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VẬN DỤNG SÁNG TẠO CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, 
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN THEO TƯ TƯỞNG 

C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN
Trần Văn Cam, Huỳnh Trọng Phát1

Tóm tắt: Ph. Ăngghen - Nhà kinh điển lỗi lạc của chủ nghĩa Mác-Lênin, một chiến 
sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong một số tác 
phẩm lý luận mang bản chất cách mạng và khoa học, cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen đã 
phân tích tính khách quan về sự ra đời của các Đảng Cộng sản cũng như những nguyên 
tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đây thực sự là một trong những di sản lý luận quý 
báu, đòi hỏi Đảng ta cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn 
cách mạng hiện nay.

Từ khóa: Ph. Ăngghen, chủ nghĩa Mác-Lênin, nguyên tắc tổ chức của Đảng, hoạt 
động của Đảng, vận dụng sáng tạo, thực tiễn cách mạng

 1. Mở đầu
Ngày nay, khi nghiên cứu những nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản, tìm hiểu 

những nguyên lý mà Ăngghen đã nêu ra cách đây 175 năm, chúng ta phải liên hệ với 
thực tiễn của thời đại mới, phân tích xem những nguyên lý đó có lỗi thời so với thời đại 
mới hay không, hay vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Chúng ta bảo vệ và vận dụng những 
nguyên lý đó vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế nào. Đồng thời 
chống lại những luận điểm xuyên tạc, vu khống của mọi kẻ thù của chủ nghĩa Cộng sản.

Xuất phát từ những quan điểm có tính chất quy luật của C.Mác và Ph.Ăngghen về 
Đảng của giai cấp vô sản. Đảng ta đã vận dụng một cách đúng đắn sáng tạo quy luật trên 
vào hoản cảnh cụ thể của nước ta đó là: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp 
đúng đắn cách mạng xã hội khoa học với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 
Sự kết hợp đó phải dựa trên cơ sở khoa học thì Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mới có 
khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, 
ngay từ khi mới ra đời Đảng đã mang bản chất cách mạng.

2. Nội dung
2.1. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản theo tư tưởng 

Ph.Ăngghen
Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng
Tinh thần của nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng trong tư tưởng Ph. Ănghen 

thể hiện rõ nét trong “Điều lệ của Liên đoàn những người cộng sản” do ông cùng C.Mác 
khởi thảo năm 1847. Cụ thể là:

Điều 5 của Điều lệ Liên đoàn những người cộng sản quy định cụ thể việc hình 

1. ThS., Trường Chính trị Quảng Nam
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thành hệ thống tổ chức: “Về cơ cấu, Liên đoàn gồm chi bộ, khu bộ, tổng khu bộ, BCH 
Trung ương và đại hội” [1; tập 4; tr.733]. Theo đó, hệ thống tổ chức của Đảng được thiết 
lập từ Trung ương đến địa phương với thứ bậc và thẩm quyền được cụ thể hóa như sau: 

“Đại hội có quyền lực lập pháp đối với toàn Liên đoàn” [1; tr.736]; Đại hội có 
quyền ban hành các quy định cho toàn Đảng; các khu bộ của một nước hoặc một tỉnh 
phải phục tùng một tổng khu bộ; “Đại hội có quyền lập pháp đối với toàn Liên đoàn. Tất 
cả những đề nghị về sửa đổi điều lệ được chuyển qua các tổng khu bộ lên BCH Trung 
ương và cuối cùng được đưa ra đại hội” [1; tr.736]; “BCH Trung ương là cơ quan chấp 
hành quyền lực của toàn Liên đoàn và với tư cách đó, phải báo cáo công tác với đại hội” 
[1; tr.735; “Tổng khu bộ là cơ quan chấp hành quyền lực đối với tất cả các khu bộ của 
một tỉnh” [1; tr.734];  “BCH khu bộ là cơ quan chấp hành quyền lực đối với tất cả các 
chi bộ thuộc khu bộ” [1; tr.734].

 Vấn đề dân chủ theo tinh thần nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện rõ ở việc 
hình thành tổ chức là chế độ bầu cử. Theo quy định của Điều lệ, cơ quan lãnh đạo các 
cấp của Liên đoàn từ chi bộ đến đại hội Liên đoàn đều do bầu cử dân chủ lập ra. Điều lệ 
ghi rõ: Các ủy viên Ban Chấp hành khu bộ, Ban Chấp hành Trung ương được bầu hằng 
năm, có quyền được bầu lại và có thể bị những người bầu ra mình bãi miễn bất cứ lúc 
nào. Vấn đề dân chủ trong Đảng còn thể hiện ở mối quan hệ giữa các đảng viên với tư 
cách là thành viên của tổ chức mà mình tham gia: “Tất cả các hội viên của Liên đoàn đều 
bình đẳng, họ là anh em và trong mọi trường hợp, đều có nghĩa vụ giúp nhau như anh 
em” [1; tr.615]. Vấn đề dân chủ cũng được thể hiện rõ ở việc thực hiện quyền được tự 
do thảo luận, tranh luận trong khuôn khổ tổ chức của Liên đoàn trong sinh hoạt đảng của 
đảng viên. 

Điều lệ cũng đã đề cập đến vấn đề về mối quan hệ giữa dân chủ với tập trung, việc 
thực thi dân chủ phải gắn liền với việc giữ vững kỷ cương của của tổ chức. Dân chủ phải 
đi đôi với tập trung, có như vậy mới thực sự tạo nên chỉnh thể thống nhất biện chứng 
của nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều lệ quy định mọi đảng viên phải chấp hành nghị 
quyết của Liên đoàn, đảng viên phải tự giác tham gia sinh hoạt đảng, phải nộp đảng phí. 
Kỷ luật đảng được quy định nghiêm: người nào vi phạm Điều lệ, kỷ luật của Liên đoàn 
sẽ bị khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt, kiên quyết chống các phần tử vô tổ chức, cơ hội, 
xét lại…

Đối với người vào Đảng, Điều lệ quy định, người vào Đảng phải thừa nhận thế giới 
quan cộng sản chủ nghĩa, hành động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, tự giác 
phục tùng nghị quyết, giữ gìn bí mật của Đảng.

Cũng như C.Mác, Ph.Ăngghen đã luận giải một cách khoa học: Do mục đích trước 
mắt của những người cộng sản là tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự 
thống trị của giai cấp tư sản, giành lấy chính quyền về tay giai cấp vô sản; vì vậy, muốn 
trở thành hội viên của Liên đoàn những người cộng sản, cần  phải có: “a. Lối sống và 
hoạt động phù hợp với mục đích ấy; b. Nghị lực cách mạng và nhiệt tình trong công tác 
tuyên truyền; c. Thừa nhận chủ nghĩa cộng sản; d. Không tham gia vào mọi tổ chức - tổ 
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chức chính trị hoặc tổ chức dân tộc - chống cộng sản, và có nghĩa vụ báo cáo với cơ 
quan lãnh đạo hữu quan về việc mình tham gia một tổ chức nào đó; e. Phục tùng các 
nghị quyết của Liên đoàn; f. Giữ bí mật mọi công việc của Liên đoàn; g. Được một chi 
bộ nhất trí kết nạp. Ai không còn đủ những điều kiện ấy sẽ bị khai trừ” [1; tr.732-733].

Điều 50 của Điều lệ Liên đoàn những người cộng sản cũng đã quy định rất cụ thể, 
chi tiết về cách thức tổ chức kết nạp hội viên, bảo đảm tính trang nghiêm của hoạt động 
kết nạp Đảng: “Chủ tịch chi bộ đọc cho người được kết nạp nghe từ Điều 1 đến Điều 49 
của Điều lệ, giải thích các điều này, đặc biệt nhấn mạnh, bằng cách nói ngắn gọn, những 
nghĩa vụ mà người được kết nạp phải đảm nhiệm, và sau đó hỏi người này: “Vậy, anh 
có muốn gia nhập Liên đoàn không?”. Nếu người này trả lời: “Có!” thì chủ tịch nhận ở 
người này lời thề danh dự rằng anh ta sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ hội viên và tuyên bố 
người này là một hội viên của Liên đoàn và đưa vào làm thành viên của chi bộ trong kỳ 
họp gần nhất” [1; tr.735].

Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong đảng, Điều lệ Liên đoàn 
những người cộng sản quy định: “Các tổng khu bộ phải báo cáo công tác với cơ quan 
quyền lực tối cao là đại hội, còn giữa các kỳ đại hội thì báo cáo với BCH Trung ương... 
Các chi bộ và các BCH khu bộ cũng như BCH Trung ương họp ít nhất hai tuần một lần... 
BCH Trung ương là cơ quan chấp hành quyền lực của toàn Liên đoàn và với tư cách đó, 
phải báo cáo công tác với đại hội” [1; tr.739]; hay, “Ít nhất là cứ hai tháng một, mỗi khu 
bộ phải báo cáo tình hình công tác của địa phương mình với tổng khu bộ; ít nhất ba tháng 
một lần, mỗi tổng khu bộ phải báo cáo tình hình công tác của địa phương mình với BCH 
Trung ương” [1; tr.736].

Từ những nội dung đã được trình bày cụ thể nêu trên, có thể khẳng định, Điều lệ 
của Liên đoàn những người cộng sản tuy chưa xác định Liên đoàn được tổ chức theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng nội dung của điều lệ cũng đã thể hiện rõ tư tưởng 
của C.Mác và Ph.Ăngghen trong việc thực hiện tinh thần của nguyên tắc này trong xây 
dựng tổ chức và hoạt động của Đảng. Đây chính là tiền đề lý luận quan trọng để sau này 
V.I.Lê.nin  đi đến khẳng định: “Thấy rằng chế độ tập trung tuyệt đối và kỷ luật hết sức 
nghiêm minh của giai cấp vô sản là một trong những điều kiện căn bản để chiến thắng 
giai cấp tư sản” [2; tập 41; tr.7].

Thứ hai, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng
Ph.Ăngghen đưa ra nhiều luận điểm quan trọng về vai trò của tự phê bình và phê 

bình, đồng thời bản thân ông cũng là tấm gương sáng của tự phê bình và phê bình. Theo 
Ph.Ăngghen, tự phê bình và phê bình để tiến bộ không ngừng, Người đã từng thể hiện rõ 
chính kiến rằng việc Đảng phê bình hoạt động đã qua của mình là một việc tuyệt đối cần 
thiết và bằng cách đó, Đảng học cách hoạt động tốt hơn.

Ph.Ăngghen đã thể hiện tài năng xuất sắc của mình với tư cách là một nhà chiến 
lược, sách lược về đường lối cách mạng trong các thời kỳ cách mạng 1848-1849 ở châu 
Âu, thời kỳ hoạt động của Quốc tế I và Công xã Pari. Người đã đấu tranh không khoan 
nhượng chống lại những khuynh hướng cải lương, biệt phái để thống nhất hàng ngũ 
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quốc tế; kịch liệt phê phán, kiên quyết lên án khuynh hướng và những mưu toan biến học 
thuyết do C.Mác và Người sáng lập trở thành một mớ những công thức giáo điều, cứng 
nhắc, bất biến; đấu tranh không khoan nhượng với những ai coi thường sự tiến bộ của 
khoa học, những điều kiện mới và những nhu cầu mới của xã hội.

Ph.Ăngghen luôn chủ động, nghiêm túc xem xét lại tính phù hợp, không phù hợp 
trong những luận điểm của mình khi thực tiễn liên tục vận động, biến đổi, thậm chí phát 
hiện cả những khiếm khuyết ngay từ khi những luận điểm đó ra đời. Trong Lời tựa viết 
cho Tuyên ngôn bản tiếng Anh xuất bản năm 1888, Ph. Ăngghen chỉ rõ: “Bất cứ ở đâu 
và bất cứ lúc nào, việc áp dụng những nguyên lý đó cũng phải tuỳ theo hoàn cảnh lịch 
sử đương thời, và do đấy, không quá câu nệ vào những biện pháp cách mạng nêu ở cuối 
chương II. Đoạn này, ngày nay mà viết lại thì về nhiều mặt cũng phải viết khác đi… Tuy 
nhiên, “Tuyên ngôn” là một tài liệu lịch sử mà chúng tôi không có quyền sửa lại” [3; tập 
21; tr.524-525]. Tương tự như vậy, trong Lời nói đầu viết cho tác phẩm Đấu tranh giai 
cấp ở Pháp từ năm 1848 đến năm 1850 của C.Mác, Ph.Ăngghen đã tự phê bình: “Lịch sử 
đã chứng minh rằng chúng tôi và tất cả những ai nghĩ giống như chúng tôi đều sai lầm. 
Lịch sử đã ghi rõ rằng trạng thái phát triển kinh tế trên lục địa lúc bấy giờ còn rất lâu mới 
chín muồi để xoá bỏ phương thức sản xuất TBCN” [3; tr.761; tr.99].

Những nội dung nêu trên vừa thể hiện tư duy lý luận khoa học và cách mạng của 
một nhà kinh điển, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định của một chiến sĩ 
cộng sản trong bản thân Ph. Ăngghen, làm cho việc tự phê bình và phê bình sau này trở 
thành quy luật phát triển của Đảng.

Thứ ba, nguyên tắc đoàn kết thống nhất 
Cùng với C.Mác - người bạn thân, người đồng chí vĩ đại, Ph.Ăng-ghen khẳng 

định: “Quốc tế không thể được củng cố vững chắc nếu chủ nghĩa bè phái không bị tiến 
trình lịch sử đập tan” [4; tập 33; tr.449]. “Chỉ nguyên tinh thần đoàn kết, dựa trên cơ sở 
giác ngộ về hoàn cảnh giai cấp giống nhau, cũng đủ để tạo ra và duy trì một chính đảng 
to lớn của giai cấp vô sản gồm những người công nhân của tất cả các nước và thuộc mọi 
ngôn ngữ” [4; tập 6; tr.351].

Từ những trải nghiệm của bản thân khi Liên đoàn những người cộng sản bị phân 
hóa sau 5 năm ra đời do sự chia rẽ của BCH Trung ương của Liên đoàn về vấn đề sách 
lược; đặc biệt là kinh nghiệm lãnh đạo Quốc tế I, Quốc tế II, trong việc đấu tranh chống 
chủ nghĩa cơ hội, xét lại trong Đảng và phong trào công nhân; Ph. Ăngghen đi đến kết 
luận:  “Ở đâu không có lợi ích chung thì ở đó không thể có sự thống nhất về mục đích 
và càng không thể có sự thống nhất về hành động được” [5; tập 8; tr.21]. “Những lợi ích 
khác nhau, đối lập nhau và chằng chịt với nhau một cách lạ lùng như vậy đi đến chỗ va 
chạm nhau mãnh liệt; khi những lợi ích chống đối lẫn nhau ấy ở mỗi khu, mỗi tỉnh xen 
lẫn nhau theo những tỷ lệ khác nhau... thì người ta không thể chờ đợi cái gì khác hơn là 
cuộc đấu tranh sẽ tách rời thành vô số những trận chiến đấu lẻ tẻ và không có liên hệ với 
nhau, làm tiêu hao biết bao xương máu, bao nhiêu sinh lực và của cải mà vẫn không đem 
lại được một kết quả quyết định nào” [3; tập 22; tr.99].
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Thứ tư, “vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, “Những người cộng sản chỉ khác với các đảng vô 

sản khác trên hai điểm: Một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc 
các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào 
dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản; Hai là, trong các giai đoạn khác nhau của 
cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư sản, họ luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong 
trào” [3; tập 22; tr.614].

Từ thực tiễn sinh động trong quá trình hoạt động của Quốc tế I, Quốc tế II, Ph. 
Ăngghen chỉ rõ: “Thật ra, bản thân Quốc tế chỉ sống có chín năm. Nhưng sự đoàn kết bất 
diệt do Quốc tế đã xây dựng được giữa những người vô sản tất cả các nước vẫn tồn tại 
và ngày càng mạnh hơn bao giờ hết” [3; tập 22; tr.614].

2.2. Định hướng chung việc vận dụng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của 
Đảng Cộng sản theo tư tưởng Ph.Ăngghen

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt 
Nam. Với cách diễn đạt này, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tuân theo quy 
luật chung về sự ra đời của Đảng Cộng sản, vừa mang tính đặc thù của cách mạng Việt 
Nam.

Sách lược vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã ghi rõ: 
“Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp 
mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng” [6; tập 2; tr.4]. Về tôn chỉ, 
mục đích, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam 
tổ chức ra để lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế 
quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản” [6; tập 2; tr.7].

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương đã thông 
qua Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung). Điều lệ đã khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt 
chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, thực 
hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, 
đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương 
lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” [7; tr.5]. 

Từ thực tế nêu trên, có thể khẳng định, trong quá trình xây dựng, phát triển, Đảng 
ta luôn trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng của 
chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng 
sản theo tư tưởng Ph.Ăngghen. Nhờ vậy, đã góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, lãnh 
đạo xã hội. Thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đến nay đã có 
được cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế to lớn chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đồng thời 
qua đó cũng đã khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật anh hùng”.

Tuy nhiên, như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ, 
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tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, tình trạng suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa 
được đẩy lùi… Thực tế đó đã tác động, gây ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của nhân 
dân vào Đảng, vào Nhà nước và chế độ.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, cần tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và thực 
sự nghiêm túc các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó cần đề cao, coi trọng 
việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng nói chung, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
Đảng nói riêng. Muốn vậy, cần phải: 

Tích cực nghiên cứu, chủ động phát hiện, nắm bắt những quy luật chung, những 
hạt nhân hợp lý trong lý luận Mác.xít nói chung, tư tưởng Ph.Ăngghen về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng nói riêng, đặc biệt là các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng 
Cộng sản; trên cơ sở đó, từng bước bổ sung, phát triển lý luận.

Thường xuyên tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đúc rút kinh 
nghiệm; đồng thời chủ động tăng cường quan hệ, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm 
về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của các Đảng Cộng sản anh em; trên cơ sở đó, từng 
bước sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Điều đáng lưu ý, với đặc thù là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đất nước phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế; Đảng phải chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực 
hiện có hiệu quả quy chế nêu gương từ Trung ương đến cơ sở; quy chế chịu trách nhiệm 
của người đứng đầu, đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát quyền lực, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng…

 Vấn đề mấu chốt là phải tiếp tục thi hành kỷ luật Đảng một cách nghiêm khắc 
đối với những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng nói chung, vi phạm các nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt Đảng nói riêng. Việc thi hành kỷ luật phải thực sự được quán triệt trên tinh 
thần: kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, không có vùng cấm.

 Có thể khẳng định rằng, trong quá trình tiến hành xử lý những hành vi vi phạm 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng thời gian qua, Đảng ta đã phải rất đau lòng, 
nhưng không thể không làm thế. Vấn đề đặt ra trong nỗi trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là chúng 
ta cần phải tiếp tục xử lý nghiêm hơn nữa đối với những hành vi vi phạm trong thời gian 
tới để Đảng ta thực sự là một đảng chân chính cách mạng và đồng thời nhắn nhủ cán bộ, 
đảng viên hãy luôn hướng tới và sẵn sàng phục vụ cho lý tưởng cách mạng mà mình đã 
theo đuổi. 

3. Kết luận
Tóm lại, nghiên cứu những giá trị nguyên lý của C.Mác và Ăngghen về Đảng cộng 

sản giúp chúng ta hiểu được thực chất chủ nghĩa Mác về nguyên tắc tổ chức, xây dựng 
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Đảng. Cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nguyên tắc tự phệ bình 
và phê bình trong Đảng, nguyêt tắc đoàn kết thống nhất và đoàn kết vô sản các nước. 
Việc vận dụng những nguyên tắc đó vào thực tiễn cách mạng trong thời đại ngày nay cần 
phải linh hoạt, sáng tạo. Điều quan trọng là phải chống bệnh chủ quan duy ý chí, gây ra 
những tổn thất nghiêm trọng cho Đảng, cho đất nước. Không những thế trong tình hình 
hiện nay, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước 
vẫn đang phải đương đầu với những khó khăn to lớn, nền kinh tế thị trường có mặt tích 
cực nhưng đồng thời cũng có mặt trái tiêu cực hàng ngày, luôn tác động đến mọi mặt đời 
sống xã hội. Vậy nên Đảng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn cảnh giác, đề cao 
trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
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CREATIVE USE OF THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND ACTIVITIES 
OF THE COMMUNITY PARTY FOLLOWING PHEN ANGEN'S IDEAS

TRAN VAN CAM, HUYNH TRONG PHAT
Quang Nam political school

Abstract: Friedrich Engels, the eminent classicist of Marxism-Leninism, was a 
great revolutionary soldier in the international communist and workers' movement. 
In a number of theoretical works of revolutionary and scientific nature, together with 
Marx, Engels analyzed the objectivity of the birth of the Communist Party as well as the 
principles of organization and operation of the Party. This is really one of the valuable 
theoretical legacies, which requires our Party to continue researching and applying 
creatively in the current revolutionary practice.

Keywords: Friedrich Engels, the Party's organizational principles, the Party's 
activities, creative application, and revolutionary practice.  
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QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC 
TRONG NHỮNG NĂM 1870-1871

Nguyễn Mậu Hùng1

Tóm tắt: Quá trình hoàn thành thống nhất nước Đức năm 1871 là hệ quả lâu dài 
của các nỗ lực thống nhất đất nước dưới ảnh hưởng của các mô hình cách mạng tư sản 
trước đó và hệ quả trực tiếp của quá trình nhất thể hóa các nhà nước nói tiếng Đức trong 
những năm 1848-1871, đặc biệt là cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871. Cuộc chiến 
tranh này không những dẫn đến sự ra đời của một trong những quốc gia nhà nước hiện 
đại tiêu biểu nhất cho thế giới công nghiệp, mà còn tạo điều kiện cho sự xuất hiện của 
mô hình nhà nước đầu tiên trong thực tiễn của giai cấp vô sản. Hai nhà nước đối lập 
nhau về mặt bản chất này là kết quả của hai quá trình lịch sử đối nghịch giữa một bên 
là phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1848-1871) và quá trình thống nhất nước 
Đức (1848-1871) bên kia, nhưng lại có nhiều điểm chung. Bên cạnh có điểm xuất phát 
và kết thúc tương đối giống nhau, cả hai nhà nước này đều là hệ quả trực tiếp của cuộc 
Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871.

Từ khoá: Quá trình thống nhất nước Đức, Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, giai cấp vô sản.

1. Mở đầu
Xét một cách tổng thể, quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX được thực 

hiện trong sự liên hệ lẫn nhau của các diễn biến lịch sử vừa mang tính giai cấp vừa mang 
tính dân tộc và tính quốc tế sâu sắc. Các cuộc Chiến tranh Phổ-Đan Mạch năm 1864, 
Phổ-Áo năm 1866, và đặc biệt là cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 là những vấn đề 
mang tính dân tộc và trước hết vì các mục tiêu dân tộc. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh 
này cũng mang đậm tính đế quốc vì các mục tiêu dân tộc này lại dẫn đến sự hình thành 
của hai nhà nước của hai giai cấp được xem là đối lập nhau một cách sống còn về các 
lợi ích căn bản thuộc về bản chất. Quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX được 
chính thức hoàn thành vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 tại Paris. Gần như cùng lúc đó, 
mô hình nhà nước đầu tiên của giai cấp vô sản trong thực tế cũng được hình thành ngày 
28 tháng 3 năm 1871 ở ngay thủ đô Paris của nước Pháp. Cả hai đều là những hệ quả 
trực tiếp của cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, nhưng lại để lại những hệ quả hết 
sức lâu dài đối với sự phát triển của thế giới đương đại. Vấn đề này đã được nghiên cứu 
một cách riêng rẻ và tương đối độc lập cả trong lẫn ngoài nước. Ở Việt Nam, Công xã 
Paris thường là chủ đề được tập trung ưu tiên nhiều hơn, nhưng cuộc Chiến tranh Pháp-
Phổ 1870-1871 cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn các sự kiện khác trong quá trình 
thống nhất nước Đức 1848-1871, vì các mối liên hệ mật thiết của nó đối với nhà nước 
đầu tiên của giai cấp vô sản trong thực tế. Tiêu biểu nhất trong số này là giáo trình Lịch sử 

1  TS. Nguyễn Mậu Hùng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
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thế giới cận đại của Vũ Dương Ninh và Nguyễn Văn Hồng được Nhà xuất bản Giáo dục 
tái bản rất nhiều lần trong những thập kỷ qua. Tình hình nghiên cứu vấn đề này trên thế 
giới có dấu hiệu ngược lại khi cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 được chú ý nhiều 
hơn Công xã Paris. Mặc dù không được quan tâm như Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, 
nhưng tình hình nghiên cứu về Công xã Paris trên thế giới cũng đạt được nhiều thành tựu 
rất khả quan. Tuy nhiên, chưa có một công trình nào xem xét các mối quan hệ mật thiết 
và liên hệ chặt chẽ giữa hai sự kiện quan trọng thuộc hai dòng chảy đối lập nhau này giữa 
một bên là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế trong những thập niên đầu (1848-1871) và bên kia là quá trình thống nhất nước 
Đức (1848-1871). Bài này, chính vì thế, xem xét, phân tích, và đánh giá các mối quan hệ 
tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau giữa việc hoàn thành thống nhất nước Đức qua 
cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 và Công xã Paris 1871 như là hệ quả thực tiễn 
của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như mô hình nhà nước đầu tiên trong 
thực tế của giai cấp vô sản.

2. Quá trình hoàn thành thống nhất nước Đức năm 1871
2.1. Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 và Công xã Paris năm 1871 trong quá 

trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX
Trong một chừng mực nhất định nào đó có thể nói rằng các cuộc chiến tranh đế 

quốc để phục vụ cho mục đích thống nhất nước Đức năm 1871 của Otto von Bismarck 
lại có nhiều ảnh hưởng và tác động đến phong trào cộng sản và công nhân quốc tế theo 
quan điểm và cách nhìn riêng của người Đức dưới sự lãnh đạo của Vương quốc Phổ. Tuy 
nhiên, vấn đề rất khác từ cách nhìn của người Pháp khi mà ở đó giai cấp vô sản có một 
tiếng nói quyết định không những trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Phổ những năm 
1870-1871, mà còn trong quá trình hiện thực hóa giấc mơ về một nhà nước cho chính 
giai cấp của mình giữa vòng vây của giai cấp tư sản trên bình diện thứ nhất. Trên bình 
diện thứ hai, mặc dù các diễn biến của Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 có những ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của lý luận của chủ nghĩa Mác sau này, nhưng 
kết quả của cuộc chiến tranh này đã được Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản dự đoán hơn 
hai thập kỷ trước đó (1848) bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 

Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 không những sản sinh ra nhà nước dân tộc thống 
nhất đầu tiên của cộng đồng các cư dân nói tiếng Đức ở Trung Âu trong thế kỷ XIX, mà 
còn là tiền đề cho sự hình thành của một mô hình nhà nước đầu tiên của giai cấp vô sản 
trong thực tế. Tương tự như vậy, Công xã Paris năm 1871 không chỉ đơn giản là làm 
nhiệm vụ giai cấp, lật đổ chính phủ tư sản phản quốc khi họ đã đầu hàng để cho quân Phổ 
tiến vào Paris tuyên bố lập quốc gia ngay tại cung điện hoàng gia của mình, mà còn làm 
nhiệm vụ dân tộc bảo vệ nền độc lập cho toàn thể người Pháp yêu nước. 

Ngày 4 tháng 9 năm 1870, khi quân Phổ đang ở cửa ngỏ của thủ đô, quần chúng 
nhân dân Paris đã đứng lên lật đỗ chính phủ tư sản phản quốc và thành lập chính phủ vệ 
quốc để tiếp tục chiến đấu chống quân Phổ. Khi chính phủ vệ quốc trở thành chính phủ 
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phản quốc, quần chúng nhân dân Paris một lần nữa phải nhất tề đứng dậy để thành lập 
Công xã Paris 1871, một mô hình nhà nước kiểu mới đại diện tuyệt đối cho quyền lợi 
của quần chúng lao khổ. Công xã Paris, chính vì thế, là đỉnh cao của cuộc Chiến tranh 
Pháp-Phổ 1870-1871 theo quan điểm cách mạng, trong khi quá trình thống nhất nước 
Đức 1848-1871 là một hệ quả của cuộc chiến này. Công xã Paris chứng minh thêm một 
thực tế nữa là sau khi đạt được mục đích của mình, giai cấp thống trị các nước sẵn sàng 
hợp tác và tạo điều kiện cho nhau tiêu diệt các lực lượng xã hội đối lập mang tính giai 
cấp. Công xã Paris 1871, do đó, không chỉ là đại diện tiêu biểu cho tinh thần yêu nước bất 
khuất và tinh thần dân tộc chân chính của nước Pháp đương thời, mà còn có ảnh hưởng 
một cách quyết định đối với quá trình hoàn thành thống nhất nước Đức 1848-1871 cũng 
như tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình nhất thể hóa nước Đức [7, tr. 2-38] lần đầu tiên 
trong lịch sử.

Một khi cả hai lực lượng được cho là tiên tiến nhất của thời đại công nghiệp đã 
không thể đứng chung trên một chiến tuyến, việc phải gặp nhau trên chiến trường để 
phân tài cao thấp chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc chiến giai cấp này diễn ra khoảng hai 
thập kỷ sau sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 như là một hệ quả 
tất nhiên và chủ yếu của cuộc chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871. Đó là lần đầu tiên trong 
lịch sử đấu tranh giai cấp của các xã hội công nghiệp hiện đại, giai cấp vô sản Paris đã 
vùng lên như thể không còn gì để mất, lật đỗ chính phủ vệ quốc của giai cấp tư sản đã trở 
thành phản quốc, thành lập nên một chính thể nhà nước theo mô hình lý tưởng của giai 
cấp mình. Đó chính là Công xã Paris 1871.

Như là một kết quả của cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, quần chúng lao 
khổ giành thắng lợi vang dội với Công xã Paris và câu hỏi lớn nhất của lịch sử nước Đức 
thế kỷ XIX được trả lời vào ngày 28 tháng 1 năm 1871. Tất cả đều diễn ra ở thủ đô Paris 
của nước Pháp. Paris không chỉ là kinh đô của ánh sáng, của nghệ thuật và của sự lãng 
mạn, mà còn là thủ đô chính trị của thế giới thế kỷ XIX. Chính thủ đô Paris là nơi mở 
đầu cho một làn sóng cách mạng mới ở châu Âu trong những năm 1789-1848. Đó cũng 
là nơi khởi đầu cho các trào lưu cách mạng những năm 1830 và 1848 ở châu Âu và nơi 
Các Mác chuyển từ chủ nghĩa dân chủ cộng hòa sang chủ nghĩa xã hội những năm 1848-
1849. Đó cũng là nơi sản sinh ra mô hình nhà nước thực tế đầu tiên của giai cấp vô sản, 
Công xã Paris 1871. Và quan trọng nhất, Paris là sân khấu chính trị cho trận chung kết 
lịch sử giữa hai đối thủ dọc bờ sông Ranh dẫn đến sự thống nhất nước Đức năm 1871 và 
Công xã Paris 1871.

Có thể nói rằng Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, Công xã Paris 1871, và ảnh 
hưởng của nó đến phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trên thế giới đã được 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 và các tác phẩm sau đó của chủ nghĩa Mác 
dự báo trước. Tuy nhiên, những diễn biến này chỉ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lý 
luận của chủ nghĩa Mác trong các giai đoạn sau khi nước Đức đã thống nhất năm 1871. 
Mặc dù vậy, Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 có một tác động và ảnh hưởng to lớn đối 
với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nói chung và phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế ở châu Âu nói riêng. 
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Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 đã đưa đến cơ hội phát triển cả về lý luận và thực 
tiễn cách mạng cho cả quần chúng lao khổ với Công xã Paris 1871 và giai cấp thống trị 
với sự thống nhất của nước Đức năm 1871. Điều này cho phép chúng ta đi đến kết luận 
rằng chiến tranh đế quốc là cơ hội và tiền đề cho sự ra đời của các nhà nước dân tộc mới 
kể cả của giai cấp thống trị lẫn giai cấp bị trị. Ở đây, Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 đã 
sản sinh ra một nước Đức thống nhất của giai cấp tạm gọi là tư sản và một chính thể nhà 
nước kiểu mới đầu tiên của các giai cấp lao khổ, Công xã Paris 1871. 

Tóm lại, Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 và Công xã Paris 1871 không chỉ làm 
thay đổi cục diện chính trị châu Âu và mở ra một thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, mà 
còn ảnh hưởng đáng kể đến các phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của các 
quá trình lịch sử này. Trong quá trình tìm đường cứu nước đầu thế kỷ XX, Hồ Chí Minh 
đã nhận thấy rằng bên cạnh truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc, những bài học 
kinh nghiệm quý giá của lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như lịch 
sử cách mạng thế giới có một ý nghĩa trọng đại đối với tiến trình đấu tranh giành độc lập 
dân tộc và xây dựng đất nước cho quốc gia Việt Nam sau này. Trong đó, cuộc Cách mạng 
1848-1849, quá trình thống nhất Đức 1848-1871, Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, và 
Công xã Paris 1871 có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Các diễn biến này đã được đề cập 
một cách có hệ thống trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng 
Cộng sản Việt Nam như là những bài học kinh nghiệm đắt giá cho quá trình đấu tranh 
cách mạng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam sau này. 

2.2. Quá trình hoàn thành thống nhất nước Đức năm 1871 và vai trò của Otto 
von Bismarck

Trước khi Hiệp định hòa bình được ký kết giữa Pháp và Đức ở Frankfurt am 
Main đã diễn ra lễ thành lập Đế chế Đức thứ hai vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 tại 
cung điện Versailles của Pháp. Vua Phổ Friedrich Wilhelm I được tôn lên làm Hoàng 
đế Đức, nhưng các cuộc đàm phán dài dằng dặc đã diễn ra trước khi lễ tuyên bố thành 
lập Đế chế Đức thứ hai được tổ chức. Các cuộc đàm phán với các nhà nước Nam Đức, 
đặc biệt với Vương quốc Bavaria (Bayern), là khó khăn và vất vả nhất. Cả hai vương 
quốc Württemberg và Bavaria đều giành được những quyền tự trị quan trọng về quân 
đội, bưu điện, và đường sắt. Cuối cùng, năm 1871, các nhà nước ở miền Nam nước Đức 
cũng được sáp nhập vào Liên bang Bắc Đức (1866-1871) để thành lập Đế chế Đức đệ 
nhị (1871-1918). 

Một bản hiến pháp mới cho Đế chế Đức thứ hai (1871-1918) cũng được Ott von 
Bismarck ban hành, nhưng chỉ là một sự mở rộng của bản Hiến pháp của Liên bang 
Bắc Đức (1866-1871) trước đó [5, tr. 9]. Nước Đức mới được cai trị bởi một chính phủ 
liên bang do Ott von Bismarck lãnh đạo. Chính phủ này tạo được nhiều ấn tượng vì nó 
đại diện cho một nền dân chủ hình thức, nhưng thực chất được chỉ đạo bởi một chế độ 
quân chủ mà đại diện tiêu biểu nhất của nó chính là Ott von Bismarck. Người Đức đánh 
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giá cao khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của ông ấy cho đến năm 1890 khi ông bị Friedrich 
Wilhelm II ép phải từ chức. Đế chế Đức đệ nhị (1871-1918) bao gồm 25 tiểu bang, kể cả 
ba thành phố Hanseatic. Đó là kết quả của quá trình thống nhất nước Đức theo phương án 
tiểu Đức (Kleindeutsche Lösung) bằng con đường của Phổ không có sự tham dự của Áo 
vào đời sống chính trị của nước Đức mới trong sự trái ngược với quá trình nhất thể hóa 
cộng đồng các cư dân nói tiếng Đức ở Trung Âu theo phương án đại Đức (Großdeutsche 
Lösung) dưới sự lãnh đạo của Đế chế Áo. 

Vai trò của Otto von Bismarck trong quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871 
hết sức quan trọng. Ông ấy là một nhân vật lãnh đạo mạnh mẽ và đã sử dụng tất cả mọi 
thành tựu của chủ nghĩa dân tộc cho đến năm 1848 để thống nhất 38 nhà nước Đức độc 
lập vào trong một ngôi nhà chung. Nhiều người tin rằng quá trình hoàn thành thống nhất 
nước Đức giữa thế kỷ XIX có thể đã không diễn ra một cách thành công đến như vậy nếu 
thiếu vai trò thủ lĩnh và bản lĩnh chính trị của ông với tư cách là một đại diện tiêu biểu 
cho tầng lớp Junker trứ danh. 

Trong lời tuyên bố nhận chức ngày 18 tháng 1 năm 1871, Friedrich Wilhelm I 
khẳng định việc ông lên ngôi hoàng đế là để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ nền độc lập của 
nước Đức thống nhất. Nền độc lập này đến lượt mình phụ thuộc vào sức mạnh tổng hơp 
và tổng thể của tất cả mọi người dân. Nước Đức mới hy vọng sẽ mang lại cho mọi công 
dân và thần dân của mình những cơ hội và khả năng tận hưởng những thành quả tích cực 
nhất của các cuộc chiến tranh nhiệt tâm và những sự hy sinh cao cả cho một nền hoà bình 
lâu dài trong phạm vi các đường biên giới nó có khả năng đảm bảo cho tổ quốc của họ 
một sự an toàn tốt nhất có thể. Tất cả những gì người Đức cố gắng làm lúc ấy chính là cải 
thiện mức độ thịnh vượng và gia tăng sự giàu có vốn có của Đế chế Đức thứ hai (1871-
1918). Tuy nhiên, việc này không phải được thực hiện bằng các hành động chinh phục 
quân sự, mà là bằng phước lành an yên và tặng phẩm của hoà bình cho sự thịnh vượng, 
tự do, và đạo đức của mọi người dân cũng như của toàn thể dân tộc. Điều đó có nghĩa là 
việc thống nhất các nhà nước tiểu bang độc lập khác nhau vào trong một quốc gia hùng 
mạnh thường đòi hỏi nhiều yếu tố hơn chỉ đơn thuần là một số chiến thắng quân sự [3] 
như chúng ta vẫn thường được biết. 

Hiệp ước hòa bình Frankfurt ngày 10 tháng 5 năm 1871 đã buộc Pháp phải cắt 
vùng Elsaß và Lothringen sang cho Đức cùng với việc bồi thường chiến phí 5 triệu frăng. 
Bản thân Otto von Bismarck được cho là về cơ bản không thực sự mặn mà lắm với việc 
cắt Elsaß và Lothringen của Pháp sang cho Đế chế Đức thứ hai (1871-1918), nhưng các 
lực lượng quân sự và dân tộc chủ nghĩa đã đặt ông ấy vào thế đã rồi. Hiệp ước hòa bình 
Frankfurt năm 1871, chính vì thế, là một bước ngoặt trong chính sách ngoại giao của 
Otto von Bismarck kể từ ngày thống nhất nước Đức năm 1871. Elsaß và Lothringen nằm 
ở giữa hai cường quốc hùng mạnh bậc nhất của châu Âu và có những ảnh hưởng mang 
tính quyết định đến cả tương lai của hai nước Đức và Pháp [5, tr. 9-10] cũng như của 
châu Âu và thế giới nửa đầu thế kỷ XX. 
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Đó là kết quả của một chiến lược lâu dài đã được Otto von Bismarck đưa ra trong 
một bài phát biểu tại Nghị viện Phổ vào ngày 30 tháng 9 năm 1862 rằng các vấn đề nổi 
cộm hiện nay không phải được quyết định bởi các bài phát biểu và lá phiếu của đa số, đó 
là một sai lầm của cuộc Cách mạng 1848-1849, mà thay vào đó phải bằng sắt và máu. 
Ngày 18 tháng 1 năm 1871, sau hơn một ngàn năm nội bộ lục đục, đa phần các nhà nước 
nói tiếng Đức ở Trung Âu cuối cùng cũng thống nhất lại dưới một lá cờ chung. Dưới 
sự lãnh đạo của Otto Von Bismarck, Đế chế Đức thứ hai (1871-1918) đã đạt được trong 
vòng chưa đầy một thập kỷ những gì mà các cường quốc còn lại của châu Âu đã làm 
hàng thập kỷ và thậm chí hàng thế kỷ trời. Đó chính là sự chú ý của toàn thế giới. Đó là 
sự phát triển nhanh chưa từng có của một cường quốc công nghiệp thế giới thực thụ trong 
lịch sử thế giới hiện đại.

Otto von Bismarck từ đó trở nên nổi tiếng hơn trên thế giới nhờ hệ thống các đồng 
minh mà ông đã tạo dựng được trong những năm cố gắng cô lập người Pháp trong tuyệt 
vọng sau cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 và nhờ đó đảm bảo cho nước Đức thống 
nhất khỏi phải đối diện với một cuộc chiến tranh trên cả hai mặt trận. Chiến lược cuối 
cùng này đã mất tác dụng sau khi Otto von Bismarck buộc phải nghỉ hưu năm 1890 và 
sự ra đời của liên minh Pháp-Nga năm 1894. Otto von Bismarck cũng được biết đến với 
các chính sách đối nội hữu hiệu, đặc biệt nhất là việc mở rộng hệ thống bảo hiểm y tế 
và phát triển một hệ thống lương hưu cho giai cấp vô sản Đức. Cả hai đều được xem là 
những quyết định tiến bộ trong bối cảnh lịch sử của nước Đức, của châu Âu, và của thế 
giới cuối thế kỷ XIX. Một số người có thể cho rằng Otto von Bismarck là một nhà cai 
trị bằng sắt và máu, nhưng nhiều người quên đi công lao của ông trong việc đưa Vương 
quốc Phổ từ chổ chỉ là một lực lượng thứ yếu ngay cả trong phạm vi biên giới lãnh thổ 
của các nhà nước nói tiếng Đức đã trở thành một lực lượng lãnh đạo không thể thay thế 
và có quyền tự quyết gần như tất cả các vấn đề trọng yếu của cộng đồng các cư dân nói 
tiếng Đức ở Trung Âu cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. 

Tóm lại, quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX theo con đường của 
Vương quốc Phổ trải qua các giai đoạn chính yếu như sau: sự ra đời của Liên bang Đức 
năm 1815, việc thành lập Liên minh thuế quan năm 1834, cuộc Cách mạng 1848-1849 
và ảnh hưởng của nó đối với quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871, và quá trình nhất 
thể hóa các nhà nước nói tiếng Đức dưới sự lãnh đạo của Otto von Bismack từ năm 1862 
đến năm 1871. Quá trình này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc 
quân sự của Vương quốc Phổ và việc bỏ qua các xu hướng phát triển của nước Đức theo 
con đường của chủ nghĩa dân chủ tự do sau thất bại của cuộc Cách mạng 1848-1849. Tuy 
nhiên, xét một cách toàn diện, quá trình thống nhất nước Đức từ lúc Otto von Bismarck 
xuất hiện cho đến lúc kết thúc trong những năm 1862-1871 là một chuỗi các sự kiện diễn 
ra trong một hệ thống rộng lớn hơn từ năm 1780 đến năm 1918.

