhóm bạn cùng thực hành, đây
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phản ứng lại các kích thích của chủ thể
không phụ thuộc vào bản thân chủ thể
mà phụ thuộc vào tác nhân kích thích.
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Ví dụ, dạy về kỹ năng thuyết trình trước
đám đông nhưng chính trong bài giảng
của mình giáo viên lại trình bày vấn đề
một cách thiếu trôi chảy, bố cục bài dạy
hay cách truyền đạt thiếu hấp hẫn người
nghe… Điều này sẽ làm giảm khả năng
tập trung chú ý, không tạo được niềm
tin cho người học. Đây cũng là nguyên
nhân dẫn đến việc dạy và học kỹ năng
mềm hiện nay thiếu hiệu quả.

Với quan điểm này, nhà tâm lý học
John B. Watson đã đề cao vai trò của
người tạo ra mội trường - tác nhân kích
thích. Từ đó ông đưa ra mô hình dạy
học với hình ảnh người thầy đóng vai
trò trung tâm, có ý nghĩa quyết định đến
chất lượng của quá trình dạy học [5].

Mô hình dạy học cổ điển hóa của
Watson đòi hỏi người dạy phải đóng vai
trò trung tâm. Muốn dạy học trò điều gì
thì người dạy phải thực hiện được (để
làm mẫu) và tạo niềm tin cho người học
về thứ họ được học. Như vậy, để dạy kỹ
năng mềm, trước hết người dạy phải có
kỹ năng mềm. Thực tế cuộc sống cho
thấy một người không thể giỏi nhiều kỹ
năng một lúc. Dựa trên học thuyết của
Watson, khi lựa chọn người dạy kỹ
năng mềm, ngoài việc chú trọng đến
chuyên môn, năng lực thì “chuyên
nghiệp hóa” người dạy là việc làm quan
trọng. Mỗi giáo viên dạy kỹ năng mềm
nên xác định những kỹ năng thuộc thế
mạnh của mình, tự tin thực hành trước
người học và có những minh chứng cụ
thể cho việc đã ứng dụng kỹ năng và
mang lại thành công như thế nào cho
chính bản thân mình. Có như thế thì giá
trị về niềm tin ở người học mới cao
hơn, người học dễ học và làm theo tốt
hơn. Kỹ năng được hình thành, củng cố
và phát triển bền vững.

Trong dạy và học kỹ năng mềm,
việc người dạy phải làm mẫu để người
học quan sát và nhìn rõ hơn những lý
thuyết đang học là việc làm có ý nghĩa.
Học thuyết của Watson cho thấy, nếu
trong dạy học không có “hình mẫu” thì
người học rất khó tiếp thu và những gì
học được cũng chỉ là lý thuyết vì thiếu
dẫn chứng sinh động từ người dạy. Vì
vậy người dạy kỹ năng mềm cần có kỹ
năng để làm mẫu, một mặt là minh
chứng sống động, mặt khác giúp người
học tiếp nhận kỹ năng hiệu quả hơn.
Nói cách khác, muốn dạy một kỹ năng
mềm, ngoài kiến thức chuyên môn,
người dạy cần phải có sự trải nghiệm để
có thể dễ dàng làm mẫu - thực hiện kỹ
năng đó trước người học để người học
vừa có cơ hội quan sát - làm thử vừa có
niềm tin chắc chắn vào những gì mình
đang được học.
Ngày nay, có rất nhiều giáo viên
dạy kỹ năng mềm nhưng thực sự chưa
được đào tạo một cách bài bản, khoa
học về cả tri thức lẫn phương pháp dạy.
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thầy, hình ảnh người thầy đóng vai trò
quan trọng trong việc dạy kỹ năng cho
người học. Thầy phải làm được những
thứ mình dạy để người học hình dung
cụ thể, rõ ràng và minh chứng thiết thực
cho việc ứng dụng kỹ năng được học
trong công việc, cuộc sống. Dạy kỹ
năng mềm cần phân chia kỹ năng thành
từng cấp độ phù hợp với từng đối tượng
người học và tổ chức dạy học theo từng
cấp độ của kỹ năng đi từ lý thuyết đến
trải nghiệm… Từ đó việc học kỹ năng
không còn là học lý thuyết suông hay
mơ hồ mà người thầy trở thành minh
chứng cho việc sử dụng kỹ năng mềm
một cách hiệu quả.

Tổ chức dạy học phải chia nhỏ
nhiều công đoạn, với mỗi công đoạn sẽ
đặt ra mục tiêu, cách thức giảng dạy
khác nhau. Dạy kỹ năng mềm cũng phải
tuân thủ nguyên tắc đó. Muốn hình
thành, củng cố hay phát triển kỹ năng
mềm cần phải đi từ kiểm tra, đánh giá
kỹ năng mềm đó ở người học đang ở
mức độ nào, phân loại đối tượng người
học, chia kỹ năng mềm thành các cấp
độ tương ứng, xác định rõ kỹ năng mềm
này cần dạy nội dung gì theo từng công
đoạn cho từng cấp độ từ lý thuyết đến
thực tiễn, hoạt động trải nghiệm…
Trong giảng dạy kỹ năng mềm,
ngoài việc tập trung xây dựng chương
trình, nội dung giảng dạy, cần chú trọng
đội ngũ giảng dạy. Vì đặc trưng của
việc dạy kỹ năng mềm nên chúng ta
không thể rập khuôn, máy móc như dạy
những khoa học khác. Cần linh hoạt để
lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên
theo từng thế mạnh của giảng viên, theo
trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
của giảng viên. Ví dụ như, giảng viên
có thế mạnh về trình bày vấn đề thì nên
chọn những nhóm kỹ năng liên quan
đến ngôn ngữ, giao tiếp - ứng xử;
những giảng viên có thế mạnh về tư duy
lý luận nên chọn nhóm kỹ năng liên
quan đến tư duy, sáng tạo; những giảng
viên có thế mạnh về quản lý thì chọn
nhóm kỹ năng liên quan đến quản lý…

2.2.2. Ứng dụng học thuyết hành vi
tạo tác của B.F. Skiner trong việc xây
dựng môi trường học tập trong hoạt
động dạy kỹ năng mềm
Các nhà tâm lý học theo trường
phái hành vi tạo tác cho rằng, hành vi sẽ
được tạo ra ngẫu nhiên khi cá nhân
được thử thách trong môi trường. Mặc
dù hành vi là do chủ thể tạo ra nhưng nó
chỉ được thành lập dưới kích thích của
môi trường. Nói cách khác, môi trường
đóng vai trò quyết định đến sự hình
thành hay xác lập hành vi. Chủ thể tự
đưa ra các phản ứng (hành vi) dưới
những thử thách của môi trường. Các
phản ứng này có thể phù hợp (giải quyết
được vấn đề) hay không phù hợp (vấn
đề không được giải quyết), phản ứng
được tạo ra liên tục, đến khi giải quyết
được vấn đề phản ứng sẽ dừng lại. Gọi

Tóm lại, học thuyết hành vi cổ điển
hóa của Watson có ý nghĩa quan trọng
trong việc xây dựng hình ảnh người
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tắt là phản ứng “đúng - sai”. Vì thế
muốn hình thành hành vi thì môi trường
đóng vai trò là tác nhân kích thích, môi
trường càng phong phú thì hành vi sẽ
được hình thành phong phú và đa dạng.
Chủ thể càng tích cực thì hành vi được
tạo lập càng nhiều, càng dễ xuất hiện
hành vi chính xác (hành vi đúng) [5].
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theo kiểu bài tập tình huống, bài tập
thực hành - luyện tập cần được chú
trọng song song với lý thuyết truyền đạt
của người dạy. Dạy kỹ năng mềm
không chỉ là mớ lý thuyết do người dạy
chủ động cung cấp cho người học mà
người dạy nên đóng vai trò là người gợi
mở, dẫn dắt vào vấn đề, còn việc giải
quyết hãy để người học tự xoay xở sao
cho phù hợp với bản thân.

Bằng các thực nghiệm khác nhau,
nhà tâm lý học B.F. Skiner đã khẳng
định hành vi sẽ chỉ được hình thành khi
có môi trường kích thích và cá nhân chủ
động giải quyết vấn đề. Ông đưa ra mô
hình dạy học trong đó môi trường đóng
vai trò là tác nhân kích thích, còn chủ
thể đóng vai trò quan trọng trong việc
tự đưa ra các hành vi để phản ứng lại
các kích thích đó.

Dạy kỹ năng mềm theo học thuyết
tạo tác của F.B. Skiner đòi hỏi người
dạy phải là người dẫn dắt, truyền cảm
hứng (tạo ra thách thức và vận động),
tạo môi trường rèn luyện và tự rèn
luyện cho người học. Mặt khác, người
học kỹ năng mềm phải tự giác thực sự,
có nhu cầu thực sự khi đến với các lớp
học kỹ năng. Bởi chỉ khi bản thân người
học có ham muốn học tập cao độ thì
việc tự ý thức rèn luyện, trau dồi hay
vận dụng kỹ năng vào công việc, cuộc
sống mới có hiệu quả. Song song với
đó, nhà trường, giáo viên cần biết tạo cơ
hội để người học tự trải nghiệm kỹ
năng. Vì vậy tôn trọng đặc điểm cá
nhân và cho người học có cơ hội thể
hiện bản thân là điều hết sức quan trọng
giúp việc học kỹ năng ý nghĩa hơn.

Trong dạy học kỹ năng mềm, việc
kiến tạo môi trường đóng vai trò hết sức
quan trọng. Tạo môi trường để người
học trải nghiệm trong chính những gì đã
được học. Cần chuẩn bị cơ sở vật chất
liên quan đến việc thực hành và ứng
dụng kỹ năng muốn hình thành ở người
học. Tổ chức hoạt động dạy kỹ năng
mềm cần được đặt trong những điều
kiện thuận lợi nhất, từ đội ngũ giảng
viên đến cơ sở vật chất, hay khoảng thời
gian cần thiết để người học trải nghiệm.