2.3. Các nhân tố dẫn đến thắng lợi của quá trình hoàn thành thống nhất nước 
Đức 1870-1871

Chủ nghĩa dân tộc cũng là một trong những chủ đề quan trọng nhất của thế kỷ 
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XIX. Tuy nhiên, thay vì biện hộ cho việc thành lập một nước Đức thống nhất dựa trên 
một ý thức hệ của các nguyên tắc cứng nhắc và chủ nghĩa dân tộc lãng mạn như các đại 
diện của giới tư sản tự do đã cố gắng thực hiện trong Quốc hội Quốc gia Frankfurt trong 
những năm 1848-1849, Otto von Bismarck nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng chủ nghĩa 
thực tế, và loại trừ dần các lực lượng bên ngoài Trung Âu có thể đe doạ Phổ. Những gì 
ông ấy thấy là các quốc gia trên cả hai phía, đặc biệt là Nga và Pháp, đều bằng cách này 
hay cách nọ gây áp lực đối với các vùng đất của người Đức hàng thế kỷ trời. Đó là một 
thứ áp lực chỉ có thể mang lại điều bất lợi trong thời buổi công nghiệp hoá và sự xuất 
hiện của các loại vũ khí mới.

Bối cảnh quốc tế cũng góp phần không nhỏ vào thành công cũng như định hình 
bản sắc của quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871. Bên cạnh đó, việc nước Nga phải 
hứng chịu các hậu quả nghiêm trọng ngoài mong đợi sau thất bại nặng nề trong cuộc 
Chiến tranh Crimea 1853-1856 và phải tiến hành các cải cách nội bộ sâu rộng trong 
những năm 1860 cũng có những tác động không nhỏ đến thành công của quá trình hoàn 
thành quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX. Quá trình công nghiệp hoá của 
Đế chế Nga lệ thuộc không nhỏ vào các mối quan hệ kinh tế với các nhà nước nói tiếng 
Đức ở Trung Âu, đặc biệt là Vương quốc Phổ. Vương quốc Phổ đã ngấm ngầm ủng hộ 
nước Nga của các Sa hoàng bằng cách đứng ngoài cuộc Chiến tranh Crimea 1853-1856. 
Otto von Bismarck cũng ra sức khuyến khích và ủng hộ việc củng cố tình bạn thắm thiết 
với Nga thông qua thoả ước Alvensleben năm 1863 để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người 
Ba Lan. Nước Anh lúc đó đang bị vướng bịu với các vấn đề thuộc địa và tỏ ra nghi ngờ 
ý định cũng như tham vọng của Pháp ở châu Âu lục địa. Bên cạnh đó, nước Đức không 
tỏ ra nguy hiểm với Anh trong các vấn đề lợi ích cốt lõi lẫn nguy cơ tấn công quân sự vì 
không có hải quân. Trong bối cảnh đó, những sai lầm chết người của Louis Napoléon và 
vòng xoáy ngoại giao đương thời cũng là một phần của các diễn biến khách quan trên thế 
giới mà Otto von Bismarck có thể tận dụng nhưng không kiểm soát ngặt nghèo. 

Cùng lúc đó, đế chế phong kiến cổ nhất châu Âu đương thời, nhà Habsburg của 
Áo, vào thời điểm giữa thế kỷ XIX đang trên đà suy thoái và có nguy cơ ở bên bờ vực 
của sự sụp đỗ. Vương quốc Ý ở Nam Âu được thống nhất lại lần đầu tiên kể từ Đế chế 
La Mã, nhưng Rôma vẫn nằm trong tay Giáo hoàng. Ý, vì thế, cũng có thể gây áp lực lên 
người Đức từ phía Nam bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau vào một ngày sóng 
gió nào đó. Thực tế này buộc Otto von Bismarck phải thay đổi cục diện chính trị châu 
Âu trên nền tảng lãnh đạo của Vương quốc Phổ đối với một nước Đức thống nhất, giàu 
có, thịnh vượng, hùng mạnh, và an toàn. Trớ trêu thay, mục tiêu này phải được thực hiện 
bằng một chuỗi của ba cuộc chiến tranh quân sự với các nước láng giềng, nhưng sự thống 
nhất của nước Đức cuối cùng cũng dẫn đến một giai đoạn hoà bình chưa từng có ở châu 
Âu lục địa hơn bốn thập kỷ. Hiểu được bản chất của quá trình thống nhất này vì thế có 
ý nghĩa đặc biệt đối với việc phân tích các diễn biến lịch sử của châu Âu trong các thập 
niên cuối cùng của thế kỷ XIX. 

Sức mạnh tổng hợp của Vương quốc Phổ cũng là một yếu tố quyết định thành công 
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của quá trình hoàn thành thống nhất nước Đức 1848-1871. Sức mạnh kinh tế và chính 
trị của Vương quốc Phổ ngày càng gia tăng và điều này làm cho nó có thể hiện thực hoá 
quá trình nhất thể hóa các nhà nước nói tiếng Đức bằng phương án tiểu Đức theo con 
đường của Phổ một cách thành công. Sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc của kinh tế 
Phổ trong hai thập niên đầu của nửa cuối thế kỷ XIX là một điều kiện cần thiết cho quá 
trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX. Với sự gia tăng của các khoản thuế khóa cho 
ngân sách quân sự, Otto von Bismarck có điều kiện để tiến hành các cuộc chiến tranh quy 
mô liên tiếp mà không cần phải quá bận tâm với các vấn đề ngân sách quốc phòng và tài 
chính quốc gia. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các ngành công nghiệp than, 
sắt, và thép và hệ thống đường sắt đã tạo điều kiện cho sự lớn mạnh như vũ bão của một 
nền công nghiệp chiến tranh ở Vương quốc Phổ giữa thế kỷ XIX. Yếu tố kinh tế chính vì 
thế đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của sức mạnh quân sự của Vương 
quốc Phổ lúc bấy giờ, nhưng quan trọng nhất là Otto von Bismarck đã biết tận dụng một 
cách thành công cho tham vọng thế kỷ của người Đức trong những năm 1848-1871. 

Một thể chế quan trọng khác trong quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871, đặc 
biệt trên phương diện kinh tế, là sự ra đời và phát huy tác dụng nhiều chiều ngoài mong 
đợi của Liên minh thuế quan Đức của Vương quốc Phổ năm 1834. Đây vốn là kế hoạch 
của Bộ trưởng Tài chính Phổ, Hans von Buellow. Từ chổ chỉ là một liên minh thuế quan 
của Phổ năm 1818, nó biến thành một Hiệp hội thuế quan (Zollverein) năm 1834 và đã 
liên kết các vùng lãnh thổ của Phổ và nhà Hohenzollern lại với nhau thành một thể thống 
nhất về kinh tế. Trong suốt ba mươi năm tiếp theo, rất nhiều nhà nước nói tiếng Đức khác 
ở Trung Âu đã lần lượt tự nguyện tham gia liên minh này để biến nó trở thành một dạng 
tiền thân của thị trường chung châu Âu ngày nay dưới sự lãnh đạo của Vương quốc Phổ 
[1, tr. 106] đến mức người ta có thể nói có một sự tương đồng giữa sự khởi đầu của Liên 
minh châu Âu và kế hoạch thống nhất nước Đức trong những năm 1848-1850.

Liên minh thuế quan này đã giảm bớt các rào cản của chủ nghĩa bảo hộ giữa các 
nhà nước chính trị độc lập trong Liên bang Đức 1815-1866, đặc biệt là việc cải thiện khả 
năng vận chuyển nguyên liệu thô và các hàng hoá thành phẩm, làm cho việc vận chuyển 
sản phẩm qua biên giới trở nên dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn trong các hoạt động mua 
bán nguyên nhiên liệu sản xuất và đời sống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các 
trung tâm công nghiệp mới nổi, phần lớn toạ lạc ở thung lũng Rhineland, Saar, và Ruhr 
ở phía Tây của Vương quốc Phổ gần với đường biên giới của Pháp, Anh, và Hà Lan [6, 
tr. 466]. 

Sự phát triển của kinh tế cũng dẫn đến những thay đổi trong cán cân quyền lực của 
châu Âu trong những năm 1850. Kinh tế của Vương quốc Phổ tăng trưởng rất nhanh, 
trong khi Đế chế Áo đang ngày càng suy yếu do nhà Habsburg liên tiếp phải hứng chịu 
nhiều thất bại khó nuốt trôi một sớm một chiều trong các cuộc chiến tranh liên miên với 
nhiều đối thủ khác nhau và ủng hộ Anh, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc Chiến tranh 
Crimea 1853-1856 chống lại Nga. Trong tình thế ấy, sự ủng hộ nhiệt thành của Đế chế 
Pháp đối với quá trình thống nhất nước Ý đang còn dang dở chứng tỏ rằng Napoléon III 
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không có ý định và tỏ ra sẵn sàng chấp nhận những đường biên giới đã được thiết lập tại 
Hội nghị Viên vào năm 1815. 

Cuối cùng, tại sao nước Đức chỉ có thể giải quyết thành công vấn đề thống nhất đất 
nước của mình trong những năm 1862-1871? Đầu tiên là sức mạnh quân sự của Vương 
quốc Phổ. Thành công của quá trình thống nhất nước Đức trong những năm 1848-1871 
diễn ra chủ yếu trên chiến trường hay có thể nói là được giải quyết bằng các chiến thắng 
quân sự để giải quyết các vấn đề căn cơ của quá trình lập quốc. Đó thực chất là quá trình 
Phổ hoá nước Đức bằng các biện pháp độc đoán thông qua các cuộc chiến tranh với bên 
ngoài vì các mục tiêu bên trong. Tất cả các cuộc chiến tranh thống nhất nước Đức trong 
những năm 1864-1871 đều diễn ra trong thập niên đầu tiên Otto von Bismarck nắm 
quyền lãnh đạo ở Vương quốc Phổ (1862-1890) [5, tr. 7], nhưng nền tảng cho các thắng 
lợi này được chuẩn bị bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau trước đó tương đối lâu. 
Chính vì thế, không có sự thay đổi nào trên lĩnh vực kinh tế lẫn sự phát triển của tình 
hình ngoại giao có thể mang đến sự thống nhất của nước Đức giữa thế kỷ XIX nếu không 
có sự xuất hiện của Otto von Bismarck trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Phổ trong 
những năm 1862-1890. Ông hiểu sự thay đổi vị trí của Vương quốc Phổ năm 1862 và có 
thể tận dụng cơ hội để theo đuổi mục tiêu thống nhất nước Đức theo con đường của Phổ 
đồng thời bảo vệ quyền lực của nhà vua và giới quý tộc Junker mà ông là một đại diện 
kiệt xuất và tiêu biểu. 

3. Kết luận 
Quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX khởi đầu bằng cuộc Cách mạng 

1848-1849 và kết thúc bằng cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871. Điều này hoàn toàn 
trùng hợp với quá trình hình thành và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 đến Công xã Paris năm 1871 [2, 
tr. 472-735]. Đây là một quá trình song song tồn tại và phát triển, đồng thời cũng là một 
quá trình đấu tranh loại bỏ lẫn nhau trên con đường tiến lên hiện đại và xây dựng các 
mô hình xã hội công nghiệp khác nhau. Đây cũng là ảnh hưởng chung của Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản năm 1848 và Công xã Paris năm 1871 đối với phong trào cách mạng 
thế giới sau này nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng trên cả vấn đề lý luận và 
thực tiễn [4, tr. 18-275]. Tuy nhiên, suy cho cùng Chiến tranh Pháp-Phổ đã ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành và phát triển của Việt Nam trong các thế kỷ tiếp theo trên hai 
phương diện chính yếu. Một là các ảnh hưởng trực tiếp với thắng lợi của Vương quốc 
Phổ đã góp phần làm suy yếu lực lượng quân sự viễn chinh của Pháp trên tất cả các 
chiến trường mà họ đang tham gia, trong đó có chiến trường Việt Nam. Cùng lúc đó, các 
đạo quân viễn chinh của Pháp ở Việt Nam đang phải chia lửa hay chia sẽ lực lượng với 
các lực lượng tham chiến của Pháp trong cuộc Chiến tranh Pháp-Trung (1870-1875) để 
tranh giành ảnh hưởng ở Bắc Kỳ và củng cố sự trấn trị ở Nam Kỳ một cách vững chãi 
hơn. Đó trong thực tế là một kẻ hở kiếm có và một cơ hội hết sức thuận lợi để quan quân 
triều đình nhà Nguyễn có thể huy động lực lượng, tổng tấn công và nổi dậy, và đánh đuổi 
các lực lượng viễn chinh của quân đội Pháp ra khỏi bờ cỏi đất nước. Tuy nhiên, cơ hội 
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hiếm có này đã bị các nhà chức trách và lực lượng kháng chiến ở Việt Nam bỏ qua một 
cách đáng tiếc không phải vì quân dân Việt Nam không đủ sức đánh bật mấy nghìn quân 
chiến đóng của Pháp ở Việt Nam lúc bấy giờ ra khỏi đất nước, mà cơ bản và quan trọng 
hơn là vì các chính sách đối ngoại quá cầu toàn của nhà chính quyền triều Nguyễn. Cơ 
hội giành độc lập cho dân tộc sau khi Vương quốc Phổ đánh bại Đế chế Pháp trong cuộc 
Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 chính vì thế đã bị bỏ qua hay có thể nói đã trôi qua rất 
đáng thất vọng. Cơ hội thứ hai của Chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871 dành cho Việt Nam 
chính là con đường cách mạng theo mô hình của Công xã Paris 1871 dưới ánh sáng của 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848. Đó là con đường giải phóng dân tộc đã mang 
lại những kết quả như thực tế như hiện nay cho đất nước Việt Nam dưới ảnh hưởng của 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848 và Công xã Paris năm 1871.
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THE COMPLETION OF THE GERMAN UNIFICATION 
IN THE YEARS OF 1870-1871

NGUYEN MAU HUNG
Hong Bang International University

Abstract: The completion of the German unification in 1871 was a long-term 
consequence of national unification efforts under the influence of the previous model of 
the bourgeois revolutions and the direct consequence of the unification of the German 
speaking states in the years of 1848-1871, especially the Franco-Prussian War of 1870-
1871. The war not only led to the birth of one of the most typically modern nation-
states of the industrial world, but also created conditions for the emergence of the first 
state model of the proletariat in practice. These two opposing states are essentially the 
result of two contradictory historical processes between the international communist 
and working movement (1848-1871) on the one side and the German unification (1848- 
1871) on the other side, but also have many in common. Aside from their relatively 
identical starting and ending point, the two states were the direct consequences of the 
Franco-Prussian War of 1870-1871.

Keywords: the nineteenth-century German unification, Franco-Prussian War of 
1870-1871, international working and communist movement, proletariat. 
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SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC CỦA KHOA KINH 

TẾ - DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

     Hồ Thị Thanh Ly1   

Tóm tắt: Kỹ năng ngoại ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng trong ngành du lịch 
vì nó là một trong những nhân tố “chìa khoá” ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du 
lịch. Do đó, một trong những tiêu chuẩn tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp du 
lịch là kỹ năng ngoại ngữ, ưu tiên là tiếng Anh. Với mục đích tạo ra nhiều hơn cơ hội việc 
làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Nam 
định hướng đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cho sinh viên ngành 
Việt Nam học. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng tiếng Anh của sinh viên ngành Việt Nam 
học vẫn còn khá nhiều hạn chế, chưa được doanh nghiệp đánh giá cao, đa số sinh viên 
ra trường thường làm ở những vị trí ít tiếp xúc với khách nước ngoài. Xuất phát từ nhu 
cầu thực tiễn trên, bài viết đã tiến hành phân tích thực trạng dạy và học ngoại ngữ, đồng 
thời, tìm ra các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng ngoại ngữ của 
sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam). Từ đó, tác giả đề xuất các giải 
pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế trên. Để kết quả nghiên cứu đảm bảo tính 
khách quan, tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: phân tích định 
lượng, phỏng vấn sâu kết hợp với đánh giá của doanh nghiệp du lịch có sử dụng cựu sinh 
viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam).

 Từ khóa: Sinh viên, ngành Việt Nam học, kỹ năng ngoại ngữ, tiếng Anh, giải 
pháp 

1. Mở đầu
Trong xu thế hội nhập như hiện nay, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ quốc tế, là 

phương tiện giao tiếp thông dụng trên thế giới. Đặc biệt, tiếng Anh có vai trò quan trọng 
đối với ngành du lịch, có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của sản phẩm du lịch. 
Chính vì vậy, một trong những tiêu chuẩn tuyển dụng lao động trong ngành du lịch là kỹ 
năng giao tiếp ngoại ngữ, ưu tiên là tiếng Anh. Trong khi đó, sinh viên ngành Việt Nam 
học thuộc Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Nam được định hướng đào 
tạo sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong lĩnh vực du lịch là chủ yếu. Tuy nhiên, kỹ năng 
tiếng Anh của các sinh viên đã học tại khoa lại không được các doanh nghiệp du lịch 
đánh giá cao, đa số chỉ được bố trí ở những vị trí ít tiếp xúc với khách do yếu về kỹ năng 
giao tiếp ngoại ngữ mặc dù kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và thái độ được 
đánh giá cao. Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài sáng 
kiến kinh nghiệm: “Giải pháp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên ngành Việt 

1.  ThS. Trường Đại học Quảng Nam
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Nam học thuộc Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Quảng Nam”. Hiện tại, trong 
chương trình học của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam), tiếng Anh là 
ngoại ngữ chính được giảng dạy nên đề tài sẽ tập trung nghiên cứu về thực trạng dạy và 
học tiếng Anh của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam). Từ đó, đề xuất 
những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện hiện tại của Khoa Kinh tế - Du 
lịch và Trường Đại học Quảng Nam nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên 
ngành Việt Nam học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. Nội dung
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Để có được kết quả đánh giá khách quan về thực trạng kỹ năng tiếng Anh của sinh 

viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Quảng Nam làm cơ sở cho các giải pháp, tác 
giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu.

* Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp 
Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sách, tạp chí khoa học, số liệu thống 

kê. Từ cơ sở dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu phân tích và tổng hợp nhằm phát 
triển cách tiếp cận, phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu.

* Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp.
- Phương pháp điều tra xã hội học
Tác giả sử dụng phương pháp định lượng khảo sát 77 sinh viên đang theo học 

ngành Việt Nam học, trường Đại học Quảng Nam trong tháng 3/2022 để tìm hiểu, đánh 
giá về thực trạng học tiếng Anh của sinh viên ngành Việt Nam học. Sau khi thu thập 
phiếu điều tra, tác giả sử dụng phần mềm SPSS, phiên bản 2020 phân tích và xử lý các 
số liệu.

- Phương pháp phỏng vấn 
Để nhìn nhận một cách khách quan về chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên 

ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam), tác giả đã tiến hành phỏng vấn giảng viên 
giảng dạy và sinh viên về các phương pháp giảng dạy và nội dung giảng dạy. Đồng thời, 
để có cơ sở để phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phù hợp, tác giả cũng phỏng 
vấn một số cựu sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam đang làm việc tại các 
khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

2.2. Thực trạng về kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên ngành Việt Nam học, khoa 
Kinh tế - Du lịch, trường Đại học Quảng Nam

2.2.1. Đánh giá của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hội An, Đà Nẵng về kỹ 
năng ngoại ngữ của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam)

Qua hơn 10 niên khóa đào tạo, ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) đã có 
895 sinh viên tốt nghiệp và làm việc ở nhiều loại hình, thứ hạng doanh nghiệp nhưng tập 
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trung nhiều nhất là khách sạn từ 3- 5 sao, hướng dẫn viên và nhân viên trong các công ty 
lữ hành. Theo số liệu phiếu điều tra từ đề tài cấp trường năm 2019 “Thực trạng và giải 
pháp xây dựng mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn 
nhân lực du lịch”, thì phần lớn các doanh nghiệp không đánh giá cao về kỹ năng tiếng 
Anh của cựu sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam). 

Phân tích biểu đồ 1 cho thấy:  trong số 28 doanh nghiệp được khảo sát chỉ có 01 
doanh nghiệp (tương ứng với 3.6%) là công ty du lịch chuyên phục vụ tour cho khách 
nước ngoài đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại 
học Quảng Nam) ở mức rất tốt và 32% doanh nghiệp đánh giá tốt. Đây có thể được xem 
là một tín hiệu khả quan, bước đầu chứng minh những nỗ lực dạy, học và cải tiến chương 
trình Việt Nam học trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn 21,4% ý kiến phản hồi 
không tích cực và 42.9% doanh nghiệp đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh 
viên chỉ ở mức độ bình thường. Trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành Việt 
Nam học làm thời vụ vào các ngày cuối tuần trong đợt tháng 4/2022, khu nghỉ dưỡng 
cao cấp Tui Blue Nam Hội An cũng đã đánh giá kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh 
viên ngành Việt Nam học còn một số hạn chế nhất định, nhất là sự tự tin khi giao tiếp với 
khách quốc tế cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh trong các nghiệp vụ khác tại khách 
sạn. Điều này đã tạo ra những trở ngại nhất định trong quá trình tìm kiếm việc làm của 
các bạn sinh viên ngành Việt Nam học. Các bạn không có đủ sự tự tin và cơ hội để làm 
việc trong các vị trí đòi hỏi việc sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Kết quả là, vô 
tình chung, thị trường việc làm của sinh viên ngành Việt Nam học cũng dần bị thu hẹp. 

Xuất phát từ thực trạng trên, trong lĩnh vực lữ hành, cũng chỉ khoảng 1% các bạn 
sinh viên tốt nghiệp lựa chọn trở thành hướng dẫn viên quốc tế. Đa số còn lại tham gia 
vào những  công ty du lịch nội địa có quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn miền Trung – Tây 
Nguyên.

Tóm lại, mặc dù có những 
đánh giá khả quan nhưng về tổng 
thể, các doanh nghiệp tham gia 
khảo sát vẫn chưa đánh giá cao 
năng lực sử dụng ngoại ngữ của 
sinh viên ngành Việt Nam học (Đại 
học Quảng Nam). Thực trạng này 
có thể xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân như chương trình đào tạo, 
môi trường thực hành, ý thức về 
tầm quan trọng học ngoại ngữ của 
sinh viên, sinh viên còn thụ động 
trong vấn đề học tập, phương pháp 
học tập chưa hiệu quả, chuẩn đầu 

Biểu đồ 1. Đánh giá của doanh nghiệp về kỹ năng ngoại 
ngữ của sinh viên ngành Việt Nam học, khoa Kinh tế - 

Du lịch [1, tr.52] 
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ra về ngoại ngữ của sinh viên ngành du lịch chưa cao so với các cơ sở đào tạo khác…. 
Do đó, việc ứng tuyển vào các vị trí tiếp xúc trực tiếp khách như lễ tân, nhà hàng ở các 
khách sạn 4,5 sao hoặc hướng dẫn viên quốc tế của sinh viên sau khi ra trường gặp khó 
khăn, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đa số sinh viên ngành Việt Nam 
học lựa chọn làm việc ở vị trí ít tiếp xúc với khách nước ngoài do hạn chế về ngoại ngữ.

2.2.2. Sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) tự đánh giá kỹ năng 
ngoại ngữ của mình

 Để có cái nhìn khách quan 
trong đánh giá khả năng tiếng Anh 
của sinh viên ngành Việt Nam học 
(đại học Quảng Nam), tác giả đã tiến 
hành khảo sát 77/93 sinh viên ngành 
Việt Nam học trong tháng 3/2021 
(Biểu đồ 2). Trong đó, số lượng sinh 
viên năm thứ 3 và năm thứ 4 chiếm 
đa số với 67% tổng lượng người tham 
gia khảo sát. 

Thứ nhất, về nhận thức của 
sinh viên với tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Căn cứ vào biểu đồ 3, đa số các 
sinh viên đang theo học ngành Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) đều đánh giá cao vai 
trò của việc học ngoại ngữ. 64% và 23,4% sinh viên được khảo sát cho rằng việc học 
tiếng Anh rất quan trọng và quan trọng bởi vì nếu kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ tốt sẽ mở 
ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho sinh viên trong tương lai. Bên cạnh đó, việc sử dụng 
ngoại ngữ thành thạo sẽ tạo điều kiện để sinh viên lựa chọn những vị trí việc làm tiếp xúc 
với người nước ngoài cũng như trao thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong hoạt động nghề 
nghiệp của sinh viên sau này. Trong thực tế, mặc dù phần lớn sinh viên đã ý thức được 
tầm quan trọng của tiếng Anh đối với ngành học này nhưng thực tế năng lực giao tiếp 
tiếng Anh của các em vẫn chưa cao. 

Thứ hai, khi tiến hành tự 
đánh giá mức độ sử dụng tiếng 
Anh của bản thân (bảng 1), có đến 
84,5% số sinh viên được khảo sát 
cho rằng khả năng giao tiếp của 
họ chỉ ở mức trung bình và kém. 
Trong khi đó, chỉ có 2,6% (2 sinh 
viên) tự tin vào kỹ năng sử dụng 
tiếng Anh trong giao tiếp của mình. 
Đây là điều đáng lo ngại bởi vì với 
năng lực sử dụng tiếng Anh như 

Biểu đồ 2. Sinh viên ngành Việt Nam học tham 
gia khảo sát

Biểu đồ 3. Ý kiến của sinh viên về tầm quan trọng của 
việc học tiếng Anh
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vậy, sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các vị trí việc làm đúng chuyên 
ngành trong môi trường ngày càng quốc tế hoá và toàn cầu hoá như hiện nay.

Bảng 1. Khả năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên ngành Việt Nam học tự đánh 
giá

STT Khả năng giao tiếp tiếng Anh Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Rất kém 10 13
2 Kém 34 44.2
3 Trung bình 31 40.3
4 Tốt 1 1.3
5 Rất tốt 1 1.3

Tổng cộng 77 100.0

Vậy, đâu là những nhân tố chủ yếu dẫn đến thực trạng trên?
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên ngành Việt 

Nam học (Đại học Quảng Nam)
2.3.1. Chương trình đào tạo
Trong chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, các học phần tiếng Anh được 

phân bố gồm: tiếng Anh không chuyên (07 tín chỉ) và tiếng Anh chuyên ngành (06 tín 
chỉ). Trong sự đối sánh với các học phần khác thì số tín chỉ dành cho các học phần ngoại 
ngữ chiếm 10,4% tổng thời lượng chương trình (13/125 tín chỉ). Chúng tôi cho rằng, việc 
phân bổ này chưa tạo được lợi thế cạnh tranh cho sinh viên ngành Việt Nam học (Đại 
học Quảng Nam) khi ứng tuyển vào các vị trí đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm trong giao 
tiếp và xử lý tình huống hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bởi vì thực tế đào tạo hiện nay cho 
thấy, khá nhiều trường đào tạo du lịch tại Miền Trung – Tây Nguyên hướng đến đào tạo 
song ngữ, liên kết với các chương trình đào tạo ở các nước có giáo dục về ngành du lịch 
phát triển như Nhật, Pháp, Mỹ, Anh, Úc hay Singapore nhằm tạo nền tảng và thế mạnh 
về ngoại ngữ cho sinh viên khi ra trường. Vì thế, với thời lượng 6 tín chỉ và được chia 
làm 3 học phần (2TC/học phần)) cho 3 mảng nghiệp vụ: nhà hàng, khách sạn, lữ hành, 
cả giảng viên và sinh viên đều rất vất vả để vừa truyền tải vừa lĩnh hội tất cả kiến thức và 
kỹ năng nghiệp vụ du lịch bằng tiếng Anh. 

Trong khi đó, cho đến thời điểm chúng tôi tiến hành khảo sát (3/2022) thì vẫn chưa 
có một học phần chuyên ngành du lịch nào được giảng dạy song ngữ. Do đó, sinh viên 
gần như không có môi trường để tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên, rèn luyện kỹ năng 
phản xạ trong thực tế. Như vậy, nếu sinh viên không chịu khó học và thực hành thêm thì 
sẽ rất khó để thực hiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với khách một cách thuần thục theo 
yêu cầu công việc.  

Hơn nữa, thời khóa biểu bố trí cho các học phần tiếng Anh chuyên ngành đa số là 2 
tiết/tuần - một thời lượng khá ít ỏi đối với một môn học có tính đặc thù như tiếng Anh. Do 
đó, để vừa duy trì được động lực học tập, vừa tạo môi trường thực hành thường xuyên, 
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vừa phát huy tính tích cực của người học là một vấn đề không hề đơn giản. Kết quả là, 
một số sinh viên chưa có tính tự giác, không hoàn thành hoạt động tự học sẽ không thể 
theo kịp chương trình giảng dạy trên lớp. Từ đó, nảy sinh tâm lý chán nản và từ bỏ việc 
học ngoại ngữ. 

2.3.2. Đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy
Trong những năm qua, việc giảng dạy các học phần tiếng Anh không chuyên và 

chuyên ngành của ngành Việt Nam học đều do giảng viên của khoa Ngoại ngữ (Đại học 
Quảng Nam) phụ trách. Khi chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ đánh giá của người học 
đối với phương pháp giảng dạy của quý giảng viên khoa Ngoại ngữ (Biểu đồ 4) thì có 
đến 4% sinh viên tham gia khảo sát đánh 
giá rất tốt và 60% đánh giá tốt. Điều này 
cho thấy người học đánh giá khá cao tính 
hiệu quả của các phương pháp giảng dạy 
đã được sử dụng. 

Tuy nhiên, khi tiếp tục tiến hành 
phỏng vấn chi tiết một số sinh viên, chúng 
tôi nhận thấy những bất cập sau:

Thứ nhất, phần lớn các nghiệp vụ 
du lịch được giảng dạy trên lớp khá nặng 
về lý thuyết và chưa mang tính thực tiễn 
cao. Điều này được lý giải một phần là do hầu hết giảng viên ngoại ngữ có chuyên môn 
sâu liên quan đến ngôn ngữ học nên những cọ xác về thực tế các nghiệp vụ du lịch như 
nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, hướng dẫn du lịch, bán tour, điều hành tour là chưa nhiều. 
Đồng thời, với thời lượng phân bổ số tiết giảng dạy khá ít ỏi (2 tiết/tuần) nên giảng viên 
chỉ có thể tập trung ở một số vấn đề trọng tâm. Thật sự rất khó khăn để giảng viên có thể 
tổ chức thực hành một quy trình hoàn thiện cho tất cả các sinh viên trong lớp. Do đó, trải 
qua thời gian, việc thiếu lượng từ vựng chuyên ngành và thiếu tương tác bằng tiếng Anh 
đã dần dần khiến sinh viên ngày càng thiếu tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với khách du 
lịch quốc tế trong quá trình thực hiện công việc tại các doanh nghiệp du lịch. 

Thứ hai, do trình độ ngoại ngữ của sinh viên trong một lớp không đều nhau nên 
giảng viên luôn gặp phải những trở ngại nhất định trong việc tổ chức lớp học với nội 
dung và phương pháp phù hợp cho mọi đối tượng người học. Điều này sẽ dẫn đến tình 
trạng sinh viên học yếu có thể nản chí vì quá khó hoặc ngược lại những sinh viên giỏi lại 
cảm thấy nhàm chán khi học lại những vấn đề vốn không quá mới với các em.

2.3.3. Trình độ đầu vào của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam)
Đa số sinh viên vào ngành Việt Nam (Đại học Quảng Nam) đều chọn xét tuyển 

từ khối C. Đặc biệt, phần nhiều trong số đó đến từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng 
Nam nên trình độ đầu vào về ngoại ngữ rất thấp. Do hạn chế năng lực tiếp thu nên đối 
với một số sinh viên Việt Nam học, việc học tiếng Anh chỉ mang tính đối phó, đủ điểm 

Biểu đồ 4. Đánh giá của sinh viên về phương 
pháp dạy học các học phần tiếng Anh



27

	 	 	 	 	 HỒ	THỊ	THANH	LY

để qua môn, còn kiến thức và kỹ năng tích lũy về tiếng Anh chuyên ngành khi ra trường 
gần như không có. Chính điều đó đã tạo nên “độ chênh” nhất định giữa trình độ ngoại 
ngữ của các sinh viên trong cùng một lớp học. Kết quả là, sinh viên ngày càng không 
mặn mà với việc học tiếng Anh do sự không tương thích về mục tiêu và mong muốn giữa 
một bộ phận sinh viên có kỹ năng tiếng Anh tốt (chiếm số lượng khá khiêm tốn) với đại 
bộ phận sinh viên còn lại. 

2.3.4 Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học 
Quảng Nam)

Từ năm 2014 trở về trước, với việc không áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ, phần 
lớn sinh viên Việt Nam học chỉ tập trung học một số học phần tiếng Anh theo quy định 
trong khung chương trình. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay (2022), khi nhà trường quy 
định chuẩn đầu ra là Anh văn trình độ C (đối với khóa K15, K16), trình độ B1 (đối với 
khóa K17 trở đi) theo khung tham chiếu châu Âu thì sinh viên Việt Nam học cũng có 
thêm động lực trong quá trình tự nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình. Thế nhưng 
trong thực tế, để tạo thuận lợi hơn cho đại bộ phận sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh 
viên hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng tham gia các khoá ôn luyện theo chuẩn 
quốc tế, trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức dạy và cấp chứng chỉ Tiếng Anh (nội 
bộ) như là điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp. Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ trên tuy có 
thể đảm bảo chuẩn đầu ra cho sinh viên nhưng lại không được thừa nhận bởi các doanh 
nghiệp, cơ quan tuyển dụng. Chính vì vậy, sau khi ra trường, sinh viên buột phải tham 
gia các kỳ thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động 
(nhất là các doanh nghiệp du lịch). 

2.3.5. Động cơ, mục tiêu học tập và phương pháp tự học ngoại ngữ của sinh viên 
ngành Việt Nam học

Để tìm hiểu động cơ và mục tiêu học tập của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại 
học Quảng Nam), chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu một số sinh viên hiện đang học 
tập tại khoa Kinh tế - Du lịch. Kết quả cho thấy: phần lớn đối tượng tham gia khảo sát 
xác định việc học ngoại ngữ chỉ mang tính đối phó (để đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy 
định). Sinh viên cho rằng: sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn những vị trí không hoặc ít tiếp 
xúc với khách nước ngoài nên không 
cần thiết nâng cao kỹ năng ngoại 
ngữ. Chính vì những nhận thức chưa 
đầy đủ đối với công việc và sự phát 
triển nghề nghiệp trong tương lai nên 
nhiều sinh viên còn có thái độ thờ ơ, 
chưa chịu khó đầu tư công sức cho 
việc học ngoại ngữ. 

Đối với vấn đề tự học, đa số 
sinh viên ngành Việt Nam học (Đại Biểu đồ 5. Thời gian dành cho việc học tiếng Anh 

của sinh viên ngành Việt Nam học
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học Quảng Nam) khi được phỏng vấn cho rằng: ngoài chương trình học trên lớp, họ chưa 
thực sự có ý thức cao trong việc tự học tiếng Anh. Điều này được thể hiện khi sinh viên 
không dành thời gian cho việc rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; ngay cả bài tập 
về nhà giáo viên giao trên lớp vẫn có nhiều sinh viên không hoàn thành. Theo kết quả ở 
biểu đồ 5, 23% sinh viên tham gia khảo sát không dành thời gian cho việc học tiếng Anh 
ngoài giờ học ở trường, 77% dành thời gian cho việc học tiếng Anh, tuy nhiên lượng thời 
gian học còn quá ít.

Bên cạnh đó, sinh viên chưa xây dựng được cho mình phương pháp tự học tiếng 
Anh hiệu quả và chưa tạo cho mình môi trường để thực hành tiếng nên lượng từ vựng, 
hệ thống kiến thức và kỹ năng cũng dần mai một. Đồng thời, theo kết quả phiếu điều tra, 
việc học của sinh viên còn phụ thuộc rất lớn vào giảng viên. Chỉ có một số ít sinh viên 
chủ động tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, các khóa học tại Trung tâm ngoại ngữ, tự học 
thông qua website và các phương tiện khác. Do đó, hiệu quả học tiếng Anh của sinh viên 
ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) là chưa cao.

Việc thiếu tính chủ động trong tự học, thiếu kết nối với môi trường du lịch thực tế 
đã thành trở ngại lớn khiến sinh viên ngành Việt Nam học đánh mất dần động cơ và thái 
độ tích cực trong rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ. Do đó, đến năm cuối bậc đại học, vẫn 
còn khá nhiều sinh viên Việt Nam học không thể ghi nhớ và sử dụng tiếng Anh trong một 
số nghiệp vụ đặc thù.  Và như vậy, bản thân người học không thể đáp ứng được nhu cầu 
tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ quan có yếu tố người nước ngoài. Môi trường tìm 
việc của sinh viên ngành Việt Nam học do đó cũng bị thu hẹp dần.

2.3.6. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành 
(Đại học Quảng Nam)

Mặc dù dây không phải là nguyên nhân chính nhưng ở một số khía cạnh nó cũng 
tác động rất lớn đến lâm lý người học và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Việc 
nhà trường chỉ bố trí các phòng học giảng dạy lý thuyết đơn thuần (theo kiểu truyền 
thống) mà thiếu hẳn các phòng thực hành nghe và rèn luyện một số kỹ năng đặc trưng 
của nghề du lịch cũng đã khiến hiệu quả giảng dạy và học tập không như kỳ vọng. 

Tóm lại, theo như các phân tích ở trên thì kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên 
ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) chưa thành thạo xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân như chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, điều kiện học tập, chuẩn đầu vào 
và đầu ra của ngành học và mục tiêu, ý thức của người học. Tuy nhiên, theo chúng tôi 
nguyên nhân cốt lõi vẫn là xuất phát từ nhận thức, động cơ và thái độ của người học bởi 
vì học ngoại ngữ là một quá trình mà trong đó đòi hỏi nổ lực lâu dài, sự bền bỉ và thái độ 
tích cực của mỗi cá nhân. Vậy, đâu sẽ là những giải pháp hiệu quả để nâng cao kỹ năng 
sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam).

2.4. Giải pháp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên ngành Việt Nam học 
(Đại học Quảng Nam.

2.4.1. Giải pháp về chương trình đào tạo
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Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch, chúng 
tôi cho rằng, từ phía trường Đại học Quảng Nam và khoa chuyên môn cần kịp thời thực 
hiện một số giải pháp sau:

 Thứ nhất, cần tăng số tín chỉ tiếng Anh chuyên ngành du lịch đối với các học 
phần tiếng Anh chuyên ngành về lễ tân, nhà hàng, lữ hành vì các nghiệp vụ du lịch có 
dung lượng kiến thức lớn với nhiều quy trình phục vụ nên cần một thời lượng đủ để 
giảng viên truyền tải và sinh viên tiếp thu một cách có hiệu quả. 

 Thứ hai, trường Đại học Quảng Nam có thể tạo điều kiện cho giảng viên chia 
lớp thành nhiều nhóm nhỏ giảng dạy riêng để tăng cường mức độ tương tác giữa người 
học với người học và giữa người học với giảng viên. Đồng thời, khuyến khích việc chia 
nhóm sinh viên theo từng trình độ để tạo thuận lợi hơn cho cả người dạy và người học. 

Thứ ba, cần bổ sung học phần thực tế tại các khách sạn, công ty du lịch để sinh viên 
có cơ hội được tiếp cận và giao tiếp với khách du lịch quốc tế nhằm tạo động lực, giúp 
người học rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả hơn.

2.4.2. Giải pháp về giảng viên và phương pháp giảng dạy
Trước khi học tập các học phần tiếng Anh chuyên ngành du lịch, sinh viên ngành 

Việt Nam học đã được tiếp cận với tất cả kiến thức căn bản và quy trình phục vụ khách 
ở nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau (thông qua các học phần nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ 
buồng, nghiệp vụ lễ tân, ...được giảng dạy bằng tiếng Việt). Do đó, sẽ là tốt hơn nếu các 
giảng viên ngoại ngữ chuyên ngành có thể tổ chức các seminar chuyên đề trong đó có sự 
tham gia của những giảng viên tổ nghiệp vụ du lịch. Việc cùng nhau trao đổi, để đi đến 
thống nhất về một số nội dung liên quan đến nội dung giảng dạy (đặc biệt là sự tương 
đồng và khác biệt giữa các thuật ngữ chuyên môn trong tiếng Việt và tiếng Anh) sẽ tạo 
thuận lợi hơn cho người học trong quá trình tiếp cận các quy trình phục vụ hoàn toàn 
bằng tiếng Anh.

Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên tiếng Anh nên sử dụng phòng 
học thực hành các nghiệp vụ du lịch để sinh viên dễ hình dung, dễ nhớ và sinh viên được 
thực hành một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trong thời đại công nghệ thông nghệ 
thông tin như hiện nay, chúng tôi thiết nghĩ giảng viên nên tận dụng mạng xã hội, lập các 
website cá nhân để thành lập các nhóm tự học. Trong những nhóm này, giảng viên có thể 
chia sẻ tài liệu học tập, giao bài tập cho sinh viên kết hợp với việc tiến hành nhận xét, 
đánh giá để tất cả các thành viên của lớp cùng rút kinh nghiệm. 

Để tăng cường khả năng tiếp cận thực tế của người học, trong quá trình giảng dạy 
học phần tiếng Anh chuyên ngành về hướng dẫn du lịch, giảng viên nên tổ chức để sinh 
viên đến các điểm du lịch thực hành thuyết trình bằng tiếng Anh. Trong các buổi học thực 
địa đó, giảng viên có thể ghi chép hoặc ghi hình từng chi tiết diễn ra để nhận xét những 
ưu, nhược điểm của sinh viên. Việc tổ chức các nhóm giảng dạy theo từng trình độ cũng 
là một giải pháp hiệu quả nhằm tạo điều kiện để sinh viên tự tin hơn khi chia sẻ, trao đổi 
kiến thức và thực hành giao tiếp tiếng Anh một cách nhiệt tình hơn. 
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2.4.3. Giải pháp nhằm phát huy vai trò tự học của sinh viên ngành Việt Nam học
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt hay không phụ thuộc chủ yếu vào người học. Cho 

dù có phương pháp dạy tốt, sách chuẩn, phòng học đủ chuẩn mà người học không ý thức 
tự học, tự rèn luyện hoặc học không đúng cách thì cũng không có hiệu quả. Vì vậy, sinh 
viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) cần phải:

Thứ nhất, sinh viên cần nhận thức đúng và hiểu rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ 
đối với sự nghiệp của chính bản thân sau khi ra trường. Người học cần xác định rõ ràng 
rằng, đối với ngành Việt Nam học, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là hành trang không 
thể thiếu khi ra trường, là chìa khóa để có được công việc tốt, có cơ hội thăng tiến ở 
những vị trí cao hơn. Chính vì vậy, song song với việc học tốt các kiến thức, kỹ năng 
nghiệp vụ du lịch sinh viên cần phải trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, đặc 
biệt là ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

Thứ hai, sinh viên cần tận dụng mọi nguồn tài liệu để tự học như tăng cường 
tham khảo các sách chuyên ngành du lịch, học qua các website về du lịch, học qua kênh 
youtube và thường xuyên thực hành theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, người học nên chủ 
động tham gia làm nhân viên thời vụ tại các khách sạn, khu resort, công ty du lịch, các 
quầy bán hàng lưu niệm tại các điểm du lịch nổi tiếng có lưu lượng khách nước ngoài 
thường xuyên vào cuối tuần hoặc hè để tìm kiếm cơ hội thực hành kiến thức, kỹ năng 
chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với khách nước ngoài. 
Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên có thể tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng 
Anh cùng với sinh viên khoa ngoại ngữ để trau dồi kỹ năng tiếng Anh, tự tin hơn trong 
giao tiếp. 