Muốn dạy kỹ năng mềm hiệu quả
cần phải nắm bắt nhu cầu thực tế của
người học. Mỗi cá nhân có năng lực,
khả năng khác nhau nên việc lựa chọn
các kỹ năng để phát triển bản thân cũng
khác nhau. Vì thế cần xây dựng hệ
thống các kỹ năng phong phú, đa dạng

Để thực hiện việc dạy một kỹ năng
nào đó, người dạy phải tạo ra các “thách
thức” và yêu cầu người học phải tự
mình giải quyết các vấn đề. Như vậy,
khi dạy kỹ năng mềm, thiết kế bài dạy
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để người học có cơ hội lựa chọn để
tham gia học tập. Không quá cứng nhắc
trong việc quy định “bộ kỹ năng” cho
từng nhóm người. Thiết kế chương trình
dạy kỹ năng cần lưu ý đến tính cá nhân,
đặc điểm ngành nghề…
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triển tâm lý. Các nhà tâm lý học theo
trường phái này đều công nhận rằng,
môi trường sống dẫn đến hành vi nhưng
những hành vi cũng có thể tạo ra môi
trường. Người ta gọi hiện tượng này là
hiện tượng quyết định hỗ tương hai
chiều. Thế giới và hành vi con người có
tác động qua lại. Để đánh giá khái niệm
này của thuyết luyện tập thông qua môi
trường xã hội gọi là thuyết quyết định
luận hỗ tương (Bandura, 1981), cần
xem xét tất cả các thành phần gồm ứng
xử của con người, phân cách và sinh
thái xã hội [5].

Tóm lại, học thuyết hành vi tạo tác
của Skiner có ý nghĩa quan trọng trong
việc kiến tạo môi trường và đề cao tính
cá nhân của người học trong hoạt động
dạy kỹ năng mềm là điều cần thiết.
Người dạy trở về vị thế đứng sau lưng
người học, tạo môi trường, tạo ra những
thách thức hay khuyến khích người học
chủ động, tích cực tự mình giải quyết
vấn đề, tự trải nghiệm là điều quan
trọng và phù hợp để hoạt động dạy kỹ
năng mềm hiệu quả hơn.

Từ đây, nhà tâm lý học hành vi
Albert Bandura cho rằng, việc dạy học
phải dựa trên cả hai phương diện không
thể tách rời nhau, đó là: kích thích (môi
trường và người dạy) và chủ thể tiếp
nhận. Cách tiếp cận này kết hợp những
nguyên lý học tập với việc nhấn mạnh
các tương tác của con người trong các
môi trường xã hội. Con người không
chịu sự chi phối của các lực bên trong,
cũng không chịu ảnh hưởng của điều
kiện môi trường mà chịu sự chi phối
của việc giám sát tác động ứng xử của
mình đối với người khác, đối với môi
trường và với bản thân. Tự bản thân
mỗi người có thể lượng giá ứng xử của
chính bản thân theo các chuẩn mực cá
nhân và tự mình củng cố bằng cách tự
tán thành hoặc tự chê trách. Có khả
năng thực hiện việc tự điều chỉnh (self
regulation) nhưng lại thường đánh giá
ứng xử của bản thân theo các chuẩn

2.2.3. Ứng dụng học thuyết hành vi
mới của Albert Bandura trong việc xây
dựng môi trường học tập, quy trình và
năng lực người dạy trong hoạt động
dạy kỹ năng mềm
Tiếp tục kế thừa và phát huy những
mặt mạnh của các quan niệm về hình
thành hành vi, các lý thuyết hành vi
trước đó (hành vi cổ điển và hành vi tạo
tác), các nhà tâm lý học theo trường
phái hành vi mới, trong đó có nhà tâm
lý học Albert Bandura cho rằng, hành vi
không chỉ do tự luyện tập (trải nghiệm)
hay bắt buộc từ người khác (từ môi
trường) mà có. Hành vi phải được hình
thành theo cơ chế môi trường (tác nhân
kích thích) - chủ thể và quy trình phát
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mực bị áp đặt. Người nào chấp nhận
một chuẩn mực từ bên ngoài được xem
là một hướng dẫn ứng xử thì sẽ phản
ứng khác với người đã tạo ra chuẩn mực
cho riêng mình.
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và tạo sự tương tác giữa người học kiến thức - người dạy và môi trường.
Bản thân người dạy phải có những kiến
thức khoa học và cả sự trải nghiệm thực
tế về vấn đề đang dạy. Môi trường học
tập phải phù hợp với những gì đang
diễn ra. Kết quả của việc dạy học kỹ
năng mềm là cả một quá trình, không
thể nhìn thấy ngay lập tức kết quả của
những gì đã dạy. Vì thế việc đánh giá
kết quả dạy học kỹ năng mềm cũng phải
linh hoạt và đặc trưng theo đúng quy
luật của quá trình hình thành kỹ năng.

Với tư tưởng này, khi dạy kỹ năng
cho người học, điều quan trọng là phải
thúc đẩy được động cơ bên trong của
người học, người dạy phải bằng mọi
cách giúp người học sớm nhận thức
được vấn đề. Sự tác động từ bên ngoài
chỉ mang yếu tố khuyến khích, động
viên bởi quyết định cuối cùng vẫn là ở
người học. Người học có khả năng loại
trừ những thứ không phù hợp với bản
thân để giữ lại những thứ thực sự có lợi
cho mình.

Bên cạnh đó, dạy kỹ năng mềm là
phải tổ chức môi trường - môi trường
hoạt động. Sau khi thiết kế nội dung bài
dạy, khi triển khai phải tổ chức được
các hoạt động tương ứng. Lúc đó giáo
viên chỉ đóng vai trò là nhà tổ chức, còn
người học là người tham gia - trải
nghiệm cụ thể để “sống” với kỹ năng
một cách thiết thực nhất. Hoạt động
phải gắn với nội dung giảng dạy. Hoạt
động không những cần sự hấp dẫn ở “vẻ
bên ngoài” mà quan trọng là phải “có
chất”, có nghĩa rằng sau khi hoạt động
kết thúc thì giá trị bài học - giá trị kỹ
năng phải được nhìn thấy một cách cụ
thể sau mỗi hoạt động.

Dạy kỹ năng là trang bị kỹ năng
cho người học chứ không phải minh
chứng sự “cao siêu” về mặt lý luận hay
hô hào những chiến tích của kiến thức
kinh nghiệm mang tính cá nhân của
người dạy. Điều quan trọng là người
dạy cần đánh vào nhận thức, đặc biệt là
khơi gợi hứng thú và nhu cầu của người
học, giúp họ tích cực tương tác với
người dạy, tạo ra quá trình học tập tích
cực. Có như thế việc học tập kỹ năng
mềm mới tạo ra những kết quả thực sự
gắn với người học. Mặt khác, nếu làm
được việc này, người dạy đã tạo ra một
quá trình dạy học tích cực, giờ học trở
nên hấp dẫn, thú vị và ý nghĩa hơn.

Với quan điểm về học tập theo cơ
chế bắt chước của Albert Bandura,
muốn giúp người học hình thành kỹ
năng, giáo viên cần tạo cơ hội và
khuyến khích các em thể hiện kinh
nghiệm, sự hiểu biết, đặc biệt là động
viên các em tin vào những điều mình

Với quan điểm này, ta thấy rằng,
dạy kỹ năng mềm là phải tạo điều kiện
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đang nói, đang làm và đang thể hiện.
Hạn chế việc cản trở suy nghĩ hay hành
động của sinh viên khi họ thể hiện cái
tôi của bản thân. Vì vậy dạy học áp đặt
theo kiểu truyền thống sẽ không mang
lại kết quả tốt đẹp trong việc hình thành
kỹ năng. Dạy kỹ năng mềm cần tạo điều
kiện tối đa, người dạy phải xem người
học là những “đối tác” để trao đổi, bàn
bạc, giúp người học tự tin, tin vào
những thứ đang tiếp cận, tin vào bản
thân mình và tin vào những điều mà
người dạy vừa truyền đạt.
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kỹ năng mềm là những nhận xét tích
cực, có chú ý đến những điểm sai
nhưng không quá tập trung vào nó mà
cần tìm ra ưu điểm của người học để
giúp họ tự tin và mạnh dạn thực hành
những gì đã học trong cuộc sống.
Tóm lại, ứng dụng dạy học theo cơ
chế bắt chước của Albert Bandura cho
hoạt động dạy kỹ năng mềm, chúng ta
cần tập trung vào nhiều khâu và mỗi
khâu đều có những giá trị riêng biệt.
Tập trung vào hình ảnh người thầy để
người học tin tưởng, an tâm vào những
gì thầy dạy; tập trung vào khâu xây
dựng nội dung - quy trình để có hệ
thống kỹ năng mềm phù hợp cho mọi
đối tượng; tổ chức môi trường dạy học
phong phú để người học trải nghiệm;
tôn trọng và phát huy tính tích cực của
người học để hoạt động dạy kỹ năng
mềm hiệu quả hơn.

Thiết lập quy trình dạy học kỹ năng
mềm là việc làm hết sức quan trọng vì
nó giúp giáo viên kiểm soát được quá
trình giảng dạy của mình; bên cạnh đó
còn dễ dàng và thuận tiện theo sát từng
cá nhân, giúp người học phát huy những
mặt mạnh, ưu điểm vượt trội của bản
thân. Nói cách khác, dạy kỹ năng mềm
phải dựa vào người học với phương
châm “căn cứ vào thứ họ đã biết - phát
huy thứ họ đang biết - hình thành cái họ
sẽ biết và củng cố những thứ họ vừa
biết”. Vì thế số lượng người học cũng là
việc cần lưu ý. Dạy kỹ năng mềm
không thể với số lượng sinh viên quá
đông, vì như thế giảng viên sẽ không
kiểm soát được quá trình dạy học, theo
dõi hay phát huy từng cá nhân một cách
tốt nhất. Việc đánh giá kết quả của việc
học tập kỹ năng mềm chủ yếu phải
được chính người học trải nghiệm trong
thực tế và tự rút ra những bài học nhất
định cho bản thân. Kết thúc mỗi giờ học

3. Kết luận
Nhận thức được tầm quan trọng của
kỹ năng mềm và tổ chức huấn luyện, đào
tạo đáp ứng nhu cầu để sinh viên sớm
trở thành những cá nhân ra trường và
làm việc chuyên nghiệp là điều cần thiết.
Tuy nhiên để giảng dạy kỹ năng mềm
hiệu quả, chúng ta không chỉ quan tâm
đến việc thiết kế chương trình sao cho
phù hợp với từng đối tượng, từng con
người cụ thể mà cần phải quan tâm đến
chất lượng giảng viên nói chung, cụ thể
là năng lực tổ chức quá trình giáo dục.
Khi dạy kỹ năng mềm, ngoài việc phải
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có hệ thống kiến thức căn bản, khoa học
về tâm lý giáo dục, giá trị sống, kỹ năng
sống, giảng viên phải có sự trải nghiệm
thực tế và kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt
động giảng dạy phù hợp.
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dựng một cách sinh động, hấp dẫn và thu
hút được người học tham gia. Mặt khác,
hệ thống kỹ năng mềm được thiết lập
dựa trên nhu cầu, hứng thú và mong
muốn từ phía người học chứ không dựa
trên những cảm nhận chủ quan từ phía
các nhà giáo dục. Bên cạnh đó để kết
quả cuối cùng được lưu giữ bền vững
hơn ở người học thì quá trình học tập kỹ
năng mềm phải là quá trình học tập tích
cực, là sự tương tác qua lại theo tinh
thần “dạy thứ người học cần chứ không
dạy thứ người thầy có”.