2.4.4. Giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Nhà trường nên đầu tư hệ thống trang thiết bị, phương tiện phù hợp với dạy học 

tiếng Anh vào phòng thực hành nghiệp vụ du lịch và bố trí các học phần tiếng Anh 
chuyên ngành du lịch vào phòng thực hành để sinh viên có thể thực hành nghiệp vụ lồng 
ghép với thực hành giao tiếp tiếng Anh sẽ giúp sinh viên nhớ lâu, dễ hiểu hơn và việc 
giảng dạy của giáo viên sẽ gắn với thực tiễn hơn.

2.4.5. Giải pháp về quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ngành Việt Nam học 
Việc học ngoại ngữ của sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) vẫn 

còn thụ động, học đối phó để qua môn do sinh viên còn thiếu động lực và sức ép từ Nhà 
trường để buộc bản thân phải học tiếng Anh. Vì vậy, nhà trường và giảng viên phải tạo 
được sức ép bắt buộc sinh viên phải vượt qua sức ì của bản thân thông qua những tiêu 
chuẩn, đánh giá cụ thể về ngoại ngữ buộc sinh viên phải đạt được. Nhà trường nên có 
quy định chuẩn đầu ra cho ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) theo chuẩn B1 
hoặc TOEIC, IELST cao hơn so với sinh viên các ngành khác trong trường và không có 
cơ chế riêng cho các em như hiện tại để bắt buộc các em phải có sự đầu tư hơn nữa cho 
việc học tiếng Anh, không có tư tưởng học đối phó.
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2.4.6. Giải pháp khác
Bên cạnh những giải pháp đã đề cập như ở trên, về phương diện của khoa Kinh 

tế-Du lịch, chúng tôi nghĩ rằng nên phát huy vai trò của liên chi đoàn, liên chi hội, tiến 
hành thành lập câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành của khoa. Câu lạc bộ này nên thường 
xuyên tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ theo các chủ đề định kỳ về các ngành nghề trong lĩnh 
vực du lịch để sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh 
chuyên ngành. Đồng thời, phải đưa ra quy định bắt buộc sinh viên phải tham gia sinh 
hoạt câu lạc bộ ít nhất 2 lần/tuần.

Việc học tiếng Anh của sinh viên phải được diễn ra xuyên suốt từ năm 1 đến năm 4. 
Vì vậy, quá trình này đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các giáo viên dạy các môn cơ 
bản, cơ sở và chuyên ngành. Đặc biệt, đối với giáo viên giảng dạy các học phần chuyên 
ngành, cần phải lồng ghép các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành quen thuộc vào trong 
quá trình giảng dạy và chú thích trong bài giảng để sinh viên quen dần, dễ nhớ và nhớ 
lâu khi tiếp tục học ở trong các học phần tiếng Anh chuyên ngành du lịch. Để thực hiện 
được giải pháp này thì Nhà trường cần phải tạo điều kiện, khuyến khích giảng viên giảng 
dạy các học phần cho sinh viên ngành Việt Nam học (Đại học Quảng Nam) phải chuẩn 
hóa trình độ và khả năng ngoại ngữ của mình nhằm hướng tới dạy song ngữ cho các học 
phần chuyên ngành.

Khoa Kinh tế - Du lịch (Đại học Quảng Nam) nên chủ động kết nối và mời các cựu 
sinh viên thành đạt vừa giỏi chuyên môn nghiêp vụ vừa giỏi ngoại ngữ đến nói chuyện 
chuyên đề cũng như chia sẽ kinh nghiệm về thực tiễn nghề, phương pháp học tiếng Anh 
giỏi, kỹ năng giao tiếp với khách bằng tiếng Anh, một số thuật ngữ thông dụng trong lĩnh 
vực du lịch. Đồng thời, thông qua các buổi nói chuyện này để truyền cảm hứng, sự hứng 
thú đối với việc học tiếng Anh cho các sinh viên đang học tại khoa.

3. Kết luận
Khoa Kinh tế - Du lịch (Đại học Quảng Nam) đã tham gia đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch từ khá sớm, cung cấp nhiều lao động cho ngành du lịch của tỉnh và các khu 
vực lân cận. Sinh viên của khoa ra trường đi làm nhiều vị trí khác nhau trong các doanh 
nghiệp du lịch, trong đó có cả vị trí quản lý. Tuy nhiên, kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên 
ngành Việt Nam học thuộc Khoa Kinh tế - Du lịch, Đại học Quảng Nam vẫn chưa được 
doanh nghiệp đánh giá cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. 
Sinh viên chưa tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với khách, một số sinh viên khi đi làm rồi 
mới nhận thức được vai trò của tiếng Anh và mới bắt đầu chú trọng cho việc học tiếng 
Anh nên đánh mất nhiều cơ hội việc làm tốt hơn. Vì vậy, với những giải pháp đề xuất ở 
trên, tác giả mong muốn phần nào đó cải thiện được năng lực tiếng Anh của sinh viên 
ngành Việt Nam học của Khoa Kinh tế - Du lịch, Đại học Quảng Nam để đáp ứng được 
nhu cầu xã hội, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh 
về việc làm cho sinh viên của khoa trên địa bàn và cả nước.
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SOLUTIONS TO IMPROVE FOREIGN LANGUAGE SKILLS FOR 
STUDENTS OF VIETNAMESE STUDIES,  ECONOMICS - TOURISM 

FACULTY, QUANG NAM UNIVERSITY

HO THI THANH LY
Quang Nam University

Abstract: Foreign language skills play a very important role in the tourism 
industry because it is one of the “key” factors affecting the quality of tourism products. 
Therefore, one of the recruitment standards of tourism enterprises is foreign language 
skills, preferably English. With the aim of creating more job opportunities for students 
after graduation, the Faculty of Economics - Tourism, Quang Nam University orients to 
train and foster tourism skills for Vietnamese students. However, in reality, the English 
skills of Vietnamese students are still quite limited and have not been appreciated by 
businesses. Most graduates often work in positions with little contact with foreign guests. 
Stemming from the above practical needs, the article analyzes the current situation of 
foreign language teaching and learning, and at the same time, finds out the subjective 
and objective factors affecting the foreign language skills of Vietnamese students (Quang 
Nam University). From those, the author proposes suitable solutions to overcome the 
above limitations. In order to ensure the objectivity of the research results, the author 
used many research methods such as quantitative analysis, in-depth interviews combined 
with assessments of tourism businesses using alumni of Vietnamese studies (Quang Nam 
University)

 Key words: student, Vietnamese Studies, foreign language skill, English, solution
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CÂY SƯA ĐỎ (DALBERGIA TONKINESIS PRAIN)

Trần Thị Phú1, Trương Bá Phong2, Đàm Thị Bích Hạnh2,
Trịnh Ngọc Thảo Vy2, Phan Hoàng Thái Bảo2, Nguyễn Thị Thu2

Tóm tắt: Sưa đỏ (Dalbergia tonkinesis Prain) là một loài thực vật thân gỗ thuộc 
chi Trắc (Dalbergia), họ Đậu (Fabaeace). Sưa đỏ được xếp vào nhóm IA trong Sách đỏ 
Việt Nam, là loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng và nghiếm cấm khai thác vì mục đích 
thương mại. Tuy nhiên, nhưng thông tin về đặc điểm cấu tạo giải phẫu của Cây sưa đỏ 
còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chúng tôi đã tiến hành thu mẫu thân, lá và bột thân 
của cây Sưa đỏ trồng tại tỉnh Đắk Lắk để làm tiêu bản mô học, tiến hành mô tả, phân tích 
và thảo luận về cấu tạo giải phẫu, đặc điểm của bột thân. Các kết quả của nghiên cứu 
của bài báo này làm rõ hơn về đặc điểm sinh học của loài Sưa đỏ cũng như góp phần 
vào việc nuôi trồng, khai thác và  bảo tồn loài thực vật quí hiếm này.

Từ khóa: Chi Trắc, giải phẫu, thân, lá, Sưa đỏ.
1. Mở đầu
Trong hệ thực vật, chi Trắc (Dalbergia) là một chi lớn thuộc họ Đậu (Fabaeace) với 

số loài phong phú, khoảng 304 loài đã được công bố. Chúng phân bố chủ yếu ở khu vực 
châu Á bao gồm các vùng Đông Nam Á và Tây Á. Ở Việt Nam hiện đã có 47 loài được 
mô tả [3], phân bố rải rác từ Bắc vào Nam [2, 4]. Nhiều loài trong số chúng được xếp vào 
nhóm cây gỗ quý và được đưa vào sách đỏ, nghiêm cấm khai thác (Sưa đỏ - Dalbergia 
tonkinensis Prain, Trắc gai – D. spinose Roxb.; Trắc mũi giáo – D. laceolaria L. f., Trắc 
Cam Bốt – D. cambodiana Pierre, Cẩm lai mật – D. dongnaiensis Pierre, Cẩm lai vú – D. 
mammosa Pierrr, Cẩm lai Bà Rịa – D. bariensis Pierre) [10]. Chi Trắc (Dalbergia) cũng 
là Chi có nhiều loài đã được sử dụng rộng rãi từ lâu trong y học cổ truyền ở nhiều nước 
để chữa nhiều loại (các) bệnh như: chảy máu cam, tiêu chảy, đau đầu, giang mai, ho, 
nhiễm trùng, gãy xương, hạ sốt, ghẻ lở, diệt giun sán, phong thấp, dạ dày, tim mạch, tiểu 
đường, huyết áp, chống viêm, kháng khuẩn, đãng trí, huyết áp, ... [1, 8].

 Cây Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis Prain) là loại cây gỗ lớn, cao 15-25 m, đường 
kính đạt 0,5-0,7 m, vỏ màu xám hay nâu xám, thịt vỏ nâu vàng, có mùi hơi tanh. Lá kép 
lông chim một lần lẻ, mọc cách, mang 7-17 lá chét hình trứng hay bầu dục, gốc tròn, 
đầu có mũi nhọn ngắn, mặt trên xanh thẫm, dưới xanh nhạt, khi non màu xanh lá mạ, 
dài 4-5 cm, rộng 2,5-3 cm. Lõi gỗ có màu đỏ khi già. Cây phân bố ở Lạng Sơn, Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Bình, Đắk Lắk…[1]. Sưa đỏ là loài hiếm gặp 
trong rừng tự nhiên, gỗ có giá trị kinh tế cao, có mùi thơm nên được ưa dùng làm đồ thủ 
công mỹ nghệ, đồ thờ cúng, được xếp vào nhóm sẽ nguy cấp (V) theo Sách Đỏ Việt Nam 

1 . TS., Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng
2 . ThS., Trường Đại học Tây Nguyên



34

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CÂY SƯA ĐỎ...

(Năm 2007) [10]. Được xếp vào nhóm IA, theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP thực vật rừng 
nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. 

Các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cho thấy các loài 
trong chi Dalbergia này chứa các flavonoids, isoflavonoids, chalcon, phenol,  một số ít 
terpen với các hoạt tính như : làm giảm đau, kháng viêm, kháng androgen, tim mạch, tiểu 
đường, huyết áp, chống dị ứng…[1, 7]. Đã có một số công trình nghiên cứu về cây Sưa 
đỏ (Dalbergia tonkinensis Prain) về mặt sinh học, phân tích ADN và thành phần hóa học 
[6, 9]. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đầy đủ và kỹ lưỡng về mặt thực 
vật (đặc biệt là đặc điểm giải phẫu) để tiêu chuẩn hóa loài cây quý này. Vì thế nghiên 
cứu cấu tạo giải phẫu của thân, lá và đặc điểm bột lõi thân của cây Sưa đỏ (Dalbergia 
tonkinensis Prain) là rất cần thiết.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Cây Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis Prain) được thu hái vào tháng 01 năm 2016 

tại Đắk Lắk. Tên cây do TS. Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giám 
định. Tiêu bản (C-561) được lưu tại phòng Hoạt chất sinh học-Viện Hóa học các hợp 
chất thiên nhiên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cấu tạo giải phẫu thân và lá
Làm tiêu bản giải phẫu của thân và lá bằng các phương pháp cắt trực tiếp, tẩy và 

nhuộm kép. 
Hoá chất sử dụng: dung dịch javen thương phẩm; dung dịch acid acetic 5%; dung 

dịch xanh methylene, dung dịch đỏ carmin.
Dụng cụ quang học: kính hiển vi màn hình kết nối camera Nikon EclipsCi
Làm tiêu bản tạm thời để quan sát cấu tạo thứ cấp của thân: Các lát cắt mỏng ngang 

qua phần thân bánh tẻ (phần cành có màu xám) được tẩy bằng dung dịch Javen, sau đó 
rửa sạch bằng nước, nhuộm kép, cuối cùng rửa sạch bằng nước rồi đem quan sát dưới 
kính hiển vi.

Làm tiêu bản tạm thời để quan sát cấu tạo giải phẫu của lá: Các lát cắt ngang qua 
phiến của lá bánh tẻ đem tẩy sạch bằng nước Javen, rửa sạch bằng nước, nhuộm kép, sau 
đó lại rửa sạch bằng nước rồi đem quan sát dưới kính hiển vi.

2.2.2. Đặc điểm bột lõi thân của cây
Dụng cụ quang học: Kính hiển vi màn hình kết nối camera Nikon NikonEclipsCi
Làm tiêu bản bằng phương pháp giọt ép.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Cấu tạo giải phẫu lá Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) 
Cấu tạo giải phẫu lá của cây Sưa đỏ gồm 2 phần: thịt lá và gân lá.
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3.1.1. Cấu tạo phần thịt lá: (hình 1)
Biểu bì trên (1): gồm một lớp tế bào hình chữ nhật, xếp sít nhau, mặt ngoài tẩm 

cutin - bắt màu xanh methylene. Phía ngoài cùng số tế bào biểu bì mọc kéo dài thành 
lông che chở có cấu tạo đa bào một dãi.

Hạ bì (2): gồm 1 – 2 lớp tế bào hình chữ nhật có kích thước lớn hơn tế bào biểu 
bì, có màu hồng nhạt.

Mô giậu (3): gồm 1 số lớp tế bào hình trụ xếp sít nhau, vuông góc với tế bào 
biểu bì.

Mô khuyết (4): gồm 1 số lớp tế bào đa giác, xếp thưa tạo ra những khoảng trống 
lớn.

Biểu bì dưới (5): cũng chỉ 
gồm 1 lớp tế bào hình chữ nhật có 
mặt ngoài được tẩm cutin (bắt màu 
xanh methylene) nhưng kích thước 
các tế bào nhỏ hơn so với biểu bì 
trên.

Tế bào thâu góp (6): là những 
tế bào nằm quanh các bó dẫn

Bó gỗ (7): có những tế bào 
hoá gỗ to có nhiệm vụ vận chuyển 
nước và muối khoáng

Bó libe (8): là những tế bào 
nhỏ hơn tế bào bó gỗ, có nhiệm vụ 
vận chuyển chất hữu cơ.

3.1.2. Cấu tạo phần gân chính (gân lớn nhất nằm giữa phiến): (hình 2)
Lông che chở (1); là những tế bào kéo dài thành một dải của biểu bì trên
Biểu bì trên (2): cấu tạo tương tự biểu bì trên của phần thịt lá, là lớp tế bào xít nhau 

không chừa khoảng hở gian bào.
Mô dày (3): gồm 5 – 6 lớp tế bào đa giác có vách dày, bắt màu hồng đậm.
Mô cứng (4): gồm nhiều lớp tế bào đa giác có vách thứ cấp dày và hóa gỗ, bắt màu 

xanh methylene đậm.
Mô mềm tủy: gồm 3 – 5 lớp tế bào có vách mỏng bắt màu xanh methylene nhạt 
Mô gỗ (5): xếp hình vòng cung, gồm nhiều bó gỗ xếp thành dãy xuyên tâm, phân 

hóa theo hướng ly tâm, bắt màu xanh methylene đậm hơn. Mỗi bó gỗ gồm có tiền mộc 
(gỗ trước) là những tế bào nhỏ ở phía trong và hậu mộc (gỗ sau) là những tế bào lớn ở 
phía ngoài; xen kẽ giữa các bó gỗ là những tế bào tia gỗ và mô mềm gỗ có kích thước 

Hình 1.  Phiến lá Sưa đỏ
(1.Biểu bì trên; 2. Hạ bì trên; 3. Mô giậu; 4. Mô 
khuyết; 5. Biểu bì dưới; 6. Tế bào thâu góp; 7. 

Bó gỗ; 8. Bó libe) 
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nhỏ hẹp bắt màu xanh methylene đậm.
Mô libe (6): xếp hình vòng cung phía ngoài (phía dưới) bó gỗ, gồm nhiều lớp tế 

bào có kích thước nhỏ bắt màu hồng đậm. Trong mô libe, những tế bào có kích thước lớn 
hơn là các tế bào ống sàng (tế bào ống rây), những tế bào có kích thước nhỏ là các tế bào 
của mô mềm libe và tia libe.

Mô cứng (7): gồm 5 – 6 lớp tế bào đa giác có kích thước nhỏ, chúng có vách thứ 
cấp dày và hóa gỗ, bắt màu xanh methylene đậm, ở phía dưới (bao ngoài) mô libe.

Mô dày dưới (8): gồm 1 hoặc vài lớp tế bào ở phía ngoài mô cứng (8)
Mô mềm (8): gồm nhiều lớp tế bào có kích thước lớn, không đều đặn, bắt màu 

hồng nhạt.
Hạ bì dưới: gồm 1 lớp tế bào hình chữ nhật có kích thước nhỏ, nằm sát với lớp biểu 

bì dưới, bắt màu hồng đậm.
Biểu bì dưới (10): gồm 1 lớp 

tế bào hình chữ nhật, có kích thước 
đều đặn, xếp sít nhau, mặt ngoài 
tẩm cutin.

 Ngoài ra các gân phụ 
chính là những bó dẫn nhỏ. Mỗi 
bó dẫn gồm có gỗ (7) và libe (8) 
xếp chồng chất lên nhau, gỗ ở trên 
(các tế bào có kích thước nhỏ bắt 
màu xanh methylene), libe ở dưới 
(các tế bào kích thước nhỏ bắt màu 
hồng). Xung quanh gỗ và libe là 
những tế bào thâu góp có kích 
thước lớn, bắt màu xanh methylen 
nhạt (6).

3.2. Cấu tạo giải phẫu thân cây Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis)
Thân, cành cây Sưa đỏ có dạng hình trụ. Cấu tạo giải phẫu của thân ở phần bánh tẻ 

gồm có 2 phần là mô che chở thứ cấp ở phía ngoài và hệ dẫn thứ cấp ở phía trong.
 3.2.1. Cấu tạo mô che chở thứ cấp
 Mô che chở thứ cấp gồm có các thành phần dưới đây theo thứ tự từ ngoài 

vào trong.
Lớp bần (1): nằm ngoài cùng, gồm 3 – 4 lớp tế bào chết có vách tẩm chất bần; các 

tế bào có dạng hình chữ nhật, kích thước đều đặn, xếp thành dãy xuyên tâm, bắt màu 
xanh đen.

Lớp vỏ: gồm nhiều lớp tế bào sống, có vách mỏng (là những tế bào mô mềm), 

Hình 2. Cấu tạo gân chính của lá cây sưa
(1.Lông che chở; 2.Biểu bì trên; 3.Mô dày trên; 4 
&7. Mô cứng; 5. Gỗ; 6. Libe; 8. Mô dày dưới; 9. 

Mô mềm; 10. Biểu bì dưới)
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kích thước không đều đặn, xếp lộn xộn, bắt màu hồng nhạt (3). Phần phía ngoài, sát 
với lớp bần là 1 vòng gồm những tế bào có chứa các tinh thể calcioxalat, bắt màu xanh 
methylene sậm (2). Phần phía trong, tiếp giáp với lớp mô libe của hệ dẫn, thỉnh thoảng 
có các dải sợi vỏ thật (mô cứng) là một đám lớn các tế bào có vách thứ cấp rất dày và hóa 
gỗ, khoang của các tế bào bị thu hẹp nhiều, chúng bắt màu xanh đậm (4). 

3.2.1. Cấu tạo hệ dẫn thứ cấp
Hệ dẫn thứ cấp gồm libe thứ cấp và gỗ thứ cấp
Libe (6): ở phía ngoài, tiếp giáp với lớp vỏ của của mô che chở thứ cấp, bắt màu 

hồng nhạt; gồm rất nhiều lớp tế bào sống có vách mỏng, kích thước nhỏ, xếp thành các 
dãy xuyên tâm. Thỉnh thoảng có các dải sợi libe (5) mô cứng xếp rải rác, là những đám 
nhỏ các tế bào có vách thứ cấp rất dày và hóa gỗ, khoang của tế bào rất hẹp, chúng bắt 
màu xanh đậm.

Mô gỗ: ở phía trong, bắt màu xanh đậm. Phần mô gỗ được hình thành năm trước 
nằm ở phía trong, có các mạch gỗ (mạch thông) với khoang tế bào nhỏ hơn do sự xâm 
nhập của các thể nút (là nhân và tế bào chất của các tế bào mô mềm bên cạnh di chuyển 
vào). Phần mô gỗ mới được hình thành nằm phía ngoài, có các mạch gỗ (8) với khoang 
rất lớn, đây là các mạch gỗ mới được hình thành chưa bị các thể nút xâm nhập vào nên 
thực hiện chức năng rất tốt. Xem kẽ giữa các mạch gỗ có các đám sợi gỗ (9) là những tập 
hợp của các nhóm tế bào có khoang gần như đã bị mất do có vách thứ cấp rất dày và bị 
hóa gỗ để thích nghi với chức năng nâng đỡ cho thân, chúng bắt màu xanh đậm và hầu 
như không nhìn thấy khoang tế bào của chúng. Bao quanh các mạch gỗ là những tế bào 
mô mềm gỗ có vách thứ cấp dày (10). Các dải tế bào nhỏ hẹp, xuyên tâm bắt màu xanh 
metylene đậm là các tia gỗ (12). 

Trong phần mô gỗ mới được hình thành cũng gồm có 2 phần rõ rệt. Phần phía 
trong được hình thành vào mùa mưa (mẫu thu tháng 01/ 2017 ở Đắk Lắk – giữa mùa khô 
của Tây Nguyên) nên các tế bào có kích thước lớn hơn; phần phía ngoài được hình thành 
trong mùa khô nên các tế bào có kích thước nhỏ hơn (ngoại trừ các mạch gỗ). 

Các mô phân sinh thứ cấp gồm tầng sinh bần (tượng tầng sube – nhu bì) và tầng 
sinh mạch (tượng tầng libe – gỗ)

Tầng sinh bần (11): không thấy rõ trên tiêu bản, chỉ còn thấy 1 lớp tế bào đứt đoạn 
với các tế bào có hình chữ nhật dẹp ở vị trí ranh giới giữa lớp bần và lớp vỏ. Có thể khi 
thu mẫu vào thời điểm giữa mùa khô thì tầng sinh bần đã ngừng hoạt động và đang bị 
thoái hóa; bởi tầng sinh bần ở các cây gỗ lớn thường hoạt động trong mùa có khí hậu 
thuận hợp, còn trong mùa không thuận hợp có điều kiện khí hậu khắc nghiệt chúng 
thường bị chết; vào mùa thuận hợp của năm tới sẽ hình thành ra tầng sinh bần mới hoạt 
động thay thế cho tầng sinh bần cũ. Vào thời điểm tầng sinh bần hoạt động mạnh rất dễ 
dàng quan sát thấy. 

Tầng sinh mạch (Tầng phát sinh libe gỗ) (7): chỉ gồm một lớp tế bào hình chữ nhật 
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Hình3. Cấu tạo giải phẫu thân cây sưa đỏ
(1. Bần, 2. Tinh thể calcioxalat hình khối, 3. Mô mềm, 4. Sợi gỗ, 5. Sợi libe, 6. Libe,

7, tầng phát sinh libe gỗ, 8. Mạch gỗ lớn, 9. Sợi gỗ, 10. Mô mềm gỗ, 11. Tầng sinh bần, 
12. Tia gỗ)

   Gỗ năm nay   Gỗ mùa khô
   Gỗ mùa mưa   Gỗ năm trước

nằm ở ranh giới giữa mô libe và mô gỗ. Các tế bào của tầng sinh mạch có vách mỏng nên 
bắt màu hồng; nó chính là lớp tế bào màu hồng tiếp giáp với các tế bào có màu xanh của 
mô gỗ, quan sát  thấy rất rõ trên tiêu bản.

Hình 4. Đặc điểm bột lõi thân
1,2. Hạt tinh bột; 3. Mạch điểm; 4.Sợi; 

5. Tinh thế calcioxalat hình khối; 6. Tế bào cứng; 
7. Mảnh mang màu.

3.3. Đặc điểm bột lõi 
thân

Bột lõi thân có màu 
nâu, không mùi, không vị. 
Soi và phân tích trên kính 
hiển vi thấy bột có các thành 
phần với các đặc điểm sau: 
hạt tinh bột đơn, hình tròn 
hoặc hình bẩu dục, kích 
thước khoảng 15 x 7µm 
(1,2). Các tinh thể calcioxalat 
có hình khối đa giác (5). Sợi 
gỗ dài, hẹp, đường kính sợi 
khoảng 7µm, rõ vách tế bào 
(4). Tế bào cứng (thạch bào) 
có hình khối chữ nhật, vách 
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tế bào rất dày, khoang tế bào hẹp, kích thước khoảng 65 x 20µm (6). Mảnh mạch điểm 
với nhiều mạch gỗ có vách dày, đường kính mạch gỗ khoảng 6µm, khoang của mạch có 
đường kính 1,5 - 2µm (3a, 3b). Các thể màu (7) tạo nên màu nâu của bột.

4. Kết luận
Chúng tôi nghiên cứu cấu tạo giải phẫu của lá cây Sưa đỏ gồm 2 phần: thịt lá và 

gân lá; Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của thân cây gồm mô che chở thứ cấp ở phía ngoài 
và hệ dẫn thứ cấp ở phía trong, bột lõi thân chúng tôi tiến hành đo kích thước hạt tinh bột 
hình dạng và kích thước thể calcioxalat.

Đặc điểm giải phẫu của lá, thân cũng như các đặc điểm bột lõi thân từ cây Sưa đỏ 
)Dalbergia tonkinensis Prain) được thu hái tại Đắk Lắk đã được nghiên cứu, mô tả và 
thảo luận, góp phần tiêu chuẩn hóa loài cây gỗ quý này.
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RESEARCH SOME ANATOMICAL CHARACTERISTICS 
(Dalbergia tonkinesis Prain)
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Abstract: Dalbergia tonkinesis Prain, a woody plant, belongs to the genus of 
Dalbergia, Fabaeace family. This species is classified in group IA of the Vietnam Red 
Book. Whereby, the species is an endangered plant and prohibited from exploitation 
for commercial purposes. However, knowledge on the anatomical characteristics of 
Dalbergia tonkinesis Prain has not been fully studied. In our study, we have collected 
stem, leaf and stem powder from Dalbergia tonkinesis Prain grown in Dak Lak province 
to analyze and describe the anatomical structures, characteristics of stem powder. These 
results are able to further clarify the biological characteristics of Dalbergia tonkinesis 
Prain as well as contribute to the cultivation, exploitation and conservation of this rare 
species.

Keywords:Dalbergia, Anatomy, Stem, Leaf, Dalbergia tonkinesis Prain
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SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Lê Thị Minh Phương1

Tóm tắt: Bắt đầu từ năm 2019, dịch bệnh COVID bùng phát và ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, khiến cho các trường phải chuyển đổi 
hình thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo việc dạy và học vẫn được diễn 
ra an toàn, hiệu quả. Trường đại học Hàng Hải Việt Nam cũng không nằm ngoài xu 
hướng trên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu về mức độ hiệu quả của việc 
học trực tuyến của sinh viên khoa Ngoại Ngữ trường đại học Hàng Hải Việt Nam trong 
thời kỳ dịch bệnh diễn ra. Tám tiêu chí đánh giá được đưa ra, gồm cả tiêu chí trực tiếp 
và gián tiếp. Sau đó, dựa trên các tiêu chí này, tác giả tiến hành khảo sát trên sinh viên 
để lấy ý kiến của họ về mức độ hiệu quả của việc học từ xa. Kết quả được đưa ra dựa 
trên việc tổng hợp các ý kiến khảo sát, từ đó rút ra kết luận và đưa ra gợi ý nhằm tăng 
cường chất lượng dạy và học trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra. 

Từ khoá: COVID -19, học trực tuyến, mức độ hiệu quả, khảo sát, tiêu chí đánh 
giá trực tiếp - gián tiếp

1. Mở đầu 
Covid-19 bắt đầu xuất hiện vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán và được tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) công bố là đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Trận đại dịch 
này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các lĩnh vực trên thế giới, từ kinh tế, chính 
trị đến y tế, giáo dục. Theo báo cáo của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2020 có 
hơn 70% người học trên thế giới bị ảnh hưởng do đóng cửa trường học và các trung tâm 
đào tạo. Để việc học không bị gián đoạn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho giảng viên và 
sinh viên, các trường học trên thế giới đã chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến, 
trong đó có Việt Nam. Trường đại học Hàng Hải Việt Nam cũng không phải một ngoại 
lệ. Đối mặt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, và theo chỉ đạo của Thủ tướng 
cũng như các bộ ngành liên quan, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã chuyển đổi từ 
phương pháp dạy học truyền thống trên giảng đường sang hình thức dạy học online. Đây 
là hình thức học không quá mới với giảng viên và sinh viên của trường nhưng cũng gặp 
khá nhiều khó khăn khi áp dụng đại trà trên diện rộng. Mặc dù rất nhiều nỗ lực được đưa 
ra để cải thiện chất lượng dạy và học online trên toàn trường nhưng vẫn còn rất nhiều 
lúng túng và thiếu đồng bộ giữa các khoa, các bộ môn, và mức độ hiệu quả của việc dạy 
và học online vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Trước tình hình đó, nghiên cứu này 
được thực hiện nhắm đánh giá mức độ hiệu quả của việc dạy và học online của sinh viên 
khoa Ngoại Ngữ trường đại học Hàng Hải Việt Nam, từ đó khuyến nghị đưa ra các giải 
pháp phù hợp nhằm tăng cường chất lượng dạy và học trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh 
bùng phát. 

1 ThS., Trường Đại học Hàng  hải Việt Nam
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2. Nội dung
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Với mục đích tìm hiểu mức độ hiệu quả của việc học online của sinh viên khoa 

Ngoại ngữ trường Đại học Hàng Hải, nghiên cứu được thực hiện qua ba giai đoạn. Giai 
đoạn 1, xem xét, đánh giá tình hình và liệt kê các tiêu chí đánh giá dựa trên những nghiên 
cứu trước đó. Giai đoạn 2, thiết kế bảng hỏi trên Google Form để tìm hiểu về nhận thức, 
quan điểm của sinh viên về việc dạy và học online cũng như lý do lựa chọn của họ. Giai 
đoạn 3, tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu để phân tích. 

Ở giai đoạn 2, công cụ bảng hỏi được thiết kế trên Google form được chia làm 
3 phần dành cho sinh viên hiện đang học tại Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Hàng Hải Việt 
Nam.

- Phần 1: Thu thập thông tin về đối tượng tham gia khảo sát với các thông tin cơ 
bản về giới tính, chuyên ngành, năm tham gia học tại trường, công cụ sử dụng cho việc 
học online.

- Phần 2: Bao gồm các câu hỏi về về các tiêu chí cụ thể như mức độ tương tác, sự 
tham gia học, trình độ … để người tham gia cung cấp quan điểm cá nhân. 

- Phần 3: Bao gồm các câu hỏi về mức độ hài lòng của sinh viên về chương trình 
học áp dụng biện pháp dạy trực tuyến, việc dạy và học online có đáp ứng được kỳ vọng 
của họ hay không và đưa ra các giải pháp gợi ý. 

2.1.1. Bối cảnh nghiên cứu
Khảo sát được thực hiện trong một kỳ dạy và học online, từ tháng 9/2021 đến 

tháng tháng 1/2022. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện trên 36 sinh viên khoa Ngôn 
ngữ Anh (NNA) và Tiếng Anh Thương Mại (TATM) của khoa Ngoại Ngữ độ tuổi từ 18 
đến 23. 

2.1.2. Thu thập dữ liệu 
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với hầu hết các câu hỏi khảo 

sát. Bảng hỏi được gửi cho sinh viên vào cuối kỳ I (tháng 1/2022) để sinh viên có cái 
nhìn tổng quát và thực tế nhất về việc học online. Bảng hỏi trên Google form được thiết 
kễ đơn giản, dể hiểu, dễ sử dụng trên tất cả các thiết bị điện tử, do đó có thể hoàn thành 
nhanh chóng, thuận tiện. Các câu hỏi được dựa trên tám tiêu chí, bao gồm cả những tiêu 
chí đánh giá trực tiếp và gián tiếp. Tác giả thêm câu hỏi mở cho mỗi câu hỏi để ngừơi 
tham gia phỏng vấn có cơ hội đưa ra quan điểm của mình. Câu hỏi cuối về mức độ hài 
lòng và các gợi ý, đề xuất (nếu có) để cải thiện chất lượng học online. 

2.1.3. Phân tích dữ liệu 
Bảng hỏi bao gồm 3 phần chính như đã trình bày ở trên. Phần 1 lấy thông tin cơ 

bản của người tham gia khảo sát, phần 2 về những khó khăn, mức độ tương tác, mức độ 
hiệu quả của việc học và phần cuối cùng về mức độ hài lòng cũng như những đóng góp 
của người học. 
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2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thông tin chung 
Khảo sát được tiến 

hành trên 36 sinh viên 
ngành NNA và ngành 
TATM có độ tuổi từ 18 đến 
23 bao gồm 8 sinh viên 
năm thứ nhất, 10 sinh viên 
năm thứ hai, 12 sinh viên 
năm thứ ba và 6 sinh viên 
năm thứ tư. Nhóm sinh 
viên năm thứ ba và thứ tư 
có nhiều kinh nghiệm trong việc học online nên đưa ra nhiều ý kiến hơn so với nhóm 
sinh viên năm nhất và năm hai. 

Hầu hết 35/36 sinh 
viên chiếm 97,2% sử dụng 
phầm mềm TranS để học 
online vì đây là công cụ 
chủ đạo của khoa Ngoại 
ngữ sử dụng trong giảng 
dạy và đã được mua bản 
quyền để sử dụng. Ngoài 
ra, Google Meet cũng là 
một công cụ khá phổ biến 
(52,8%) vì một số máy MacBooks không tương thích khi cài đặt phần mềm TranS. Phần 
mềm Zoom được sử dụng rộng rãi ở một số trường phổ thông và đại học trên Hà Nội 
nhưng không phổ biến ở trường đại học Hàng Hải, chiếm 33,3%. Ngoài ra là các phần 
mềm khác. 

Thiết bị điện tử là một trong những công cụ quan trọng nhất cho sinh viên trong 
quá trình học online. Do đó, vấn đề xảy ra với những thiết bị này đều ảnh hưởng không 
nhỏ đến mức độ hiệu quả của việc học từ xa. Khi tiến hành khảo sát về các thiết bị được 
sử dụng trong quá trình học, kết quả là laptop (77,8%) và điện thoại thông minh (72,2%) 
là phổ biển nhất. Hai thiết bị này phù hợp và thuận tiện nhất so với máy tính bàn khi quá 
cồng kềnh và không thuận tiện với đủ các chức năng cần thiết. 

2.2.2. Đánh giá mức độ hiệu quả của việc học online của sinh viên khoa Ngoại ngữ 
đại học Hàng Hải Việt Nam trong thời kỳ Covid – 19

Tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả 
Dựa trên những nghiên cứu trước đây về việc đánh giá mức độ hiệu quả của việc học 

online, trong đó cụ thể là các nghiên cứu của Gil (2008), Tessa et al. (2012), Pursuant to 

Biểu đồ 1. Ứng dụng/ phần mềm được sử dụng học online

Biểu đồ 2. Thiết bị điện tử được sử dụng để học online
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Nguyen (2015), Jaggar and 
Xu (2016), Agarwal and 
Dewan (2020), Gustiani 
(2020), Gelles et al. (2020), 
Hasan and Khan (2020)  
and Mahyoob (2021), tác 
giả đã tổng hợp các tiêu 
chí đánh giá và chia ra làm 
hai nhóm chính: tiêu chí 
đánh giá trực tiếp và gián 
tiếp. Đánh giá trực tiếp bao 
gồm mức độ thường xuyên 
tham gia lớp học, điểm số. 
Đánh giá gián tiếp bao gồm mức độ tương tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ/ bài tập/
bài thi, kiến thực tiếp thu được của sinh viên, mức độ linh hoạt, vấn đề về kỹ thuật, ứng 
dụng/ phần mềm học trực tuyến. 

Đánh giá các tiêu chí 
Mức độ tham gia thường xuyên 
Biểu đồ 4 thể hiện mức độ 

tham gia thường xuyên của sinh 
viên khi học online. Có thể thấy 
rằng, đa số (69,4%) sinh viên tham 
gia đầy đủ tất cả các buổi học, 
22,2% sinh viên tham gia hầu hết 
và chỉ có một số sinh viên không 
tham gia đầy đủ, dưới mức yêu 
cầu, chiếm 8,3%. So với phương 
pháp học truyền thống trên giảng 
đường, tình trạng sinh viên không tham gia học đầy đủ vẫn tiếp tục diễn ra. Rất nhiều 
sinh viên chỉ đăng nhập vào lớp chứ không tương tác hay tham gia vào các hoạt động 
của lớp học. Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên mở camera, tuy nhiên họ cũng không 
thể kiểm soát hết được mức độ tham gia lớp học của sinh viên bởi có những em lấy lý do 
trục trặc về thiết bị hoặc các lý do khác để trốn tránh.  

Đánh giá mức độ hài lòng
Một trong những yếu tố trực tiếp và rõ ràng nhất để đánh giá mức độ hiệu quả 

chương trình học là kết quả học tập của sinh viên. Để tìm hiểu về vấn đề này, tác giả đính 
kèm câu hỏi liên quan đến mức độ hài lòng của sinh viên với kết quả học tập và được 
thể hiện qua biều đồ 5. Nhìn chung, đa số (75%) sinh viên hài lòng với kết quả học tập 
thể hiện nỗ lực của họ trong quá trình học. Theo Navarro and Shoemaker (2000), bằng 

Biểu đồ 3. Khung tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của 
việc học trực tuyến

Biểu đồ 4. Mức độ tham gia thường xuyên
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cách tiến hành mô hình phân tích 
hệ thống, họ phát hiện kết quả học 
online của sinh viên học online 
tương tự hoặc cao hơn sinh học 
trực tiếp, không tính đến các yếu 
tố hoàn cảnh và mức độ hài lòng 
của sinh viên. Tuy nhiên, có 25% 
sinh viên không hài lòng với kết 
quả học online vì họ thấy cách tổ 
chức thi online không thoả đáng 
và họ dễ bị phân tán khi học online 
khiến kết quả không cao như mong đợi như khi học trực tiếp. 

Mức độ tương tác 
Tương tác là yếu tố rất quan 

trọng ảnh hưởng đến mức độ hiệu 
quả của việc học online, vì thế 
câu hỏi nghiên cứu đặt ra xuyên 
suốt trong quá trình nghiên cứu 
là: Sinh viên đánh giá như thế nào 
về mức độ tương tác giáo viên và 
sinh viên trong quá trình học và 
dạy trực tuyến. Để trả lời cho câu 
hỏi này, một thang đánh giá đã 
được thiết kế dựa trên năm mức độ: thấp, trung bình, khá cao, cao và rất cao. Biểu đồ 6 
thể hiện mức độ tương tác của sinh viên trong lớp học online. Có thể thấy đa số sinh viên 
không đánh giá cao mức độ tương tác khi học trực tuyến (55.6%), bởi họ cho rằng do 
hạn chế của phương thức truyền tải, giảng viên khó có thể kiểm soát và truyền tải được 
hết lượng kiến thức trong thời gian hạn chế. 16,7% sinh viên cho rằng mức độ tương tác 
trong lớp học trực tuyến thấp do chủ yếu là giao tiếp một chiều từ giáo viên. Sinh viên chỉ 
nói khi được yêu cầu trả lời, thậm chí đôi khi sinh viên còn không trả lời có thể do vấn đề 
kỹ thuật hoặc do sinh viên sao nhãng. Bên cạnh đó, tương tác giữa sinh viên – sinh viên 
cũng bị hạn chế. Không giống như lớp học truyền thống, sinh viên có thể thoải mái trao 
đổi, thảo luận và tương tác, ở lớp học trực tuyến, sinh viên gặp nhiều khó khăn khi trao 
đổi thậm chí cả khi được phân nhóm. Tuy nhiên, số sinh viên đánh giá mức độ tương tác 
trong lớp khá tốt, chiếm 27.8% từ khá cao cho đến rất cao. Để giải thích cho điều này, 
họ cho rằng giảng viên có những biện pháp nhằm tăng tương tác với sinh viên như khi 
đặt câu hỏi hoặc tổ chức lớp học, giảng viên có thể gọi bất kỳ sinh viên nào để trả lời. 
Nếu sinh viên nào không trả lời hoặc không có tín hiệu, sinh viên đó sẽ bị coi như vắng 
và không được điểm danh. Bên cạnh đó, một số sinh viên cho rằng họ có thể dễ dàng đặt 
câu hỏi và thảo luận với giáo viên khi mật microphone. Giảng viên có thể nghe rõ hơn 
và nhanh hơn so với lớp học truyền thống do đó họ sẽ nhận được câu trả lời nhanh hơn. 

Biều đồ 5. Mức độ hài lòng của sinh viên
 về đánh giá

Biểu đồ 6. Mức độ tương tác trong lớp học online
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Bài tập, kiểm tra đánh giá
Việc giao nhiệm vụ, bài 

tập và kiểm tra trong khi học trực 
tuyến được thực hiện theo nhiều 
cách khác nhau khiến câu hỏi về 
mức độ hiệu qủa về điều này được 
đưa ra. Câu trả lời thay đổi từ mức 
độ “không hiệu quả” đến “hiệu 
quả”. Nhìn chung, kết quả tích cực 
và tiêu cực khá cân bằng nhau. Số 
sinh viên coi việc học trực tuyến 
không hiệu quả chiếm 11.1% bởi 
họ cho rằng do hạn chế trong việc tổ chức thi online, một số giảng viên chọn phương 
pháp giao bài tập để hoàn thiện điểm đánh giá sinh viên. Tuy nhiên, quá nhiều bài tập 
khiến sinh viên bị qúa tải. Điều này không giúp cải thiện việc học của sinh viên và chất 
lượng của bài tập cũng không được đảm bảo, bên cạnh đó, thi trực tuyến cũng nhận được 
nhiều đánh giá tiêu cực do liên quan đến vấn đề gian lận trong thi cử. Giảng viên không 
thể hoàn toàn kiểm soát và giám sát sinh viên không sử dụng các thiết bị hỗ trợ trong khi 
thi. Tỉ lệ sinh viên đánh giá việc thực hiện kiểm tra và giao nhiệm vụ học tập khi học trực 
tuyến kém hiệu quả chiếm 33.3%. Giải thích cho điều này, sinh viên cho rằng một số 
bài tập và bài thi được thiết kế cho lớp học trực tiếp và không phù hợp với lớp học trực 
tuyến. Thêm vào đó, sinh viên cho rằng thuyết trình khi học trực tuyến không hiệu quả 
khi giảng viên chỉ đánh giá được nội dung chứ không thể kiểm soát được hết các yếu tố 
như cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp của người thuyết trình. Bên cạnh những ý kiến tiêu 
cực, 55.5% đồng ý việc thực hiện kiểm tra, đánh giá khi học trực tuyến là hiệu qủa và phù 
hợp với bối cảnh hiện tại. Sinh viên cũng cho rằng học trực tuyến yêu cầu tính tự học cao 
của người học nếu họ muốn đạt điểm cao. Sinh viên sẽ chủ động tìm những nguồn thông 
tin và tài liệu khác nhau để nắm vững hơn kiến thức và thực hành tính kỷ luật. 

Mức độ tiếp thu kiến thức 
Biểu đồ 8 thể hiện mức độ 

tiếp thu kiến thức của sinh viên 
khi học online. Có thể thấy rằng 
đa số sinh viên (61.6%) cảm thấy 
mức độ tiếp thu kiến thức ở mức 
vừa phải.  16.7% nói họ nhận được 
rất nhiều từ nội dung bài học, 
trong khi câu trả lời “không có 
gì” hoặc “rất ít” chiếm tỉ lệ bằng 
nhau 11.1%. Không có sinh viên 
nào nói rằng họ tiếp thu được toàn 

Biểu đồ 7. Đánh giá mức độ hiệu quả của việc giao 
bài tập và bài kiểm tra

Biểu đồ 8. Mức độ tiếp thu kiến thức
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bộ kiến thức được truyền tải. Lượng kiến thức sinh viên thu được phụ thuộc hai yếu tố, 
phương pháp truyền đạt của giáo viên và sự tập trung của sinh viên. Mặc dù giảng viên 
nhiệt tình giảng dạy nhưng cũng gặp phải nhiều hạn chế khi dạy trực tuyến. Giảng viên 
có thể sử dụng một số công cự như Words, Powerpoint hoặc video để giải thích nhưng 
đôi khi có những nội dung không thể minh hoạ hết được qua những công cụ này. Thêm 
vào đó, giảng viên cũng không thể kiểm soát hết được sự tập trung chú ý của sinh viên. 
Sinh viên dễ bị sao nhãng bởi các thiệt bị điện tử và mạng xã hội xung quanh và giáo viên 
không thể biết sinh viên đang làm gì với thiết bị của mình. Tuy nhiên giảng viên luôn cố 
gắng tăng sự tương tác với sinh viên thông qua việc đặt câu hỏi và thảo luận. 

Tính linh hoạt 
Hai phần ba số sinh viên 

được hỏi đều đánh giá cao tính 
linh hoạt, thuận tiện khi học 
online và đây cũng chính là ưu 
điểm lớn nhất của phương pháp 
học này. Số sinh viên cho rằng 
việc học trực tuyến “tương đối 
linh hoạt” chiếm 27.8%. So với 
phương pháp học truyền thống, 
học từ xa có rất nhiều ưu điểm về 
không gian và thời gian. Giảng viên có thể dễ dàng thay đổi lịch học đề phù hợp với nhu 
cầu của sinh viên. Sinh viên có thể tham gia lớp học ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến 
trường, điều này khiến họ cảm thấy thoải mái và thuận tiện, đặt biệt với những sinh viên 
ở xa, không phải mất thời gian và công sức để di chuyển đến trường. 

Vấn đề về kỹ thuật 
Những trục trặc về kỹ thuật 

như kết nối internet, thiết bị, 
nguồn điện … có thể gây cản trở 
cho việc dạy và học trực tuyến, 
nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng dạy và học.  Có thể nói, 
nếu có trục trặc về thiết bị và kỹ 
thuật thì hầu như việc học không 
thể diễn ra. Do đó, hơn một nửa 
số sinh viên đồng ý về tầm quan 
trọng của thiết bị và vấn đề kỹ thuật đối với việc học online. Số sinh viên cho rằng điều 
này tương đối ảnh hưởng đến việc dạy và học online chiếm 25% và ít ảnh hưởng chiếm 
16.7%. Có thể dễ dàng hiểu không có sinh viên nào chọn điều này không ảnh hưởng gì 
đến việc học từ xa bởi khi không có thiết bị hoặc đường truyền, sinh viên không thế kết 

Biểu đồ 9. Sinh viên đánh giá về mức độ linh hoạt 
của việc học online 

Biều đồ 10. Mức độ ảnh hưởng 
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nối với lớp học và giảng viên cũng không thể tiếp tục giảng dạy. Khi làm bài kiểm tra, 
nếu gặp trục trặc, sinh viên có thể phải thi lại hoặc bị huỷ kết qủa thi. Do đó, giảng viên 
và sinh viên phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng khi trục trặc về thiết bị hoặc kỹ thuật 
xảy ra. 

Mức độ hài lòng của sinh viên Ngoại ngữ khi học trực tuyến 
Sau khi đánh giá câc tiêu 

chí về mức độ hiệu quả của việc 
học trực tuyến, tác giả đưa ra 
câu hỏi tổng quát để tìm hiểu về 
mức độ hài lòng của sinh viên 
khi học online. Nhìn chung, đa 
số sinh viên đều hài lòng và khá 
hài lòng với việc học online. Số 
sinh viên không hài lòng và ít 
hài lòng chiếm gần một phần ba 
(27.8%) trên tổng số sinh viên được hỏi. Nguyên nhân chính liên quan đến sự thiếu tập 
trung, thiếu tương tác, trục trặc  kỹ thuật, kiểm tra đánh giá … gây ảnh hưởng đến kết quả 
học tập của sinh viên trong khi học trực tuyến. Mặc dù có một số bất cập trong quá trình 
học nêu trên, đa số sinh viên (72.3%) cảm thấy đây là biện pháp phù hợp trong thời kỳ 
dịch bệnh. Trong bối cảnh sinh viên không thể đến trường, việc học từ xa vẫn có những 
lợi ích và hiệu quả nhất đinh đối với sinh viên Ngoại ngữ cho đến nay. 

3. Kết luận 
Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ hiệu quả của việc học trực tuyến 

của sinh viên Ngoại ngữ trong thời kỳ dịch bệnh COVID – 19. Nghiên cứu sử dụng tiêu 
chí đánh giá trực tiếp và gián tiếp. Tiêu chí trực tiếp bao gồm mức độ tham gia thường 
xuyên, điểm số, tiêu chí gián tiếp bao gồm mức độ tương tác, bài tập, nhiệm vụ được 
giao, kiểm tra đánh giá, kiến thức thu được, mức độ linh hoạt, những vấn đề về kỹ thuật 
và ứng dụng trong học online. Thông qua phương pháp đánh giá định tính, có thể thấy 
rằng tỉ lệ sinh viên tham gia học trực tuyến khá thường xuyên, thể hiện tính kỷ luật và ý 
thức tự học của sinh viên trong khi học từ xa.  Tỉ lệ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ được 
giao và điểm số đánh giá tương đối công bằng, sát với trình độ thực tế của sinh viên. Tuy 
nhiên, giảng viên nên tăng cường mức độ tương tác với sinh viên trong qúa trình giảng 
dạy, điều mà chưa được sinh viên đánh giá cao. Ngoài ra, giáo viên cũng nên cân nhắc 
việc giao bài tập và nhiệm vụ phù hợp với phương pháp học mới để tăng tính hiệu quả và 
hứng thú cho sinh viên. Trong kiểm tra đánh giá, nhằm hạn chế tiêu cực và gian lận, giáo 
viên nên áp dụng ứng dụng phù hợp với loại hình thức kiểm tra (trắc nghiệm, tự luận, 
thuyết trình …) và nên áp dụng nhiều ứng dụng đồng thời để kiểm soát sinh viên tốt hơn 
trong quá trình kiểm tra. Mặc dù vẫn còn khá nhiều hạn chế trong việc dạy và học cũng 
như kiểm tra đánh giá trực tuyến, cả giáo viên và sinh viên vẫn đánh giá khá cao tính linh 

Biểu đồ 11. Mức độ hài lòng của sinh viên khi học 
trực tuyến
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hoạt và thuận tiện của phương pháp học mới này trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại và 
chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng nếu dịch bệnh vẫn diễn ra. 
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THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING 

OF VIETNAM MARITIME UNIVERSITY STUDENTS

LE THI MINH PHUONG
Vietnam Maritime University

 Abstract: Since the COVID-19 pandemic widespreads and affects seriously the 
education sector, the transition from traditional learning to online learning has been 
immediately applied in order to ensure continuity of teaching and learning activities. 
This paper aims to investigate the effectiveness of online learning on students of English 
Department (Vietnam Maritime University) during COVID-19 epidemic. Eight criteria 
used to assess the effectiveness of e-learning are divided into two groups, which are direct 
assessment and indirect assessment; then a conceptual framework of factors reflecting 
the effectiveness of online learning was built. A survey questionnaire was used to obtain 
students’ opinions regarding distance learning effectiveness. The findings are given 
according to the survey results, followed by the discussion of their practical situation 
during the pandemic. Finally, the conclusion is given to summerize and help enhance the 
teaching and learning quality at English Department. 

Keywords: online learning, COVID-19, effectiveness, survey, direct assessment 
and indirect assessment
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lê Thái Phượng1

Tóm tắt: Khung lý thuyết được xem là trung tâm của một công trình nghiên cứu 
khoa học bởi nó cụ thể hóa lý thuyết nền tảng thành nhân tố, biến số và các mối quan hệ 
mà nghiên cứu cần khám phá, kiểm định. Khung lý thuyết không chỉ là các khái niệm, vai 
trò mà phải bao gồm những mối quan hệ giữa các nhân tố, biến số. Mối quan hệ này có 
thể được diễn giải qua giả thuyết nghiên cứu, công thức toán học, mô hình nghiên cứu. 
Bằng việc phân tích khung lý thuyết ở một số nghiên cứu về ý định hành vi của người tiêu 
dùng, bài viết góp phần làm rõ các thành phần cấu thành khung lý thuyết trong nghiên 
cứu khoa học. Ngoài ra, bài viết mô phỏng quy trình xây dựng khung lý thuyết trong 
nghiên cứu khoa học với 4 bước: (1) lựa chọn trường phái lý thuyết cơ bản cho nghiên 
cứu; (2) trọng tâm hóa câu hỏi nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết; (3) định nghĩa rõ 
các nhân tố; (4) xác định mối quan hệ giả thuyết của các nhân tố.

Từ khóa: Lý thuyết, khung lý thuyết, trường phái lý thuyết, nhân tố.
1. Đặt vấn đề
Khung lý thuyết là một trong những nội dung cốt lõi của các công trình khoa học 

bởi nó giúp cho nhà nghiên cứu xác định được những khái niệm cần đo lường và những 
mối quan hệ cần khám phá, kiểm định; từ đó, phát triển tri thức mới cũng chính là những 
quy luật mới trong cuộc sống. Nguyễn Văn Thắng (2014) cho rằng khung lý thuyết gồm 
những lý thuyết, nhân tố/biến số, mối quan hệ giữa các nhân tố và được thể hiện dưới 
dạng mô hình, phương trình hoặc diễn giải. Trong khi đó, Bùi Thị Minh Hải (2021) xem 
khung lý thuyết chỉ gồm những lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Các bài viết 
học thuật về xây dựng khung lý thuyết hầu hết tiếp cận khung lý thuyết tương đồng với 
khái niệm của Nguyễn Văn Thắng. Chẳng hạn như xây dựng khung lý thuyết về động 
lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam, Hoàng Thị Hồng Lộc và cộng sự (2014) đã 
phân tích các lý thuyết và nghiên cứu nền tảng; từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu dựa 
trên mô hình gốc Tháp nhu cầu của Maslow (1943) và mô hình Tháp nhu cầu của người 
Trung Quốc, bao gồm 5 bậc nhu cầu theo trật tự từ thấp đến cao như sau: nhu cầu xã 
hội – nhu cầu sinh học – nhu cầu an toàn – nhu cầu được tôn trọng – nhu cầu tự thể hiện. 
Lê Ngọc Nương và cộng sự (2017) đã xây dụng khung lý thuyết về sự hài lòng trong 
công việc của người lao động tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái 
Nguyên. Qua tổng hợp các lý thuyết và mô hình nghiên cứu trước về sự hài lòng trong 
công việc, nhà nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 8 biến (sự hài lòng trong 
công việc của người lao động, thu nhập, điều kiện làm việc, phúc lợi, cơ hội đào tạo và 
thăng tiến, lãnh đạo, đồng nghiệp, sự phù hợp với chính sách, mục tiêu và văn hóa công 
ty) tương ứng với 7 giả thuyết trong mô hình. Đỗ Thị Hà Tú và cộng sự (2021) đã tổng 

1 . ThS., Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
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lược các lý thuyết qua thu thập các bài nghiên cứu dạng lý thuyết về ba khái niệm chính 
(vốn xã hội, sự hợp tác và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng), trên cơ sở đó đề xuất 
mô hình nghiên cứu gồm có 5 biến (vốn quan hệ, vốn cấu trúc, vốn nhận thức, sự hợp tác 
trong chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng) với 9 giả thuyết liên quan.

Như vậy, khung lý thuyết được hiểu và tiếp cận bởi nhiều nhà nghiên cứu theo các 
cách khác nhau nhưng đều có một vai trò chung là làm cơ sở cho việc xác lập góc nhìn lý 
thuyết của nghiên cứu, khám phá các nhân tố/biến số cho nghiên cứu và gợi mở các mối 
quan hệ. Trong bài viết này, tác giả xem khung lý thuyết là sự cụ thể hóa của lý thuyết 
nền tảng thành các nhân tố/biến số và các mối quan hệ cần khám phá. Qua các nghiên 
cứu về ý định hành vi, bài viết làm rõ các thành phần của khung lý thuyết và các bước 
xây dựng khung lý thuyết.

2. Các thành phần của khung lý thuyết
Khung lý thuyết gồm có 3 cấu phần chính là: (1) nhân tố mục tiêu, (2) nhân tố tác 

động và các nhân tố khác, (3) mối quan hệ giữa các nhân tố. Nhân tố mục tiêu là vấn 
đề trọng tâm của nghiên cứu, thường có vai trò là biến phụ thuộc hoặc biến trung gian. 
Nhân tố tác động và các nhân tố khác là những biến số trong mô hình nghiên cứu, có liên 
quan đến nhân tố mục tiêu hoặc liên quan đến nhau, có thể là biến độc lập, biến trung 
gian hoặc biến điều tiết. Mối quan hệ giữa các nhân tố thường được trình bày qua các 
giả thuyết và mô hình nghiên cứu, có thể là quan hệ tương quan, nhân quả, trung gian, 
điều tiết.

Để mô tả các thành phần của khung lý thuyết, bài viết đưa ra ví dụ 5 công trình 
nghiên cứu về ý định hành vi của các tác giả gồm: Phan Thành Hưng (2019), Nguyễn 
Hà Thanh Thảo (2020), Lê Dzu Nhật (2020), Bùi Thị Thanh Nhàn (2021), Nguyễn Thị 
Hạnh (2021) (Bảng 1).

Bảng 1. Một số ví dụ về cấu thành của khung lý thuyết

STT Nhân tố
mục tiêu Nhân tố tác động và các nhân tố khác Mối quan hệ giữa 

các nhân tố

1. Phan Thành Hưng (2019), Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người 
tiêu dùng thành thị Việt Nam

Ý định mua thực 
phẩm hữu cơ

- Thái độ với hành vi mua thực phẩm hữu cơ
- Chuẩn chủ quan 
- Nhận thực kiểm soát hành vi 
- Cảm nhận về giá 
- Niềm tin vào nhãn hiệu và chứng nhận
- Sự quan tâm tới môi trường
- Sự quan tâm tới sức khỏe
- Cảm nhận bản thân là người hiện đại, truyền thống

- Quan hệ nhân quả
- Quan hệ trung gian

2.
Nguyễn Hà Thanh Thảo (2020), Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống 
để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt 
Nam
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Ý định chọn chợ 
truyền thống để 
mua thực phẩm 
tươi sống

- Thái độ đối với hành vi lựa chọn chợ truyền thống
- Tính dễ sử dụng của chợ truyền thống
- Tính hữu ích của chợ truyền thống
- Cảm nhận bản thân là người hiện đại, truyền thống

- Quan hệ nhân quả
- Quan hệ trung gian

3. Lê Dzu Nhật (2020), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định mua xanh của giới 
trẻ Việt Nam (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội)

Ý định mua xanh

- Sự quan tâm đến môi trường
- Hành vi bảo vệ môi trường
- Thái độ đối với hành vi mua xanh
- Lòng tự trọng
- Sự lo ngại tử vong
- Nhận thức tử vong do ô nhiễm
- Trách nhiệm xã hội của bản thân
- Học hỏi từ nhóm tham khảo
- Học hỏi từ truyền thông
- Học hỏi từ diễn đàn và cộng đồng

- Quan hệ nhân quả
- Quan hệ trung gian

4. Bùi Thị Thanh Nhàn (2021), Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới ý định sử dụng dịch vụ spa 
của phụ nữ Việt Nam 

Ý định sử dụng 
dịch vụ spa

- Thái độ đối với dịch vụ spa 
- Chuẩn mực chủ quan 
- Nhận thức về kiểm soát hành vi 
- Sức khỏe tinh thần 
- Sự quan tâm tới hình ảnh bản thân

- Quan hệ nhân quả

5. Nguyễn Thị Hạnh (2021), Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng 
chai của người Việt Nam

Ý định mua trà 
xanh đóng chai 

- Nhận thức về chất lượng sản phẩm bên trong bao 
gói
- Màu sắc của bao gói
- Hình ảnh trên bao gói
- Kích cỡ bao gói
- Chất liệu bao gói
- Thông tin về sản phẩm

- Quan hệ nhân quả
- Quan hệ trung gian

3. Quy trình xây dựng khung lý thuyết
3.1. Lựa chọn TPLT cơ bản cho nghiên cứu
Để lựa chọn TPLT cho nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải lược khảo các TPLT liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu, đặc biệt là liên quan đến nhân tố mục tiêu của đề tài. Khi tổng kết được các 
TPLT, nhà nghiên cứu có thể lựa chọn một hoặc một vài TPLT cho nghiên cứu. TPLT được chọn 
nên phù hợp với nghiên cứu về đối tượng, nội dung và bối cảnh nghiên cứu, mang lại những góc 
nhìn mới và gợi mở các nhân tố hoặc các mối quan hệ.
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Trong 5 ví dụ mà tác giả đề cập ở bảng 2, các nhà nghiên cứu đề cập đến các lý 
thuyết liên quan gồm: Lý thuyết hành vi hợp lý (TRA), lý thuyết hành vi có kế hoạch 
(TPB), thuyết những giá trị (Values Theory), lý thuyết đạo đức Marketing tổng quát, mô 
hình EKB, mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), cảm nhận về bản thân, lý thuyết kiểm 
soát sợ hãi, lý thuyết học tập xã hội. Tuy nhiên, mỗi nhà nghiên có những cách luận giải 
khác nhau khi chọn TPLT cho nghiên cứu. Nguyễn Hà Thanh Thảo dựa trên mô hình 
chấp nhận công nghệ (TAM) (là sự kế thừa của lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) đã được 
sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng) và mở rộng thêm 
bằng việc thêm vào 2 nhân tố thuộc về niềm tin của người tiêu dùng là cảm nhận bản 
thân là người truyền thống và cảm nhận bản thân là người hiện đại để xem xét hành vi 
lựa chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống. Lê Dzu Nhật sử dụng tổng hợp 
2 lý thuyết là lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội để xem xét ý định 
mua xanh của giới trẻ Việt Nam. Trong số 5 đề tài liên quan đến ý định hành vi, chỉ có 
Lê Dzu Nhật phân tích và vận dụng hai lý thuyết này. Ngoài ra, theo tìm hiểu của tác giả, 
hai lý thuyết này chưa được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu nên việc áp dụng 2 lý 
thuyết này hứa hẹn mang lại những lý giải mới về vấn đề nghiên cứu. Nguyễn Thị Hạnh 
lựa chọn lý thuyết nền tảng là mô hình Engle – Kollatt – Blackwell và Lý thuyết hành 
vi có kế hoạch (TPB). Dựa trên mô hình EKB, nghiên cứu cho rằng người tiêu dùng sẽ 
tiếp nhận thông tin đầu vào thông qua yếu tố bao gói sản phẩm. Trên cơ sở thông tin tiếp 
nhận đó người tiêu dùng sẽ có những đánh giá, cảm nhận về chất lượng sản phẩm trong 
bao gói và dẫn đến ý định mua. Dựa trên Lý thuyết hành vi có kế hoạch, nghiên cứu đã 
đề xuất biến nhân khẩu học là biến kiểm soát  trong mô hình nghiên cứu gồm: Tuổi, thu 
nhập, nghề nghiệp, khu vực sống. Bùi Thị Thanh Nhàn và Phan Thành Hưng lựa chọn 
một TPLT là Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) vì tính phù hợp của lý thuyết với đối 
tượng và mục tiêu nghiên cứu.

Bảng 2. Ví dụ về lựa chọn TPLT cho nghiên cứu

STT TPLT Nội dung chính TPLT 
chọn

1. Phan Thành Hưng (2019), Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của 
người tiêu dùng thành thị Việt Nam

Lý thuyết hành vi 
có kế hoạch (TPB) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi. X

Thuyết những giá 
trị (Values Theory) 

Các giá trị có thể làm động lực và ảnh hưởng đến thái độ và 
hành vi: Tự định hướng, sự kích thích, tận hưởng, thành tựu, 
quyền lực, bảo vệ, tuân thủ giới hạn, truyền thống, tâm linh, 
sự nhân ái, chủ nghĩa bác ái

Lý thuyết đạo đức 
Marketing tổng quát

Hành vi đạo đức của con người chịu ảnh hưởng bởi sự phán 
xét của họ về đạo đức. Sự phán xét đạo đức lại phụ thuộc và 
đánh giá theo nhiệm vụ luận và đánh giá theo kết quả luận.
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2.
Nguyễn Hà Thanh Thảo (2020), Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống 
để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ 
Việt Nam.

Lý thuyết hành vi 
hợp lý (TRA) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan

Lý thuyết hành vi 
có kế hoạch (TPB) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi.

Mô hình chấp nhận 
công nghệ (TAM) 

Thái độ đối với việc sử dụng hệ thống chịu tác động bởi:
- Cảm nhận về hiệu quả của hệ thống
- Cảm nhận về sự dễ sử dụng của hệ thống

X

Cảm nhận về bản 
thân 

Khái niệm cảm nhận bản thân là người hiện đại và cảm nhận 
bản thân là người truyền thống X

3. Lê Dzu Nhật (2020), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định mua xanh của giới 
trẻ Việt Nam (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội)

Lý thuyết kiểm 
soát sợ hãi

Vấn đề liên quan đến cái chết nằm trong ý thức của con người, 
từ đó tạo ra tâm lý đề phòng để chống lại cái chết theo nhiều 
cách khác nhau. Nó được xử lý bằng cách né tránh các tổn 
thương trong cái chết vật lý hoặc đẩy nó và tương lai. 

X

Lý thuyết học tập 
xã hội

Ảnh hưởng của bên ngoài đối với hành vi của con người 
thông qua trung gian là các yếu tố nhận thức. X

4. Bùi Thị Thanh Nhàn (2021), Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới ý định sử dụng dịch vụ 
spa của phụ nữ Việt Nam.

Lý thuyết hành vi 
hợp lý (TRA) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan

Lý thuyết hành vi 
có kế hoạch (TPB) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi. X

5. Nguyễn Thị Hạnh (2021), Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng 
chai của người Việt Nam.

Mô hình EKB 
Quá trình ra quyết định bao gồm 5 giai đoạn: Nhận thức vấn 
đề, tìm kiếm phương án thay thế, đánh giá thay thế mua, hành 
vi mua, kết quả của hành vi mua.

X

Lý thuyết hành vi 
có kế hoạch (TPB) 

Ý định hành vi chịu tác động bởi: Thái độ đối với hành vi, 
chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi. X

3.2. Trọng tâm hóa câu hỏi nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết
Dựa trên TPLT cơ bản mà nghiên cứu lựa chọn, nhà nghiên cứu có thể hướng các 

câu hỏi nghiên cứu vào trọng tâm bằng cách lược bỏ những câu hỏi không đúng mục tiêu 
hoặc điều chỉnh câu hỏi nghiên cứu ban đầu. Việc trọng tâm hóa câu hỏi nghiên cứu giúp 
nhà nghiên cứu xác định được các nhân tố/biến số và gợi mở các mối quan hệ.

Trong 5 ví dụ mà tác giả đề cập ở bảng 1, các nhà nghiên cứu đã phát triển câu hỏi 
nghiên cứu dựa trên TPLT đã chọn và dựa trên các câu hỏi nghiên cứu, nhân tố được thể 
hiện (Bảng 2).
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Bảng 3. Ví dụ về việc trọng tâm hóa câu hỏi nghiên cứu

STT Câu hỏi ban đầu Câu hỏi dựa trên TPLT

1. Phan Thành Hưng (2019), Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người 
tiêu dùng thành thị Việt Nam

1. Trong bối cảnh Việt Nam, người tiêu dùng 
có quan điểm, nhận thức như thế nào về thực 
phẩm hữu cơ ?
2. Những yếu tố nào ảnh hưởng chính tới 
thái độ cũng như ý định mua thực phẩm hữu 
cơ của người tiêu dùng thành thị Việt Nam? 
Mức độ ảnh hưởng và chiều ảnh hưởng của 
các yếu tố này? Yếu tố nào mang tính chất 
mới, đặc thù riêng có của các nền kinh tế 
chuyển đổi, như Việt Nam, ảnh hưởng tới 
hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người 
tiêu dùng thành thị Việt Nam, trong bối cảnh 
thị trường thực phẩm hữu cơ mới phát triển 
như hiện nay ? 

1. Thái độ với hành vi, chuẩn chủ quan, nhận 
thức kiểm soát hành vi, cảm nhận về giá, niềm tin 
vào nhãn hiệu và chứng nhận có ảnh hưởng đến ý 
định mua thực phẩm hữu cơ không ?
2. Các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh hưởng đến 
ý định mua thực phẩm hữu cơ không ?

2. Nguyễn Hà Thanh Thảo (2020), Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để 
mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam

1. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến ý định 
chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm 
tươi sống của người tiêu dùng đô thị tại khu 
vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam ?
2. Mức độ tác động của các nhân tố đó đến ý 
định lựa chọn chợ truyền thống để mua thực 
phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị 
tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt 
Nam như thế nào ?
3. Có sự khác biệt về thái độ và ý định chọn 
chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi 
sống giữa các nhóm khách hàng (theo đặc 
điểm nhân khẩu học) tại khu vực duyên hải 
Nam Trung bộ Việt Nam ?

1. Thái độ đối với hành vi mua thực phẩm tươi 
sống ở chợ truyền thống tác động đến ý định 
chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi 
sống không ?
2. Cảm nhận về tính hữu ích và tính dễ tiếp cận, 
dễ sử dụng của chợ truyền thống có ảnh hưởng 
đến thái độ đối với hành vi mua thực phẩm tươi 
sống ở chợ truyền thống không ?
3. Cảm nhận bản thân là người truyền thống hay 
hiện đại có ảnh hưởng đến cảm nhận tính hữu ích, 
tính dễ tiếp cận và thái độ đối với hành vi mua 
thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống không ?
4. Các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh hưởng đến 
ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm 
tươi sống không ?

3. Lê Dzu Nhật (2020), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định mua xanh của giới trẻ 
Việt Nam (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội)

1. Có những yếu tố nào tiếp cận theo TMT 
và SLT tác động đến ý định mua xanh của 
giới trẻ Việt Nam ?
2. Chiều hướng và mức độ tác động của các 
yếu tố đó như thế nào đến ý định mua xanh 
của giới trẻ Việt Nam ?

1. Lòng tự trọng, sự lo ngại tử vong có ảnh hưởng 
đến sự quan tâm đến môi trường không ?
2. Nhận thức tử vong do ô nhiễm và trách nhiệm 
xã hội của bản thân có ảnh hưởng đến hành vi 
bảo vệ môi trường không ?



57

LÊ THÁI PHƯƠNG

3. Yếu tố liên quan đến tâm lý của giới trẻ 
hay các tác nhân môi trường bên ngoài tác 
động mạnh hơn đến ý định mua xanh của 
giới trẻ Việt Nam ?
4. Có sự khác biệt trong biến điều tiết (Thu 
nhập, giới tính, học vấn, trình độ) đến ý định 
mua xanh của giới trẻ Việt Nam ?

3. Sự quan tâm đến môi trường và hành vi bảo 
vệ môi trường có ảnh hưởng đến thái độ đối với 
hành vi mua xanh không ?
4. Học hỏi từ nhóm tham khảo, học hỏi từ truyền 
thông, học hỏi từ diễn đàn và cộng đồng có ảnh 
hưởng đến thái độ đối với hành vi mua xanh 
không ?
5. Thái độ đối với hành vi mua xanh có ảnh 
hưởng đến ý địch mua xanh không ? 
6. Các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh hưởng đến 
ý định mua xanh của giới trẻ không ?

4. Bùi Thị Thanh Nhàn (2021), Nghiên cứu một số yếu tố tác động tới ý định sử dụng dịch vụ spa 
của phụ nữ Việt Nam

1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ý dịnh 
sử dụng dịch vụ spa của phụ nữ Việt Nam? 
2. Mức độ ảnh hưởng và chiều hướng tác 
động của các yếu tố ảnh hưởng tới ý định 
sử dụng dịch vụ spa của phụ nữ Việt Nam 
như thế nào? 
3. Có hay không sự khác biệt về ý định sử 
dụng dịch vụ spa của phụ nữ Việt Nam theo 
đặc điểm nhân khẩu học?

1. Thái độ đối với dịch vụ spa, chuẩn mực chủ 
quan, nhận thức về kiểm soát hành vi, sức khỏe 
tinh thần, sự quan tâm tới hình ảnh bản thân có 
ảnh hưởng như thế nào đến ý định sử dụng dịch 
vụ spa không ?
2. Các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh hưởng như 
thế nào đến định sử dụng dịch vụ spa không ?

5. Nguyễn Thị Hạnh (2021), Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai 
của người Việt Nam

Các thuộc tính của bao gói có tác động đến ý 
định mua trà xanh đóng chai của người tiêu 
dùng Việt Nam thông qua nhân tố trung gian 
là nhận thức về chất lượng hay không? Nếu 
có thì chiều tác động và mức độ tác động 
như thế nào?

1. Các thuộc tính bao gói (màu sắc, hình ảnh, 
kích cỡ, chất liệu bao gói, thông tin sản phẩm) có 
ảnh hưởng đến nhận thức về chất lượng sản phẩm 
bên trong bao gói và ý định mua trà xanh đóng 
chai của người tiêu dùng không ?
2. Nhận thức về chất lượng sản phẩm bên trong 
bao gói có tác động đến ý định mua trà xanh đóng 
chai của người tiêu dùng không ?
3. Các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh hưởng đến 
ý định mua trà xanh đóng chai không ?

3.3. Định nghĩa rõ các nhân tố
Các nhân tố trong nghiên cứu cần được định nghĩa rõ ràng về nội dung và phạm 

vi, thể hiện được vai trò của nhân tố trong mô hình nghiên cứu và cách thức để đo lường 
nhân tố. Định nghĩa các nhân tố có thể khó khăn đối với nhà nghiên cứu khi chủ đề 
nghiên cứu có tính mới, chưa có nhiều công trình nghiên cứu liên quan. Khi đó, nghiên 
cứu có thể sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia để hỗ trợ cho việc định nghĩa 
nhân tố.

Với phạm vi bài viết này, tác giả sử dụng một trong năm ví dụ đã liệt kê ở bảng 1 để 
minh họa cho việc định nghĩa các nhân tố. Nghiên cứu của Bùi Thị Thanh Nhàn (2021) 
về một số yếu tố tác động tới ý định sử dụng dịch vụ spa của phụ nữ Việt Nam đã đưa ra 
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khái niệm của 6 nhân tố trong khung lý thuyết và vai trò của từng nhân tố (Bảng 4). Các 
nhân tố cũng được đo lường bởi các biến quan sát (Bảng 5).

Bảng 4. Các nhân tố trong nghiên cứu của Bùi Thị Thanh Nhàn (2021)

Nhân tố Khái niệm Vai trò

Ý định sử dụng dịch 
vụ spa

“là sự sẵn sàng của cá nhân trong việc mua (sử dụng) dịch 
vụ spa” Biến phụ thuộc

Thái độ đối với dịch 
vụ

“là cảm giác tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về việc thực 
hiện một hành vi nhất định” Biến độc lập

Chuẩn mực chủ quan “là nhận thức của con người về việc phải ứng xử thế nào 
cho phù hợp với yêu cầu xã hội” Biến độc lập

Nhận thức về kiểm 
soát hành vi 

“là nhận thức của cá nhân về sự thuận lợi hay khó khăn 
trong việc thực hiện một hành vi mong muốn nào đó” Biến độc lập

Sức khỏe tinh thần “là một khái niệm ám chỉ tình trạng tâm thần và cảm xúc 
tốt của mỗi cá nhân” Biến độc lập

Sự quan tâm tới hình 
ảnh bản thân

“là nhận thức của một người về bản thân mình, dựa trên 
kinh nghiệm của cuộc sống của họ hoặc về sự nội tâm hóa 
của các giác quan của người khác”

Biến độc lập

Nguồn: Bùi Thị Thanh Nhàn (2021)
Bảng 5. Thang đo các nhân tố trong nghiên cứu của Bùi Thị Thanh Nhàn (2021)

Nhân tố Thang đo

 Thái độ đối với dịch
 vụ spa (Myong Jae
)Lee, 2015

 Tôi rất thích mỗi khi tới spa
 Tôi tin rằng các dịch vụ ở spa sẽ đem lại kết quả tích cực
 Tôi bị kích thích bởi những kết quả tốt đẹp từ dịch vụ spa mang tới
Tôi tin rằng các dịch vụ ở spa mang lại lợi ích tốt cho tôi

 Chuẩn mực chủ quan
 (Myong Jae Lee,
)2015

 Những người bạn thân của tôi, những người thích sử dụng dịch vụ của spa rất
 khuyến khích tôi trải nghiệm dịch vụ tại đây
 Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thân của tôi nghĩ rằng tôi nên ghé thăm
 spa
 Những người đặc biệt đối với tôi sẽ chấp nhận nếu tôi sử dụng dịch vụ spa
Tôi ghé thăm spa chỉ vì những người quan trọng với tôi thích nó

 Nhận thức về kiểm
 soát hành vi (Myong
)Jae Lee, 2015

 Tôi tin rằng tôi có thể ghé thăm các spa mà không gặp bất kỳ khó khăn nào
 ((VD: tài chính, thời gian, sức khỏe
 Quyết định đến spa là hoàn toàn tùy thuộc vào tôi
 Tôi có thể quản lý mọi khó khăn khi sử dụng các dịch vụ spa (vd: tài chính,
 thời gian, sức khỏe) Tôi không gặp bất kỳ một rào cản nào liên quan nếu tôi
chọn ghé thăm một spa
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 Sức khỏe tinh thần
 (Soo Hyun Kim,
 Seung Hyun Kim,
 Chang Huh, Bonnie
)Knutson, 2010

 Tôi cho phép bản thân trải nghiệm đầy đủ các cảm xúc và tìm ra những cách
 để thể hiện chúng
 Tôi dễ dàng bày tỏ sự quan tâm, tình cảm với những người tôi quan tâm
Tôi cảm thấy giảm căng thẳng khi sử dụng các dịch vụ spa

 Sự quan tâm tới hình
 ảnh bản thân (Mai
 Khương Ngọc và cộng
)sự, 2016

 Tôi xây dựng cho mình một hình ảnh ấn tượng khi xuất hiện trước đám đông
 Tôi là một người tự tin
 Tôi muốn có một phong cách đặc biệt
 Tôi là người hợp mốt
 Tôi là người năng động
 Tôi rất quan tâm đến diện mạo bên ngoài của mình
 Tôi luôn muốn cải thiện hình ảnh bản thân trong mắt người khác
Tôi thường thích thử nhiều loại sản phẩm mới

 Ý định sử dụng dịch
 vụ spa (Myong Jae
)Lee, 2015

 Trong tương lai, tôi dự định sẽ đi spa thường xuyên
 Trong một khoảng thời gian ngắn tới, tôi thích tìm đến spa Trong một khoảng
 thời gian ngắn tới, tôi sẽ lên kế hoạch đến spa
Tôi tin rằng tôi sẽ tận hưởng các dịch vụ spa trong tương lai

Nguồn: Bùi Thị Thanh Nhàn (2021)
3.4. Xác định mối quan hệ giả thuyết của các nhân tố
Dựa trên TPLT đã chọn, đôi khi là tham khảo và vận dụng thêm một số nghiên 

cứu khác liên quan đến đề tài hoặc luận giải thêm về đối tượng, bối cảnh nghiên cứu, 
nhà nghiên cứu đưa ra những giả thuyết nghiên cứu liên quan đến các nhân tố. Sau đó, 
mối quan hệ giữa các nhân tố được trình bày ở dạng sơ đồ, công thức toán học hoặc diễn 
giải. Hiện nay, sơ đồ (mô hình) là dạng trình bày được các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều 
bởi tính trực quan và khả năng thể hiện đầy đủ các mối quan hệ một cách súc tích nhất.

Cả 5 nghiên cứu mà tác giả sử dụng để minh họa cho quy trình xây dựng khung lý 
thuyết đều lựa chọn mô hình làm cách thể biểu diễn mối quan hệ của các nhân tố. Nghiên 
cứu về những yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng 
thành thị Việt Nam của Phan Thành Hưng (2019) đã xác định được 8 giả thuyết, trong đó 
có hai mối quan hệ trong mô hình là quan hệ nhân quả và quan hệ trung gian (Hình 2).

Hình 2. Mô hình nghiên cứu của Phan Thành Hưng (2019)
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4. Kết luận
Khung lý thuyết là công cụ giúp nhà nghiên cứu xác định được góc nhìn lý thuyết 

của nghiên cứu cũng như các nhân tố/biến số và các mối quan hệ mà nghiên cứu cần 
khám phá, kiểm định. Bài viết đã giới thiệu các cách hiểu về khung lý thuyết trong nghiên 
cứu khoa học và phân tích một số khung lý thuyết về ý định hành vi của người tiêu dùng. 
Khung lý thuyết gồm có 3 thành tố chính là các nhân tố/biến số mục tiêu, các nhân tố tác 
động và nhân tố khác, mối quan hệ giữa các nhân tố. Để xây dựng được khung lý thuyết 
thì nhà nghiên cứu cầu phải lựa chọn TPLT cơ bản cho nghiên cứu, sau đó trọng tâm hóa 
câu hỏi nghiên cứu dựa trên TPLT đã chọn, định nghĩa các nhân tố, cuối cùng là xác định 
mối quan hệ giả thuyết giữa các nhân tố và thể hiện các mối quan hệ bằng cách diễn giải, 
mô hình hóa hoặc sử dụng công thức toán học. Bằng việc mô phỏng quá trình xây dựng 
khung lý thuyết qua các nghiên cứu về ý định hành vi, tác giả kỳ vọng người đọc hiểu 
rõ hơn về khung lý thuyết và có thể xây dựng được khung lý thuyết vững chắc cho các 
công trình nghiên cứu của mình.
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BUILDING THEORY FRAMEWORK IN SCIENTIFIC RESEARCH

LE THAI PHUONG
Da Nang Architecture University

Abstract: The theoretical framework is considered the center of of a scientific 
article because it concretizes the basic theory into factors, variables and relationships that 
research needs to explore and test. The theoretical framework includes not only concepts 
and roles, but also relationships between factors and  variables. This relationship can 
be explained through research hypothesis, mathematical formula, research model. By 
analyzing the theoretical framework in the studies on consumer behavioral intentions, 
the study clarifies the components constituting the theoretical framework in scientific 
research. In addition, the article simulates the process of building a theoretical framework 
in scientific research with 4 steps: (1) selecting a basic theories for research; (2) focus the 
research question on the theoretical basis; (3) clearly define the factors; (4) determine 
the hypothetical relationship of the factors.

Key words:Theory, Theoretical framework, school of theory, factor
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ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU ĐỦ CHO ĐIỂM CỰC TIỂU TOÀN 
CỤC CỦA BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ RÀNG BUỘC TỔNG 

QUÁT TRONG KHÔNG GIAN HỮU HẠN CHIỀU
Võ Văn Minh 1, Trần Văn Sự2 

Tóm tắt:  Mục đích của chúng tôi trong bài báo này là sử dụng khái niệm tập ảnh 
với lớp hàm tách được yếu chính quy để thiết lập điều kiện đủ cho điểm cực tiểu toàn cục 
của bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát trong không gian hữu hạn chiều. Chúng tôi 
cũng so sánh các kết quả chính đạt được trong bài báo và chỉ ra hai kết quả cuối cùng 
là tương đương. Kết quả thu được là cơ sở để nghiên cứu lý thuyết đối ngẫu Langrange. 

Từ khóa: Điều kiện tối ưu đủ; Bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát; Điểm cực 
tiểu toàn cục; Tập ảnh; Lớp hàm tách được yếu chính quy. 