Chính vì vậy kỹ năng mềm cần được
học càng sớm càng tốt để người học có
nhiều thời gian thực hành và biến kỹ
năng mềm thành thói quen và “phản xạ
có điều kiện”. Kỹ năng mềm nên được
học và thực hành thông qua việc nhập
vai, thảo luận nhóm và bài tập tình
huống. Học kỹ năng mềm sẽ có hiệu quả
hơn khi môi trường giảng dạy được tạo
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TEACHING SOFT SKILLS USING BEHAVIORIAL THEORY
ABSTRACT
Teaching soft skills at the college level is essential nowadays as it helps students
regulate their future career and, therefore, their future life. The teaching of these
skills is only effective when the teacher is fully equipped with competence and
performance, accompanied by experience so as to make an advantageous studying
environment for the learner. Teaching soft skills has distinctive features because it
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follows the separate processes of formation, development and consolidation.
Applying the behavioral theory in teaching soft skills will guarantee that skills are
formed systematically, continuously, stably and with reference to the leaner’s
personal features.
Keywords: Behavioral theory, teaching and learning, soft skills, students
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TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN CHO
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI THEO MÔ HÌNH
LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Trần Thị Ngọc Thiện1
TÓM TẮT
Giáo dục kỹ năng sống cần thực hiện theo lộ trình chuyển hóa từ nhận thức 
thái độ, tình cảm, niềm tin  hành vi  thói quen, do đó đòi hỏi phải có tính liên
tục, sự điều chỉnh, thời gian cũng như các điều kiện khác. Trong điều kiện giáo dục
hiện nay, để giáo dục kỹ năng sống nói chung, đáp ứng yêu cầu rèn được một kỹ
năng nói riêng đạt hiệu quả là điều không dễ dàng. Bài viết lựa chọn cách tiếp cận
theo mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) để thực hiện tổ chức giáo dục
kỹ năng sống hiệu quả, điều này được làm rõ thông qua kỹ năng tự nhận thức bản
thân (self-wareness).
Từ khóa: Kỹ năng tự nhận thức, mô hình lớp học đảo ngược
bản thân đóng vai trò hết sức quan trọng
1. Đặt vấn đề
giúp mỗi sinh viên nhận thức rõ hơn về
Thông điệp “Tôi là ai? Tôi cần gì?
bản thân mình: biết mình là ai, mình có
Tôi muốn gì? Tôi có thể làm được điều
những điểm chung và những điểm riêng
gì? Tôi có những điểm mạnh, điểm yếu
nào so với những người khác; thể hiện
như thế nào?”... tưởng chừng là những
sự tự tin và tính kiên định để có thể giải
câu hỏi rất đơn giản nhưng không phải
quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả;
ai cũng trả lời một cách chính xác, rất
đặt ra những mục tiêu phấn đấu phù hợp
nhiều người từng đặt ra và luôn trăn trở
và thực tế; thiết lập các mối quan hệ xã
đi tìm câu trả lời đúng cho mình. “Nhận
hội, tình cảm trong tình bạn - tình yêu
thức về bản thân của một người là cơ sở
và giao tiếp nhóm...
nhân cách của người đó. Nó ảnh hưởng
Xét trong bối cảnh tổ chức giáo dục
đến mọi phương diện đời sống của con
kỹ năng sống tại trường Đại học Đồng
người: khả năng học hỏi, khả năng
Nai: Khóa học được tổ chức trong 4
trưởng thành và thay đổi, sự nghiệp và
ngày, số lượng sinh viên tham gia trong
bạn đời. Không quá đáng khi nói rằng,
mỗi lớp khá đông, giáo trình dùng cho
nhận thức đúng về bản thân là sự chuẩn
giảng dạy chủ yếu là của tác giả
bị khả dĩ và tốt nhất cho những thành
Nguyễn Thanh Bình, ví dụ như Tài liệu
công trong cuộc sống” (TS. Joyce
Giáo dục Kỹ năng sống (Tài liệu tham
Brothers [1].
khảo dành cho giáo viên Mầm non và
Trong hoạt động học tập và giao
Tiểu học; giáo viên THCS và THPT)...
tiếp của sinh viên, kỹ năng tự nhận thức
[2-3]. Đây được coi là những yếu tố cố
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: thientran6871@gmail.com
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định trong điều kiện tổ chức giáo dục
kỹ năng sống cho sinh viên tại trường.
Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả
giảng dạy kỹ năng sống nói chung và kỹ
năng tự nhận thức nói riêng cho sinh
viên mà không ảnh hưởng đến những
yếu tố trên? Trong phạm vi nghiên cứu,
người viết xét thấy mô hình lớp học đảo
ngược có những yếu tố đặc trưng có thể
hỗ trợ cho việc tổ chức giáo dục kỹ
năng tự nhận thức bản thân giải quyết
được vấn đề trên.
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niềm tin và hành động đúng đắn. Nếu
sinh viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc
về ý nghĩa của kỹ năng sống nói chung
và kỹ năng tự nhận thức nói riêng đối
với sự phát triển của bản thân sẽ trở
thành động lực thúc đẩy họ tham gia
vào các hoạt động (học tập, giao tiếp,
vui chơi, giải trí...) một cách tích cực và
có hiệu quả.
Việc tổ chức giáo dục kỹ năng
tự nhận thức bản thân được thể hiện qua
nội dung, đặc trưng kỹ năng tự nhận
thức; phương pháp, hình thức tổ chức
giáo dục.

2. Cơ sở lý thuyết về hình thức tổ
chức giáo dục kỹ năng tự nhận thức
và mô hình lớp học đảo ngược

2.1. Nội dung kỹ năng tự nhận
thức bản thân

Nhận thức đúng là cơ sở, là điều
kiện cần cho việc hình thành thái độ,

Bảng 1: Nội dung kỹ năng tự nhận thức bản thân
Nội dung và đặc trưng khả năng tự nhận thức
1. Khái niệm

Kỹ năng tự nhận thức là khả năng con người hiểu về bản thân;
biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tiềm năng, tình cảm, sở
thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; quan tâm và ý thức
được mình đang làm gì kể cả lúc căng th ng).

2. Các mức độ

o
Nhận thức: Hiểu rõ hơn về bản thân: biết mình là ai;
điểm mạnh, điểm yếu, năng lực, phẩm chất, ngoại hình...

của kỹ năng
tự nhận thức

o
Thái độ/Tình cảm/niềm tin: Chủ động rèn kỹ năng tự
nhận thức, tự tin với những gì đã có, thấy được những gì cần
cố gắng, trên cơ sở biết mình muốn gì/không thích gì để kiên
định và ra quyết định phù hợp.
o
Hành vi: Thực hành và trải nghiệm được với kỹ năng tự
nhận thức và các kỹ năng liên quan.
o
Thói quen: Vận dụng vào các hoạt động trong cuộc
sống hằng ngày: giao tiếp, quan hệ với người khác; học tập;
vui chơi, giải trí...
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3. Biểu hiện
đạt được các
mức độ kỹ
năng tự nhận
thức của sinh
viên
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o
Thể lý: Cơ thể (ốm, mập, cao, lùn, tình trạng sức
khỏe…).
o
Năng lực trí tuệ bản thân: Thông minh, năng khiếu,
khả năng suy nghĩ logic, mặt mạnh và yếu, vai trò của bản
thân trong gia đình và nhà trường.
o
Giá trị: Chuẩn mực đạo đức, thái độ, niềm tin, hành vi
và những điều quý trọng và những điều này định hướng cho
sinh viên hành động.
o
Tính khí/tính cách: Người nóng nảy, dễ xúc động, lạc
quan/ hoài nghi, hướng nội hay hướng ngoại, thích lãnh đạo
hay khống chế người khác…
Ngoài ra, còn:
o
Có ước mơ, hiểu giá trị cốt lõi, viễn cảnh bản thân, mục
tiêu cuộc đời.
o
Thể hiện bản thân trước đám đông phù hợp; đặt mình
bên cạnh người khác để hiểu rõ bản thân hơn.
o
Khám phá những cách giải quyết những cuộc tranh luận,
bất hòa và giải quyết những xung đột thông qua sự thỏa hiệp,
thương lượng…

4. Ý nghĩa của
kỹ năng tự
nhận
thức
trong
hoạt
động cá nhân
của sinh viên
hiện nay

o
Hiểu rõ về bản thân: đặc điểm, tính cách, thói quen, nhu
cầu…  có thể tự tin với những điểm mạnh và cố gắng khắc
phục những điểm yếu.
o
Là cơ sở quan trọng giúp giao tiếp có hiệu quả và có
tinh thần trách nhiệm đối với người khác; ứng xử, hành động
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình.
o
Điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình theo hướng
tích cực.
o
Có thể kiên định, tự tránh những mạo hiểm, tránh bị lợi
dụng.
o
Hiểu về người khác, cách họ cảm nhận về mình cũng
như những thái độ và phản hồi của mình đối với người khác.