1.  Mở đầu
Bài toán cực trị trong giải tích cổ điển đã được quan tâm nghiên cứu rất lâu. Tuy 

vậy, bài toán này đến này vẫn còn hấp dẫn đối với những người làm toán trong lĩnh vực 
tối ưu hóa. Tính hấp dẫn của bài toán thể hiện thông qua việc mở rộng nó dưới dạng 
phân tích ảnh (hay tập ảnh), làm cơ sở để đưa ra điều kiện cần và điều kiện đủ tối ưu 
cho nghiệm cực tiểu toàn cục đối với một lớp các bài toán phức tạp hơn, nhiều biến hơn 
cần xử lý hơn. Vai trò của lý thuyết đối ngẫu trong nghiên cứu bài toán cực trị có ràng 
buộc tổng quát dựa trên ý tưởng phân tích ảnh đó là chúng ta không cần đi tìm mô hình 
đối ngẫu cho bài toán ban đầu, mà bản thân kết quả thu được về tính cần và tính đủ cho 
nghiệm cũng đã bao trùm nội hàm đối ngẫu trong đó (xem [1,2,3,4,5,6] và các tài liệu 
tham khảo trong đó). Để ý, ngoài kỹ thuật phân tích ảnh, nếu chúng ta sử dụng kỹ thuật 
khác để nghiên cứu bài toán cực trị thì công việc ứng dụng cuối cùng của nhà toán học 
là bắt buộc họ phải đi xây dựng mô hình đối ngẫu kiểu Mond-Wei, Wofe và nhiều kiểu 
khác cho bài toán cực trị để kiểm định lại kết quả tối ưu xác định ban đầu. 

Để nghiên cứu điều kiện tối ưu đủ cho bài toán cực trị trên bằng kỹ thuật xử lý ảnh, 
chúng tôi đầu tiên xây dựng các mô hình đối ngẫu liên kết với bài toán ban đầu, sau đó 
đề xuất xây dựng tập ảnh trên cơ sở các hàm tách được yếu chính quy. Với phương pháp 
nghiên cứu này, chúng tôi thu được các điều kiện tối ưu đủ cho điểm cực tiểu toàn cục 
của bài toán cực tiểu có ràng buộc tổng quát. Tính mạnh yếu và sự tương đương trong 
các phát biểu về các điều kiện đủ cho nghiệm toàn cục cũng được chúng tôi bàn luận đến 
trong bài báo này. Tính mới trong bài báo thể hiện qua tập chấp nhận được K của bài toán 
cực trị được xem xét bao gồm cả ràng buộc đẳng thức, trong khi tác giả Moldovan và 
Pellegrini [2,3] nghiên cứu bài toán cực trị chỉ với ràng buộc tập và bất đẳng thức (không 
có ràng buộc đẳng thức). Gần đây nhất, tác giả Boualam và Roubi [6] đề xuất mô hình 

1  ThS., Trường Đại học Quảng Nam

2  ThS., Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
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đối ngẫu mới dạng Langrange tăng cường cho bài toán quy hoạch thương dạng min-max 
không lồi. Kết quả về tính tối ưu dạng đối ngẫu Lagrange cho bài toán quy hoạch thương 
trong [6] rất khác và không quy về được kết quả của chúng tôi ở Tiểu mục 3.   

 Kết quả đạt được chúng tôi trong bài báo sẽ là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu 
các định lý về đối ngẫu Lagrange có ảnh không ràng buộc trong thời gian tới và theo như 
sự hiểu biết của chúng tôi, đây là chủ đề khá thú vị đang được nhiều nhà toán học trong 
nước và quốc tế quan tâm nghiên cứu gần đây.    

 2.  Mô hình đối ngẫu cho bài toán cực trị 
Ký hiệu Rn là một không gian Euclide n-chiều và C là tập con khác rỗng tùy ý 

trong không gian này. Nón orthan không âm của không gian Rn được ký hiệu bởi  

{ }1( ,..., ) : 0, 1, .n n
n iR x x x R x i n+ = = ∈ ≥ =

Nón orthan dương của không gian Rn được ký hiệu bởi  

{ }1( ,..., ) : 0, 1, .n n
n iR x x x R x i n++ = = ∈ > =

Cho ánh xạ : .mR R Rϕ × →   Nhắc lại rằng, tập mức dương của ánh xạ ϕ  có 
dạng

( ) ( ){ }0 , : , 0 .mlev u v R R u vϕ ϕ> = ∈ × >
Tập mức không dương của ánh xạ ϕ  có dạng

( ) ( ){ }0 , : , 0 .mlev u v R R u vϕ ϕ≤ = ∈ × ≤
Tiếp theo chúng tôi xét các ánh xạ 

: , : , :m pf C R g C R h C R→ → → . 
Khi đó bài toán cực trị tổng quát có ràng buộc nón và đẳng thức được mô tả dưới 

dạng sau: 
 ( ) ( ) ( ){ }: min , : : , 0 .mf f x x K x C g x R h x↓

+= ∈ = ∈ ∈ =    (2.1) 

Ký hiệu { } ( )  ( ) ( ) ( )( ), 0,0,...,0 , , , .m p
p pD R O O R g x g x h x x C+= × = ∈ = ∈   

 Khi đó tập chấp nhận được cho bài toán (2.1) có dạng  ( ){ }: : .K x C g x D= ∈ ∈  
Nón cực của D là D+, được xác định bởi 

{ }: : , 0 .m pD R d d Dδ δ+ += ∈ ≥ ∀ ∈
 Bài toán đối ngẫu của bài toán (2.1) được mô tả dưới dạng sau:

     
( )  ( )sup inf , .

x CD
f x g x

λ
λ

+ ∈∈

 −                     (2.2)

 Do tính đối xứng, bài toán (2.1) liên kết với bài toán sau

      ( )  ( )inf sup , .
x C D

f x g x
λ

λ
+∈ ∈

 −                    (2.3)

 Hiển nhiên ta luôn có
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( )  ( ) ( )  ( )sup inf , inf sup , .

x C x CD D
f x g x f x g x

λ λ
λ λ

+ +∈ ∈∈ ∈

   − ≤ −     
  (2.4)

 Sự khác biệt giữa vế trái và vế phải của (2.4) được gọi là khoảng cách đối ngẫu.  
Đối ngẫu của bài toán (2.2) có thể nhận được bằng cách đặt bài toán (2.2) dưới dạng bài 
toán (2.3), cụ thể:

( )  ( )inf sup , .
D x C

f x g x
λ

λ
+∈ ∈

 − − + 

Lúc này đối ngẫu của bài toán (2.2) sẽ trùng với bài toán (2.3)  bởi vì

 ( )  ( ) ( )  ( )sup inf , inf sup , .
x CDx C D

f x g x f x g x
λ λ

λ λ
+ +∈∈∈ ∈

   − − + = −     

Định nghĩa 2.1:  Xét với tùy ý .x K∈  Tập  

 ( ) ( ) ( )  ( ){ }: , : , ,m
xK u v R R u f x f x v g x x C= ∈ × = − = ∈

 được gọi là ảnh của C thông qua ánh xạ : ,m
xA C R R→ ×  cho bởi  

( ) ( ) ( ) ( )( ): , , .xA x f x f x g x x C= − ∈

Định nghĩa 2.2: Xét một tập các tham số  và lớp các hàm : ,mw R R R× ×Γ→  
cho bởi 

   ( ) ( )w , ; w ; , ,u v u vγ γ γ= + ∈Γ  (2.5)
ở đây : ,mw R R×Γ→  cho bởi 

       ( ) ( )0 : w ; w ; .mv R v vα αγ α γ α γ γ∀ ∈ ∀ ∈Γ ∀ ≥ ∃ ∈Γ =   (2.6)
Các hàm của (2.5) được gọi là các hàm tách được yếu chính quy nếu 

 ( )0w .,.; .lev R D
γ

γ> ++
∈Γ

= ×


3. Điều kiện tối ưu đủ cho bài toán cực trị  
Sử dụng công cụ chính là khái niệm lớp hàm tách được yếu chính quy trong không 

gian hữu hạn chiều và khái niệm tập ảnh của một tập thông qua một ánh xạ cho trước, 
một số điều kiện tối ưu đủ cho điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1) được 
cung cấp. 

Định lý 3.1 (Điều kiện cần và đủ): Điểm x K∈  là nghiệm hữu hiệu toàn cục của 
bài toán cực trị (2.1) nếu và chỉ nếu 

    ( ) .xK R D φ++∩ × =  (3.1)
Chứng minh: Giả sử x K∈  là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1), 

nghĩa là ( ) ( )f x f x≥  với mọi .x K∈  Theo định nghĩa nón D ta có: 

     ( ) , .g x D x C∈ ∈
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Với tùy ý cặp điểm ( ), xu v K∈   ta suy ra ( ) ( ) 0u f x f x= − ≤  hay  .u R++∉   
Do đó ( ),u v R D++∉ × ,  tức là quan hệ (3.1) đúng.

 Ngược lại, ta coi quan hệ (3.1) đúng. Nếu điểm x K∈  không là nghiệm hữu hiệu 
toàn cục của bài toán cực trị (2.1), nghĩa là tồn tại 0x K∈  sao cho ( ) ( )0f x f x< .   

 Ta có theo định nghĩa rằng ( ) ( )  ( )0 0 0, , .u f x f x R v g x D x C++= − ∈ = ∈ ∈  
Vậy là (3.1) không được thỏa mãn và định lý được chứng minh xong.

 Định lý 3.2 (Điều kiện đủ):  Cho điểm x K∈ , một tập các tham số Γ và một lớp 
các hàm trong (2.5) tách yếu chính quy.  Nếu tồn tại γ ∈Γ  sao cho 

   ( ) ( )w ; 0, , ,xu v u v Kγ+ ≤ ∀ ∈  (3.2)

 thì điểm x K∈  là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1)

Chứng minh: Giả sử điểm .x K∈  Theo định nghĩa lớp các hàm trong (2.5) tách 
được yếu chính quy, ta suy ra 

( )0w .,.; ,lev R D
γ

γ> ++
∈Γ

= ×


 nghĩa là
    R D++ × ⊆ ( )0w .,.; .lev γ>        (3.3)
 Lấy tùy ý cặp ( ), xu v K∈ ,  nó kéo theo từ (3.2) và (2.5) rằng 

    ( ) ( )w , ; w ; 0,u v u vγ γ= + ≤      

 tức là ( ) ( )0, w .,.; .u v lev γ≤∈  Do đó,     

     ( )0w .,.; .xK lev γ≤⊆         (3.4)
 Chú ý rằng

   ( ) ( )0 0w .,.; w .,.; .lev levγ γ φ> ≤∩ =         (3.5)
 Kết hợp (3.3), (3.4) và (3.5) chúng ta đi đến kết luận sau
         ( ) ,xK R D φ++∩ × =
 nghĩa là (3.1) trong Định lý 3.1 được thỏa mãn. Do đó điểm x K∈ là một điểm 

cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1) và ta kết thúc chứng minh.
 Nhận xét 3.1:  Điều kiện đủ trong phát biểu cho Định lý 3.2 là mạnh hơn điều 

kiện đủ phát biểu trong Định lý 3.1.  
 Định lí 3.3 (Điều kiện đủ):  Cho điểm ,x K∈  một tập các tham số Γ và một lớp 

các hàm trong (2.5) tách yếu chính quy. Khi đó, nếu 

   
( )

( )
,

min sup w ; 0,
xu v K

u v
γ

γ
∈Γ ∈

 +  =   (3.6)

 thì điểm x K∈  là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1).
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 Chứng minh: Giả sử điểm x K∈ và điều kiện (3.6) được thỏa mãn. Từ đây ta suy 
ra tồn tại γ ∈Γ  sao cho 

    
( )

( )
,
sup w ; 0

xu v K
u v γ

∈

 + =  .

Theo định nghĩa supremum ta có:

( )
( )

( ) ( )
,

w ; sup w ; , , ,
x

x
u v K

u v u v u v Kγ γ
∈

 + ≤ + ∀ ∈    hay

( ) ( )w ; 0, , ,xu v u v Kγ+ ≤ ∀ ∈

nghĩa là bất đẳng thức (3.2) trong Định lý 3.2 được thỏa mãn. Do đó x K∈  là một 
nghiệm hữu hiệu toàn cục của bài toán cực trị (2.1). Suy ra điều phải chứng minh.

Nhận xét 3.2: Điều kiện đủ phát biểu cho Định lý 3.3 là tương đương với điều kiện 
đủ phát biểu trong Định lý 3.2.

Thật vậy, ta giả sử điểu kiện đủ phát biểu trong Định lý 3.2 được thỏa mãn, nghĩa 
là (3.2) đúng. Ta kiểm tra điều kiện (3.6) được thỏa mãn. Trong biểu thức (3.2) ta lấy 
γ γ= ∈Γ  sao cho:

( ) ( )w ; 0, , ,xu v u v Kγ+ ≤ ∀ ∈
 suy ra 

( )
( )

,
sup w ; 0.

xu v K
u v γ

∈

 + ≤ 
Hệ quả         
              

( )
( )

,
min sup w ; 0.

xu v K
u v

γ
γ

∈Γ ∈
 +  ≤       (3.7)

 Xét ảnh của điểm x  thông qua ánh xạ ảnh xA :  ( ) ( )0, .xA x u v D= = ∈  Theo 
định nghĩa ta có 
 ( ) ( )w ; w ; 0, ,u v vγ γ γ+ = ≥ ∀ ∈Γ

 Do đó 

          ( )
( )

,
sup w ; 0 .

xu v K
u v γ γ

∈
 +  ≥ ∀ ∈Γ 

 Dễ thấy         
         

( )
( )

,
min sup w ; 0.

xu v K
u v

γ
γ

∈Γ ∈
 +  ≥      (3.8)

 Kết hợp (3.7) và (3.8) ta được (3.6), điều phải chứng minh.
 Định lí 3.4 (Điều kiện đủ):  Cho điểm ,x K∈  một tập các tham số Γ và một lớp 

các hàm trong (2.5) tách được yếu chính quy. Khi đó, nếu 

   ( )  ( )( ) ( )max inf w ; ,
x C

f x g x f x
γ

γ
∈∈Γ
 − =          (3.9)

 thì điểm x K∈  là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1).
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Chứng minh:  Áp dụng Định lý 3.3,  ta chứng minh sự tương đương ( ) ( )3.9 3.6⇔  

là đủ. Thật vậy ta có:  
Điều phải chứng minh.
Hệ quả 3.1: Cho điểm ,x K∈  một tập các tham số Γ và một lớp các hàm trong 

(2.5) tách được yếu chính quy. Khi đó, nếu 

  ( )  ( ) ( )max inf , ,
x C

f x g x f x
γ

γ
∈∈Γ
 − =   (3.10)

thì điểm x K∈  là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1).
Chứng minh:  Xét ánh xạ : ,mw R R×Γ→  cho bởi  

  ( ) ( )w ; , , .mv v v Rγ γ γ= ∀ ∈ ×Γ

Khi đó điều kiện (2.6) được thỏa mãn bởi vì  

( ) ( )0 : w ; ; ; w ; .mv R v v v vα αγ α γ αγ α γ α γ αγ γ∀ ∈ ∀ ∈Γ ∀ ≥ ∃ = ∈Γ = = =  
Áp dụng Định lý 3.4,  ta kết thúc việc chứng minh.
Để khép lại bài báo, chúng tôi cung cấp ví dụ số để mô tả kết quả trên như sau:
Ví dụ 3.1:  Xét ,X R= [ )0,C = +∞ , ( ){ }1 2 1 2, : 1R Rγ γ γ γ+Γ = ∈ × + ≤ −  và 

định nghĩa các ánh xạ ( ) ( ) ( )1 2, ,f x x g x x g x x= − = =  với mọi .x R∈   Xét một 

ánh xạ w   được xác định như trong Hệ quả 3.1 và lấy điểm 0.x =  Ta có 
( ){ }3

1 2, : .xK u v R u v v= ∈ = =

•  Với tùy ý γ ∈Γ  ta có  ( ) ( ) ( )2 1 2w ; 1 0 , ,xu v v u v Kγ γ γ+ ≤ + + ≤ ∀ ∈  

áp dụng Định lý 3.2, điểm x K∈  là cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (1.1).

•  Ta có  
( )

( )
( )

( )2 1 2
, ,

min sup w ; min sup 1 0,
x xu v K u v K

u v v
γγ

γ γ γ
∈Γ∈Γ ∈ ∈

   + = + + =     

áp dụng Định lý 3.3, điểm x K∈  là cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1).

 •  Ta có ( ) 0,f x =  ( )  ( )( ) 1 2max inf w ; max inf
x C x C

f x g x x x x
γ γ

γ γ γ
∈ ∈∈Γ ∈Γ
   − = − − −  

( )  ( )( ) ( )
( ) ( )  ( )( )
( ) ( )  ( )( )

( )
( )

,

max inf w ;

max inf w ; 0

min sup w ; 0

min sup w ; 0.
x

x C

x C

x C

u v K

f x g x f x

f x f x g x

f x f x g x

u v

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

∈∈Γ

∈∈Γ

∈Γ ∈

∈Γ ∈

 − = 

 ⇔ − − = 

 ⇔ − + = 

⇔  +  = 
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                                       ( )1 2max inf 1 max 0 0,
x C

x
γ γ

γ γ
∈∈Γ ∈Γ

=  − − −  = = 

Áp dụng Định lý 3.4,  điểm x K∈  là cực tiểu toàn cục của bài toán cực trị (2.1).

4. Kết luận
Bài báo này đã chứng minh được một số kết quả về điều kiện đủ cho điểm cực tiểu 

toàn cục của bài toán cực trị có ràng buộc tổng quát (2.1) thông qua ánh xạ ảnh và ký hiệu 
lớp hàm xác định trong công thức (2.5) tách được yếu chính quy. Kết quả thu được này 
là cơ sở xây dựng các định lý về tính đối ngẫu yếu có ảnh không bị chặn.  
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Abstract:The aim of this article is to use the concept of  Image set and the class of 

regular weak separation functions for establishing sufficient optimality conditions for the 
global minimum point of general constrained extremum problem in finite-dimensional 
spaces. We also compare the main archieved results in the article and point out that 
the last two results are equivalent. The results form the basis for studying the theory of 
Lagrange duality.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SINH VIÊN TỰ HỌC 
TỪ PHÍA GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Hồng Sanh1

Tóm tắt: Trước thực trạng sinh viên (SV) không hứng thú với tiết học trên lớp 
cũng như không tha thiết với việc tự học ở nhà, bài viết bước đầu đưa ra những giải pháp 
cần thiết để thúc đẩy SV tích cực, chủ động trong việc học tập từ phía giảng viên (GV). 
Cụ thể: (1) GV cần giúp SV xác định mục tiêu học tập; (2) GV cần giúp đỡ SV nắm vững 
phương pháp học tập, đặc biệt là phương pháp tự nghiên cứu tài liệu; (3) GV cần giúp 
SV hiểu rõ của vai trò của việc tự học; (4) GV cần thay đổi phương pháp giảng dạy theo 
hướng tích cực hóa vai trò của SV; (5) GV cần tạo mối quan hệ gần gũi với sinh viên; (6) 
GV cần xây dựng hình ảnh và phong cách đứng lớp…

Từ khóa: giải pháp, tích cực, tự học, giảng viên, sinh viên

1. Dẫn nhập
Yêu cầu bức thiết của đào tạo theo tín chỉ là SV cần tích cực học tập. Thế nhưng 

hiện nay, tại Trường Đại học Quảng Nam nói riêng và các trường đại học nói chung, con 
số SV không hứng thú với môn học, thụ động trong quá trình học tập không hề nhỏ. Hệ 
lụy dẫn đến là SV lơ là học hành cả học kì, đến kì thi lại thức đêm thức ngày nhồi nhét 
kiến thức khiến cho việc học như “nước đổ đầu vịt”, “học trước quên sau”, “chữ thầy trả 
lại cho thầy”. Việc bỏ bê học hành khiến cho SV đánh mất cơ hội chiếm lĩnh tri thức và 
hệ lụy nghiêm trọng là những người chủ tương lai của đất nước thiếu kĩ năng cần thiết 
để có thể tồn tại và phát triển sau khi tốt nghiệp. Đứng trước thực trạng đó, việc đưa ra 
giải pháp để kích thích sinh viên hứng thú và tích cực tham gia học tập là điều cần thiết. 
Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đề cập đến tác động tích cực từ phía GV và bước đầu 
đưa ra những giải pháp thúc đẩy SV tích cực, chủ động học tập từ vai trò của GV – những 
người trực tiếp đứng lớp và tiếp xúc với SV trong các tiết dạy.

2. Giải pháp thúc đẩy SV tích cực học tập từ phía giảng viên
Nhiều nhân tố giúp SV tích cực học tập như mục tiêu đánh giá của nhà trường; sự 

hợp lí, hấp dẫn của nội dung trong khung chương trình; tinh thần tự giác học tập của SV, 
trong đó GV cũng đóng vai trò nhất định giúp cho việc học tập của các em đạt hiệu quả 
cao hơn. Đứng trên bục giảng của trường đại học, giảng viên cần xác định được vai trò 
của mình trong việc thúc đẩy SV học tập, cụ thể là những nhiệm vụ sau:

2.1. GV cần giúp SV xác định mục tiêu và động cơ học tập
Nhà trường và trực tiếp là GV cần giúp SV xác định được mục tiêu, động cơ học 

tập. Sinh viên cần phải xác định rằng học tập là mục tiêu tự thân. Và vì vậy SV phải tự 
chịu trách nhiệm với công việc và kết quả học tập của mình. Theo UNESCO (1996), mục 

1  TS., Trường Đại học Quảng Nam
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tiêu cốt lõi của việc học là “học để biết” (learning to know), “học để làm” (learning to 
do), “học để tồn tại” (learning to be) và“học để chung sống” (learning to live together). 
[Dẫn theo 3]

Khi xác định được mục tiêu này, SV nảy sinh nhu cầu khao khát tìm kiếm tri thức. 
Chỉ khi khao khát tìm kiếm tri thức thì SV mới say mê học tập và sáng tạo trong nghiên 
cứu. Cần phải xác định, mục đích của việc học không phải để lấy điểm cao mà là học tập 
để hình thành nhân cách sống, học để trang bị kĩ năng để có thể thực hành, áp dụng tri 
thức vào thực tiễn, nghĩa là “học phải đi đôi với hành”. 

Ở đây, GV cần nhấn mạnh hai mục tiêu “học để chung sống với nhau” và “học để 
tồn tại” là quan trọng nhất. Bởi để có thể làm việc tốt, SV không chỉ cần kĩ năng thực 
hành thuần thục mà cần phải biết xây dựng mối quan hệ hài hòa trong giao tiếp ứng xử; 
biết học tập lẫn nhau, biết chia sẻ kinh nghiệm để cùng tiến bộ; biết phát huy tinh thần 
tương trợ nhau trong quá trình xử lí công việc; “biết cách chung sống”, hạ thấp “cái tôi 
ích kỉ” để hoàn vào “cái chung tích cực” của tập thể. Có thế, SV mới có cơ hội phát huy 
hết khả năng để đóng góp công sức của mình vào thành quả chung của tập thể. Bên cạnh 
đó, trong xã hội nhiều biến động hiện nay, SV cần học cách “để tồn tại”. Nghĩa là SV cần 
linh hoạt; biết cách xử lí thấu đáo vấn đề trong cuộc sống; biết cách đương đầu, không 
bỏ cuộc và vượt qua mọi trở ngại để đạt đến cái đích cuối cùng. Nếu SV hiểu được hai 
triết lí này thì có thể xác định được động cơ học tập rõ ràng, sẽ có những kĩ năng mềm 
cần thiết để có thể phát huy năng lực của mình trong xã hội.

Để thực hiện được điều này, ngay từ khi SV bước chân vào cổng trường đại học, 
trợ lí học tập, trong buổi gặp mặt đầu tiên, cần tổ chức các hoạt động lồng ghép để đặt 
ra câu hỏi “Mục tiêu học tập của bạn là gì?”; “Tại sao bạn chọn chuyên ngành này?”; 
“Bạn cần những kĩ năng gì để có thể làm việc tốt và tồn tại trong cuộc sống”; “Bạn mong 
muốn học được những gì khi bước chân vào trường đại học?” và “Bạn hi vọng mình sẽ 
làm được những gì để nuôi sống bản thân và đóng góp được gì cho xã hội khi bạn tốt 
nghiệp?”. Giúp SV trả lời thấu đáo các câu hỏi đó là GV đã giúp cho SV xác định được 
mục tiêu và động cơ học tập của mình. Đây là đòn bẩy đầu tiên và quan trọng nhất để SV 
có sức bật trong những năm học tập ở nhà trường.

Bên cạnh đó, trong từng học phần, ở buổi học đầu tiên, GV bộ môn cần giúp SV 
xác định mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra về kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết mà SV 
cần có để học tập tốt học phần đó là gì? Và sau môn học đó, những kiến thức, kĩ năng, 
thái độ của mỗi SV sẽ được nâng lên ở mức nào. Đặt ra một “hi vọng” vào kết quả học 
tập như vậy, GV đã trao thêm động lực để SV tin tưởng vào kết quả học tập và sẽ cố gắng 
hoàn thành mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, GV cần cho SV biết học phần đó giúp cho 
SV những gì trong thực tiễn, trong công việc và cuộc sống.

Và để SV thực sự cảm thấy mục đích học tập không phải vì điểm, bản thân GV 
cần thay đổi cách đánh giá kết quả học tập của SV, cần vận dụng các hình thức kiểm tra, 
đánh giá theo hướng coi trọng phát triển năng lực của SV, không nên chỉ tập trung vào 
việc xem SV học cái gì, mà quan trọng là kiểm tra SV học thế nào, có khả năng vận dụng 
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kiến thức vào thực tế cuộc sống hay không. Đề kiểm tra và đề thi không nặng về lí thuyết 
hàn lâm, nên là những yêu cầu ứng dụng lí thuyết để thực hành hoặc giải quyết thực tiễn. 
Có như vậy thì mới đảm bảo tính thông suốt trong mục tiêu giảng dạy của GV và mục 
tiêu học tập của SV.

Như vậy, trợ lí học tập và GV bộ môn là người trực tiếp giữ vai trò quan trọng 
trong việc giúp SV xác định được mục tiêu, động cơ và lí tưởng học tập. Và để việc này 
đảm bảo được thực hiện, nhà trường cần đưa ra yêu cầu bắt buộc mỗi trợ lí học tập phải 
tổ chức hoạt động đối thoại với SV vào đầu năm học và báo cáo kết quả đối thoại cho 
khoa chuyên môn. 

2.2. GV cần giúp đỡ SV nắm vững phương pháp học tập
Giúp cho SV nắm vững phương pháp học tập nghĩa là giúp SV biết cách học 

(knowing how to lear). Thực tế không phải ai cũng nắm được cách học hiệu quả. Không 
quá khó khăn để thấy rõ sự chênh lệch trong kết quả học tập của SV trong năm nhất so 
với các năm tiếp theo, đặc biệt là năm cuối. Sự chênh lệch này chứng tỏ sự thay đổi học 
lực của SV phần lớn chịu sự chi phối bởi phương pháp học tập. Có thể khẳng định, mỗi 
SV đều phải trải qua giai đoạn bỡ ngỡ, thậm chí là giai đoạn rất khó khăn khi phải loay 
hoay tìm ra phương pháp học tập thích hợp ở bậc đại học. Vì chưa tìm ra được phương 
pháp học đúng đắn, nhiều SV mặc dầu rất tích cực tham gia xây dựng bài trong giờ học 
và rất thấu hiểu vấn đề nhưng đến kì thi kết quả lại rất thấp. 

Lí do chính là vì hầu hết các bạn quen với cách học ở phổ thông – học thuộc lòng 
những nội dung GV dạy trên lớp. Đến kì thi, khi GV ra đề yêu cầu sự vận dụng hoặc mở 
rộng, đào sâu kiến thức để thể hiện tư duy sáng tạo thì SV bị hẫng và khó có thể làm bài 
tốt. Đó là chưa kể đến trường hợp SV học vẹt, học để đối phó chứ không nghiên cứu, 
mày mò thêm để có thể hiểu thấu đáo về nội dung học tập. Với yêu cầu cao của bậc đại 
học, những cách học như vậy không thể đáp ứng được.

Không chỉ thế, vì dung lượng kiến thức ở bậc đại học nhiều hơn ở phổ thông mà 
thời lượng giờ dạy ít hơn nên GV chỉ có thể cung cấp những nội dung cốt lõi của học 
phần còn SV cần tự nghiên cứu thêm tài liệu. Nhưng do quen với phương pháp học của 
phổ thông, SV chỉ học quan tâm đến những nội dung GV dạy trên lớp mà không tìm hiểu 
thêm các nội dung khác. Ngoài ra SV chỉ đọc một cuốn giáo trình chính GV cung cấp 
mà không nghiên cứu thêm tài liệu có liên quan, thậm chí SV còn không biết việc nghiên 
cứu tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc. 

Ngoài ra, với dung lượng kiến thức khổng lồ, SV khó có khả năng nắm bắt hết 
những nội dung của bài học. Thực chất, lí do chính là vì SV không biết cách hệ thống hóa 
kiến thức nên các em có cảm giác lơ mơ về mối quan hệ giữa các bài trong một chương, 
giữa các chương trong học phần. Cách học rời rạc từng mảng kiến thức khiến SV cảm 
thấy nội dung học tập là quá tải so với sức lực của mình. Một số em mặc dù rất cố gắng 
vẫn không nhớ hết kiến thức, hoặc xảy ra tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. 

Mặt khác, SV không rõ trọng tâm kiến thức nằm ở đâu nên học hành lan man, học 
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những nội dung không cần học, đào sâu những cái không cần đào sâu còn cái nên học lại 
không quan tâm đến. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của SV.

Trước thực trạng này, vai trò của trợ lí học tập cần được phát huy trong việc giúp 
SV nắm bắt phương pháp học tập cũng như vận dụng các phương pháp này vào việc học 
tập của mình. Ngoài vai trò của trợ lí, khoa cần tổ chức một buổi đối thoại với SV khóa 
mới, có mời một số SV năm 3, năm 4 có học lực giỏi chia sẻ phương pháp học tập với 
các bạn SV mới vào trường. Bên cạnh đó, GV trong khoa phải có mặt để tư vấn và trả lời 
những thắc mắc của các em về phương pháp học tập cũng như các vấn đề khác. Những 
nội dung cơ bản cần truyền đạt đến các bạn là cách học ở phổ thông khác với các học ở 
đại học cho nên SV không học vẹt, học thuộc lòng mà hiểu thấu đáo vấn đề; “học đi đôi 
với hành”, lí thuyết phải gắn liền với thực tiễn và có thể vận dụng vào thực tiễn; kiến thức 
cần được đào sâu, mở rộng; phải biết đâu là trong tâm của học phần và nghiên cứu kĩ vấn 
đề đó; phải biết cách hệ thống hóa kiến thức sau mỗi buổi học; và đặc biệt mỗi SV phải 
là một cá thể sáng tạo trong quá trình học tập.

Ngoài ra, để có phương pháp học tốt, ngay từ khi vào năm nhất, SV phải được học 
môn phương pháp nghiên cứu khoa học. Tiếp xúc với môn này, SV có cơ hội tập tành 
nghiên cứu tài liệu, từ đó có thể tự nhận biết mình cần làm gì để có thể học tập hiệu quả. 
Đặc biệt, SV cũng cần phải nắm rõ phương pháp đọc tài liệu để có thể đọc tài liệu hiệu 
quả và không mất quá nhiều thời gian.

Một điều không kém phần quan trọng là, mỗi GV, tùy theo đặc thù môn học của 
mình, cung cấp cho SV phương pháp học tập thích hợp. Chẳng hạn, trong những học 
phần ngôn ngữ, chúng tôi yêu cầu SV tự nghiên cứu tài liệu để hoàn thành những câu hỏi 
GV giao về nhà và những bài tập cơ bản liên quan đến vấn đề chuẩn bị học. Lên lớp SV 
phải là người trực tiếp giải quyết vấn đề GV đưa ra và tự rút ra lí thuyết. Sau đó SV quay 
lại ứng dụng lí thuyết đó vào thực hành giải bài tập. Sau mỗi bài học, GV yêu cầu cả lớp 
xác định đâu là trong tâm của buổi học và sơ đồ hóa lại những nội dung đã học. Cuối 
cùng, GV giao bài tập về nhà với yêu cầu cao hơn và cung cấp danh mục các tài liệu để 
SV tham khảo để có thể hoàn thành tốt bài tập đó.

Chắc chắn rằng, nếu được trang bị một phương pháp học tập hiệu quả và phù hợp, 
SV sẽ không bị hẫng hụt và hứng thú hơn trong hành trình khám phá và tiếp nhận tri thức.

2.3. GV cần giúp SV nhận rõ việc tự học ở đại học là một nhân tố quan trọng 
nhất quyết định kết quả học tập

Có thể thấy, từ tình trạng chịu sự giám sát chặt chẽ của giáo viên phổ thông cả về 
nề nếp học tập lẫn nội dung học tập (điểm danh, kiểm tra bài cũ) đến tình trạng được 
tự do gần như hoàn toàn (đặc biệt quy chế của tín chỉ không bắt buộc SV phải đến lớp; 
bên cạnh đó, một số GV không kiểm tra bài cũ, không bắt buộc chuẩn bị bài trước khi 
đến lớp, không làm bài tập trong giáo trình…) đã khiến SV có tâm lí chủ quan và buông 
lỏng nhiệm vụ tự học. SV cứ đến giờ là lên lớp, sau đó về nhà không coi lại bài học và 
cũng không chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Đồng thời, hiện nay phương pháp giáo dục 
của chúng ta còn áp đặt, thiếu dân chủ, nặng về lí thuyết. Chưa chú trọng rèn luyện các 
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phương pháp học và tự học cho sinh viên. Sinh viên học nhồi nhét, ít được khơi dậy tính 
sáng tạo. Kết quả tất yếu là SV không nắm vững kiến thức và không có thái độ tích cực 
trong học tập. Điều cần thiết là GV cần giúp SV nhận ra vai trò của việc tự học ở nhà.

Tự học là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi SV, và nó là yêu cầu bức thiết đối với 
SV đang tham gia hệ thống đào tạo tín chỉ. Hướng đến mục tiêu nâng cao tính tự giác, 
tích cực của SV, giờ học trên lớp rút ngắn lại, thay vào đó là tiết hướng dẫn tự học. Nếu 
không thực hiện nhiệm vụ tự học ở nhà, SV không thể chiếm lĩnh đầy đủ và sâu sắc nội 
dung bài học. Tuy nhiên, hiện nay, việc tự học của SV chưa được phát huy hiệu quả. Để 
giúp cho SV có định hướng và phát huy khả năng tự học, cần phải thực hiện một số giải 
pháp nhất định.

Thứ nhất, vào đầu học kì, GV bộ môn cần cung cấp cho SV hàng loạt yêu cầu: yêu 
cầu chung của môn học; yêu cầu cụ thể của từng chương mục, bài học. Chỉ ra phương 
pháp học cụ thể, đặc thù của môn học và cung cấp cho SV phương pháp đó. Trong bài 
giảng, trước và sau mỗi bài học, GV cần đưa ra hệ thống câu hỏi và bài tập yêu cầu SV 
thực hiện. Tùy theo nội dung mà GV yêu cầu làm nhóm hoặc cá nhân. Và để SV thực 
hiện được nhiệm vụ, GV cung cấp cho cho SV nguồn tài liệu liên quan đến vấn đề đó để 
SV có thể tham khảo. Sau khi giao bài tập cho SV, GV cần đưa ra thời hạn nộp và tiêu 
chí đánh giá. Trong quá trình SV làm bài tập, GV cần có sự đôn đốc, nhắc nhở và giúp 
đỡ khi SV cần sự định hướng. Cuối cùng GV cần có sự kiểm tra, đánh giá kết quả công 
khai và khách quan.

Hình thức kiểm tra là tổ chức cho SV báo cáo trước lớp. Việc trình bày kết quả 
giúp SV thể hiện khả năng thuyết trình, trình bày ý kiến của mình, có cơ hội để nói về 
cái “giờ đã là của mình”. Và việc trình bày trước lớp cũng là một cơ hội để SV trong lớp 
thảo luận, tranh luận, phản bác để rút ra kết luận cuối cùng. Trong hoạt động này, GV 
chỉ là người tạo động lực và thúc đẩy SV nói ra suy nghĩ, hiểu biết của mình. Sau đó chỉ 
chốt ý trên tinh thần tôn trọng ý kiến của các em và đảm bảo đúng nội dung khoa học. 
Tuy nhiên, trước tình trạng trong hoạt động nhóm, một số SV không tham gia nhưng 
nhóm vẫn đưa tên vào, GV cần kiểm soát thực trạng này bằng cách gọi bất kì bạn nào 
trong nhóm lên trình bày vấn đề và sẽ lấy kết quả cho cả nhóm. Như vậy, áp lực nhóm 
sẽ khiến tất cả các thành viên đều làm việc nghiêm túc và có sự hỗ trợ lẫn nhau để hoàn 
thành công việc chung.

Cách đánh giá thứ hai, đối với những vấn đề đơn giản, GV có thể kiểm tra kết quả 
bằng cách trong tiến trình giờ dạy, GV gọi ngẫu nhiên SV bất kì trả lời những câu hỏi 
liên quan đến nội dung bài học. Nếu SV không trả lời được, GV cần đánh một dấu trừ 
để thể hiện sự đánh giá của mình và ngược lại. Bằng cách làm này, GV có thể khiến cho 
SV lo lắng sẽ bị gọi trả bài và bắt buộc về nhà phải tự học. Và ngược lại bằng cách đánh 
dấu cọng, SV sẽ cảm thấy hứng khởi khi kết quả học tập của các em được đánh giá cao.

Một cách cũng rất hiệu quả là tăng số lần kiểm tra trong một học phần, ít nhất 10 
tiết thì có một lần kiểm tra. Với áp lực phải làm tốt bài kiểm tra, SV không thể nào lơ là 
chuyện học tập. Một vấn đề trở ngại là việc chấm và trả bài kiểm tra rất tốn công sức và 
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thời gian. Một số trường quốc tế đã làm được điều này khi việc kiểm tra được tiến hành 
trên google form. Còn chúng ta có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm để tiết kiệm 
thời gian chấm và có thể đưa ra đáp án ngay sau khi kiểm tra. 

Như vậy, chúng ta cần phải có phương pháp dạy học tích cực, dân chủ, trong đó 
GV đóng vai trò là người tổ chức kiểm tra, định hướng hoạt động của SV; để SV tự tìm 
tòi, nghiên cứu. Điều cần thiết nhất phải xác định bên cạnh nhấn mạnh vai trò hướng dẫn 
của GV thì cần khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức, tự 
định hướng và tự chịu trách nhiệm cho việc học của SV. Khi SV tự học hiệu quả thì cá 
nhân SV sẽ rất tích cực, hào hứng với việc học tập của mình.

2.4. GV cần đổi mới phương pháp giảng dạy
Để thúc đẩy SV tích cực học tập, chủ động trong học tập và có thể vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn cũng như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, GV phải thay đổi phương 
pháp dạy học để kích thích SV tham gia tích cực vào tiết học. 

Có thể kể đến đầu tiên là GV cần vận dụng phương pháp dạy học quy nạp để 
hướng dẫn SV khám phá nội dung lí thuyết cũng như thực hành lí thuyết đó. Nên tạo 
môi trường để người học được nói về những gì họ đang học và ứng dụng vào thực tiễn. 
Chẳng hạn, trong phân môn ngôn ngữ, chúng tôi luôn hướng SV tự khám phá lí thuyết 
theo phương pháp quy nạp, sau đó, SV quay ngược lại vận dụng lí thuyết đó vào phân 
tích ngữ liệu. Cụ thể, trong học phần Ngữ pháp tiếng Việt, khi bàn về từ loại, chúng tôi 
đưa câu hỏi về nhà để SV tự đọc giáo trình, lên lớp chúng tôi khơi gợi những kiến thức 
liên quan đến nội dung lí thuyết và chốt lại lí thuyết, khái niệm, đặc điểm của từng từ loại. 
Sau đó yêu cầu SV xác định các từ loại trong một đoạn văn bản.

Bằng cách đưa tính huống có vấn đề trong ngôn ngữ, GV giao nhiệm vụ cho SV 
thực hiện và các em tự phản biện, rút ra kết luận và kết luận của GV chỉ mang định 
hướng. Đối với một số trường hợp có nhiều quan niệm khác nhau thì GV giúp SV chọn 
luận điểm và cách giải quyết phù hợp nhất nhưng không phủ nhận các luận điểm khác. 
Cách làm này của GV không chỉ giúp SV tự tìm kiếm tri thức mà còn giúp cho SV hình 
thành và rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu, kĩ năng trình bày, kĩ năng phản biện và chốt 
vấn đề.

Đồng thời, phương pháp học trong thực tế cần được phát huy. Tổ chức dạy học 
không nên chỉ bó hẹp trong bốn bức tường của lớp học hay trong giáo trình... SV cần 
được học trong thực tế trên tinh thần theo hướng tích hợp2: phối hợp giữa dạy học trong 
trường và ngoài trường, dạy học thông qua quan sát thực tế; vận dụng kiến thức liên môn 
để giải quyết các tình huống thực tiễn… Kĩ năng thực hành của SV không chỉ áp dụng 
trong nhà trường phải vận dụng vào đời sống thực tế. Chẳng hạn, trong phân môn Tiếng 
Việt thực hành, GV có thể yêu cầu SV chụp ảnh các lỗi chính tả trên bảng hiệu, khẩu hiệu 

2  Tích hợp trong dạy học là sự kết hợp các nội dung kiến thức từ các môn học, các lĩnh vực học tập 
khác nhau vào nội dung một bài học; là sự phối hợp các tri thức có quan hệ gần gũi, mật thiết với 
nhau trong thực tiễn để chúng hỗ trợ tác động vào nhau tạo nên một kiến thức tổng hợp vững chắc 
nhằm giúp người học có đủ khả năng, phẩm chất giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 
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ở địa bàn thành phố Tam Kỳ, từ đó xác định nguyên nhân gây lỗi cũng như đưa ra cách 
chữa lỗi. Khi SV báo cáo kết quả làm việc trước lớp, GV có thể yêu cầu cả lớp phân tích 
một vài trường hợp sai cơ bản, ví dụ lỗi thanh điệu trong từ “mì quãng”, “sữa xe đạp”… 
hay lỗi diễn đạt trong khẩu hiệu “Không sao nhãng việc bạo hành trẻ em”… Thông qua 
thị sát thực tế, SV có ý thức cao hơn trong việc học tập của mình để không gây ra những 
“chỗ hỏng” khi vận dụng trong thực tế. 

Bên cạnh đó, GV cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng 
dạy để gây hứng thú học tập cho SV. Trong trình chiếu slice, việc dạy học qua trực quan 
có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách đưa những hình ảnh sinh động trong thực tế liên 
quan đến phân môn, GV sẽ kích thích sự hứng thú khi học tập của SV. Và CNTT cũng là 
một phương tiện hiệu quả để GV hiện thực hóa việc hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ tư 
duy. Việc sử dụng máy chiếu cũng giúp SV sáng tạo hơn trong việc trình bày kết quả làm 
việc nhóm ở nhà. Và GV cũng có thể xem CNTT như một công cụ kết nối với SV thông 
qua việc trao đổi thông tin qua địa chỉ email của lớp, nhóm zalo, google classroom...