5. Các yếu tố o

Gia đình: Có ảnh hưởng đặc biệt đó là những chuẩn
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ảnh hưởng đến
kỹ năng tự
nhận thức bản
thân
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mực, hình mẫu để học hỏi, là khung quy chiếu giúp cá nhân so
sánh, đánh giá những phẩm chất tâm lý của bản thân.
o
Bạn bè: Là mô hình xã hội để cá nhân thực hiện hành vi
của mình; là chuẩn mực để cá nhân so sánh hành vi xã hội của
mình; là tấm gương phản chiếu giúp phát hiện ra chính mình
trong nhóm, tập thể; là những tác nhân củng cố hành vi xã hội
được lặp lại ở cá nhân.
o
Nhà trường: Có ảnh hưởng rất sâu sắc, mạnh mẽ, toàn
diện và triệt để,  là cơ sở nền tảng giúp cá nhân có được
nhận thức, thái độ đúng đắn về bản thân, điều chỉnh hành vi
cho phù hợp với chuẩn mực xã hội dẫn tới sự hoàn thiện bản
thân.
o
Bản thân sinh viên: Tính tích cực hoạt động và giao lưu
của mình chính là yếu tố quyết định tự nhận thức. Cá nhân tự
nhận thức, lựa chọn, tiếp nhận những giá trị để theo đuổi, tiếp
nhận sự đánh giá của những người xung quanh; định hướng và
điều chỉnh bản thân như thế nào cho có ý nghĩa, lựa chọn
những gì là đúng đắn, phù hợp với chính bản thân và với xã
hội.

(Nguồn Nguyễn Thanh Bình [3], Phạm Thị Kim Thoa [4])
phát triển của công nghệ e-Learning và
2.2. Các hình thức tổ chức giáo
phương pháp đào tạo hiện đại. Mô hình
dục kỹ năng tự nhận thức
này có tính khả thi cao đối với người có
2.2.1. Tổ chức giáo dục kỹ năng
khả năng tự học, có kỷ luật và ý chí. Ở
sống hiện tại ở trường Đại học Đồng Nai
Việt Nam đến nay đã có nhiều nghiên
cứu và triển khai dạy học theo mô hình
Hầu hết các giảng viên áp dụng
này ở nhiều phương diện khác nhau.
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích
Cách học này đòi hỏi người học phải
cực trong thiết kế các hoạt động giáo
dùng nhiều đến hoạt động trí não nên
dục cho từng kỹ năng và tổ chức theo
được gọi là “High thinking”. Như vậy
tiến trình 4 bước tại lớp: Khám phá, kết
những nhiệm vụ bậc cao trong thang tư
nối, thực hành và vận dụng.
duy được thực hiện bởi cả thầy và trò.
2.2.2. Mô hình lớp học đảo ngược
Với lớp học đảo ngược, việc tìm hiểu
Mô hình lớp học đảo ngược thay đổi
kiến thức được định hướng bởi người
cách tiếp cận giáo dục, là mô hình giáo
thầy, nhiệm vụ của trò là tự học kiến
dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự
thức mới và làm bài tập mức thấp ở
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nhà. Sau đó vào lớp các em được giáo
viên tổ chức nhiều hoạt động để tương
tác và chia sẻ lẫn nhau. Các bài tập bậc

Hình 1: Bloom Taxonomy
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cao cũng được thực hiện tại lớp dưới sự
hỗ trợ của giáo viên và các bạn cùng
nhóm [5].

Hình 2: Snapshot of a Flipped Class

Bảng 2: So sánh tổ chức lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược
Lớp học đảo ngược
- Giáo viên hướng dẫn bài giảng tại nhà thông
qua video, sách, trang web
- Người học hiểu sâu hơn các khái niệm, ứng
dụng và có sự kết nối với nội dung đã tạo ra
khi thảo luận tại lớp.
- Người học nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.
mô hình lớp học đảo ngược được trình
Như vậy từ việc xác định các mức
bày như trên.
độ, nội dung của kỹ năng tự nhận thức
ở trên, chúng ta nhận thấy tiến trình tổ
3. Thực trạng và biện pháp tổ
chức giáo dục theo các mức độ chuyển
chức giáo dục kỹ năng tự nhận thức
hóa từ nhận thức đến thái độ/hành vi
theo mô hình lớp học đảo ngược
và hình thành thói quen cần được đảm
3.1. Thực trạng khảo sát đánh giá
bảo về mặt thời gian để cho sinh viên
về kỹ năng tự nhận thức
hình thành kỹ năng này một cách hiệu
Kết quả khảo sát khóa học kỹ năng
quả nhất; khi đó việc tổ chức linh hoạt,
sống tại trường về kỹ năng tự nhận thức
phù hợp các hoạt động giáo dục kết
được trình bày ở bảng 3.
hợp giữa trên lớp với ở nhà sẽ rất có
giá trị vì khai thác được ưu điểm của
Lớp học truyền thống
- Giáo viên hướng dẫn
- Người học ghi chép
- Người học làm theo hướng dẫn
- Giáo viên đánh giá
- Người học có bài tập về nhà
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Bảng 3: Sinh viên tự nhận thức về bản thân
Nội dung
Biết những
ưu điểm của
bản thân
Biết những
khuyết điểm
của bản thân
Biết những
điều bản thân
thích
Biết những
điều bản thân
không thích

>3

3

2

1

0

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

0

0

42

20,79

58

28,71

62

30,69

40

19,8

0

0

39

19,31

72

35,64

63

31,19

28

13,86

15

7,43

100

49,50

77

38,12

10

4,95

0

0

0

0

91

45,05

86

42,57

25

12,38

0

0

Nội dung
Biết đặc điểm nổi bật nhất của bản thân
Biết được cái gì là quan trọng nhất đối với bản thân ở
hiện tại
Biết rõ bản thân muốn gì trong cuộc sống
Biết được những dự định trong tương lai của bản thân
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả)
viên biết 1 và
Nhìn chung sinh viên nhận biết khá
điểm của mình.
rõ về cái gì là quan trọng nhất đối bản
thân ở hiện tại chiếm tỉ lệ 71,78% và biết
rõ bản thân muốn gì trong cuộc sống
chiếm tỉ lệ 69,31%, nhưng cũng có tới
45,05% sinh viên không biết được
những dự định trong tương lai của bản
thân và 38,12% sinh viên không biết đặc
điểm nổi bật nhất của bản thân mình.

SL
125

%
61,88

145

71,78

140
111

69,31
54,95

19,8% không biết ưu

Nhận biết về khuyết điểm của bản
thân có: 19,31% sinh viên biết 3;
35,64% sinh viên biết 2; 31,19% sinh
viên biết 1 và 13,86% không biết
khuyết điểm của mình.
Nhận biết về những điều bản thân
thích có: 7,43% sinh viên biết >3;
49,50% sinh viên biết 3; 38,12% sinh
viên biết 2 và 4,95% biết 1 điều bản
thân thích.

Nhận biết về ưu điểm của bản thân
có: 20,79% sinh viên biết 3 ưu điểm;
28,71% sinh viên biết 2; 30,69% sinh
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Nhận biết về những điều bản thân
không thích có: 0% sinh viên biết >3;
45,05% sinh viên biết 3; 42,57% sinh
viên biết 2 và 12,38% sinh viên biết 1
điều bản thân không thích.

3.2. Biện pháp tổ chức giáo dục
kỹ năng tự nhận thức theo lớp học
đảo ngược
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu
trên, ta xem xét thiết kế lại hoạt động
giáo dục kỹ năng tự nhận thức bản thân
theo mô hình lớp học đảo ngược.

Như vậy, kết quả khảo sát kh ng
định cần thiết kế lại hoạt động tổ chức
giảng dạy kỹ năng tự nhận thức bản
thân đạt hiệu quả mà không ảnh hưởng
đến các yếu tố khác trong điều kiện
giảng dạy tại trường và mô hình lớp học
nêu trên là biện pháp phù hợp để cải
thiện chất lượng giáo dục kỹ năng này.
Tổ chức dạy học
trước khi điều chỉnh
(1)
Hoạt động
(Giáo án cũ)
Nhận xét
Thực hiện tại
lớp

Khám
phá + kết nối
HĐ1: Vẽ chân Thiếu:
dung Tôi là - Bộ công
ai?)
cụ MBTI
HĐ2:
Xác trắc
định kỹ năng nghiệm
tự nhận thức
tính cách.
HĐ3:
Cách - Bộ câu
hình thành kỹ hỏi gợi ý
năng tự nhận đầy đủ về
thức và làm các mặt.
thế nào để có
kỹ năng tự
nhận
thức
đúng
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Việc sắp xếp lại các hoạt động giáo
dục được điều chỉnh theo bảng sau:
(1): Cách tổ chức dạy học cũ được
thực hiện tại lớp.
(2): Biện pháp thực hiện - tổ chức
dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

Tổ chức dạy học điều chỉnh theo
mô hình lớp học đảo ngược
(2)
Điều chỉnh

Yêu cầu
thực
hiện

Kết quả đạt
được

HĐ1:
Tại nhà
Trắc nghiệm tính cách - Sinh Sinh
viên
và nhận ra mình là ai.
viên
cảm
thấy
B1: Trả lời câu hỏi liên
thực
thoải
mái
quan đến những biểu hiện
hiện
khi
khám
tự nhận thức về:
theo yêu phá bản thân
+ Ngoại hình, giao tiếp, cầu của theo
định
năng lực, phẩm chất, trách
giáo
hướng của
nhiệm, thích nghi với
viên
giáo viên tại
cuộc sống, sự hài lòng,
(sinh
nhà:
hoạt động xã hội, quan hệ viên có - Tự phân
với gia đình.
thể
tích và nhìn
+ Tự điều khiển, tự điều
tham
nhận mình
chỉnh hành vi ở các mặt: khảo tài về các khía
học tập; quan hệ bạn bè, liệu qua cạnh khác
nhóm gia đình; nghề
giáo
nhau để hình
nghiệp; vấn đề của bản
trình,
dung, nhận
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thân; tình yêu; xã hội.
+ Các yếu tố ảnh hưởng:
gia đình, nhà trường, quan
hệ bạn bè, bản thân và các
yếu tố khác.
B2: Trắc nghiệm tính
cách trên bộ công cụ
MBTI
B3: Giáo viên gửi bảng
khóa để lý giải về tính
cách, nêu rõ ưu nhược
điểm của từng loại tính
cách.
HĐ2: Sâu sắc hóa bản
chất khái niệm tự nhận
thức và làm thế nào để
có kỹ năng tự nhận thức
đúng
Yêu cầu sinh viên hiểu rõ:
1. Qua HĐ1 Kỹ năng tự
nhận thức bản thân là gì?
2. Ý thức về các đặc điểm
khác nhau của bản thân để
làm gì?
3. Để nhận thức/đánh giá
đúng về mình, mỗi người
cần phải làm gì? ...

Thực
Thiếu
Rèn luyện kỹ năng tự
hành
công cụ:
nhận thức
HĐ4: Rèn kỹ Cửa HĐ3: Tiếp nhận đánh
năng tự nhận sổ
Joe giá, nhận xét của người
thức.
Luft
và khác về mình
Harry
B1: Vẽ cửa sổ Joe Harry,
Ingham
thể hiện bản thân trong
(Joe
các Ô cửa sổ Kết quả ở
Harry)
HĐ 1)
B2: Chuyển cửa sổ JH
cho các bạn trong lớp
càng nhiều càng tốt) để
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trên hệ
dữ liệu
giáo dục
kỹ năng
sống
cho sinh
viên và
giáo
viên);

biết và đánh
giá
được
bản thân.

Tại lớp
Thực
hiện
theo yêu
cầu của
giáo
viên

Tất cả sinh
viên trong
lớp đều
được thực
hành trải
nghiệm
trong từng
hoạt động
 không
khí lớp học
rất sôi nổi,
tạo hiệu ứng

- Hiểu sâu
sắc kỹ năng
tự nhận thức
và khả năng
tự nhận thức
ở
mỗi
người, nắm
- Sinh được
ý
viên lưu nghĩa của kỹ
giữ kết năng
tự
quả để nhận thức và
thảo
biết cách rèn
luận,
kỹ năng tự
thuyết nhận thức.
trình
cho hoạt
động ở
lớp.

Kết hợp
HĐ cá
nhân và
HĐ
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Vận
dụng
Trong học tập
và giao tiếp
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nhận xét đánh giá về bạn nhóm
ở Ô “Mù”
B3: Tiếp nhận ý kiến của
những bạn trong lớp.
B4: hia lớp thành nhiều
nhóm nhỏ
-5 sinh
viên/nhóm)
Các nhóm trình bày với
nội dung vừa thực hiện ở
các bước trên, tất cả mọi
người đều được ghi hình
lại.
B5: Mỗi nhóm xem lại
clip, phân tích, chọn ra 1
bạn nổi bật chiếu trước
lớp, các nhóm khác nhận
xét.
HĐ4: Trò chơi: Vượt
qua thử thách
HĐ5: Xử lý các tình
huống
TH1: Bạn muốn thi vào
trường Đại học Mỹ thuật
theo sở thích của mình.
Bố mẹ bạn muốn bạn thi
vào trường Sư phạm vì bố
mẹ có cơ hội tìm chỗ làm
tốt cho bạn. Vậy bạn sẽ
quyết định thế nào?
TH2: …
HĐ 6: ...
Vận dụng vào:
Tại lớp
- Học tập: làm việc nhóm,
và
thuyết trình, tự học, tự Tại nhà
nghiên cứu...
- Giao tiếp có hiệu quả;
- Vui chơi giải trí...

tốt  đạt
hiệu quả
cao.
- Hiểu bản
thân có thể
trưởng thành
như thế nào
trong việc tự
nhận
biết
chính mình,
Trải
nghiệm
những đánh
giá
của
người khác
về mình và
có thái độ
tích cực đối
với những
nhận
xét,
đánh giá đó.
...

Tự tin trong
học tập và
giao tiếp.

Nguồn Nguyễn Hữu Long [6], Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa [7])
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4. Kết luận
Tự nhận thức đóng vai trò cực kỳ
quan trọng đối với thành tích cá nhân,
đến mức 83% những người có mức độ tự
nhận thức cao là những người đứng đầu
về hiệu suất công việc. Khi biết tự nhận
thức, nhiều khả năng con người theo
đuổi đúng cơ hội hơn, biết cách vận
dụng thế mạnh của mình vào công việc
và điều quan trọng nhất là không để cho
cảm xúc ngăn trở mình. Càng hiểu rõ về
mặt tốt đẹp và mặt hạn chế bao nhiêu thì
chúng ta càng phát huy toàn bộ tiềm
năng của mình tốt bấy nhiêu.
Chính vì vậy việc thiết kế lại hoạt
động tổ chức giảng dạy kỹ năng tự nhận
thức bản thân đạt hiệu quả là việc làm
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cần thiết. Bài viết đã lựa chọn mô hình
lớp học đảo ngược làm cơ sở phân tích
sự biến đổi kiến thức, kỹ năng và thái
độ thành năng lực, kinh nghiệm cá nhân
trong giáo dục kỹ năng tự nhận thức
bản thân.
Biện pháp này giải quyết được yếu
tố thời gian, giúp người học cảm thấy
thoải mái hơn, hứng thú hơn khi tham
gia rèn kỹ năng tự nhận thức đạt hiệu
quả. Tuy nhiên để minh chứng tính hiệu
quả của nó cần phải được thực nghiệm,
đó cũng là hướng phát triển của bài viết;
hơn nữa đó cũng chính là định hướng
để nhân rộng hình thức giáo dục theo
mô hình lớp học đảo ngược để rèn
luyện các kỹ năng khác cho sinh viên.
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THE TEACHING OF SELF-AWARENESS SKILL AT DONGNAI
UNIVERSITY USING THE FLIPPED CLASSROOM MODEL
ABSTRACT
The teaching of life skills needs to follow a path starting with awareness, going
through attitude, emotion, and belief, continuing with behavior, and ending with
habit, thus requiring continuity, adjustment, time as well as other conditions. Under
current educational conditions, it is not easy to meet the demand for a certain skill.
The article uses the flipped classroom model for effective life skills education, which
is clarified through self-awareness.
Keywords: Self-awareness, flipped classroom model
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KỸ THUẬT TẠO SỨC MẠNH THÔNG ĐIỆP TRONG GIAO TIẾP
CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Trần Thông Tuệ1
TÓM TẮT
Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp trong giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong
việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, giúp sinh viên sư phạm phát triển
được năng lực dạy học tích cực thông qua giao tiếp; tạo hứng thú cho người học,
tăng cường hiệu quả tương tác với người học; khắc phục được những hạn chế trong
việc sử dụng, lựa chọn ngôn từ; cải thiện chất giọng trong phát âm, tốc độ nói, âm
lượng và ngữ điệu; chú trọng việc xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người dạy, góp
phần quan trọng trong việc hình thành năng lực, phẩm chất cho sinh viên sư phạm,
là hành trang giúp các em trở nên yêu nghề, tự tin hơn khi ra trường đi dạy.
Từ khóa: Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp, giao tiếp, sinh viên sư phạm,
phương pháp dạy học tích cực
gian nhận tin. Những yêu cầu này sẽ đảm
1. Tổng quát về kỹ thuật tạo sức
bảo tính hiệu quả của truyền thông trong
mạnh thông điệp trong giao tiếp với
giao tiếp dạy học. Nếu là ngôn ngữ viết
người học
thì việc soạn thảo nội dung thông điệp
1.1. Khái niệm về thông điệp và kỹ
cần phải chú trọng vấn đề chọn nội dung,
thuật tạo sức mạnh thông điệp trong
bố cục cũng như hình thức thể hiện của
giao tiếp dạy học
thông điệp. Nếu là ngôn ngữ nói thì người
dạy cần chú trọng tốc độ, phát âm, ngữ
Theo khoa học giao tiếp, thông điệp
điệu, âm lượng.
trong giao tiếp sư phạm là thông tin cần
truyền đi đã được mã hóa dưới dạng
Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp
ngôn ngữ, hình ảnh nào đó của người
trong giao tiếp sư phạm là việc ứng
dạy đến người học thông qua một kênh
dụng kiến thức khoa học giao tiếp sư
giao tiếp cụ thể. Thông tin cần truyền đi
phạm vào dạy học, giúp người học hình
phải được người dạy mã hóa chính xác,
thành được năng lực tạo sức mạnh
rõ ràng và phù hợp với đối tượng người
thông điệp, xác lập và vận hành mối
học nhằm tránh hiểu nhầm thông điệp
quan hệ người dạy và người học đạt
tạo sai lầm trong giao tiếp dạy học, làm
được mục tiêu dạy học.
cho người học phản hồi tiêu cực trong
1.2. Tầm quan trọng của việc tạo
quá trình dạy học.
sức mạnh thông điệp trong giao tiếp
Yêu cầu đối với nội dung thông điệp
Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp
là phải ngắn gọn, lượng thông tin cao,
trong giao tiếp giúp quá trình giao tiếp,
phù hợp với đối tượng người học về tâm
tương tác với người học có hiệu quả.
lý, thị hiếu, văn hóa, thời gian và không
Khi truyền thụ tri thức, yêu cầu người
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: thongtue2001@yahoo.com
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dạy phải biết và vận dụng được cách
truyền đạt thông điệp cho người học
tiếp cận và lĩnh hội tri thức một cách
chính xác nhất. Nếu không ứng dụng
được kỹ thuật này, người dạy sẽ gặp
khó khăn trong việc sử dụng hiệu quả
các phương pháp dạy học tích cực do
quá trình dạy học thực tiễn có thể tạo ra
nhiều sai lầm từ những thông điệp đa
dạng của người dạy, hoặc sự hiểu lầm
của người học khi tiếp nhận.
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phạm hiện nay còn nhiều hạn chế trong
việc vận dụng kỹ thuật giao tiếp trong
giảng dạy. Sinh viên sư phạm thường
gặp khó khăn khi tổ chức, thiết kế một
hoạt động học có sự tương tác hiệu quả
giữa người dạy và người học cũng như
còn nhiều hạn chế về năng lực sử dụng
ngôn ngữ hình thể.
Song song đó, sinh viên sư phạm lại
ít chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh
cá nhân; không tạo được phong cách độc
đáo, thu hút trong giao tiếp với người
học; thiếu tự tin về bản thân; hạn chế khả
năng lựa chọn, diễn đạt ngôn từ; chưa
biết cách tạo văn hóa ứng xử, tác phong
sư phạm trong lúc dạy học [2].