Ngoài ra, GV cần tăng cường đưa ra câu hỏi và khuyến khích người học đặt câu 
hỏi; khuyến khích học tập nhóm và tăng cường thảo luận; GV luôn phản hồi nhanh 
chóng những thắc mắc của SV, đặt kì vọng vào SV và tôn trọng tài năng và phương pháp 
học tập của SV; GV cần ra nhiều bài tập và tiểu luận, tăng cường các bài kiểm, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát và giúp đỡ SV hoàn thành nhiệm vụ GV giao phó.

2.5. GV cần nắm được kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm, tạo mối quan hệ gần gũi để 
giúp đỡ SV học tập

Để thực hiện được các giải pháp trên, đặc biệt là giúp SV phát huy tính khả năng 
tự học trong học tập thì GV cần có thái độ tích cực và sự nhiệt tình cao để tạo ra lớp học 
hạnh phúc. GV cần tăng cường tiếp xúc giữa GV và SV, tạo môi trường gần gũi, thân 
thiện với SV. Chẳng hạn cho địa chỉ email, điện thoại, zalo, facebook trong buổi học đầu 
tiên để SV liên hệ khi cần; cố gắng nhớ tên SV trong lớp, đặc biệt là cả những SV tích cực 
và tiêu cực trong lớp để có sự quan tâm thích đáng; khi SV vắng học cần gọi điện hỏi lí 
do và đưa ra giải pháp; thường xuyên lấy thông tin phản hồi từ SV để điều chỉnh kịp thời 
phương pháp giảng dạy; tích cực tham gia sinh hoạt ngoại khóa để gẫn gũi với SV; tôn 
trọng kết quả làm việc của SV; trả lời cẩn trọng các câu hỏi của SV; sẵn sàng thừa nhận 
với SV một số câu hỏi mình chưa trả lời ngay được và cần thời gian để nghiên cứu thêm; 
quan tâm đến những SV có hoàn cảnh gia đình đặc biệt để động viên, giúp đỡ các em 
kịp thời… Những việc làm này của GV sẽ tạo ra sợi dây gắn kết khiến SV yêu quý GV 
và các em cảm thấy việc tích cực học tập là cách tốt nhất để làm GV hạnh phúc. Khoảng 
cách rút ngắn giữa SV và GV sẽ giúp các em cảm thấy thoải mái trong giờ học và thấy 
việc tích cực tham gia giờ học là cần thiết. 

Bên cạnh đó, GV cần tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để có cơ hội chia 
sẻ và gần gũi với các em hơn. Đây là môi trường thỏa mái hơn, cởi mở hơn so với tính 
quy phạm trên giảng đường. Cho nên GV có thể nắm bắt rõ tâm lí của các em và có thể 
khơi nguồn sở trường của mỗi cá nhân trong mỗi giờ dạy. 
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2.6. GV cần xây dựng hình ảnh và phong cách đứng lớp
Theo nghiên cứu, hiệu quả giao tiếp truyền thông được quyết định bởi nhiều yếu 

tố, trong đó giao tiếp có lời chỉ chiếm 7%, ngữ điệu truyền tải 38% thông điệp, cử chỉ cơ 
thể chiếm 55%.3∗ Đây là một con số bất ngờ và GV cần tham thảo để xây dựng hình ảnh, 
phong cách đứng lớp nhằm thu hút sự hợp tác và tham gia tích cực của SV trong giờ dạy. 
Thực tế tác phong sư phạm của một số thầy cô mang tính chuẩn mực quá cao đôi khi lại 
là rào cản, tạo sự xa cách, khô cứng khiến SV e dè trong sự tiếp xúc với GV. GV cần cho 
SV thấy mình như một người bạn của SV với những phong thái thỏa mái, đôi khi cần 
những sự linh hoạt, hài hước để giải tỏa tâm lí căng thẳng củ SV trong giờ học. GV cần 
biến giờ học thành một cuộc tranh luận sôi nổi để cả thầy và trò đều là những lữ khách 
trên cùng một hành trình tìm đến đích cuối cùng là tri thức. Làm được điều đó, GV đã 
thành công một nửa trong việc tích cực hóa vai trò học tập của SV.

2.7. GV cần gắn chương trình học tập của sinh viên với phong trào nghiên cứu 
khoa học và khởi nghiệp sáng tạo

GV cần nhận thức rõ vài trò của hoạt động NCKH trong sinh viên và vai trò của 
GV trong việc thúc đẩy SV NCKH. Luôn trau dồi kĩ năng và phương pháp NCKH để 
có thể thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV NCKH.  GV cần từng 
bước giúp sinh viên tự tin, làm chủ phương pháp nghiên cứu, mạnh dạn thực hiện các 
công trình nghiên cứu độc lập, có ứng dụng thực tiễn cao. 

Từ việc nhận thức rõ vai trò của hoạt động NCKH trong sinh viên, GV cần thay 
đổi nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học. GV 
hướng dẫn cho sinh viên thấy được tầm quan trọng của hoạt động này. GV giải thích cho 
các em hiểu, từng bước hình thành cho các em niềm say mê nghiên cứu khoa học. Giảng 
viên tận tâm truyền đạt kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho những sinh viên có đam mê 
sáng tạo nghiên cứu là nền tảng thúc đẩy phong trào NCKH. Giảng viên có niềm đam mê 
mãnh liệt với nghiên cứu khoa học và sự nhiệt tình của họ có thể truyền cảm hứng, khơi 
dậy niềm yêu thích khoa học trong sinh viên (Marilyn Brodie (2006).

GV cần nhận diện được những SV có năng lực NCKH, định hướng cho sinh viên 
lựa chọn những đề tài phù hợp với thực tiễn, trình độ kiến thức và phù hợp với ngành 
được đào tạo. Từ đó tích cực hướng dẫn các em từng bước trong hoạt động NCKH bằng 
cả tinh thần trách nhiệm và niềm say mê trong nghiên cứu. Giảng viên khi được phân 
công hướng dẫn cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm. Khi hướng dẫn nghiên cứu, cần 
có phương pháp phù hợp mang tính định hướng, gợi mở, không chỉ đơn thuần hướng dẫn 
nội dung mà làm sao phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, 
thái độ, trách nhiệm, phương pháp và kĩ năng NCKH cho sinh viên.

GV có thể đề nghị sinh viên tham gia làm thành viên đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 

3 ∗ Điều này được thể hiện rõ qua công tác tuyển chọn người có ngoại hình dễ nhìn để dẫn chương trình, 
thậm chí trong các bản tin thời tiết, cũng cần đó những cô gái xinh đẹp để thu hút sự chú ý người dân 
đến vấn đề thời tiết.
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của giảng viên. Từ năm hai hoặc năm ba, GV hướng dẫn, động viên SV tham gia đề tài 
cấp khoa hoặc cấp trường và sau đó phát triển thành khóa luận tốt nghiệp ở năm cuối.

Những đề tài NCKH của sinh viên nên gắn liền với phong trào khởi nghiệp sáng 
tạo để các em có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Những kết quả đạt được 
bước đầu sẽ thúc đẩy các em say mê học tập và nghiên cứu.

3. Kết luận
Để những giải pháp trên có thể thực hiện hiệu quả, mỗi GV cần phải thực sự tâm 

huyết, say mê, hi sinh thời gian và sức lực cũng như cần có trách nhiệm cao với sự nghiệp 
giảng dạy của mình để đào tạo một thế hệ đầy tính năng động, sáng tạo, tích cực và chủ 
động cho đất nước. Hay nói cách khác, cần “coi SV như con”, dạy dỗ học trò bằng cả 
tình thương. Bên cạnh đó, cần phải học tập suốt đời (life-long lerning) để nâng cao kiến 
thức và kĩ năng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy đại học. 
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SOME SOLUTIONS TO PROMOTE STUDENTS TO LEARNING 
FROM THE TEACHER

NGUYEN THI HONG SANH
Quang Nam University

Acstract: In the real situation where students are not interested in class nor with their 
self-study at home, the article initially gives the necessary solutions to promote students’ 
positive and active learning from the teachers. Specifically: (1) Teachers should help 
students identify learning objectives; (2) Teachers should help students grasp learning 
methods, especially methods of self-study; (3) Teachers should help students understand 
the role of self-study; (4) Teachers need to change teaching methods to promote the role 
of the students; (5) Teachers should create close relationships with students, and (6) 
Teachers need to build their image and teaching style ...

Keywords:solution, positive, self-study, teacher, student 
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PHÂN HỮU CƠ  BÓN THAY THẾ PHÂN BÓN VÔ CƠ 

ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT 
CỦA CÂY CÀ CHUA BI

 (Lycopersicon esculentum)

Nguyễn Thị Trường1, Nguyễn Hoàng Lan Anh2

Tóm tắt: Liều lượng phân bón hữu cơ thay thế phân bón vô cơ theo tỷ lệ khác 
nhau ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua bi. Kết quả 
nghiên cứu bước đầu cho thấy việc kết hợp hài hòa giữa phân bón vô cơ và hữu cơ giúp 
cây cà chua bi sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời hạn chế được bệnh héo xanh vi khuẩn 
gây hại. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy mức phân bón thích hợp nhất cho 1ha cây cà 
chua bi là75kg N – 45 kg P2O5 – 70kg K2O và 20 tấn phân hữu cơ. Với mức khuyến cáo 
đó năng suất cà chua bi đạt 1,53kg/cây và khống chế hoàn toàn được bệnh héo xanh vi 
khuẩn.

Từ khóa: Cà chua bi, phân bón, sinh trưởng, năng suất
1. Mở đầu
Cà chua bi (Lycopersicon esculentum) là loại cà chua có trái nhỏ, thường được 

dùng để ăn tươi, làm mứt và đóng hộp. Cà chua bi mới chỉ được biết đến ở nước ta từ 
những năm 90 của thế kỉ XX nhưng hiện nay đã trở thành một cây rau có giá trị, đang 
được chú ý đưa vào sản xuất vì hiệu quả kinh tế cao [4]. Tuy cà chua bi dễ trồng và có 
thể trồng được nhiều vụ trong năm nhưng điều kiện nóng ẩm ở nước ta cùng với chế độ 
dinh dưỡng cho cây cà chua bi chưa đảm bảo nên thường làm cây cà chua bị mắc các 
bệnh hại đáng kể và giảm tỉ lệ đậu trái.

Trong thực tế sản xuất rau hiện nay, người dân thường xuyên sử dụng phân vô cơ 
để bón cho rau do những đặc điểm như gọn, nhẹ, hàm lượng dinh dưỡng cao và tác động 
nhanh. Tuy nhiên, việc bón quá nhiều phân vô cơ dẫn đến hiện tượng độ phì nhiêu giảm, 
đất bị thoái hóa nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, chua, giảm vi sinh vật có ích trong 
đất và cây dễ bị sâu bệnh hại [1]. Phân hữu cơ mặc dù có thành phần dinh dưỡng không 
ổn định và phân giải chậm hơn phân vô cơ nhưng có những ưu điểm nổi bật như tăng 
độ tơi xốp, tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có ích hoạt động nên tăng độ phì 
nhiêu của đất, dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm được duy trì [7]. Nhiều kết quả 
nghiên cứu cho thấy, việc bón kết hợp hài hòa giữa lượng phân hữu cơ và phân vô cơ sẽ 
giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và tăng năng suất cao hơn so với bón 100% 
vô cơ như: cây cà chua sinh trưởng tốt và cho năng suất cao nhất khi bón lượng phân hữu 

1 ThS., Trường Đại học Quảng Nam

2 ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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cơ vi sinh thay thế 25% phân vô cơ (150 N : 90 K2O : 150 P2O5)và cao hơn cả khi bón 
100% vô cơ [5]; năng suất bí xanh tăng từ 31,71% đến 35,67% khi bón phân hữu cơ vi 
sinh với mức 10 tấn/ha so với đối chứng không sử dụng phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh 
[6]; cây lúa cho năng suất cao hơn khi bón phân gia cầm thay thế 50% phân vô cơ so 
với bón 100% phân vô cơ [3],...Những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của sự thay thế 
phân vô cơ bằng phân hữu cơ trên cây cà chua bi còn rất hạn chế. Vì vậy, mục đích của 
nghiên cứu này nhằm đánh giá mức thay thế lượng phân vô cơ bón bằng phần hữu cơ 
đến sinh trưởng và năng suất cây cà chua bi. Trên cơ sở đó, xác định liều lượng phân hữu 
cơ thay thế phân vô cơ phù hợp cho cây cà chua bi đạt năng suất cao và chất lượng tốt.

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Nội dung nghiên cứu
Thí nghiệm được tiến hành tại Vườn thực nghiệm Sinh-BVTV, Trường Đại học 

Quảng Nam từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 để nhằm xác định được liều lượng phân 
hữu cơ bón thay thế phân bón vô cơ thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 
của cây cà chua bi (Cherry F1-Nữ hoàng TN 84).

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Cây cà chua bi (Lycopersicon esculentum)
2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) gồm 4 công 

thức, 3 lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm 60m2. Lượng phân bón sử dụng trong thí 
nghiệm có 4 mức gồm P1: Mức khuyến cáo (MKC), sử dụng 100% phân vô cơ (Đối 
chứng), P2: Giảm 30% MKC + 15 tấn phân hữu cơ/ha, P3: Giảm 50% MKC + 20 tấn 
phân hữu cơ/ha, P4: 100% phân chuồng (30 tấn phân hữu cơ/ha). Mức khuyến cáo cho 
1ha cà chua là 150 kg N – 90 kg P2O5 – 140 kg K2O tương đương với ô thí nghiệm 0,9 
kg N – 0,54 kg P2O5 – 0,84 kg K2O [2].

Các loại phân bón hóa học được sử dụng làm thí nghiệm gồm Đạm ure (46%N), 
Phân lân Văn điển (15%P2O5)và Phân Kali (30%K2O). Phân hữu cơ được sản xuất bằng 
cách ủ phân chuồng với chế phẩm vi sinh BIMA (trong thời gian 40 ngày) với công thức: 
2kg chế phẩm BIMA + 15kg super lân + 0,5 tấn phân chuồng.

Phương pháp bón phân: Bón lót 100 % phân hữu cơ và phân lân; 25% đạm và kali. 
Bón thúc vào 3 giai đoạn (sau trồng 15 ngày, bắt đầu ra hoa, bắt đầu thu hoạch quả), mỗi 
lần bón thúc 25% đạm và kali.

- Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng, chiều cao, số lá trên cây, hình thái 

quả cà chua, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất, chỉ tiêu về bệnh hại. 
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Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng: Đếm số ngày từ gieo đến trồng, 
từ khi trồng đến khi phân cành cấp 1, ra hoa, thu hoạch quả đợt đầu, thu hoạch quả đợt 
cuối. Chiều cao cây (cm): sau trồng 15 ngày tiến hành đo chiều cao thân chính, 7 ngày 
tiến hành đo 1 lần. Chiều cao cây được đo từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của cành cao 
nhất. Số lá trên cây: tiến hành đo cùng lúc với đo chiều cao thân chính, đếm toàn bộ số 
lá xanh trên cây. Hình thái quả cà chua: đo chiều dài (mm), đường kính (mm) và trọng 
lượng quả (g). Chỉ tiêu các yếu tố cấu thành năng suất (khối lượng trung bình quả, số 
chùm quả/cây, số quả/chùm).

+ Năng suất cá thể (kg/cây) = khối lượng trung bình quả (gam) x số quả/cây x 10-3

+ Tỷ lệ cây héo xanh (%) = (tổng số cây bị héo/ tổng số cây điều tra) x100.
- Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê bằng phần mềm Statitix10.0 và chương 

trình Excel 2013.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến sự sinh trưởng, phát triển 

của cây cà chua bi
3.1.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến thời gian sinh trưởng của 

cây cà chua bi
Bảng 1. Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua bi
ở các công thức thí nghiệm
 Đơn vị tính: ngày

Công thức Từ gieo 
đến trồng

Từ trồng đến... Tổng thời

gian sinh 
trưởng

Phân cành 
cấp 1 ra hoa thu quả 

đợt đầu
Thu quả 
đợt cuối

CT1 30 22,25a 34,26a 76,80a 98,93c 128,93c

CT2 30 17,53b 27,58b 70,88b 109,17a 139,17a

CT3 30 18,89ab 30,73ab 71,28b 108,35a 138,35a

CT4 30 20,00ab 33,23a 74,97ab 104,47b 134,47b

LSD 0.05 3,58 3,66 4,52 3,85 3,85

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức P< 0,05

Kết quả nghiên cứu từ bảng 1 cho thấy thời gian sinh trưởng của cây cà chua bi ở 
các công thức thí nghiệm dao động từ 128,93 – 139,17 ngày. Trong đó liều lượng phân 
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bón CT1 có tổng thời gian sinh trưởng ngắn nhất (128,93 ngày), sai khác có ý nghĩa 
thống kê (P< 0,05) với các công thức còn lại. CT2 và CT3 có tổng thời gian sinh trưởng 
tương đương nhau lần lượt là 139,17 ngày và 138,35 ngày, sai khác có ý nghĩa thống kê 
)P< 0,05) so với CT4 (134,47 ngày).

Nhìn chung thời gian từ trồng đến phân cành cấp 1, ra hoa và thu quả đợt đầu ở liều 
lượng phân bón CT1 và CT4 đều chậm hơn so với CT2 và CT3. Đồng thời, thời gian từ 
thu quả đợt đầu đến thu quả đợt cuối cũng ngắn hơn. Qua đó, thấy được liều lượng phân 
bón hữu cơ ảnh hưởng nhiều đến thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng của cây 
cà chua bi. 

3.1.2. Ảnh hưởngcủa liều lượng phân bón hữu cơ đến động thái tăng trưởng chiều 
cao của cây cà chua bi

Cà chua bi cũng như các loại cây trồng khác đều có quy luật chung là muốn cho 
năng suất cao trước hết cây phải sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển tốt. Chiều cao cây 
và tốc độ tăng trưởng chiều cao là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng sinh trưởng, 
phát triển của cây cà chua bi.

Bảng 2. Động thái tăng trưởng chiều cao của cây cà chua bi ở các công thức thí 
nghiệm

Đơn vị tính: cm

Công 
thức

Sau trồng ... ngày Thu hoạch 
đợt cuối15 22 29 36 43

CT1 17,47a 26,63b 46,60b 67,21b 89,70c 144,47b

CT2 22,03a 33,18a 53,72a 75,53a 99,27ab 156,97a

CT3 21,04a 31,52a 56,35a 80,53a 105,09a 160,0a

CT4 18,36a 27,47b 47,90b 67,30b 93,01bc 146,93b

LSD 0.05 5,36 3,44 4,64 5,26 7,96 5,86

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức P< 0,05

Qua bảng 2 cho thấy chiều cao cây cà chua bi của các công thức thí nghiệm sau 
trồng 15 ngày không có sự sai khác ý nghĩa về mặt thống kê (P< 0,05). Từ thời điểm sau 
trồng 22ngày đến khi thu hoạch liều lượng phân bón ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây, 
cụ thể mứcliều lượng phân bón  CT1 và CT4 thấp hơn và sai khác ý nghĩa về mặt thống 
kê (P< 0,05) so với CT2 và CT3. Tại thời điểm thu hoạch đợt cuối công thức CT3 đạt 
chiều cao cao nhất 160,0 cm, công thức CT1 thấp nhất chỉ đạt 144,47 cm.
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3.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến động thái ra lá của cây cà 
chua bi

Bảng 3. Động thái ra lá của cây cà chua bi ở các công thức thí nghiệm
Đơn vị tính: lá

Công thức
Sau trồng ... ngày

15 22 29 36 43
CT1 7,53ab 9,47b 13,53b 19,40b 24,37b

CT2 7,97ab 10,57a 14,80a 21,47a 26,53a

CT3 8,23a 11,03a 15,40a 22,37a 27,63a

CT4 7,10b 9,67b 14,53ab 19,57b 26,00ab

LSD 0.05 0,95 0,84 1,14 1,49 1,67

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức P< 0,05

Kết quả nghiên cứu từ bảng 3 cho thấy liều lượng phân bón ảnh hưởng đến động 
thái ra ra của cây cà chua từ thời điểm sau trồng 22 ngày. Tại thời điểm 43 ngày sau 
trồng, ở liều lượng CT1 số lá thấp nhất chỉ đạt 24,37 lá, sai khác có ý nghĩa với các công 
thức còn lại. Liều lượng bón phân của CT2, CT3 và CT4 số lá dao động từ 26,00 – 27,63 
lá, giữa các công thức này số lá không có sự sai khác ý nghĩa về mặt thống kê (P< 0,05).

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến hình thái quả của cây 
cà chua bi

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến hình thái quả của cây cà 
chua bi

Công thức Chiều dài quả (mm) Đường kính quả (mm)

CT1 2,44c 1,50c

CT2 2,87a 1,90a

CT3 2,96a 1,92a

CT4 2,65b 1,73b

LSD 0.05 0,11 0,13

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức P< 0,05

Bảng 4 cho thấy liều lượng phân bón ở CT2 và CT3 thích hợp cho quả phát triển 
hơn so với CT1 và CT4. Công thức bón phân vô cơ hoàn toàn, chiều dài (2,44 mm) và 
đường kính quả (1,50 mm) nhỏ nhất, sai khác với các công thức còn lại.
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3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến năng suất và các yếu tố 
cấu thành năng suất của cây cà chua bi

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến năng suất và các yếu tố 
cấu thành năng suất của cây cà chua bi

Công thức Số chùm quả/
cây Số quả/chùm Trọng lượng quả 

(g/quả)
Năng suất 

(kg/cây)

CT1 16,97c 8,83b 5,26c 0,79b

CT2 22,18a 11,23a 6,34a 1,58a

CT3 20,33ab 11,83a 6,36a 1,53a

CT4 17,17bc 9,53b 5,77b 0,95b

LSD 0.05 3,34 1,53 0,45 0,30

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức P< 0,05

Bảng 5 cho thấy liều lượng phân bón khác nhau ảnh hưởng đến năng suất và các 
yếu tố cấu thành năng suất của cây cà chua bi. Số chùm quả/cây ở công thức CT2 lớn 
nhất đạt 22,18 chùm, sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (P< 0,05) so với CT1 và CT4. 
Số quả/chùm ở CT2 và CT3 xấp xỉ nhau lần lượt là 11,23 quả và 11,83 quả, sai khác có 
ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05) so với CT1 (8,83 quả) và CT4 (9,53 quả). Đồng thời 
trọng lượng quả của CT2 (6,34g) và CT3 (6,36g) cũng lớn hơn và sai khác ý nghĩa đối 
với CT1 (5,26g) và CT4 (5,77g). Như vậy các yếu tố cấu thành năng suất của CT2 và 
CT3 vượt trội hơn hẳn so với CT1 và CT4. Do đó, năng suất quả ở các công thức cũng có 
sự chênh lệch đáng kể, năng suất ở CT2 cao nhất đạt 1,58kg/cây, trong khi CT1 và CT4 
chỉ đạt 0,79kg/cây và 0,95kg/cây.

3.6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến khả năng hạn chế bệnh héo 
xanh vi khuẩn trên cây cà chua bi

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ đến tỷ lệ bệnh héo xanh vi 
khuẩn trên cây cà chua bi

                                                                                                         Đơn vị tính: %

Công thức
Sau trồng ... ngày

15 22 29 36 43 50

CT1 0,00 0,00 0,00 6,67 7,14 3,85
CT2 0,00 0,00 0,00 3,33 6,90 0,00
CT3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CT4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Héo xanh vi khuẩn trên cây cà chua là bệnh hại phổ biến và khó phòng trừ, gây 
thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất cà chua. Kết quả bảng 6 cho thấy ở công thức bón 
nhiều phân hữu cơ CT3 (50% phân hữu cơ) và CT4 (100% phân hữu cơ) hạn chế được 
100% bệnh héo xanh vi khuẩn. Trong khi công thức CT1 bón hoàn toàn phân vô cơ tỷ lệ 
bệnh héo xanh vi khuẩn cao nhất đạt 7,14% sau trồng 43 ngày. Ở CT2, bệnh héo xanh vi 
khuẩn cũng xuất hiện nhưng tỷ lệ thấp hơn đạt 6,90% sau trồng 43 ngày.

4. Kết luận và kiến nghị
Liều lượng phân bón hữu cơ khác nhau tác động nhiều đến sự sinh trưởng 

phát triển và năng suất của cây cà chua bi. Ở công thức bón phân 100% vô cơ (CT1) 
và 100% hữu cơ (CT4) trên nền đất cát pha làm cây cà chua bi sinh trưởng phát 
triển kém và cho năng suất thấp. Công thức CT3 (Giảm 50% MKC + 20 tấn phân hữu 
cơ/ha) không chỉ giúp cây cà chua bi sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao 
mà còn hạn chế được bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại.

Cần tiến hành thử nghiệm mức phân bón CT2 và CT3 trên diện rộng để có kết luận 
chính xác hơn cũng như làm cơ sở để xây dựng quy trình trồng và chăm sóc cây cà chua 
bi cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.
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EFFECTS OF CHEMICAL FERTILIZER SUBSTITUTIONS
WITH ORGANIC MANURE ON GROWTH, DEVELOPMENT 

AND YIELD OF CHERRY TOMATO 
(Lycopersicon esculentum var)

NGUYEN THI TRUONG, 
NGUYEN HOANG LAN ANH

Quang Nam University
Abstract: Different amounts of organic fertilizers substitute for inorganic 

fertilizers affect the growth, development and yield of cherry tomatoes. Initial research 
results show that a harmonious combination of inorganic and organic fertilizers helps 
cherry tomato plants to grow and develop well and limit harmful bacterial wilt disease. 
From the research results, the most suitable fertilizer level for 1 ha of cherry tomato 
plants is 75kg N - 45 kg P2O5 - 70kg K2O and 20 tons of organic fertilizers. With that 
recommended level, the yield of cherry tomatoes reached 1.53kg/plant and completely 
controlled bacterial wilt.

Keywords: Cherry tomatoes, fertilizers, growth, yield.
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MỘT SỐ GẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY 
VÀ HỌC NỘI DUNG THỂ DỤC AEROBIC 

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Thuận1, Lê Trọng Đề 2

Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng 
vấn, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực 
nghiệm sư phạm, phương pháp toán học thống kê, đề tài đã đánh giá được thực trạng và 
tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thể dục Aerobic cho sinh 
viên trường Đại học Quảng Nam. Kết quả này có thể áp dụng vào giảng dạy cho giảng 
viên và sinh viên trường Đại học Quảng Nam trong những năm học tới.

Từ khóa: Thực trạng, giải pháp, chất lượng, dạy học. 
1. Mở đầu
Hiện nay các trường Đại học đều có xu hương phát triển về quy mô và đa dạng hóa 

mô hình ngành nghề đào tạo với sự phát triển ngày một tăng về số lượng và chất lượng 
của sinh viên, nhưng hiện nay vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục trong đó có giáo dục 
thể chất đang đứng trước nhiều thách thức to lớn. Trước yêu cầu cấp thiết cần phải đổi 
mới giáo dục Đại học nói chung, các trường Trường Đại học có giảng dạy môn Thể dục 
Aerobic cần phải đặt ra cho mình những định hướng phát triển mới toàn diện hơn, năng 
động hơn, sát với thực tiễn hơn nhằm tạo sự hứng thú say mê luyện tập cho các bạn sinh 
viên tham gia học tập. Chính vì vậy bộ môn GDTC đã đặt ra cho mình nhiệm vụ tìm tòi 
đổi mới giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thể dục Aerobic, trang bị cho sinh 
viên những kiến thức và năng lực cần thiết về Thể dục Aerobic làm cho sinh viên yêu 
thích môn học hơn, có trách nhiệm hơn, tích cực chủ động hơn với nhiệm vụ học tập. 
Học phần thể dục Aerobic được giảng dạy cho các bạn sinh viên ở học kỳ 1 năm thứ 2, 
học phần gồn có 30 tiết trong đó vừa giảng dạy lý thuyết và thực hành nên việc phân bổ 
nội dung hợp lý cho môn học giúp sinh viên nắm bắt được kỹ thuật và thực hành thuần 
thục động tác là nội dung mà các giáo viên bộ môn đang đặt ra. Vì vậy vấn đề nghiên 
cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội dung Thể dục Aerobic cho sinh viên 
Trường Đại học Quảng Nam là một vấn đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo sinh viên của nhà trường.

Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề chúng tôi 
mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội dung 
Thể dục Aerobic cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam”.

1  ThS, Trường Đại học Quảng Nam

2  ThS, Trường Đại học Y khoa Vinh
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2. Nội dung
2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và học tập nội dung Thể dục 
Aerobic cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam.

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội dung 
Thể dục Aerobic cho sinh viên trường Đại học Quảng Nam.

Thời gian nghiên cứu: 30 tiết học GDTC của lớp DT18SMN01 Trường Đại học 
Quảng Nam

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp 
quan sát sư phạm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm, 
phương pháp toán học thống kê.

2.3. Kết quả nghiên cứu

2.3.1. Thực trạng công tác giảng dạy nội dung Thể dục Aerobic cho sinh viên 
Trường Đại học Quảng Nam

2.3.1.1. Thực trạng về chương trình giảng dạy nội dung Thể dục Aerobic.

Là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, chúng tôi thấy có một số vấn đề chưa 
thật hợp lý:

Thứ nhất: Thể dục Aerobic có nội dung lý thuyết nhưng sinh viên không được học 
sâu về nội dung luật, điều này khiến cho sinh viên không có kỹ năng biên soạn thực hành 
một bài nhảy cơ bản nhất về môn học mà chỉ dựa trên đề bài của giáo viên để biên đạo 
bài.

Thứ 2: Thời gian dành cho nội dung Thể dục Aerobic còn hạn chế học 30 tiết trong 
1 kỳ không có thời gian cho việc hình thành và củng cố bài liên hoàn cũng như không có 
thời gian trang bị kiến thức lý luận cần thiết.

Thứ 3: Từ giáo án 1 đến giáo án 3 sinh viên chưa tiếp cận được với 7 bước cơ bản 
trong khi đó chỉ còn 7 giáo án nữa là kiểm tra và kết thúc môn học. Vì vậy sinh viên 
không có thời gian để học các động tác chân, kết hợp tay và kết hợp với nhạc..

Thứ 4: Nội dung kiểm tra học phần chưa hợp lý. Đối với môn học Aerobic sinh 
viên chỉ học 7 bước cơ bản rồi cảm nhạc tập đúng nhịp điệu động tác và phối hợp với tay. 
Nội dung thi cũng như nội dung giáo viên giảng dạy trên lớp, vì vậy chư phát huy được 
tính sáng tạo, biên đạo động tác của sinh viên, sinh viên còn thụ động học gì thi đó nên 
chưa đáp ứng yêu cầu về môn học.

Tóm lại: Những phân tích trên cho thấy nội dung, tiến trình, yêu cầu thi kiểm tra 
của môn Thể dục Aerobic đều chưa thỏa mãn được mục tiêu của môn học đã đề ra
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2.3.1.2. Thực trạng phương pháp giảng dạy và tổ chức giờ học Thể dục Aerobic
- Về phương pháp giảng dạy: Từ giáo án 1 - 6 có 100% số giáo viên sử dụng các 

phương pháp giảng giải, thị phạm, nhắc nhở, dẫn bài. Đặc biệt phương pháp nhắc nhở 
và dẫn bài được sử dụng xuyên suốt quá trình giảng dạy. Chính do nội dung liên tục dạy 
mới không có giáo án củng cố đã làm giáo viên rất vất vả, phải liên tục giảng giải, thị 
phạm nhắc nhở và dẫn bài để có thể làm cho sinh viên thuộc được nội dung bài tập. Quá 
trình sư phạm trên lớp hoàn toàn là giáo viên làm mẫu, học sinh thụ động tiếp thu. Cả 
giáo viên và học sinh đều bị áp lực để hoàn thành giáo án.

- Về phương pháp tổ chức giờ học Thể dục Aerobic.
Phương pháp tổ chức đồng loạt và sáng tạo tình huống được sử dụng xuyên suốt 

quá trình giảng dạy. Khi được hỏi về vấn đề này 100% giáo viên đều cho biết phương 
pháp tổ chức đồng loạt ưu thế hơn phân nhóm vì với hình thức thi học trình theo nhóm 
nên sinh viên có tư tưởng ỷ lại không cần tích cực tự giác tập luyện. Sử dụng phương 
pháp này tiết kiệm sức lực của giáo viên hơn, đồng thời có thể kiểm soát được hoạt động 
của sinh viên. Đặc biệt phương pháp sáng tạo tình huống được sử dụng thường xuyên 
bởi vì sinh viên luôn phải tiếp thu kiến thức mới dễ mệt mỏi về thể chất và căng thẳng về 
tâm lý. Vì vậy giáo viên bộ môn phải thường xuyên sáng tạo các tình huống sư phạm như 
“bắt chước hoạt động của giáo viên hay bạn tập”; tổ chức tập luyện theo các loại đội hình 
khác nhau; “mời biểu diễn”; nhóm tập nhóm vỗ tay làm nhịp; thi đấu giữa các nhóm...
nhằm giảm bớt sự mệt mỏi, kích thích sự hưng phấn cho người tập. 

Tuy nhiên do thời lượng chương trình không nhiều, nội dung kiến thức phân bố 
chưa hợp lý, yêu cầu thi đơn giản, tỉ lệ điểm Thể dục Aerobic không cao, quá trình giảng 
dạy không sử dụng được các phương pháp giảng dạy hiện đại làm giảm tính chủ động 
tích cực của sinh viên. 

2.3.1.3 Thực trạng phương pháp đánh giá kết quả học tập nội dung Thể dục 
Aerobic.

Phương pháp đánh giá kết quả học tập nội dung Thể dục Aerobic của sinh viên đã 
được bộ môn thống nhất trong cuộc họp đầu học kỳ 1 của từng năm học. - Nội dung kiểm 
tra: Bài Thể dục Aerobic 

- Hình thức kiểm tra: Theo nhóm 8 - 10  người
- Thang điểm: 10
+ Thuộc bài: 5 điểm                                                + Đúng nhạc: 2 điểm
+ Tư thế đẹp, chính xác: 2 điểm                             + Có biểu cảm: 1 điểm
( Mỗi giáo viên phụ trách chấm điểm cho 2 - 3 sinh viên)
Với nội dung và hình thức kiểm tra cũng như cách cho điểm như trên có thể thấy 

rằng yêu cầu của bộ môn đối với sinh viên không cao:
Thứ nhất: Nội dung học và thi hoàn toàn giống nhau không kích thích tính sáng tạo 
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của sinh viên, hơn nữa trong tiến trình không có nội dung luật thi đấu Thể dục Aerobic 
nên cũng không thể đánh giá được khả năng vận dụng luật Thể dục Aerobic của sinh viên 
vào trong thực tế biên soạn.

Thứ 2: Thang điểm thi chỉ đánh giá thụ động kỹ năng thực hành một bài tập Thể 
dục Aerobic, không đánh giá được kiến thức và năng lực của sinh viên, vận dụng năng 
lực biên soạn, năng lực thực hành kỹ thuật Thể dục Aerobic, năng lực tổ chức một buổi 
tập và quá trình tập luyện, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.

Như vậy với cách đánh giá như trên bộ môn vô hình chung đã không phát huy vai 
trò chủ động của sinh viên với môn học, tính chủ động sáng tạo của sinh viên không được 
đề cao, tính định hướng ứng dụng thực tiễn của nội dung Thể dục Aerobic còn thấp. 

2.3.2. Lựa chọn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội dung Thể 
dục Aerobic cho đối tượng sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

2.3.1.1. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội dung Thể dục Aerobic 
cho đối tượng sinh viên Trường Đại học Quảng  Nam 

Nhóm giải pháp 1: Cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy 
Thể dục Aerobic phù hợp

- Để làm rõ những vấn đề bất cập trong tiến trình, sau khi đánh giá thực trạng 
chương trình giảng dạy Thể dục Aerobic, qua các năm tham gia giảng dạy chúng tôi nhận 
thấy có 3 dung cần phải cải tiến như sau:

1. Phân phối nội dung chương trình Thể dục Aerobic.
2. Sự phân bố các nội dung của bài tập Thể dục Aerobic
3. Nội dung thi và kiểm tra Thể dục Aerobic.
+ Về nội dung chương trình: Dự trên các cơ sở lý luận và thực tiễn về Thể 

dục Aerobic tiến hành biên soạn và nghiệm thu bài Thể dục Aerobic mới thay thế bài 
Amomio đã sử dụng 4 năm.

+ Về tiến trình giảng dạy: Thông qua điều tra thực trạng về phân bố nội dung 
Thể dục Aerobic chính khóa trong tiến trình giảng dạy của bộ môn GDTC trường Đại 
học Quảng Nam, đề tài nhận thấy giáo án số 1 chỉ để giới thiệu các nội dung học và kiểm 
tra, kết quả thu được là sinh viên có thể có được hình ảnh khái quát về môn học nhưng ý 
nghĩa không nhiều. Chính vì vậy chúng tôi môn quyết định cắt phần nội dung giáo án 1 
chuyển giờ sang cho nội dung học khó hơn là Thể dục Aerobic. Ngoài ra giờ học quy định 
là 30 tiết vì vậy giáo án số 2 và 3 chỉ dạy đơn thuần 1 nội dung là các tư thế cơ bản của 
đầu tay chân và thân mình cũng lãng phí thời gian mà hiệu quả ứng dụng thực tế không 
cao. Chính vì vậy sau chúng tôi quyết định tăng cường các biện pháp dạy học tích cực để 
đảm bảo chất lượng giảng dạy nội dung này trong 1 giáo án. 

Như vậy so với tiến trình cũ nội dung giảng dạy bổ sung thêm giáo án ôn tập nhằm 
giúp sinh viên củng cố kiến thức và và giáo án biên soạn bài thi nhằm nâng cao yêu cầu 
năng lực vận động cũng như ý thức chủ động sáng tạo của sinh viên đối với môn học.
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+ Về phương pháp tổ chức giảng dạy
Sau khi đổi mới nội dung chương trình chính khóa cũng như đổi mới nội dung thi, 

ngoài các phương pháp giảng dạy truyền thống bộ môn đã tăng cường sử dụng phương 
pháp sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại vào đầu giờ chính khóa và trong giờ ngoại 
khóa (như máy quay phim, chụp ảnh, máy chiếu, máy tính hòa mạng để giải quyết triệt 
để các nội dung cần cung cấp cho sinh viên, giảm bớt sức lực của giáo viên trong quá 
trình lên lớp.  

Nhóm giải pháp 2: Cải tiến hình thức nội dung phương pháp kiểm tra đánh giá 
trong môn Thể dục Aerobic.

Trước thực trạng nội dung học và thi hoàn toàn giống nhau không kích thích tính 
sáng tạo của sinh viên, không đánh giá được kiến thức và năng lực của sinh viên... Từ đó 
thang điểm thi dựa trên cơ sở của luật chấm điểm trong môn Thể dục Aerobic cũng đã 
được cải tiến như sau: 

Nội dung kiểm tra: Bài Thể dục Aerobic tự sáng tác
Hình thức kiểm tra: Theo nhóm 8 - 10  người
Thang điểm: 10
. Thuộc bài, khớp nhạc: 2 điểm                                                 
. Tư thế đẹp, chính xác: 2 điểm                               
. Đội hình và kỹ thuật đa dạng: 2 điểm
. Âm nhạc phù hợp với chủ đề bài tập: 2 điểm
. Có sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm: 1 điểm
. Có biểu cảm: 1 điểm 
Nhóm giải pháp 3: Tuyên truyền cho học sinh nhận thức về vai trò tác dụng của 

môn Thể dục Aerobic đối với người tập trong khi học tại trường và ý nghĩa của môn 
học với công tác sau này.

+ Trong các giờ học thể dục, giáo viên bộ môn thường xuyên định hướng cho sinh 
viên nhằm nâng cao nhận thức của họ đối với môn học Thể dục Aerobic, đặt họ vào vị trí 
từ người bị động tiếp thu những gì giáo viên truyền thụ sang chủ động lĩnh hội kiến thức 
và sáng tạo ứng dụng trong thực tiễn biên soạn bài thi.

+ Tổ chức cho sinh viên  tham các cuộc thi giúp sinh viên có hiểu biết sâu hơn về 
nội dung Thể dục Aerobic, hiểu biết về cách thức tổ chức thi đấu và trọng tài, đồng thời 
có được tầm nhìn trong việc đưa Thể dục Aerobic ứng dụng thực tiễn, nâng cao sức khỏe 
cho thế hệ trẻ.

2.3.1.2. Đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nội 
dung Thể dục nhịp điệu cho đối tượng sinh viên trường Đại học Quảng Nam

Đánh giá kết quả học tập nội dung Thể dục Aerobic của sinh viên 2 nhóm thực 
nghiệm và đối chứng sau thời gian thực nghiệm.
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Kết quả học tập của sinh viên của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng được thể hiện 
qua tổng các điểm thành phần. Kết quả thống kê thu được như sau:

- So sánh tiêu chuẩn đánh giá bài thi giữa 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm
2 loại chương trình có 2 cách đánh giá bài thi khác nhau, barem điểm thành phần 

cũng khác nhau. Dưới đây là bảng thống kê cụ thể:
Bảng 1. So sánh tiêu chuẩn đánh giá bài thi giữa 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm

Nhóm thực 
nghiệm

TT Tiêu chí đánh giá Điểm

1 Thuộc bài 2

2 Khớp nhạc 1

3 Tư thế đẹp, chính xác 2

4 Đội hình phong phú 1
5 Kỹ thuật đa dạng 1
6 Âm nhạc phù hợp với chủ đề bài tập 1
7 Có sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm 1
8 Có biểu cảm 1

Nhóm đối 
chứng

1 Thuộc bài 5
2 Tư thế đẹp, chính xác 2
3 Đúng nhạc 2
4 Có biểu cảm 1

Luật chấm 
điểm môn 
Thể dục 
Aerobic

1 Khớp nhạc  1
2 Biến đổi đội hình, tháp 1
3 Kỹ thuật động tác 1
4 Phong cách trình diễn 1
5 Chất lượng thực hiện các động tác độ khó thể dục 1
6 Lỗi thực hiện 5

Thông qua bảng 1 thấy rằng nếu như chương trình cũ chỉ đánh giá được 4 tiêu 
chuẩn cơ bản trong môn Thể dục Aerobic thì nội dung chương trình cải tiến đã đánh giá 
được 8 tiêu chuẩn, 4 tiêu chuẩn quan trọng trong môn Thể dục Aerobic trước khi ứng 
dụng giải pháp không đánh giá được đó là: Chủ đề bài tập và chủ đề âm nhạc, sự biến 
đổi đội hình và sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, kỹ thuật bài tập đa dạng. 