Trong thực tiễn, giao tiếp chỉ thành
công khi cả người dạy và người học đều
hiểu đúng cùng một thông điệp. Bằng
cách giao tiếp thành công, người dạy
hoàn toàn có thể truyền thụ tri thức của
mình một cách hiệu quả. Nếu không,
việc dạy học thất bại và cản trở con
đường thành công trong dạy học của
người dạy [1].

Ngoài ra, sinh viên sư phạm còn
mắc phải sai lầm trong kỹ thuật lắng
nghe. Khá nhiều sinh viên làm việc
riêng trong giờ học; thiếu sự tập trung
cũng như rèn luyện phương pháp lắng
nghe thành thói quen nhằm nâng cao
năng lực giao tiếp sư phạm.

Tóm lại, muốn giao tiếp thành công
với người học, người dạy phải biết cách
tạo ra một thông điệp rõ ràng, chính
xác; muốn người học hứng thú, người
dạy phải có phương pháp dạy học tích
cực phù hợp; muốn phương pháp dạy
học tích cực hiệu đạt hiệu quả không gì
bằng người dạy phải biết cách tạo ra sức
mạnh thông điệp.

Cùng với các hạn chế về năng lực
giao tiếp trên, sinh viên sư phạm hiện
nay cũng mắc phải những hạn chế về kỹ
năng diễn đạt ngôn ngữ chữ viết. Điều
đó thể hiện qua việc thiếu nội dung
hoặc trình bày nội dung một cách lộn
xộn, thiếu logic, mâu thuẫn nhau.
Nguyên nhân của thực trạng trên vừa
mang tính chủ quan vừa mang tính
khách quan [3].

2. Thực trạng kỹ thuật tạo sức
mạnh thông điệp trong giao tiếp của
sinh viên sư phạm trường Đại học
Đồng Nai
2.1. Thực trạng năng lực giao tiếp
của sinh viên sư phạm hiện nay

2.2. Thực trạng năng lực tạo sức
mạnh thông điệp trong giao tiếp của
sinh viên ngành sư phạm trường Đại
học Đồng Nai

Theo khoa học giao tiếp, thực tiễn
năng lực giao tiếp của sinh viên sư
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Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng và
quyết định quan trọng đến việc hình
thành năng lực tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp của sinh viên sư phạm,
chúng tôi tiến hành xây dựng bảng hỏi
với nội dung tương ứng ba yếu tố quyết
định kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp.
Mục tiêu bảng hỏi nhằm tìm ra khả
năng tạo sức mạnh thông điệp trong
giao tiếp dạy học của sinh viên Đại học
Đồng Nai. Mỗi câu hỏi trưng cầu ý kiến
có 4 mức lựa chọn năng lực tương ứng
như: thấp, trung bình, tương đối cao và
cao với ba nhóm yêu tố như: 1. Khả
năng tạo dựng hình ảnh người thầy
trong giao tiếp dạy học; 2. Khả năng sử
dụng ngôn từ trong giao tiếp dạy học; 3.
Khả năng sử dụng và điều chỉnh chất
giọng phù hợp trong giao tiếp dạy học.
Thang điểm đánh giá tương ứng bốn
mức lựa chọn năng lực là: 0,1,2,3,4.
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giao tiếp sư phạm của phần lớn sinh
viên đều ở mức trung bình và thấp: mức
thấp (7-15%), mức trung bình (3851%), mức độ tương đối cao (24-40%),
mức cao (11-15%).
Ở nhóm khả năng tạo dựng hình
ảnh người thầy có vai trò quan trọng
nhất trong việc tạo dựng sức mạnh
thông điệp trong giao tiếp với người
học, tạo hình ảnh thân thiện, nhiệt tình,
tâm huyết với nghề thì qua khảo sát,
mức độ từ thấp đến trung bình là 53%,
ở mức độ cao rất ít (11%).
Ở nhóm khả năng lựa chọn ngôn từ,
qua khảo sát mức độ thấp và trung bình
là 61%, cao là 15%.
Ở nhóm khả sử dụng chất giọng
được khảo sát với kết quả thống kê qua
bảng số liệu ở mức độ thấp và trung
bình là 47%, cao là 13%.

Kết quả thu ở bảng 1 cho thấy khả
năng tạo sức mạnh thông điệp trong
Bảng 1: Tổng kết số liệu trưng cầu ý kiến về khả năng tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp dạy học của 100 sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Nai
Mức độ
Năng lực

Thấp
SL

Trung bình
%

SL

%

Tương đối
cao
SL
%

Cao
SL

%

Khả năng tạo dựng
15
15
38
38
36
36
11
11
hình ảnh
Khả năng lựa chọn
10
10
51
51
24
24
15
15
ngôn từ
Khả năng sử dụng
7
7
40
40
40
40
13
13
chất giọng
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Tóm lại, từ khảo sát thực trạng khả
giao tiếp với người học của sinh viên sư
năng tạo sức mạnh thông điệp trong
phạm trường Đại học Đồng Nai cho
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thấy năng lực tạo sức mạnh thông điệp
của hầu hết sinh viên sư phạm không
cao (11-15%). Điều này cho thấy việc
hướng dẫn sinh viên sư phạm trường
Đại học Đồng Nai những kỹ thuật tạo
sức mạnh thông điệp là nhu cầu cần
thiết và quan trọng để nâng cao năng
lực và phẩm chất của sinh viên các
ngành sư phạm, nâng cao chất lượng
sản phẩm đầu ra của sinh viên trường
Đại học Đồng Nai.
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Theo khoa học giao tiếp, sự yếu
kém về kỹ năng giao tiếp của con người
có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên
nhân chủ yếu, cơ bản là do hiểu nhầm
thông điệp trong giao tiếp dẫn đến giao
tiếp thất bại.
Một thông điệp mạnh rất quan trọng
khi tạo nên hiệu quả giao tiếp và giúp
người dạy dễ dàng tiếp cận các phương
pháp dạy học tích cực, giúp người dạy
xác lập và vận hành các mối quan hệ
nhằm hoàn thành mục tiêu giáo dục.

3. Kỹ thuật tạo sức mạnh thông
điệp cho sinh viên sư phạm trường
Đại học Đồng Nai

Theo khoa học giao tiếp, có 5 yếu
tố tác động đến kỹ thuật tạo sức mạnh
thông điệp trong giao tiếp dạy học ở
(bảng 2) và 3 yếu tố quyết định quan
trọng đến việc tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp của sinh viên sư phạm
(bảng 3).

3.1. Các yếu tố tác động và quyết
định đến kỹ thuật tạo sức mạnh thông
điệp trong giao tiếp dạy học tích cực

Bảng 2: Các yếu tố tác động đến kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp trong
giao tiếp sư phạm
STT
1
2
3
4
5

Nội dung yếu tố

Tác động

Thông điệp của người dạy không rõ
ràng.
Thông điệp của dạy có chứa từ đa
nghĩa.
Thông điệp không phù hợp nhận thức
đối tượng người học.
Thông điệp đưa ra vào thời điểm
không thích hợp.
Thông điệp mang nhiều thông tin.

(Nguồn: Chu Văn Đức [4])
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Làm người học suy diễn sai.
Làm người học nhầm lẫn nghĩa
của từ
Làm người học hiểu sai.
Làm người học thiếu tập trung.
Làm người học quá tải kiến
thức.
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Bảng 3: Các yếu tố quyết định quan trọng đến việc tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp của sinh viên sư phạm

STT

Nội dung yếu tố

Diễn giải

Quyết định kỹ
thuật tạo sức mạnh
thông điệp

1

Hình ảnh người dạy

Trang phục, ngoại hình,
phẩm chất và năng lực

55%

2

Chất giọng người dạy

Âm lượng, ngữ điệu, tốc
độ nói, cách phát âm

38%

Ngôn từ của người dạy

Diễn đạt chính xác, rõ
ràng, có lựa chọn ngôn từ,
sáng tạo

7%

3

(Nguồn: Chu Văn Đức [4])
thông qua việc xây dựng hình ảnh
người giáo viên

3.2. Rèn luyện kỹ thuật tạo sức
mạnh thông điệp trong giao tiếp cho
sinh viên sư phạm trường Đại học
Đồng Nai

Bước 1: Xây dựng hình ảnh người
giáo viên có trang phục: quần áo, giày
dép, trang sức phù hợp môi trường giáo
dục; ngoại hình đẹp, giản dị, chuẩn mực
về hình thức bên ngoài: cử chỉ, dáng
điệu, gương mặt biểu cảm, giọng điệu
nhấn nhá; chú trọng đúng giờ giấc
không đi trễ về sớm, không dạy tăng
giờ hoặc cắt xén tiết giảng; khoảng cách
giao tiếp đủ thân thiện nhưng không quá
giới hạn với người học.

Căn cứ vào kết quả khảo sát năng
lực tạo sức mạnh thông điệp trong giao
tiếp của sinh viên sư phạm trường Đại
học Đồng Nai ở bảng 1 và các yếu tố
tác động và quyết định quan trọng đến
kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp ở
bảng 2 và bảng 3, chúng tôi đưa ra một
số kỹ thuật giao tiếp cho sinh viên nhằm
giúp các em dễ nắm bắt và hình thành
được năng lực tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp sư phạm, làm hành trang
cho các em ra trường đi dạy thêm yêu
nghề và tự tin trong giao tiếp sư phạm
cũng như giao tiếp cộng đồng.

Bước 2: Hình thành phẩm chất
người giáo viên: có trách nhiệm với
người học, yêu thương học sinh và
chủ động trong việc nắm bắt quá trình
dạy học. Xây dựng hình ảnh “Cô giáo
như mẹ hiền”, làm tấm gương sáng về
nhân cách để giáo dục người học.

3.2.1. Kỹ thuật tạo sức mạnh thông
điệp trong giao tiếp với người học
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3.2.2. Kỹ thuật tạo sức mạnh thông
điệp trong giao tiếp với người học
thông qua việc thực hành phương pháp
rèn luyện chất giọng
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Bước 3: Cải thiện ngữ điệu khi diễn
đạt: Một giọng giảng bài đều đều luôn
là thảm họa trong việc thu hút sự tập
trung của người học. Kỹ thuật nhấn nhá
trong khi nói, lên xuống giọng theo ngữ
cảnh, tình huống lớp học là kỹ thuật
quan trọng bắt buộc sinh viên sư phạm
phải rèn luyện.

Chất giọng của người giáo viên ảnh
hưởng đến việc truyền thụ tri thức cũng
như khả năng lắng nghe lĩnh hội tri thức
của người học, vì vậy cần chủ động
phát hiện và điều chỉnh mặt hạn chế để
cải thiện chất giọng. Sinh viên sư phạm,
giáo viên cần phải chú ý rèn luyện các
kỹ thuật sau:

Bước 4: Cải thiện âm lượng: Âm
lượng phải vừa đủ cho người nghe dễ
chịu, tránh nói quá to hoặc quá nhỏ
đều gây hạn chế việc lĩnh hội tri thức
của người học. Khi giảng bài để tạo sự
thu hút cho người nghe lắng nghe,
sinh viên sư phạm phải biết sử dụng
kỹ thuật giảm âm lượng, tạo sự tập
trung với nguyên tắc nói càng nhỏ nhẹ
càng tốt.

Bước 1: Cải thiện cách phát âm:
Sinh viên sư phạm rèn luyện cách phát
âm chuẩn theo tiếng Việt phổ thông;
chú trọng vùng miền, địa phương
thường phát âm sai các âm đầu, giữa và
âm cuối.

3.2.3. Kỹ thuật tạo sức mạnh thông
điệp trong giao tiếp với người học chú
trọng việc rèn luyện khả năng diễn đạt
ngôn ngữ, sử dụng ngôn từ

Bước 2: Cải thiện tốc độ nói:
Trong giao tiếp dạy học các chuyên gia
về giao tiếp khuyên người giáo viên
phải biết điều khiển và điều chỉnh tăng
hay giảm tốc độ nói theo từng tình
huống dạy học để quá trình dạy học đạt
được mục tiêu dạy học tích cực. Tốc độ
nói phải đảm bảo người nghe có thể
nắm bắt được nội dung truyền tải.
Trong kỹ thuật giảng bài, giáo viên nói
càng chậm càng tốt. Bởi vì khi nói
chậm, giáo viên sẽ hạn chế được việc
nói sai, nói nhầm, nói lắp, nói ngọng
trong giao tiếp dạy học. Người giáo
viên phải kiên trì rèn luyện nói thật
chậm và ngắt giọng đúng chỗ tạo điểm
nhấn trong lời giảng.

Bước 1: Rèn luyện khả năng lựa
chọn ngôn từ (What?). Nói càng ngắn
gọn súc tích, càng đúng trọng tâm càng
tốt. Sinh viên rèn luyện nên cố gắng
tránh hiện tượng “nói dài, nói dai, nói
dại”, nói không đúng trọng tâm, nói lan
man, không mục tiêu, không chủ đề.
Bước 2: Rèn luyện khả năng diễn
đạt (How?). Vấn đề không phải nói cái
gì mà là nói như thế nào. Lựa chọn
ngôn từ mà người nghe thích nghe và
phù hợp tâm lý, hoàn cảnh bối cảnh của
người nghe.
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Bước 3: Rèn luyện cách nắm bắt
tâm lý người nghe (Who?). Sinh viên
sư phạm phải am hiểu tâm lý người
học, biết được người học là ai, thích
nghe cái gì, không thích nghe cái gì để
lựa chọn ngôn từ diễn đạt cho phù
hợp. Muốn nắm bắt được tâm lý đòi
hỏi người giáo viên ngoài việc am
hiểu tâm lý học còn phải rèn luyện
thêm kỹ năng nhận thức, đặt mình vào
vị trí người học để nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của người học.
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được đụng chạm vào nỗi đau quá khứ
của người học, không đụng chạm đến
điểm nhạy cảm hiện tại của người nghe,
không làm ảnh hưởng và hủy hoại
tương lai của học sinh.
4. Kết luận
Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp
trong giao tiếp sư phạm rất quan trọng
trong việc hình thành năng lực và phẩm
chất của sinh viên sư phạm nói chung,
của sinh viên sư phạm trường Đại học
Đồng Nai nói riêng; là hành trang cần
thiết trang bị cho sinh viên xây dựng
nền tảng giao tiếp sư phạm vững chắc
khi ra trường; góp phần tăng hiệu quả
sử dụng phương pháp dạy học tích cực
trong việc tạo hứng thú cho người học,
cải thiện chất lượng buổi học; xây dựng
được môi trường lớp học thân thiện;
phát huy tính chủ động trong học tập.
Bài viết góp một phần nhỏ cải thiện
phương pháp giảng dạy của sinh viên sư
phạm, giúp các em tự tin hơn trước đám
đông; xác lập và vận hành tốt mối quan
hệ giao tiếp giữa giáo viên và học sinh,
là tiền đề quan trọng giúp sinh viên sư
phạm thành công với nghề dạy học.

Bước 4: Rèn luyện khả năng quan
sát không gian khi sử dụng ngôn từ
(Where?). Trong lúc tương tác với
người học, sinh viên sư phạm cần chú
ý đến môi trường xung quanh. Khi sử
dụng ngôn từ giáo viên chú ý không
nói xấu người thứ ba, không nói vấn
đề không liên quan đến việc dạy và
học. Khi nói phải quan sát cẩn thận
không gian xung quanh tránh hiện
tượng ngôn từ của mình có thể xúc
phạm đến người khác.
Bước 5: Rèn luyện kỹ năng quản lý
thời gian khi sử dụng ngôn từ (When?).
Khi sử dụng ngôn từ, sinh viên sư
phạm chú ý ngôn từ của mình không
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TECHNIQUES TO CREATE STRONG MESSAGES IN
COMMUNICATION FOR DONGNAI UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
Communication Techniques (CT) in communication play an important role in the
use of active teaching methods to help pedagogical students develop active teaching
skills through communication; create excitement for learning, enhance interaction
with learners; overcome the limitations in the choice of words; improve vocal tone in
pronunciation, speaking speed, volume and intonation; and focus on building the
standard image of the teacher. CT’s in communication for pedagogical students at
Dongnai University also contribute an important part in shaping the capacity and
qualities of pedagogical students, and help them become more professional and selfconfident when they teach at high school.
Keywords: Message-generating
students, active teaching method

techniques,

communication,

pedagogical
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TẬP HUẤN KIỂM SOÁT CẢM XÚC GIẬN DỮ
TỪ LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI
Hồ Hoàng Yến1
TÓM TẮT
Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đưa ra nhiều quyết định. Các quyết định
đó có thể làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên có nhiều quyết định được
đưa ra dựa trên cảm xúc vui, buồn, giận... Liệu pháp nhận thức hành vi là một trong
những liệu pháp trị liệu tâm lý giúp bệnh nhân hiểu rõ sự ảnh hưởng của suy nghĩ và
cảm xúc tác động đến hành vi. Liệu pháp nhận thức hành vi thường được sử dụng để
điều trị các rối loạn liên quan đến sợ hãi, nghiện, trầm cảm và lo âu, giận dữ. Thông
qua liệu pháp nhận thức hành vi, chúng tôi xây dựng các biện pháp nâng cao khả
năng kiểm soát cảm xúc giận dữ.
Từ khóa: Liệu pháp nhận thức hành vi, kiểm soát cảm xúc, trầm cảm, lo âu,
giận dữ
loạn ăn uống, tự làm đau bản thân,
1. Đặt vấn đề
huyết áp bị đẩy lên quá cao… và những
Cảm xúc đóng vai trò quan trọng
mối quan hệ cá nhân. Nếu cảm xúc này
trong đời sống tinh thần và tác động
kéo dài có thể dẫn tới trạng thái bệnh lý
mạnh mẽ đến hiệu quả công việc, học
tâm lý và cần phải trị liệu [1].
tập, khả năng sáng tạo của con người.
Trong bài viết này, chúng tôi giới
Khi cảm xúc xuất hiện, những hành vi,
thiệu liệu pháp nhận thức của Aaron
thái độ phát sinh ngay tức thì. Cảm xúc
Beck và liệu pháp xúc cảm hợp lý của
giận dữ là một phần tất yếu trong cuộc
Albert Ellis. Trên cơ sở các liệu pháp
sống của con người. Đó là phản ứng tự
đó xây dựng các biện pháp kiểm soát
nhiên khi con người bị tấn công, xúc
cảm xúc giận dữ nhằm cung cấp tài liệu
phạm, lừa dối, thất bại hay khi bị gò ép.
cho các buổi giáo dục học viên kỹ năng
Biểu lộ sự tức giận giúp con người giải
kiểm soát cảm xúc. Việc ứng dụng các
phóng năng lượng và sự căng thẳng,
liệu pháp trên đã khơi dậy tính tích cực
chủ động, không hề áp đặt suy nghĩ mà
chỉ sử dụng câu hỏi, mô hình, kỹ thuật
để làm rõ nhận thức, suy nghĩ của cá
nhân với mục đích làm thay đổi các
nhận thức, thay đổi cảm xúc và hành vi
của người đó theo chiều hướng tích cực.

nhưng rất khó làm điều đó một cách dễ
chịu hay mang tính xây dựng. Dễ thấy
là đôi khi chúng ta lại “nóng giận mất
khôn” dẫn đến đánh mất bản thân, có
thể làm tổn hại đến đời sống tâm lý sinh lý như: trầm cảm hoặc lo âu,
nghiện rượu hoặc chất kích thích, rối
1

Trường Đại học Đồng Nai
Email: jackiehaiyen1207@gmail.com
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+ Thử thách với những suy nghĩ tự
động tiêu cực bằng câu hỏi: “Cái gì sẽ
xảy ra nếu…” Những câu hỏi đặt ra liên
tục theo kiểu kỹ thuật này nhằm mục
đích giúp thân chủ thổi phồng sự việc
theo chiều hướng bi kịch hóa.

2. Nội dung
Nội dung các liệu pháp nhận thức
của Aaron Beck và liệu pháp xúc cảm
hợp lý của Albert Ellis.
* Liệu pháp nhận thức (Aaron Beck)
- Mục tiêu: giúp phục hồi/ tái cấu
trúc những suy nghĩ thích hợp. Những
người bị rối nhiễu cảm xúc thường tồn
tại những kiểu mẫu suy nghĩ nào đó.

+ Chọn lựa suy nghĩ cường điệu hóa
(deliberate exaggeration). Cường điệu
hóa giúp thân chủ thiết lập một dòng cơ
bản cho những gì thật sự xảy đến theo
đúng tình huống. Nhà trị liệu sẽ đẩy nỗi
sợ ra xa một cách hợp lý để thân chủ có
thể nhìn thấy những sai lầm ngay từ thời
điểm bắt đầu.