Từ những nghiên cứu trên đề tài nhận thấy việc ứng dụng giải pháp cải tiến nội 
dung thi và kiểm tra có tác dụng đánh giá sinh viên toàn diện hơn, tiếp cận hơn với luật 
thi đấu môn Thể dục Aerobic.
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- So sánh kết quả học tập nội dung Thể dục Aerobic của sinh viên 2 nhóm thực 
nghiệm và đối chứng sau thời gian thực nghiệm

Để đánh giá kết quả học tập nội dung Thể dục Aerobic của sinh viên 2 nhóm thực 
nghiệm và đối chứng sau thời gian thực nghiệm, sau khi kết thúc chương trình bộ môn tiến 
hành tổ chức thi cho 2 nhóm theo các tiêu chuẩn đã nêu ở trên. Kết quả thu được như sau:

Bảng 2. So sánh kết quả học tập nội dung Thể dục Aerobic của sinh viên 2 nhóm 
thực nghiệm và đối chứng sau thời gian thực nghiệm

Đối 
tượng

Xếp loại (số người/%)

Giỏi
(9-10) đ

Tỉ lệ 
%

Khá
(7-8) đ

Tỉ lệ 
%

TB
(5-6) đ

Tỉ lệ 
%

Yếu
(3-4) đ

Tỉ lệ 
%

Kém
< 3đ

Tỉ lệ 
%

Nhóm 
TN 

(n=20)
7 35 8 40 5 25 0 0 0 0

Nhóm 
ĐC 

(n=20)
3 15 6 30 8 40 2 20 1 5

Qua bảng 2 thấy rằng kết quả thi nội dung Thể dục Aerobic của nhóm thực nghiệm 
tốt hơn hẳn nhóm đối chứng thể hiện ở tỉ lệ sinh viên khá giỏi của nhóm thực nghiệm đều 
vượt trội so với nhóm đối chứng đạt mức 40%; số sinh viên đạt trung bình chỉ chiếm 25%, 
tương đương có 2 nhóm đạt 9 -10 điểm, 2 nhóm đạt 7-8 điểm và chỉ có 1 nhóm đạt 5-6 
điểm, không có sinh viên yếu kém. Ngược lại nhóm đối chứng có tỉ lệ sinh viên giỏi rất 
thấp chiếm 15%; sinh viên đạt loại khá chỉ đạt 30%, trong khi số sinh viên đạt mức từ 3-4 
điểm chiếm tỉ lệ 20% và vẫn còn đến 5 % số sinh viên đạt mức < 3 điểm. 

Từ kết quả thực nghiệm ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng dạy và học nội dung Thể dục Aerobic cho sinh Trường Đại học Quảng 
Nam đã cho thấy chất lượng giảng dạy và học tập của bộ môn đều được nâng lên, chứng 
tỏ các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong điều kiện giảng dạy Thể dục Aerobic thực tế 
của bộ môn. 

3. Kết luận và kiến nghị
Thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ 3 giải pháp do đề tài đưa ra đã có tác dụng 

nâng cao chất lượng dạy và học nội dung Thể dục Aerobic cho sinh viên Trường Đại học 
Quảng Nam. Vì vậy có thể làm tài liệu tham khảo trong vấn đề lựa chọn và ứng dụng các 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nội dung Thể dục Aerobic ở các trường 
đại học có giảng dạy môn Thể dục Aerobic.
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SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE QUALITY OF TEACHING AND 
LEARNING AEROBIC GYM CONTENTS FOR STUDENTS OF QUANG NAM 
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Abstract:The article, by using a number of different methods, including document 
analysis and synthesis, interview, pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical 
experimentation, and mathematical and statistical methods, has analyzed the issue of 
teaching and learning aerobic gym and come up with ways to raise the standard of aerobics 
instructions at Quang Nam University. Quang Nam University’s lecturers and students might 
use this outcome in their instructions in the upcoming years. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Thủy Trúc1

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật với chức năng định hướng, điều chỉnh hành vi và 
nhận thức của người học phù hợp với chuẩn mực xã hội là trách nhiệm của các cơ sở 
đào tạo. Trường đại học Quảng Nam luôn xác định việc GDPL cho sinh viên nhằm bồi 
dưỡng niềm tin pháp luật, rèn luyện thói quen và hành vi tuân thủ pháp luật để các em 
thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà trường chú trọng đổi mới về nội dung, 
đa dạng về hình thức GDPL đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 
được phát triển ổn định, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Từ khóa: giáo dục pháp luật, môi trường giáo dục, chất lượng và hiệu quả GDPL.
1. Mở đầu 
Giáo dục pháp luật (GDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường 

xuyên của ngành giáo dục nhằm tạo lập môi trường giáo dục toàn diện. Trong những 
năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản pháp 
luật tạo cơ sở pháp lý cho công tác GDPL của ngành giáo dục (Chỉ thị số 32-CT/TW 
ngày 09/12/2003, Quyết định số 409/QĐ-TTg, Quyết định 705/QĐ- TTg, Quyết định 
3957/QĐ- TTg…) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

Thực hiện các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước về GDPL, trong thời 
gian qua, các Trường đại học đã chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện GDPL cho sinh 
viên có trọng tâm, trọng điểm gắn với các ngành nghề đào tạo đặc thù của từng trường. 
Cũng như các cơ sở đào tạo khác, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức thực hiện công 
tác phổ biến, GDPL thông qua các hoạt động, chương trình giáo dục chính khóa, giáo 
dục ngoại khóa và đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt được 
thì công tác GDPL tại trường Đại học Quảng Nam cũng nằm trong tình hình chung của 
các Trường đại học không chuyên ngành luật khác. Đó là nội dung, chương trình giảng 
dạy chưa được hoàn thiện và qui củ; tài liệu nghiên cứu pháp luật còn hạn chế, thời lượng 
giảng dạy môn học quá ít. Việc trang bị kiến thức pháp luật, ý thức và thói quen chấp 
hành pháp luật cho sinh viên trong trường chưa đạt hiệu quả cao... Chính vì thế, Trường 
Đại học Quảng Nam cần có những giải pháp thực sự hiệu quả để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả GDPL cho sinh viên là yêu cầu thực sự cấp bách trong tình hình mới.

2. Nội dung
2.1. Thực trạng dạy học môn Pháp luật ở Trường Đại học Quảng Nam 
Là một Trường đại học địa phương, Đại học Quảng Nam luôn xác định việc GDPL 

1 . ThS.,Trường Đại học Quảng Nam ở dưới trang
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cho sinh viên phải đảm bảo mục tiêu chung là hình thành và mở rộng tri thức pháp luật 
cho sinh viên. Giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng, phát triển niềm tin pháp luật cho sinh 
viên, rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật cho sinh viên để các em thực hiện 
tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu chung về GDPL cho sinh viên, Trường Đại học 
Quảng Nam cũng đặt ra những mục tiêu đảm bảo vị trí việc làm đáp ứng chuẩn đầu ra của 
từng chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo những cử 
nhân tương lai có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị những kiến 
thức cơ bản về pháp luật nói chung, pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành nói riêng; có 
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết được những vấn đề thuộc chuyên ngành 
cũng như trách nhiệm “Sống và làm việc phù hợp với Hiến pháp và pháp luật”.

 Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện công tác GDPL cho sinh viên tại 
Trường Đại học Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu nhà trường. Các đơn vị chuyên môn trong trường tùy theo chức năng, 
nhiệm vụ đã nghiêm túc triển khai công tác GDPL cho sinh viên và đạt được một số kết 
quả nhất định. Khoa Khoa học xã hội & nhân văn phối hợp cùng phòng Tổ chức - Hành 
chính, Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên trong việc tổ chức giảng dạy, tuyên truyền 
cũng như các hoạt động trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học. 

Hình 1. Tuần lễ sinh hoạt CD tuyên truyền pháp luật năm 2022 
tại Trường ĐH Quảng Nam

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật của nhà trường cũng tương đối đa 
dạng về hình thức. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, các hình thức giáo 
dục pháp luật chính khóa và ngoại khóa, những nội dung pháp luật được chuyển tải đến 
sinh viên một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và sinh động hơn, tránh được sự 
cứng nhắc, khô khan; đối tượng tiếp nhận các kiến thức pháp luật một cách thoải mái và 
hoàn toàn chủ động. Hai năm một lần, nhà trường tiến hành rà soát để loại bỏ những nội 
dung lạc hậu, lỗi thời và bổ sung kịp thời những nội dung mới phù hợp với các qui định 
pháp luật hiện hành. Nhờ vậy, pháp luật có điều kiện lan toả, dễ đi vào cuộc sống của sinh 
viên hơn và phát huy hiệu quả tốt hơn.
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Cũng như các cơ sở đào tạo khác, trong thời gian qua, mặc dù công tác GDPL đã 
được chú trọng, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, tuy nhiên hiệu quả công tác 
này vẫn chưa rõ nét, còn mang tính hình thức. Hình thức GDPL mặc dù đã được áp dụng 
khá đa dạng, phong phú, song nhìn chung hiệu quả còn chưa cao Nội dung giáo dục pháp 
luật cho sinh viên còn nặng về phổ biến các quy định của pháp luật, đã định hướng cho 
sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề 
của cuộc sống tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thực tiễn giảng dạy môn pháp luật ở Trường Đại học Quảng Nam cũng nằm 
trong tình hình chung của các trường đại không chuyên ngành luật khác. Đó là nội dung, 
chương trình giảng dạy chưa được hoàn thiện và qui củ, tài liệu nghiên cứu pháp luật còn 
hạn chế, thời lượng giảng dạy môn học quá ít (02 tín chỉ) trong khi nội dung cần chuyển 
tải lại tương đối nhiều. Trong trường chưa có (khoa/tổ) luật mà thường ghép với trong bộ 
môn chính trị hoặc một số môn học khác nên vị trí môn học bị xem nhẹ. Tính tích cực, 
tự giác trong học tập của sinh viên chưa cao. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và 
xã hội trong giáo dục pháp luật cho sinh viên chưa thực sự chặt chẽ.  

Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Quảng 
Nam cũng gặp không ít khó khăn do sự bùng nổ các thông tin không chính thống với các 
nội dung phức tạp. Cơ hội tiếp cận thông tin về giáo dục pháp luật của sinh viên còn hạn 
chế nên cơ chế “tự vệ”, “kiểm soát” và “sàng lọc” thông tin của các em còn thấp, vì thế, 
các em sẽ phải hấp thụ một cách tự nhiên, dù ít hay nhiều, dù tự giác hay không tự giác 
các khuynh hướng thẩm mỹ tiêu cực đó.

2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn pháp luật ở Trường 
Đại học Quảng Nam

Để nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở Trường Đại học Quảng Nam cần kết 
hợp đồng bộ các giải pháp như sau:

a. Phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình giáo dục pháp luật
Chất lượng GDPL của sinh viên phụ thuộc vào tính tích cực học tập, rèn luyện, 

tu dưỡng của chính sinh viên. Giáo dục cho sinh viên phát huy tính tích cực, tự giác, 
xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn và thường xuyên nâng cao thái độ, trách 
nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đòi hỏi giảng viên phải có kế hoạch đánh giá 
quá trình tự học của sinh viên dưới nhiều hình thức như: trao đổi, thảo luận... và có ý kiến 
nhận xét kịp thời. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu, các phòng, khoa chuyên môn cần thường 
xuyên xây dựng kế hoạch, biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên 
như: tuyên dương, khen thưởng cho những sinh viên tích cực, tự giác tham gia các hình 
thức giáo dục pháp luật chính khóa và ngoại khóa của nhà trường trong mỗi năm học.

b. Đa dạng hóa và đổi mới các hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh 
viên

Nâng cao chất lượng dạy, học pháp luật trong nhà trường học là con đường đem 
lại hiệu quả GDPL cao. Muốn vậy cần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và hình 
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thức ngoại khóa pháp luật. Ngoài việc hoàn thiện nội dung chương trình GDPL chính 
khóa, nhà trường cần xây dựng kế hoạch thực hiện GDPL ngoại khóa. Nội dung xây 
dựng tập trung đa dạng hóa các hình thức như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 
lồng ghép các nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các buổi 
nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động sinh viên tình nguyện tham gia các phong 
trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại 
chúng; phát hành các tài liệu, tờ rơi; tập trung xây dựng chuyên trang phổ biến, GDPL 
trên website của nhà trường. 

c. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật
Xuất phát từ thực trạng của công tác GDPL, chúng ta thấy rằng xây dựng đội ngũ 

cán bộ giảng viên làm công tác GDPL có trình độ, có năng lực hiện nay là một việc làm 
rất cần thiết và cấp bách. Đội ngũ này có vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả 
cho công tác GDPL nên phải đảm bảo có chuyên môn, vững kiến thức, chắc nghiệp vụ 
sư phạm và lòng yêu nghề.

Người giảng viên phải thường xuyên trau dồi giáo án, bài giảng, rèn luyện kỹ năng 
kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học; không ngừng nâng cao tri thức chuyên môn, 
bổ sung tri thức thực tiễn để vận dụng vào nội dung dạy học. Bởi vì “nội dung quyết định 
hình thức”, chỉ khi nào giảng viên vững vàng về tri thức chuyên môn, tri thức thực tiễn 
và kỹ năng sư phạm thì việc đổi mới và áp dụng nhiều phương pháp dạy học sẽ dễ dàng 
hơn và đạt kết quả cao hơn. Trong thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện 
cho giáo viên pháp luật được tham dự đầy đủ các buổi tập huấn của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo về giáo dục pháp luật và công tác pháp chế để giảng viên kịp thời tiếp cận các thông 
tin pháp lý góp phần đưa công tác giáo dục pháp luật nhà trường ngày càng ổn định và 
đi vào chiều sâu.

d. Cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong 
giáo dục pháp luật cho sinh viên

Gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong giáo dục pháp 
luật vì đây là những môi trường cơ bản hình thành nhân cách của sinh viên. Nhà trường 
(thầy cô và bạn học) là người ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành tính cách của 
sinh viên. Môi trường nhà trường cũng là nơi sinh viên trải nghiệm nhận thức và thái 
độ giao tiếp với cộng đồng. Nhà trường là nơi đầu tiên sinh viên được tự do vượt ra sự 
che chở và điều khiển của cha mẹ, họ phải học cách tự đưa ra quyết định, suy nghĩ cho 
bản thân và có trách nhiệm về các hành động của mình. Đây cũng là giai đoạn, mà theo 
nghiên cứu tâm lý là “đầy rẫy những mơ hồ, hụt hẫng và mâu thuẫn” và khi vượt qua 
được các rối loạn này, sinh viên mới có khả năng trưởng thành, độc lập, có khả năng cho/
nhận và liên kết với người khác.

e. Tăng cường các điều kiện vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục pháp luật (tăng 
cường tài liệu, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí …)

Kinh phí và các nguồn lực là điều kiện cần để bảo đảm cho việc tổ chức và thực 
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hiện GDPL cho sinh viên. Kinh phí được bảo đảm và nguồn lực dồi dào sẽ tạo điều kiện 
tốt nhất cho việc thực hiện công tác GDPL và hoàn thành mục tiêu giáo dục. Vì vậy, để 
quản lý và tổ chức thực hiện công tác GDPL cho sinh viên một cách hiệu quả, đòi hỏi 
Trường Đại học Quảng Nam không ngừng đẩy mạnh tăng cường kinh phí và các nguồn 
lực cho GDPL. Để công tác GDPL hoạt động có chiều sâu, đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải 
có sự quan tâm, đầu tư thích đáng về kinh phí (gồm nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng 
kinh phí bảo đảm thực hiện công tác GDPL), cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục 
vụ công tác này (giáo trình, sách giáo khoa; tài liệu phổ biến, GDPL, tủ sách pháp luật, 
thiết bị dạy học và các phương tiện vật chất khác). 

f. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện giáo dục pháp luật cho 
sinh viên

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương tổ chức cho sinh viên 
tham dự những phiên tòa xét xử những vụ án vị thành niên phạm tội về các nội dung như 
bạo lực học đường, vi phạm an toàn giao thông… Hình thức này sinh động, hấp dẫn và 
lôi cuốn người xem, nội dung theo từng vụ án cụ thể nên người xem dễ tiếp thu và ghi 
nhớ lâu.

Ngoài ra, nhà trường cần thiết lập các mối quan hệ giúp cho sinh viên thăm quan 
trụ sở các cơ quan hành pháp, tư pháp; giao tiếp với các luật gia, các trung tâm pháp lý… 
góp phần tích cực vào hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên, giúp sinh viên nâng 
cao tri thức pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật.

g. Tăng cường tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục pháp 
luật

Khi triển khai thực hiện công tác GDPL cho sinh viên ở Trường Đại học Quảng 
Nam cần chú ý đến công tác tổng kết, đánh giá, khen thưởng. Cụ thể, nhà trường nên 
duy trì việc xây dựng kế hoạch GDPL hàng năm, có chế tài ràng buộc trách nhiệm pháp 
lý cho đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 
theo kế hoạch và có đánh giá kết quả thực hiện. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà 
trường căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác GDPL cho sinh viên để làm căn cứ đề nghị 
khen thưởng cho đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ. 

3. Kết luận

Tóm lại, giáo dục pháp luật với chức năng định hướng, điều chỉnh hành vi và nhận 
thức của cá nhân phù hợp với chuẩn mực xã hội là đòi hỏi không thể thiếu trong một xã 
hội văn minh. GDPL trong các cơ sở giáo dục có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp 
giáo dục thế hệ trẻ. Nội dung chương trình GDPL trong Trường Đại học Quảng Nam 
phải đảm bảo yêu cầu về tính liên tục, tính khoa học, có hệ thống, thống nhất giữa lý 
luận với thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Điều này đòi hỏi nhà 
trường và mỗi người giảng viên phải không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giáo 
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dục pháp luật đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật được phát triển ổn định, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thực hiện đầy đủ 
quyền được thông tin về pháp luật của mọi công dân./.
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SOME SOLUTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF LAW 
EDUCATION FOR STUDENTS OF QUANG NAM UNIVERSITY

NGUYEN THI THUY TRUC
Quang Nam University

Abstract: Legal education with the function of orienting and adjusting learners’ 
behaviors and perceptions in accordance with social standards is the responsibility of 
training institutions. Quang Nam University always determines the legal education 
for students in order to train their consciousness, habits and law-abiding behavior so 
that they can well perform the rights and obligations of citizens. The school focuses on 
innovation in content and diversity in legal education forms, so that the work of law 
dissemination and education in schools is developed stably, effectively and in depth.

Keywords: legal education, law dissemination, effective legal education
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TÁO MAMEY VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 
Ở VIỆT NAM

Vũ Hồng Trung1, Hồ Văn Tứ, Triệu Thy Hòa2 

Tóm tắt: Táo mamey (Mammea americana) là một loài thực vật nhiệt đới, tất cả 
bộ phận của cây trồng đều có ứng dụng rộng rãi trong y học như trị các bệnh ngoài da, 
sốt, viêm nhiễm, đuổi côn trùng,... Quả tươi được chế biến thành nước trái cây, mứt, hoa 
được dùng làm hương vị cho rượu. Ở Việt Nam, táo mamey là loại giống cây trồng mới 
nên cần đánh giá mức độ phù hợp của môi trường sống, tính thích nghi với điều kiện khí 
hậu và thổ nhưỡng của loài cây này. Bên cạnh cung cấp thông tin về thành phần dinh 
dưỡng của quả, các công dụng trong đời sống thu được từ bộ phận khác nhau của cây, 
bài báo còn đề cập đến giá trị kinh tế mang lại cho các quốc gia và vùng lãnh thổ mà cây 
trồng hiện đang có mặt, tiềm năng lớn để phát triển giống cây trồng ở nước ta trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Dữ liệu được thu thập từ những nghiên cứu về táo mamey từ Google 
Scholar cùng với một số web site và chương trình truyền hình Việt Nam (VTV2). Bên 
cạnh đặc điểm sinh học như đặc điểm phân loại, đặc điểm hình thái, nguồn gốc và phân 
bố, bài báo đã đánh giá được điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, kỹ thuật chăm sóc cho 
cây sinh trưởng và phát triển phù hợp, nêu ra giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển ở 
Việt Nam. Đánh giá này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng hiểu biết đối với 
loài này cũng như triển vọng cho các dự án nghiên cứu trong tương lai.

Từ khóa: Táo Mamey, giá trị kinh tế, Việt Nam.

1. Mở đầu

Táo mamey là cây ăn quả ở vùng nhiệt đới, tên thường gọi là táo lõi vàng, cây vũ 
gia, táo mamey, mơ nhiệt đới, hoặc mơ Nam Mỹ [4]. Đây là loài thực vật hạt kín có lá 
xanh quanh năm và quả có thể ăn được. Trước đây được xếp vào cây họ Bứa (Clusiaceae) 
nên táo mamey xem như họ hàng với cây măng cụt [7]. Cây hiện nay được nhóm tác giả 
đem trồng thí điểm ở địa phương nước ta và đang dần thích ứng với các điều kiện sinh 
trưởng và phát triển cho cây. 

Ngoài việc thu hái và chế biến quả có giá trị dinh dưỡng không những cho ngành 
thực phẩm, táo mamey còn được sử dụng trong lĩnh vực y học (ngăn ngừa lão hóa cơ thể, 
tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa táo bón, giảm hội chứng tiền kinh nguyệt). Bài báo 
này trình bày tổng quát các đặc tính sinh thái học, điều kiện sinh trưởng phát triển, giá trị 
kinh tế và tiềm năng để phát triển trồng, nhân giống rộng rãi ở nước ta.

1. ThS., Trung tâm Quan trắc môi trường
2. ThS., Trường Đại học Quảng Nam
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2. Nội dung
2.1. Đặc điểm sinh học và phân bố
Táo mamey có tên khoa học Mammea 

americana, một số nước ở Mỹ la tinh gọi 
là mamey amarillo. Táo mamey thuộc chi 
Mammea, họ Calophyllaceae (họ Mù u, Cồng), bộ 
Magnoliopsida (bộ Sơ ri) [9].

Táo mamey là cây ăn quả độc đáo, cây trồng 
lâu năm thì càng cho sai quả. Thân cây trưởng 
thành (trên 20 năm) có thể đạt chiều cao từ 18 đến 
21 m, đường kính thân ngắn hơn và đạt từ 0,9 đến 
1,2 m. Các cành thẳng đứng của cây tạo thành một 
đầu hình bầu dục. Tán lá lớn, dày cứng có màu 
xanh đậm, khá rậm rạp với những chiếc lá hình 
elip mọc đối nhau, có lông. Bề rộng của lá có thể 
đạt tới 10 cm và chiều dài kích thước gấp đôi bề 
rộng [4]. 

Hoa táo mamey gồm bốn hoặc sáu cánh màu trắng, rộng từ 2,5 đến 4,0 cm khi 
nở hoàn toàn và có mùi thơm. Hoa mọc đơn độc hoặc thành cụm hai hoặc ba, trên một 
cuống ngắn. Một bông hoa đơn lẻ có thể có nhụy, nhị hoa hoặc cả hai, vì vậy hoa có thể 
là hoa đực, cái hoặc lưỡng tính trên cùng một cây. Đây cũng là đặc tính để phân biệt được 
cây đực và cây cái khi tiến hành nhân giống cho cây [11].

Quả táo mamey chính là điểm độc đáo mà 
con người cần quan tâm, quả táo mọng có hình 
dáng tròn hoặc hơi không đều, vỏ sần dày 3 mm 
màu nâu hoặc nâu xám. Vỏ thường bao gồm 
phần ngoài và phần giữa của quả cây, trong khi 
phần thịt được hình thành từ phần bên trong. Quả 
táo mamey ít nhiều có tàn tích hoa có thể nhìn thấy 
ở đỉnh. Đường kính quả táo mamey từ 10 đến 20 
cm, khi quả chưa chín có vỏ cứng và nặng, nhưng 
thịt quả hơi mềm khi chín hoàn toàn. Bên dưới lớp 
vỏ là một lớp màng trắng, khô và dính chặt vào 
thịt quả. Thịt có màu cam hoặc vàng, không xơ 
và có thể có nhiều kết cấu khác nhau (giòn hoặc 
mọng nước, chắc hoặc mềm). Nói chung mùi thịt 
quả dễ chịu và ăn ngon miệng [11]. 

Hạt quả nằm trong phần thịt, những quả nhỏ 
thường chỉ chứa một hạt nhưng quả lớn hơn có thể 

Hình 1. Cây táo mamey giống

Hình 2. Hoa táo mamey 
(trồng ở Việt Nam)
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đạt đến 4 hạt. Hạt quả màu nâu có hình bầu dục và dài khoảng 6 cm. Nước chiết từ nhân 
hạt có thể dùng để sát khuẩn, diệt côn trùng gây hại cho người và động vật [10].

Cây có nguồn gốc từ vùng Tây Ấn và bắc Nam Mỹ, nằm trên đảo vùng Caribe của 
Jamaica, Puerto Rico hay đảo vùng Antilles. Táo mamey có diện tích vùng lãnh thổ phân 
bố khá rộng. Các quốc gia nơi cây táo mamey đã được tìm thấy như Bắc và Trung Mỹ 
(Hoa Kỳ, Trinidad và Tobago, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Panama, El Salvador và Puerto Rico), khu vực Caribe (Jamaica, Barbados, cộng hòa 
Dominica, Haiti, đảo Cayman, Bahamas, Cuba, Guadeloupe, Martinique, Virgin thuộc 
Anh...), vùng Nam Mỹ (Venezuela, Columbia, Boliviar, Brazil, Ecuador, Suriname), 
Châu Phi (Benin, Tây Phi), Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Australia, và Đông Nam Á 
(Philippin, Indonesia) [12].

2.2. Giá trị sử dụng cây táo mamey

2.2.1. Thành phần dinh dưỡng của thịt quả

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng trong thịt quả (cho 100 gr thịt quả tươi) [9]

TT Tên thành phần Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chú

1 Năng lượng kcal 51
2 Đường (glucide) gr 12,5
3 Chất xơ (cellulose) gr 3
4 Chất béo (lipid) gr 0,5
5 Đạm (protein) gr 0,5
6 Vitamin các loại mg 14,7 Vita A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 và C
7 Khoáng chất mg 101 Ca, Fe, Mg, P, K, Cu, Na và Zn
9 Nước gr 83,38

Tổng cộng gr 100

Thịt quả màu vàng đến màu cam rất ngon và ngọt, hương vị và cấu trúc khác nhau 
(cứng chắc, giòn đến mềm mại), thịt quả chín ăn tươi rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng 
chất khoáng thấp, kali là khoáng chất chủ yếu thường được tìm thấy trong loại quả 
cây nhiệt đới này. Ngoài ra thành phần hợp chất có hoạt tính sinh học như polyphenol, 
flavonoid và carotenoid mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho quả. Nồng độ Coumarin cao 
nhất được tìm thấy trong rễ và lá trong khi chỉ thấy coumarin ở dạng vết trong phần thịt 
quả [7].

2.2.2 Công dụng của quả táo mamey

2.2.2.1. Trong đời sống hằng ngày
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Quả táo mamey này được cho là có chứa nhiều chất dinh dưỡng và có nhiều tác 
dụng bảo vệ sức khỏe. Thịt quả có hương vị và mùi thơm của quả mơ, quả có thể ăn tươi 
hoặc dùng để chế biến thực phẩm ở dạng thạch. Sử dụng quả tươi ở trạng thái chín còn 
săn chắc, thịt quả hấp dẫn và giữ chất lượng được trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều 
ngày. Quả cũng có thể được chế biến theo phương pháp công nghiệp hoặc truyền thống, 
đặc biệt tạo thành bột mịn hoặc dạng nectar [7].

Ngoài ra quả còn dùng làm nguyên liệu trong món kem, đồ uống (soda) hoặc làm 
mứt, salad. Táo mamey còn được dùng làm hương liệu để tăng vị ngon của rượu vang. 
Làm nước cốt cho thịt hầm, được nêm với đường và nước cốt chanh để làm "ade". Khi 
chế biến nấu với thịt, cần hớt bỏ bọt quả tạo thành trên bề mặt nước do bọt thường có vị 
đắng [10]. 

2.2.2.2. Trong ngành y học, chăm sóc sức khỏe [11]
Sử dụng cho việc giảm cân: do nước ép và quả cây có hàm lượng vitamin C nên 

dùng cho những người thừa cân có hiệu quả. Một số bằng chứng hiện nay cho thấy ở một 
số quốc gia Châu Mỹ thì táo mamey đang được dùng trong mục đích này. 

Ngăn ngừa lão hóa cơ thể: thành phần quả có chứa hợp chất có hoạt tính sinh học 
như polyphenol, flavonoid và carotenoid mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài ra, táo 
mamey được biết đến nhiều hơn chất hoạt tính sinh học liên quan đến coumarin với khả 
năng chống oxy hóa và chất độc tế bào. Thành phần khoáng có vi lượng đồng (Cu) là 
một khoáng chất có trong quả cần thiết cho cơ thể người. Sự có mặt enzyme superoxide 
dismutase là hoạt chất chống oxy hóa hoạt động ngăn chặn và chống lại các gốc tự do 
(là một loại chất nguy hiểm gây hại cho các cơ quan và tế bào, ảnh hưởng quá trình lão 
hóa của cơ thể). 

Tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa táo bón: thành phần khoáng sắt có trong 
quả rất hữu ích khi hấp thu vào cơ thể để tăng khả năng miễn dịch. Quả rất giàu chất xơ, 
tốt cho hệ tiêu hóa và có thể tăng việc di chuyển chất thải bám thành ruột dễ dàng đưa ra 
ngoài. Không chỉ ngăn ngừa táo bón, quả cây còn có thể ngăn ngừa bệnh đường ruột khác, 
nguồn chất xơ trong quả làm tác nhân giữ ổn định đường ruột và tránh rối loạn tiêu hóa. 

Giảm hội chứng tiền kinh nguyệt: quả có chứa nhiều vitamin B6 giúp chống lại các 
vấn đề sức khỏe (như buồn nôn, chuột rút, căng tức ngực, mệt mỏi và tránh mụn trứng 
cá thường xuất hiện trước kỳ kinh nguyệt...).

2.2.3. Công dụng các bộ phận khác của cây
Ở vùng Tây Ấn thuộc Pháp có một loại rượu mùi tên Eau de Créole, mùi thơm thu 

được từ việc chưng cất   hoa táo và phối hương vào rượu. Rượu mùi này được cho là thuốc 
bổ và tốt cho quá trình tiêu hóa [9].

Ở Venezuela, bột từ hạt được sử dụng để điều trị các bệnh về da do ký sinh trùng 
gây ra. Ở Brazil, hạt quả được khử thổ và khuấy vào nước nóng, lọc dịch chiết đem sử 
dụng làm thuốc tẩy giun sán (chỉ dành cho người lớn) [10].
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Sử dụng 1 nắm lá tươi hoặc khô (cho vào 0,47 lít nước) và ngâm thời gian vài ngày. 
Công thức này sử dụng trong trường hợp sốt không liên tục, hiệu quả khi dùng thuốc có 
chứa thành phần quinin không có tác dụng. Tại Puerto Rico lá cây mamey được bao bọc 
xung quanh cây cà chua non để xua đuổi dế mèn và giun chỉ [10]. 

Ở quốc gia Jamaica và Mexico, phần nhựa cao su thu nhận từ vỏ cây được nấu 
chảy với chất béo, sau đó bôi vào chân để xua đuổi bọ chét hoặc bọ chét trên động vật. 
Ở quần đảo Virgin, chất tanin thu được từ vỏ cây được sử dụng để thuộc da. Một số hoạt 
chất chiết xuất từ vỏ, lá và rễ cây đều có độc tính đối với bướm đêm, ấu trùng bọ cánh 
cứng và cả bọ xít [12].

Một số quốc gia ở vùng Caribe trồng phổ biến cây nhằm kết hợp lấy gỗ. Phần gỗ 
lõi táo mamey màu nâu đỏ hoặc nâu tía; gỗ nặng và cứng nhưng lại dễ gia công, thớ gỗ 
mịn và chắc, đánh bóng tốt. Gỗ cây sử dụng để đóng tủ, làm cột trụ và xà nhà; trụ hàng 
rào do đặc tính gỗ chịu được ẩm mốc nhưng không chịu mối mọt. Nhìn chung sự đầu tư 
xuất khẩu thương mại gỗ cây mamey hiện nay vẫn còn hạn chế [10].

2.3. Mùa vụ cây trồng và sâu bệnh thường gặp
2.3.1. Điều kiện sinh trưởng và phát triển
2.3.1.1. Khí hậu
Cây táo mamey phân bố giới hạn ở vùng khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, tại 

vùng Trung Mỹ loài này được tìm thấy mọc ở độ cao 1.000 m đến 1600m so với mực 
nước biển, khu vực phân bố cây trên diện rộng từ vùng khô cằn đến những nơi ẩm thấp 
[8]. 

Cây phát triển thích hợp vùng khí hậu ẩm đến nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm 
từ 27 đến 30°C, lượng mưa trung bình từ 1500 đến 4000 mm mỗi năm. Thông thường 
cây sinh trưởng chậm ở nhiệt độ từ 17 đến 18 °C và khi nhiệt độ thấp, thậm chí khi đóng 
băng làm cây chết ngay trong thời gian ngắn [1].

2.3.1.2. Thổ nhưỡng
Táo mamey phát triển tốt nhất ở đất giàu dinh dưỡng, sâu và thoát nước tốt, giàu 

chất hữu cơ. Tuy nhiên nó cũng thích nghi với loại đất cát, pha cát sâu, hoặc vùng đá vôi 
(như đông nam Florida), đất núi lửa (Nicaragua), đất nặng (trung tâm Honduras) và đất 
kiềm (bờ biển phía bắc Peru) [9]. Lưu ý đến việc bổ sung lớp phủ thực vật lên bề mặt 
đất sẽ cải thiện khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tính sẵn có cũng như cấu trúc của 
đất [4]. 

Độ pH đất thích hợp từ 6 đến 6,5; cây vẫn chịu được khoảng rộng của pH đất từ 4 
đến 8,5 [8]. Khi nhập cây giống về trồng thí điểm tại Việt Nam, cây cũng thể hiện được 
tính thích nghi với điều kiện môi trường trồng khắc nghiệt (chịu đất phèn, chua, ngập 
úng, khô cằn...). Đây cũng là điểm đáng lưu ý khi nhân giống và trồng cây trên những 
vùng đất hoang hóa, bạc màu và tính đa dạng sinh học thấp. Đem lại lợi ích thiết thực về 
mặt môi trường trong hệ sinh thái liên quan. 
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2.3.2. Thời điểm trồng cây
Đây là loài cây dễ trồng và thích hợp khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Thông 

thường cây có thể trồng vào các thời điểm trong năm, ngoài trừ vào mùa nắng nóng hoặc 
thời tiết quá lạnh, nhất là cây bắt đầu đem trồng vào lúc thời tiết băng giá sẽ dễ làm chết 
cây [12]. Cây con trồng cần đầy đủ ánh sáng để phát triển, khi trồng những cây non và 
cây nhỏ  nên che chắn để hạn chế cháy lá và thích hợp việc tưới nước thường xuyên [10]. 
Đối với cây đang hoa và tạo quả thì không cần ánh sáng trực tiếp hoặc quang hợp, những 
cây trưởng thành này do bộ rễ phát triển khá tốt không đòi hỏi cần tưới nước nhiều.  

Ở nước ta, việc trồng cây tốt nhất vào thời kỳ cuối thu (lập đông) hoặc đầu xuân 
hằng năm (tiết tháng giêng âm lịch). Lúc này cây trồng tích tụ nhựa nhiều, sinh trưởng 
mạnh và có điều kiện khí hậu thuận lợi cho cây phát triển.

2.3.3. Thời gian cây ra hoa, quả và thu hoạch
Cây bắt đầu ra hoa từ tháng 5 đến tháng 10 tại vùng Trung Ấn, ở Trinidad và 

Tobago thì từ tháng 7 đến tháng 9. Khi tuổi cây trồng từ 4 đến 7 năm (tính từ khi bắt đầu 
trồng) và đạt được kích thước cần thiết thì táo mamey bắt đầu ra hoa, lúc này cây chỉ tạo 
ra một loại hoa đực. Thời gian từ 1 đến 2 năm tiếp theo thì cây mới ra hoa đực và hoa cái 
trên cùng thân cây, chỉ duy nhất loài hoa cái mới hình thành quả cho cây, quả có thể mất 
đến một năm để trưởng thành và chín. Quả chín vào tháng 4 ở Barbados, ở Bahamas thì 
từ tháng 5 đến tháng 7, ở New Zealand thì từ tháng 10 đến tháng 12. Ở Puerto Rico và 
Central Columbia thì có thể thu hoạch 2 vụ/năm [10].

Quả hình tròn hoặc hình tròn không đều với vỏ sần, cuống ngắn và dày, đường 
kính từ 10 đến 20 cm. Khi quả còn xanh thường nặng và cứng, lúc chín hoàn toàn thì thịt 
quả mềm hơn. Lúc này vỏ quả có màu vàng, nâu nhạt hoặc nâu xám, bề mặt vỏ tạo nên 
các vùng nhỏ nằm rải rác, nhăn nheo hoặc có vảy, da sần sùi, dày 3 mm và có vị đắng. 
Để biết quả đã chín hay chưa thì cần làm xước bề mặt quả, nếu còn màu xanh phía bên 
dưới thì cần thêm thời gian, khi quả có màu vàng nhạt do trầy xước thì cần chuẩn bị thu 
hái. Sau khi thu hái từ   4 đến 5 ngày thì quả sẽ chín đều, trạng thái quả mềm hơn, màu thịt 
quả vàng nhạt, vàng hoặc cam, thịt không xơ, cứng và giòn, đôi khi khô cứng đến mềm, 
tan chảy và ngon ngọt [10].

Đa phần các vùng và lãnh thổ trồng táo mamey thường cho 2 vụ quả mỗi năm. Vụ 
đầu tiên vào tháng 6 và vụ thứ hai vào tháng 12. Thời điểm thu hoạch quả tốt nhất là khi 
quả bắt đầu chuẩn bị chín, tránh trường hợp quả chín rụng, làm mất tác dụng hữu ích và 
cần thiết cho việc sử dụng của con người [10].

2.3.4. Cách thức bón phân và sâu bệnh thường gặp
Chế độ bón phân được thực hiện 3 lần/năm (vào các tháng 3, 7 và 9), phân hóa học 

NPK với tỉ lệ 8-3-9. Không nên bón phân sau tháng 9 vì cây dễ bị nhiễm lạnh (đối với 
khí hậu Nam Mỹ). Ở nước ta không nên bón phân vào thời điểm mùa mưa để tránh phân 
bị rửa trôi và ngập úng làm rễ cây chậm phát triển [10].

Cây kháng sâu bệnh khá tốt, nhựa cây có khả năng chống chịu tốt với sự phá hoại 
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do côn trùng gây ra. Tuy nhiên cần lưu ý nấm mốc đen (aulographum melioloides) về 
khả năng tấn công lá và gây thối tim cây (thường thấy trên các cây táo mamey già). Loài 
ong trigona rufricus gây hại cho hoa và lá non, ruồi anastrepha ludens gây tình trạng đục 
hỏng quả, rệp sáp rastrococcus thường xâm nhập làm hỏng quả chín...[8].

2.4. Giá trị kinh tế 
Sản lượng quả táo mamey cũng khá phong phú, cây trồng có thể cho quả trong vụ 

mùa đầu tiên nếu cây trồng từ hạt sau 6 đến 10 năm. Cây khỏe có thể cho từ 300 đến 400 
quả mỗi năm, trọng lượng đạt từ 500 đến 2000 gr cho mỗi quả [1]. Thực tế hiện nay quả 
táo mamey sau khi thu hoạch vẫn chưa được bán rộng rãi trên thị trường, kể cả thị trường 
ở các quốc gia Châu Mỹ, nếu quả có bán thì giá vẫn đắt đỏ khi đến người tiêu dùng. Do 
vậy táo mamey mang tiềm năng giá trị kinh tế cao từ sản lượng quả thu hái được.

Tuy là loài cây bản địa nguồn gốc khu vực Tây Ấn và bắc Nam Mỹ, việc nhân 
giống và trồng táo mamey để phục vụ ngành nông sản lại ít được đề cập hoặc hiếm thấy 
cho ngành xuất khẩu [10]. Cây thường được tìm thấy trong cảnh quan sân vườn, thường 
được trồng ở Bahamas và Antilles Greater và Lesser nơi có khí hậu lý tưởng. Ngoài ra, 
táo mamey có thể được tìm thấy mọc tự nhiên dọc theo các con đường của St.Croix [10]. 
Tại Hoa Kỳ (như vùng Florida, Hawaii) táo mamey được xem là loại cây trồng thứ yếu, 
có thể phát triển như cây ăn quả thông dụng với sản lượng và chất lượng quả cao. Ở 
những vùng đất thấp của Costa Rica, El Salvador và Guatemala... thì nó được trồng làm 
cảnh, trong khi ở Nicaragua sử dụng làm cây chắn gió trang trại và quả sử dụng phổ biến 
trong đời sống hằng ngày [13].

Tại quốc gia Martinique, quả táo mamey và gỗ thân cây được đánh giá có giá trị 
cao trong đời sống; Ở Venezuela sử dụng bộ phận của cây trong lĩnh vực y học như điều 
trị và chữa các bênh về da và hạ sốt, trong khi tại Brazil làm nguồn bổ sung lượng quinin 
cần thiết cho cơ thể [4]. 

Quả táo mamey được dùng chế biến món salad, tạo hương đồ uống có cồn, thạch 
và các món hấp dẫn. Tất cả các món chế biến đều giữ được hương vị và sự ngon miệng 
trong thời gian dài. Trái cây được tiêu thụ trong tự nhiên dưới dạng nước trái cây, kẹo, 
rượu,…Ở Peru người ta dùng táo mamey làm mứt và sản phẩm sấy khô (loại bỏ nước), 
riêng tại Mexico được chế biến thành dạng dịch xi-rô và mứt thơm, quả dùng làm hương 
liệu ngành chế biến rượu vang [7].

2.5. Triển vọng phát triển cây táo mamey ở nước ta
Đây là giống cây trồng mới và trước đó chưa từng du nhập vào nước ta. Cây có 

xuất xứ vùng khí hậu nhiệt đới ở Tây Bán cầu nên điều kiện sinh trưởng và phát triển có 
nét tương đồng, phù hợp điều kiện ở Việt Nam. Sau thời gian đem trồng thí điểm trong 
nước, cây táo mamey có ưu điểm vượt trội về tiêu chí cây trồng, cụ thể:

- Cây phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, thổ nhưỡng đất trồng độ pH 
khác nhau. Ngoài ra chế độ trồng và chăm sóc cây không đòi hỏi cần quá nhiều sự quan 
tâm đầu tư.
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- Bộ rễ cây ăn sâu, thân cây dẻo cứng cáp và khả năng chống chịu ở vùng xoáy gió 
mạnh, vùng thường xảy ra thiên tai, bão lũ. Đây cũng có thể xem là loài cây thân thiện 
“môi trường” sử dụng phủ xanh đất trống. Cây có thể trồng được trên đất bạc màu, khu 
vực nhiễm phèn, mặn hay những vùng ngập úng thường xuyên bị ngập lụt.