- Kỹ thuật:
+ Đối thoại kiểu Socratic (Socratic
dialogue). Kiểu đối thoại này là hình
thức đặt câu hỏi giúp bổ sung tính
khách quan cho thân chủ.

+ Giao quyền lại (reattribution).
Đây là những kỹ thuật được nhà trị liệu
sử dụng nhằm giúp thân chủ làm hiện ra
các giản đồ và hồ sơ ý thức và để thân
chủ có sự lựa chọn tốt hơn những suy
nghĩ và cảm xúc tác động đến cuộc
sống của anh ta [2].

+ Nhận diện những suy nghĩ tự
động (identifying automatic thoughts).
+ Nhà trị liệu sẽ đều đặn cho bài tập
về nhà giữa các phiên trị liệu. Các bài
tập này bao gồm làm việc với các tài
liệu đã mang ra thảo luận trong phiên trị
liệu vừa qua.

* Liệu pháp xúc cảm hợp lý
(Albert Ellis)

+ Học viên lập thang đo: nhà trị
liệu sẽ yêu cầu thân chủ chỉ ra con số cụ
thể trên thang đo từ 1 - 10 về niềm tin
và cảm xúc của họ. Ví dụ như: Bạn giận
dữ ở mức độ nào? Bạn giận dữ về điều
gì? Điều đó tồi tệ ở mức nào? Điều gì
làm bạn giận dữ hơn? Việc thực hành
xếp thang đo thứ bậc sẽ giúp thân chủ
nhìn thấy có hai sắc thái đậm nét khác
nhau về những gì đã trải nghiệm. Kỹ
thuật này giúp trung hòa việc suy nghĩ
phân đôi.

- Mục tiêu:
+ Giúp thân chủ nhận ra việc tồn tại
các niềm tin không hợp lý và làm rõ
cách thức mà các niềm tin này đang
hoạt động. Ellis muốn thân chủ kiểm
tra lại xem có đúng đó là những gì
chúng ta thực sự muốn làm, hay chúng
ta chấp nhận lời khuyên hoặc lời đề
nghị của ai khác.
+ Kiểm tra lại các xúc cảm do niềm
tin vào những suy nghĩ vô lý gây ra.
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+ Thay đổi những niềm tin vô lý
thông qua REBT (Rational Emotive
Behaviour Therapy).

ISSN 2354-1482

nhận được hậu quả từ sự giới hạn đó.
Nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể
tránh hay lường trước được các tình
huống xảy ra với chúng ta, quan trọng
là chính niềm tin không hợp lý về
những gì xảy ra gây nên cảm xúc chưa
được tích cực. Vì vậy C trong mô hình
trên nghĩa là hậu quả cảm xúc, là kết
quả từ niềm tin của chúng ta về những
gì nên xảy ra. Do vậy Ellis khẳng định
rằng muốn hình thành nhân cách cân
bằng cần chú ý tác động để thay đổi
niềm tin không hợp lý [2].

+ Giúp thân chủ cảm thấy thoải mái
hơn trong cuộc sống, có thể cho phép
người khác được là chính mình, trở nên
vị tha với người khác, làm giảm nhẹ tổn
thương gánh nặng cảm xúc mà chúng ta
có khi nằm trong sự tương tác xã hội.
- Các kỹ thuật của REBT
Kỹ thuật của REBT có thể chia
thành ba giai đoạn lớn như sau:

Sau đây là các biện pháp nâng cao
khả năng kiểm soát cảm xúc giận dữ
được xây dựng dựa trên liệu pháp nhận
thức của Aaron Beck và liệu pháp xúc
cảm hợp lý của Albert Ellis, ứng dụng
trong các buổi giáo dục kỹ năng này:

+ Nhận diện các niềm tin không
hợp lý.
+ Tranh luận niềm tin không hợp lý.
+ Tranh luận hành vi.
- Ngoài ra, Ellis sử dụng thuyết
ABC gồm ba yếu tố sau:

- Mở đầu buổi giáo dục kỹ năng
kiềm chế cảm xúc giận dữ, giúp học
viên có những hiểu biết về cảm xúc
giận dữ:

+ A: sự kiện kích hoạt (activating
events).
+ B: niềm tin “suy nghĩ tự động” và
sự diễn giải về A (sự kiện kích hoạt).

 Giận dữ là gì?

+ C: hậu quả cảm xúc: nghĩa là
cảm xúc nào đó, hành vi nào đó của cá
nhân phản ứng trả lời các điều kiện
đang đe dọa.

 Biểu hiện của cảm xúc giận dữ.
 Hậu quả của việc không kiểm
soát cảm xúc giận dữ.
- Hướng dẫn học viên tường trình
khi xảy ra cảm xúc giận dữ.

ABC
Với mô hình ABC, chúng ta thấy
nếu B bị giới hạn thì rõ ràng chúng ta sẽ
Thời gian

Bảng 1: Tường trình sự trải nghiệm về cảm xúc giận dữ
Tình huống
Suy nghĩ
Xúc cảm
Biểu hiện về
mặt thể lý
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Hành vi
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giận dữ bằng cách loại bỏ những suy
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nghĩ tiêu cực.

Bảng 2: Thay đổi những suy nghĩ tự động tiêu cực
Suy nghĩ tự động

Không hợp lý

Câu trả lời hợp lý

Viết ra những suy nghĩ tự Nhận diện những suy Chẻ nhỏ những suy
động của bản thân khi giận nghĩ không hợp lý.
nghĩ theo hướng hợp lý
dữ và tự cho điểm mà mình
và cho điểm niềm tin
tin vào mỗi suy nghĩ đó.
cho mỗi suy nghĩ.
Cách thức để loại bỏ những suy
nghĩ tự động tiêu cực

+ Cái gì là bằng chứng ủng hộ và
chống lại suy nghĩ này?

- Đối thoại để bổ sung tính khách quan.

+ Đây có phải là dạng suy nghĩ tiêu
cực khác của bạn không?

- Với những suy nghĩ tự động tiêu
cực, đặt câu hỏi: “Cái gì sẽ xảy ra nếu…”
để thân chủ có thể nhìn thấy những sai
lầm ngay từ thời điểm bắt đầu để có sự
lựa chọn những suy nghĩ tích cực.

+ Bạn có thể phát triển các suy nghĩ
có tính thực tế hơn ở những tình huống
tương tự trong tương lai không?
+ Nếu có, bạn hãy nói/viết ra và nói
lớn lên một vài lần với giọng điệu
thuyết phục.

- Phản bác những suy nghĩ không
hợp lý:
+ Có phải bạn đang trầm trọng hóa
vấn đề?

Ví dụ minh họa: Sinh viên trải
nghiệm các biện pháp trên trong một lần
dạy kỹ năng kiềm chế cảm xúc giận dữ.

+ Người khác sẽ có cảm xúc như
thế nào khi ở trong tình trạng như thế?
Thời gian Tình huống

20:00

Gọi điện
thoại nhưng
người yêu
không bắt
máy.

Suy nghĩ

Chắc đang
hẹn hò với
con nào nên
không dám
nghe máy.

Một bạn sinh viên nữ đã trải
nghiệm cảm xúc giận dữ của như sau:
Xúc cảm

Giận dữ
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Biểu hiện
về mặt thể
lý
Mắt sòng
sọc, tim đập
nhanh, môi
mím chặt,
chân tay
run.

Hành vi

- Gọi liên
tục.
- Nhắn tin
đòi chia tay.
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* Cuộc đối thoại giữa giáo viên và
sinh viên nhằm loại bỏ những suy
nghĩ tiêu cực của sinh viên trong tình
huống trên.
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- Theo bạn có cách lý giải nào khác
cho tình huống anh ấy không nghe máy
ngoài việc lý giải anh ấy đang hẹn hò
với con nào? Hãy cho điểm theo thang
điểm 10 vào mỗi cách lý giải.

- Gần đây anh ấy có những biểu
hiện nào thể hiện anh ấy có người khác
không?

- Bạn hãy nói một cách thuyết phục
cách lý giải mà bạn tin tưởng nhất.

- Bạn có bao giờ rơi vào trường
hợp người khác gọi mà bạn không biết
không? Đó là những trường hợp nào?

- Bạn có còn muốn gọi hay nhắn
tin đòi chia tay ngay lúc đó nữa không?
Sau cuộc đối thoại, kết quả là:

- Bạn có nghĩ anh ấy rơi vào trường
hợp giống bạn không?
Suy nghĩ tự động

Không hợp lý

Câu trả lời hợp lý

Chắc đang hẹn hò với Chắc đang hẹn hò với con - Đang đi ngoài đường ồn
con nào nên không dám nào nên không dám nghe ào nên không biết có điện
nghe máy. (9/10)
máy.
thoại. (7/10)
- Đi tắm nên không nghe
máy. (5/10)
- Chắc đang hẹn hò với
con nào nên không dám
nghe máy. (1/10)
nhiều khía cạnh mới có thể đưa ra biện
pháp hiệu quả. Hy vọng các biện pháp
trên đây có thể góp một phần nhỏ vào
việc nâng cao khả năng kiểm soát cảm
xúc giận dữ của học viên trong các buổi
giáo dục kỹ năng sống.

3. Kết luận

Cảm xúc giận dữ là điều không thể
tránh khỏi trong cuộc sống của chúng
ta. Mỗi người có điều kiện thể chất,
điều kiện sống và tính tích cực khác
nhau. Vì thế hướng dẫn học viên kiểm
soát cảm xúc giận dữ cần xem xét trên
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TRAINING THE ABILITY TO CONTROL ANGER THROUGH
COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
ABSTRACT
In our life, we often have to make decisions, which may in turn change our life.
Many such decisions are made when we are either happy, angry, or sad. Cognitive
behavior therapy (CBT) is a type of psychotherapeutic treatment that helps patients
understand the thoughts and feelings that influence behaviors. This therapy is
commonly used to treat a wide range of disorders including phobias, addictions,
depression, anxiety, and anger. Through the Cognitive behavior therapy, the authors
offer solutions to advance the ability to control anger.
Keywords: Cognitive behavior therapy, emotional control, depression, anxiety, anger
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