- Có tiềm năng giá trị kinh tế cao, cây được trồng bắt đầu ra hoa, khả năng đậu quả 
và cũng có thể trồng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Cây giúp hỗ trợ công tác xóa đói 
giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân lao động.

Hiện nay quả táo mamey đến với một số ít người tiêu dùng trong nước chủ yếu 
bằng đường nhập khẩu đóng kiện, giá bán quả thành phẩm cao ngất ngưỡng, không dưới 
500.000 đồng/kg tùy thuộc vào kích thước và độ chín quả. Táo mamey được thị hiếu 
nhiều người tiêu dùng săn lùng và coi là loại quả “độc hiếm” không dễ tìm. Ở nước ta, 
việc nhân giống cây trồng, thu hoạch quả chín và sử dụng các bộ phận cây táo mamey 
được xem là hướng đi tích cực trong ngành thực phẩm nói riêng và lĩnh vực nông lâm 
nghiệp nói chung. Trong tương lai không xa giá trị sản phẩm thu được từ cây táo mamey 
đạt được khá cao, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại.

3. Kết luận
Táo mamey là loài cây nhiệt đới hoàn toàn có khả năng thích ứng với các điều kiện 

môi trường sống ở nước ta. Cây dễ trồng và sinh trưởng phát triển tốt trong nhiều điều 
kiện môi trường khác nhau, mang lại tiềm năng giá trị kinh tế lớn cho ngành nông nghiệp 
và thực phẩm. Quả cây có thành phần dinh dưỡng cao, giá trị kinh tế lớn và phù hợp nhu 
cầu thị hiếu khách hàng, quả có thể sử dụng dạng tươi hay được làm nguyên liệu chế biến 
sau thu hoạch. Nhiều bộ phận khác của táo mamey (hoa, thân gỗ, vỏ cây, rễ...) có nhiều 
công dụng khác nhau và được sử dụng trong đời sống. Ngoài ra cây trồng còn giúp bảo 
vệ môi trường, góp phần tăng thu nhập người lao động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Campbell, R. J. (2005, December). Collecting Mammea americana L. in tropical 
America: potential for Florida. In Proceedings of the Florida State Horticultural 
Society (Vol. 118, pp. 242-243).

[2] Ferreira, M. D. G. R., Dos Santos, M. R. A., & Rocha, R. B. (2014). Callogenesis in 
leaf segments of Mammea americana L. Plant Cell Culture & Micropropagation-
ISSN 1808-9909, 10(1):1-6.

[3] Francis, John K. (1989). Mammea americana L. Mamey, mammee-apple. Department 
of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station. 4 p.

[4] Gervais, L., & Lavigne, C. (2007). Mamey (Mammea americana L.) in Martinique 
Island: an inheritance to be developed. Fruits, 62(4):237-246.

[5] Love, K., Bowen, R., & Fleming, K. (2007). Twelve fruits with potential value-added 
and culinary uses. University of Hawaii.



108

TÁO MAMEY VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

[6] Morton, J. F. (1987). Mamey, In: Fruits of warm climates. Julia F. Morton, Miami, 
FL. p. 304-307.

[7] Palmont, D., Mazaloubeaud, C., Gervais, B., Cécilia-Joseph, E., Smith-Ravin, E. 
J., & Marcelin, O. Assessment of the suitability for primary processing of eight 
accessions of mamey (Mammea americana L.) cultivated in Martinique. IOSR 
Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-
JESTFT), 14 (6): 34-46.

[8] https://cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.32390
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Mammea_americana
[10] https://growables.org/information/TropicalFruit/tropicalapricot.htm
[11] https://healthbenefitstimes.com/mammee-apple/
[12] https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Mammea+americana
[13] https://vianica.com/go/specials/14-nicaraguan-fruits.html

MAMEY APPLE AND DEVELOPMENT POTENTIAL IN VIETNAM

VŨ HỒNG TRUNG, HỒ VĂN TỨ
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TRIỆU THY HÒA
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Abstract: Apple mamey (Mammea americana) is a tropical plant, all parts of which 
have wide applications in medicine such as treating skin diseases, fever, inflammation, 
repelling insects... Its fresh fruit is processed into juice, and jam; flowers are used to flavor 
wine. In Vietnam, mamey apples are a new plant variety, so it is necessary to evaluate the 
suitability of the living environment, adaptability to climate and soil conditions of this 
tree. In addition to providing information on the nutritional composition of the fruit, the 
useful life effects obtained from different parts of the tree, the article also mentions the 
economic value brought to countries and territories. The plants are currently present and 
have great potentials to develop plant varieties in our country in the field of agriculture. 
The data was collected from studies on mamey apples from Google Scholar along 
with several websites and Vietnamese television programs (VTV2). Beside biological 
characteristics such as taxonomic characteristics, morphological characteristics, origin 
and distribution, the article has evaluated the suitable conditions of climate, soil, care 
techniques for plants to grow and develop, outlining the use value and development 
potential in Vietnam. This review provides an overview of the current state of knowledge 
for this species as well as prospects for future research projects.

Key words: Mamey apples, economic value, Vietnam.
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VĂN BẰNG 2 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG

 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Bùi Thị Thu Trúc1, Nguyễn Hữu Lực2

Tóm tắt: Với sự phát triển của Internet và công nghệ hiện đại giúp nền giáo dục 
ngày càng phát triển, đặc biệt là các mô hình giáo dục trực tuyến. Tại Việt Nam nói 
chung và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) nói riêng, 
trong bối cảnh cả nước hướng đến cuộc cách mạng 4.0, việc áp dụng công nghệ hiện đại 
vào giáo dục ngày càng được chú trọng. Thông qua sử dụng các phương pháp nghiên 
cứu khoa học thường quy, nghiên cứu xác định mục đích là đánh giá thực trạng việc 
học tập trực tuyến môn học Giáo dục Thể chất (GDTC) của học viên Văn bằng 2-Hệ 
vừa làm vừa học (HVVB2) tại Trường ĐHNN-ĐHĐN, từ đó đề ra các giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác đào tạo theo hình thức dạy và học trực tuyến môn học GDTC cho 
HVVB2. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng học tập trực tuyến môn học GDTC có 
nhiều thuận lợi nhưng không tránh khỏi những khó khăn, trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu 
đề xuất và lựa chọn được 07 giải pháp có độ đồng thuận chuyên môn cao. Kết quả ứng 
dụng các giải pháp đã mang lại kết quả học tập tốt cho HVVB2, đạt được mục tiêu của 
chương trình môn học GDTC đề ra.

Từ khóa: Học tập trực tuyến, thực trạng, giải pháp, Giáo dục thể chất, Đại học 
Ngoại ngữ Đà Nẵng.

1. Mở đầu
Từ những tác động do đại dịch Covid-19 mang tới, học tập trực tuyến đang dần trở 

nên phổ biến hơn bao giờ hết từ giáo dục Phổ thông đến Đại học và nhiều chương trình 
đào tạo khác. Đây được ví như “cuộc cách mạng” về phương thức giáo dục mới, thay 
đổi thói quen học tập trực tiếp như trước đây và định hình một diện mạo mới cho tương 
lai. Học tập trực tuyến đối với giáo dục Việt Nam từ giải pháp tình thế đã hình thành một 
xu hướng tất yếu và lâu dài. Tại Trường ĐHNN-ĐHĐN, trong bối cảnh cả nước hướng 
đến cuộc cách mạng 4.0, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục, trong đó việc 
dạy học trực tuyến ngày càng được chú trọng. HVVB2 học tập các môn chuyên ngành 
nói chung và môn GDTC nói riêng đều gặp khó khăn: vừa sắp xếp thời gian làm việc tại 
cơ quan vừa đảm bảo thời gian học tập tại trường, khiến cho học viên khó tham gia đầy 
đủ các buổi học, buổi thi. Áp lực về công việc và học tập dẫn đến kết quả học tập và tình 
trạng sức khỏe theo đó cũng bị ảnh hưởng. Ưu điểm của việc học tập trực tuyến là người 
học chỉ cần thông qua các thiết bị có kết nối Internet với các ứng dụng phù hợp là có thể 

1. ThS., Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
2. ThS., Khoa Giáo dục thể chất-Đại học Đà Nẵng 
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học tập ở bất kỳ đâu. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình học tập trực tuyến môn học GDTC 
giành cho HVVB2 là cần thiết nhằm giảm tải những khó khăn và áp lực trong công việc 
và học tập. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng việc học tập trực tuyến 
môn học GDTC của HVVB2 tại Trường ĐHNN-ĐHĐN; từ đó đề xuất giải pháp phù 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến. Kết quả của nghiên cứu là căn cứ thực 
tế để điều chỉnh hoặc áp dụng các kế hoạch, chương trình học tập trực tuyến phù hợp 
với thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình môn học GDTC đề ra.

2. Nội dung
2.1 Phương pháp tiếp cận
Khách thể nghiên cứu: là HVVB2 tại Trường ĐHNN-ĐHĐN học trực tuyến môn 

học GDTC trong năm học 2021-2022, 2022-2023. Tiêu chuẩn lựa chọn: 1. là HVVB2 
Trường ĐHNN-ĐHĐN; 2. tự nguyện tham gia; 3. hoàn thành các phỏng vấn và dữ liệu 
nghiên cứu. Tất cả HVVB2 học trực tuyến môn học GDTC qua ứng dụng Microsoft 
Team (MS Team: Phần mềm học tập trực tuyến) được nhận thông báo về cuộc khảo sát 
(thông qua phòng Đào tạo, Trường ĐHNN-ĐHĐN); các HVVB2 tự nguyện và phù hợp 
với các tiêu chí cơ bản sẽ được giữ lại để hướng dẫn khảo sát, phỏng vấn và thu thập dữ 
liệu (kết quả nghiên cứu không ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học GDTC của đối 
tượng nghiên cứu).

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Điều tra xã hội học: 
phỏng vấn, khảo sát trực tuyến trên MS Team; Thống kê và tính toán. Các dữ liệu chung 
và xã hội học tự báo cáo: giới tính, tình trạng sức khỏe, tuổi, dân tộc, nơi sinh sống. Học 
viên được khảo sát bằng bảng câu hỏi về việc học tập trực tuyến môn học GDTC: đặc 
điểm của đối tượng nghiên cứu, thời gian học tập, phương tiện phục vụ cho học tập, 
những thuận lợi và khó khăn trong học tập, đánh giá của học viên đối với việc học tập... 
Học viên được nhóm nghiên cứu hướng dẫn, hỗ trợ trả lời bảng câu hỏi.

2.2 Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu và thực trạng vấn đề nghiên cứu.
2.2.1.1 Đặc điểm đối tượng tham gia nghiên cứu.

Bảng 1. Đặc điểm và các kết quả tự đánh giá sau khi kết thúc học phần GDTC1 
của đối tượng nghiên cứu

Biến Chỉ số

Tuổi (năm) 27.7 ± 
0.8

Giới tính
Nam 36 (44%)

Nữ 45 (56%)
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Dân tộc
Kinh 79 (98%)
Thiểu số 02 (2%)

Nơi sinh sống hiện tại
Thành phố 80 (99%)
Không ở thành phố 01 (1%)

Tự đánh giá tình trạng 
sức khỏe trong thời 
gian vừa học vừa làm.

Tốt 15 (19%)
Nam 09 (60%)
Nữ 06 (40%)

Bình thường 28 (35%)
Nam 11 (39%)
Nữ 17 (61%)

Dưới mức bình thường 38 (46%)
Nam 16 (42%)
Nữ 22 (58%)

Tự đánh giá mức độ 
căng thẳng trong thời 
gian vừa học vừa làm.

Cao 65 (82%)
Nam 28 (43%)
Nữ 37 (57%)

Trung bình 13 (16%)
Nam 06 (46%)
Nữ 07 (54%)

Thấp 03 (2%)
Nam 02 (67%)
Nữ 01 (33%)

Kết quả kiểm tra kết 
thúc học phần GDTC1, 
năm học 2021-2022

Giỏi (Điểm chữ: A) 04 (5%)
Nam 01 (25%)
Nữ 03 (75%)

Khá (Điểm chữ: B) 20 (25%)
Nam 08 (40%)
Nữ 12 (60%)

Trung bình (Điểm chữ: C) 33 (41%)
Nam 23 (69%)
Nữ 10 (31%)

Trung bình yếu (Điểm chữ: D) 24 (29%)
Nam 04 (17%)
Nữ 20 (83%)

Kém (Điểm chữ: F) 0 (0%)
Nam 0 (0%)
Nữ 0 (0%)

Kết quả tự đánh giá về 
việc tiếp thu nội dung 
kiến thức học tập trực 
tuyến môn học GDTC 
1, năm học 2021-2022

Tốt 05 (6%)
Nam 02 (40%)
Nữ 03 (60%)

Khá 23 (29%)
Nam 10 (43%)
Nữ 13 (57%)

Trung bình 32 (39%)
Nam 21 (66%)
Nữ 11 (34%)

Dưới trung bình 21 (26%)
Nam 03 (14%)
Nữ 18 (86%)
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* Kết quả bảng 1: 
Tổng số HVVB2 tự nguyện tham gia khảo sát là 81. Độ tuổi trung bình 27; tỉ lệ 

nam và nữ gần tương đương nhau; đa số học viên là dân tộc Kinh và sinh sống ở thành 
phố; xét về điều kiện học tập, học viên ở thành phố chiếm lợi thế hơn. Tình trạng sức 
khỏe của học viên trong thời gian vừa học vừa làm dưới mức bình thường và mức độ 
căng thẳng trong thời gian vừa học vừa làm là rất cao.

2.2.1.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
Để đánh giá thực trạng của vấn đề, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các yếu 

tố có liên quan, kết quả thu được tại các bảng 2, 3, 4 như sau:
Bảng 2. Thực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học GDTC

Tổng 
số

Trình độ Hạng GV Độ 
tuổi 

trung 
bình

Giới tính Trung 
bình 
thâm 
niên

PSG.
TS

Tiến 
sĩ

Nghiên 
cứu 
sinh

Thạc 
sĩ

Cử 
nhân

I II III Nam Nữ

42 1 3 2 30 6 1 3 38 37 36 06 16

Tỉ lệ 
(%) 2% 7% 5% 71% 15% 2% 7% 91% 85% 15%

* Kết quả bảng 2: 
Đội ngũ giảng viên có thâm niên giảng dạy trung bình là 16 năm; trong đó 1 GV có 

học hàm Phó Giáo sư, 3 GV có trình độ Tiến sĩ và 2 Nghiên cứu sinh, 30 GV có trình độ 
là Thạc sĩ chuyên ngành GDTC và Huấn luyện Thể thao, 6 GV trình độ Cử nhân là các 
giảng viên gần đến tuổi nghỉ hưu. Kết quả cho thấy vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy rất được quan tâm.

Bảng 3. Thực trạng thời gian, phương tiện phục vụ cho việc học tập trực tuyến
 môn học GDTC của HVVB2 Trường ĐHNN-ĐHĐN (n=81)

Nội dung
Kết quả khảo sát

Tán thành %

Thời gian sử dụng mạng 
Internet trung bình hàng ngày

Phục vụ học tập môn 
học GDTC.

Ʃ 12 15

0 ~ 60 phút 12 100

60 ~ 120 
phút 0 0

120 ~ 180 
phút 0 0

Trên 180 
phút 0 0



113

BÙI THỊ THU TRÚC - NGUYỄN HỮU LỰC

Phục vụ các mục 
đích khác.

Ʃ 81 100

0 ~ 60 phút 2 2

60 ~ 120 
phút 5 6

120 ~ 180 
phút 10 13

Trên 180 
phút 64 79

Thiết bị được sử dụng phục vụ 
cho việc học tập trực tuyến

Điện thoại thông minh 77 95

Máy tính xách tay 75 93

Máy tính để bàn 57 71

Khác: không có, mượn người thân… 0 0

Địa điểm thường được sử dụng 
phục vụ cho việc học tập trực 
tuyến

Bất cứ nơi nào thuận tiện 74 92

Phòng riêng tại nhà 55 68

Văn phòng, cơ quan…. 19 23%

* Kết quả bảng 3: 
Thời gian trung bình hàng ngày HVVB2 sử dụng internet cho việc học GDTC rất 

thấp so với phục vụ cho các hoạt động khác. Thời gian làm việc, học tập trực tuyến kéo 
dài khiến học viên ngồi nhiều hơn và ít vận động gây nên những mệt mỏi về thể chất và 
tinh thần dẫn đến thụ động, ít tập trung, giảm hứng thú. Địa điểm học tập trực tuyến được 
xem là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng học tập; đa số học 
viên sẽ học tại bất cứ nơi nào thuận tiện (92%), phòng riêng tại nhà (68%), và sử dụng 
văn phòng …làm nơi học tập (23%).

Bảng 4. Thực trạng học tập trực tuyến môn học GDTC (n=81)

Nội dung
Kết quả khảo sát

Tán thành %

1
HVVB2 có nhiều thời gian trong việc 
nghiên cứu tài liệu, videoclip học tập và 
thực hành tại nhà

Đúng 72 88.9

Đúng một phần 9 11.1

Không đúng 0 0

2 HVVB2 khó quan sát được động tác thị 
phạm của giảng viên

Đúng 5 6.2

Đúng một phần 29 35.8

Không đúng 47 58
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3 HVVB2 khó tiếp thu được kiến thức

Đúng 3 3.7

Đúng một phần 22 27.2

Không đúng 56 69.1

4 HVVB2 khó tương tác, trao đổi thông tin, 
chỉnh sửa kỹ thuật giữa HVVB2 và GV

Đúng 2 2.5

Đúng một phần 22 27.2

Không đúng 57 70.3

5 HVVB2 khó thực hành theo đúng động tác 
của GV hướng dẫn

Đúng 15 18.5

Đúng một phần 45 55.5

Không đúng 21 26

6
HVVB2 chưa được trang bị kỹ năng học 
tập trực tuyến và tương tác cùng GV và các 
học viên khác trong lớp

Đúng 12 14.8

Đúng một phần 49 60.4

Không đúng 20 24.8

7
HVVB2 chưa được trang bị kỹ năng sử 
dụng phần mềm học tập trực tuyến và thiết 
bị phục vụ học tập

Đúng 23 28.4

Đúng một phần 43 53.1

Không đúng 15 18.5

8 HVVB2 gặp sự cố về đường truyền tín 
hiệu Internet

Thường xuyên 5 6.2

Không thường 
xuyên

13 16

Ổn định 63 77.8

9
HVVB2 gặp sự cố về thiết bị, phần mềm 
được sử dụng phục vụ cho việc học tập 
trực tuyến

Thường xuyên 8 9.9

Không thường 
xuyên

16 19.8

Ổn định 57 70.3

10 HVVB2 không có không gian phù hợp 
phục vụ cho việc học tập và thực hành 

Đúng 61 75.3

Đúng một phần 13 16

Không đúng 7 8.7

11 HVVB2 bị chi phối nhiều bởi môi trường 
xung quanh

Đúng 66 81.5

Đúng một phần 10 12.3

Không đúng 5 6.2

12

HVVB2 gặp các vấn đề về sức khỏe tinh 
thần: căng thẳng, lo âu, trần cảm, chán nản, 
mất tập trung, dễ nóng giận, không hứng 
thú….

Đúng 70 86.4

Đúng một phần 11 13.6

Không đúng 0 0
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13
HVVB2 gặp các vấn đề về sức khỏe thể 
chất: nhanh mỏi mệt, hội chứng đau cổ-
vai-gáy, đau đầu, đau lưng giảm thị lực….

Đúng 69 85.2

Đúng một phần 11 13.6

Không đúng 1 1.2

14
HVVB2 đánh giá học tập trực tuyến môn 
học GDTC đáp ứng được nhu cầu của bản 
thân hơn so với học trực tiếp

Đáp ứng 23 28.4

Đáp ứng hơn một ít 17 20.9

Tương đương 15 18.5

Ít đáp ứng hơn 14 17.3

Rất ít đáp ứng 12 14.9

15
HVVB2 đánh giá học tập trực tuyến môn 
học GDTC tăng khả năng tương tác giữa 
GV và HVVB2, giữa HVVB2 và HVVB2

Có tăng tương tác 34 41.9

Có tăng hơn một ít 31 38.3

Tương đương 9 11.1

Ít tương tác hơn 5 6.2

Rất ít tương tác 2 2.5

* Kết quả bảng 4: 
Kết quả bảng 4 cho thấy, nhờ tiết kiệm được thời gian di chuyển đến trường nên 

học viên có nhiều thời hơn trong việc việc nghiên cứu tài liệu, videoclip học tập và thực 
hành tại nhà. Tuy nhiên, học viên gặp khó khăn trong việc quan sát các động tác thị phạm 
của GV, khó thực hành theo đúng động tác mà GV hướng dẫn. Như vậy cần có phương 
án xây dựng chương trình học tập sinh động và cụ thể hơn, thiết kế bài giảng cần chú 
trọng nhiều vào tranh ảnh, xây dựng các videoclip ngắn hướng dẫn cụ thể nhằm tăng 
hứng thú cho người học. 53.1% học viên chưa được trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm 
học tập trực tuyến và thiết bị phục vụ học tập. Như vậy cần có kế hoạch trang bị cho học 
viên các phương pháp, kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm ứng dụng, kỹ năng 
tương tác, truyền đạt và tiếp nhận thông tin trong học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, những 
khó khăn khác về điều kiện học tập như: học viên gặp khó khăn vì không có không gian 
phù hợp phục vụ cho việc học tập và thực hành, bản thân bị chi phối bởi môi trường xung 
quanh trong lúc học tập. Áp lực công việc kết hợp học tập gây nên các vấn đề về tâm lý, 
sức khỏe tinh thần và thể chất cho học viên. Đối với các vấn đề về sức khỏe tinh thần: 
học viên tin rằng áp lực sẽ gây nên các vấn đề về tâm lý như: căng thẳng, lo âu, trần cảm. 
Đối với các vấn đề về sức khỏe thể chất: học viên tin rằng ngồi lâu gây nên các vấn đề 
về sức khỏe như: nhanh mỏi mệt, hội chứng đau cổ-vai-gáy, đau đầu, đau lưng giảm thị 
lực…; vì vậy việc hỗ trợ học viên các kỹ năng học tập, tương tác, quản lý thời gian, lập 
kế hoạch tập luyện tại nhà để HVVB2 tự xây dựng một lối sống lành mạnh hơn, định 
hướng cho việc tự rèn luyện tốt hơn.
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2.2.2. Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến môn học GDTC 
cho HVVB2 Trường ĐHNN-ĐHĐN

Dựa trên các tài liệu về quan điểm và nguyên tắc GDTC; lý luận và phương pháp 
GDTC trong trường học; tâm lý học thể dục thể thao; bốn nguyên tắc được áp dụng 
khi đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến môn học GDTC cho 
HVVB2 Trường ĐHNN-ĐHĐN, đó là: Nguyên tắc thực tiễn: các giải pháp phải xuất 
phát từ tình hình thực tiễn hiện nay của đất nước, của ngành nói chung và của từng 
trường nói riêng. Nguyên tắc đồng bộ: các giải pháp phải đa dạng nhiều mặt và trực diện 
giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Nguyên tắc khả thi: các giải pháp đề xuất phải có 
được khả năng thực thi. Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học: các biện pháp phải mang 
tính khoa học và giải quyết vấn đề có tính khoa học. Trong bốn nguyên tắc trên, nguyên 
tắc tính thực tiễn và tính khả thi là hai nguyên tắc được áp dụng nhiều nhất, bởi phải căn 
cứ vào thực trạng cụ thể của học viên và nhà trường về cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng 
viên, về nhu cầu động cơ học tập của học viên, về nhận thức và những thuận lợi khó khăn 
của học viên khi học trực tuyến môn học GDTC... để lựa chọn các giải pháp, có như vậy 
các giải pháp mới mang tính khả thi. 

Từ kết quả đánh giá thực trạng học tập trực tuyến môn học GDTC của HVVB2 
Trường ĐHNN-ĐHĐN, căn cứ vào các nguyên tắc được áp dụng khi đề ra các giải pháp, 
nhóm nghiên cứu tổng hợp và đề xuất 12 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực 
tuyến môn học GDTC. Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 15 giảng viên, huấn luyện 
viên chuyên ngành GDTC và Huấn luyện Thể thao, đang giảng dạy tại các Trường Đại 
học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết quả phỏng vấn được trình bày 
tại bảng 5.

Bảng 5. Kết quả phỏng vấn lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến 
môn học GDTC cho HVVB2 trường ĐHNN-ĐHĐN (n= 15)

Giải 
pháp Nội dung

Tán 
thành

Không 
tán 

thành

n % n %

1 Ứng dụng các môn học mới và phổ biến như Yoga, Pilates, 
các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể… nhằm xây dựng 
thêm chương trình học trực tuyến phù hợp với đặc điểm cá 
nhân người học như giới tính, tình trạng bệnh lý, điều kiện 
cơ sở vật chất phục vu học tập.

11 73.3 4 26.7

2 Nêu tinh thần tự giác của học viên trong học tập môn học 
GDTC, yêu cầu học viên phải tự giác, nghiêm túc, tích cực 
trong học tập nói chung và đối với môn học GDTC nói riêng, 
rèn luyện cho mình thói quen tập luyện thể dục thể thao 
thường xuyên để rèn luyện sức khỏe.

8 53.3 7 46.7
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3 Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, các phương pháp, kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ 
năng học tập trực tuyến, kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu 
quả các ứng dụng phục vụ hoạt động học tập giành cho người 
dạy và người học.

12 80 3 20

4 Giảng viên cần giúp cho học viên thấy được ý nghĩa và vai 
trò của môn học đối với sức khỏe, công việc và tập luyện 
trong thời gian học trực tuyến. 

9 60 6 40

5 Giảng viên cần thường xuyên quan tâm, khuyến khích, kiểm 
tra, đánh giá đúng, công bằng, tôn trọng người học, nhiệt 
tình trong giảng dạy, khích lệ cổ vũ động viên tinh thần cho 
người học; chia sẻ cùng học viên những khó khăn trong học 
tập cũng như trong cuộc sống.

9 60 6 40

6 Các tổ bộ môn thành lập nhóm thiết kế và xây dựng giáo án 
phù hợp với dạy học trực tuyến.

13 86.7 2 13.3

7 Giảng viên cần tận dụng tốt phương pháp trò chơi trong giờ 
học: bằng việc tận dụng các hình thức trò chơi nhỏ trong giờ 
học trực tuyến giúp học viên cảm thấy giờ học không nặng 
nề và tẻ nhạt. Giảng viên hoan nghênh, khuyến khích học 
viên sáng tạo các trò chơi mới nhằm tăng tương tác trong 
lớp học.

11 73.3 4 26.7

8 Giảng viên tự mình nêu gương tốt về rèn luyện thân thể, 
thường xuyên cập nhật kiến thức về GDTC, tình hình và các 
thành tích tập luyện của bản thân lên các mạng xã hội như 
Facebook, TikTok, Instagram… nhằm tạo hiệu ứng truyền 
thông, nâng cao và khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện 
của học viên.

7 46.7 8 53.3

9 Khoa GTDC–ĐHĐN cần phối hợp với các Khoa, Phòng đào 
tạo, Trung tâm về công nghệ thông tin… trong Đại học Đà 
Nẵng, tổ chức tập huấn chuyên môn để được cung cấp giải 
pháp, kỹ năng về công nghệ thông tin, cập nhật công nghệ 
dạy học trực tuyến như Zoom, Google Meet, MS Team…
cùng các phương pháp giảng dạy trực tuyến cho giảng viên. 

13 86.7 2 13.3

10 Giảng viên tăng cường tương tác và trao đổi với học viên 
thông qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, MS Team 
để tạo tâm lý thoải mái và cảm giác gần gũi thích thú cho 
người học.

6 40 9 60

11 Tăng cường giáo dục ý nghĩa, mục đích, vị trí và vai trò của 
môn học GDTC trong việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ và 
xây dựng lối sống lành mạnh.

12 80 3 20
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12 Thiết kế, xây dựng, hoàn thiện, số hóa tài liệu học tập, chú 
trọng vào việc thực hiện các videoclip ngắn hướng dẫn kỹ 
thuật, tập luyện và cập nhật thường xuyên trên các website 
video trực tuyến như Youtube, Facebook…để học viên dễ 
dàng tiếp cận, tăng khả năng chủ động khai thác để học tập 
có hiệu quả trước khi vào lớp học trực tuyến cũng như làm 
tài liệu nghiên cứu và tập luyện tại nhà, tăng hứng thú và tiện 
ích cho người học

14 93.3 1 6.7

* Kết quả bảng 5:
Nghiên cứu xác định lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực 

tuyến môn học GDTC cho HVVB2 Trường ĐHNN-ĐHĐN được trình bày ở bảng 5; với 
tiêu chí lựa chọn giải pháp nhận được sự tán thành cao trên 70%, nhóm nghiên cứu lựa 
chọn được 7 giải pháp, cụ thể bao gồm các giải pháp số 1, 3, 6, 7, 9,11, 12.

2.2.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả ứng dụng cơ bản ban đầu cho các giải 
pháp nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến môn học GDTC cho HVVB2 Trường ĐHNN-
ĐHĐN

Quá trình thực nghiệm được thực hiện trong học kỳ II năm học 2021 - 2022. Thiết 
kế thực nghiệm được tiến hành trong 15 giáo án, đối tượng thực hành giáo án là các tác 
giả. Thống nhất chương trình được thực hiện trước khi bước vào học kỳ II cho tất cả 
các lớp có đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu đượp áp dụng đánh giá độc lập, 
kết quả được ghi nhận đối với nhóm HVVB2 tham gia nghiên cứu, các HVVB2 còn lại 
được quan sát để bổ sung các quan điểm và đối chiếu kết quả. Kết quả sau thực nghiệm 
như sau:

Bảng 6. Tự đánh giá mức độ căng thẳng, tự đánh giá về việc tiếp thu nội dung kiến 
thức học tập trực tuyến môn học GDTC và kết quả kiểm tra kết thúc học phần 

GDTC2 của HVVB2 trường ĐHNN-ĐHĐN (n= 81)

Nội dung Chỉ số

Tự đánh giá mức độ căng 
thẳng trong thời gian vừa 
học vừa làm.

Cao 55 (68%)
Nam 25 (45%)

Nữ 30 (55%)

Trung bình 21 (26%)
Nam 09 (43%)

Nữ 12 (57%)

Thấp 05 (6%)
Nam 03 (60%)

Nữ 02 (40%)

Kết quả kiểm tra kết thúc 
học phần GDTC2 Giỏi (Điểm chữ: A) 11 (14%)

Nam 04 (36%)

Nữ 07 (54%)
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Khá (Điểm chữ: B) 34 (42%)
Nam 13 (38%)

Nữ 21 (62%)

Trung bình (Điểm chữ: C) 23 (28%)
Nam 15 (65%)

Nữ 08 (35%)

Trung bình yếu (Điểm 
chữ: D) 13 (16%)

Nam 07 (54%)

Nữ 06 (46%)

Kém (Điểm chữ: F) 0 (0%)
Nam 0 (0%)

Nữ 0 (0%)

Kết quả tự đánh giá về việc 
tiếp thu nội dung kiến thức 
học tập trực tuyến môn học 
GDTC

Tốt 16 (20%)
Nam 06 (37%)

Nữ 10 (63%)

Khá 37 (46%)
Nam 15 (40%)

Nữ 22 (60%)

Trung bình 19 (23%)
Nam 13 (68%)

Nữ 06 (32%)

Dưới trung bình 9 (11%)
Nam 5 (55%)

Nữ 4 (45%)

* Kết quả bảng 6:
Có sự thay đổi cơ bản về số lượng và tỉ lệ HVVB2 so với trước thực nghiệm trong 

các mức đánh giá xếp loại kết quả kiểm tra kết thúc môn học GDTC, cụ thể: nhóm loại 
Giỏi tăng (9%); nhóm loại Khá tăng (17%); nhóm loại Trung bình giảm (13%); đặc biệt, 
nhóm Trung bình yếu giảm đáng kể (13%). Tự đánh giá việc tiếp thu kiến thức học tập 
môn học GDTC có sự thay đổi về số lượng và tỉ lệ HVVB2 so với trước thực nghiệm 
trong các mức tự đánh giá, cụ thể: nhóm tự đánh giá Tốt tăng (15%); nhóm tự đánh giá 
Khá tăng (17%); nhóm tự đánh giá Trung bình giảm (16%); đặc biệt, nhóm tự đánh giá 
dưới Trung bình giảm đáng kể (15%). Kết quả trên cho thấy, bước đầu thực nghiệm các 
biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học GDTC trực tuyến đã mang lại hiệu quả ứng dụng 
trong thực tế. 

3. Kết luận
Thực trạng học tập trực tuyến môn học GDTC của HVVB2 Trường ĐHNN-

ĐHĐN ngoài một số thuận lợi, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Từ thực 
trạng trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất và lựa chọn 7 giải pháp có độ đồng thuận từ các 
chuyên gia ở mức trên 70%, nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến môn học GDTC. 
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Thông qua ứng dụng thực tế, kết quả tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức môn GDTC 
cho thấy số lượng và tỉ lệ HVVB2 trong các nhóm có sự biến đổi rõ rệt, trong đó nhóm 
HVVB2 mức trung bình yếu giảm 13% so với trước thực nghiệm. Kết quả của nghiên 
cứu là căn cứ thực tế để điều chỉnh các kế hoạch và nội dung chương trình giảng dạy môn 
GDTC trực tuyến đạt được hiệu quả tốt hơn trong tương lai.
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research methods in regular Physical Education, the purpose of the study is to assess 
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that basis, the research team proposed and selected 07 solutions with high professional 
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students.
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HỌC TRỰC TUYẾN TRONG VÀ SAU DỊCH COVID-19
Nguyễn Xuân Vinh1

Tóm tắt: Chuyển đổi sang giáo dục kỹ thuật số là một xu hướng tất yếu trong giáo 
dục hiện đại. Việc chuyển đổi kỹ thuật số của giáo dục chủ yếu nhằm đạt được kết quả 
giáo dục cần thiết, tăng tính hiệu quả và chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp độ. Các tính 
năng của giáo dục kỹ thuật số là quản lý kết quả học tập; cá nhân hóa thiết kế lộ trình học 
tập; làm phong hơn tài liệu học tập; tạo môi trường học tập số, sử dụng đúng các công 
nghệ mới…vv Giáo viên cần phải trao dồi các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để 
mở rộng và cải thiện quá trình giáo dục và sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tăng cường 
và giới thiệu những đổi mới trong lĩnh vực giáo dục. Trong thời đại số, làm chủ phương 
pháp sư phạm số là cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả dạy học đáp ứng yêu cầu số hóa 
giáo dục. Năng lực sư phạm của giáo viên trong tình hình mới không chỉ sử dụng tốt các 
phương pháp sư phạm truyền thống mà gồm cả năng lực sư phạm số. Các yêu cầu đối 
với năng lực sư phạm số của giáo viên bao gồm sự biểu biết cơ bản; kiến thức về chuyển 
đổi số và các kỹ năng (năng lực) về công nghệ thông tin được ứng dụng tốt trong quá 
trình dạy học. 

Từ khóa: công nghệ thông tin và truyền thông, sư phạm số, dạy học trực tuyến, 
phương pháp sư phạm, giáo dục số.

1. Mở đầu
Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang lại những 

thay đổi rộng rãi trong tất cả các khía cạnh của xã hội và văn hóa đương đại. Lịch sử 
phát triển của phương pháp giáo dục học đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và không 
ngừng phát triển theo hướng hiện đại. Phần lớn các nhà giáo dục đều cho rằng sự ra đời 
của phương pháp sư phạm mới cũng như các công cụ hỗ trợ dạy học hiện đại nhằm giúp 
người học phát triển tư duy và hình thành các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Trong 
nhiều thập kỷ qua, các nhà giáo dục (Educators) đã không ngừng nghiên cứu và ứng 
dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp vào giáo dục, tuy nhiên sự thay đổi này 
trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu từ đầu năm 
2020. Hậu quả do dịch Covid-19 gây ra cho nhân loại rất nặng nề, song nó cũng là “cú 
hích” tạo động lực mạnh mẽ cho nhiều thay đổi, đặc biệt là lĩnh vực dạy học từ xa qua 
Internet. Trong thời gian giãn cách xã hội, cả hệ thống giáo dục nhận ra việc áp dụng 
phương pháp sư phạm số là cách tốt nhất để giải quyết thực tiễn này. Đứng trước tình 
hình này, một bộ phận giáo viên gặp không ít khó khăn khi tổ chức hoạt động dạy học 
trực tuyến vì còn hạn chế các kỹ năng về công nghệ thông tin. Vì vậy, từ chỗ chưa có kỹ 

1. ThS.,Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
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năng hoặc kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin chưa tốt, phần lớn giáo viên đã cố gắng 
học hỏi để thích ứng với việc dạy trực tuyến. Song song với đó, việc học của học sinh gặp 
không ít khó khăn vì chưa quen với học trực tuyến vì từ lâu đã quen với cách học truyền 
thống (học trực tiếp). Đối với giáo viên khi dạy trực tuyến (dạy từ xa), làm như thế nào 
để mang lại tiết/buổi học sinh động, hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh là một 
thách thức nhưng cũng là cơ hội để tiếp cận dần với xu thế chung này.

2. Lý luận chung về sư phạm kỹ thuật số
2.1. Thuật ngữ và định nghĩa
Giáo dục kỹ thuật số - Digital Education2 là việc sử dụng sáng tạo các công cụ và 

công nghệ kỹ thuật số trong quá trình dạy và học, và thường được gọi là học tập nâng cao 
công nghệ (TEL) hoặc e-Learning. Khám phá việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số 
mang lại cho các nhà giáo dục cơ hội thiết kế các cơ hội học tập hấp dẫn trong các khóa 
học mà họ giảng dạy và những cơ hội này có thể ở dạng các khóa học và chương trình 
kết hợp hoặc hoàn toàn trực tuyến.

Số hóa giáo dục – Digitalization Education  là đề cập đến việc sử dụng máy tính 
để bàn, thiết bị di động, Internet, ứng dụng phần mềm và các loại công nghệ kỹ thuật số 
khác để dạy học sinh ở mọi lứa tuổi. ... Số hóa trong giáo dục đề cập đến việc sử dụng 
công nghệ kỹ thuật số để dạy học sinh.

Học tập kỹ thuật số - Digital Learning3 là bất kỳ loại hình học tập nào đi kèm với 
công nghệ hoặc bằng cách thực hành có hướng dẫn để sử dụng hiệu quả công nghệ. 
Nó bao gồm việc áp dụng nhiều phương pháp thực hành, bao gồm cả học tập kết hợp 
(Blended Learning) và học tập ảo (Virtual Learning). 

Học tập kết hợp – Blended Learning4 là sự kết hợp tốt nhất của hai môi trường đào 
tạo - đào tạo trực tiếp trong lớp học truyền thống (Offline Learning) và học trực tuyến 
công nghệ cao (Online Learning).

Học tập ảo – Virtual Learning  là học tập có thể diễn ra về mặt chức năng và hiệu 
quả trong điều kiện không có môi trường lớp học truyền thống (Simonson & Schlosser, 
2006). 

Học trực tuyến - Online Learning (Tony Bates) là bất kỳ hình thức học tập nào 
được thực hiện một phần hoặc toàn bộ qua Internet.

Sư phạm kỹ thuật số - Digital Pedagogy5 là nghiên cứu và sử dụng các công nghệ 
kỹ thuật số đương đại trong dạy và học. Phương pháp sư phạm kỹ thuật số có thể được 
áp dụng cho các môi trường học tập trực tuyến (Online Learning), kết hợp (Blended 

2. https://www.ed.ac.uk/institute-academic-development/learning-teaching/staff/digital - ed/what - is - digital 
- education
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_learning
4. https://elmlearning.com/blog/blended-learning-everything-need-know/
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_pedagogy
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Learning) và mặt đối mặt (Face to Face hoặc Offline Learning). Sư phạm kỹ thuật số 
cũng có nguồn gốc từ lý thuyết kiến tạo.

Theo V I Toktarova and D À Semenova (2020) thuật ngữ “sư phạm kỹ thuật số” 
được hiểu như sau:

1) ngành khoa học sư phạm cho thấy bản chất và tính chính quy của giáo dục kỹ 
thuật số, vai trò của các quy trình giáo dục số hóa trong phát triển cá nhân, phát triển các 
cách thức và phương tiện thực tế để nâng cao hiệu quả giáo dục;

2) xu hướng sư phạm liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế số và xã hội số; 
khoa học và thực hành mô tả sự sắp xếp của một quá trình giáo dục trong các điều kiện 
mới của một thực tế bị phân tán;

3) nhúng các công nghệ kỹ thuật số dựa trên máy tính vào nghệ thuật học tập, cho 
phép làm phong phú thêm các quá trình học tập, giảng dạy và đánh giá trong suốt khóa 
học;

4) xây dựng kiến thức của giáo viên thông qua lập kế hoạch giảng dạy dựa trên giải 
quyết vấn đề và kỹ năng tư duy bậc cao hơn;

5) sư phạm cung cấp giáo dục chất lượng cao bằng máy tính và chương trình số 
hóa, trong khi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một công cụ để tạo ra các 
cơ hội học tập mới;

6) khoa học về hoạt động có mục đích và hệ thống được tổ chức đặc biệt về sự hình 
thành con người, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, giáo dục và giảng dạy 
bằng công nghệ thông tin và Internet. 

2.2. Thành phần của sư phạm kỹ thuật số 
"Sư phạm kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một cách để giảng dạy, mà còn tạo 

nên một lĩnh vực mở rộng nhanh chóng tổ chức nhiều cuộc tranh luận và trường phái tư 
tưởng" (Croxall, 2013). Sư phạm kỹ thuật số cung cấp một sự hiểu biết cho giáo viên về 
cách thức mà người học sẽ làm việc trong thế giới kỹ thuật số và học hỏi trong một môi 
trường kết nối số hóa. Giáo viên có thể kết hợp công nghệ với giảng dạy của họ có thể 
dẫn đến một công cụ tiềm năng để mang lại những thay đổi trong quá trình giáo dục bằng 
phương tiện sư phạm kỹ thuật số.

Sư phạm kỹ thuật số hay sư phạm số bao gồm ba lĩnh vực kiến thức, bao gồm: nội 
dung, sư phạm và công nghệ (hình 1)

Thứ nhất, Nội dung - Content (C): tức là nội dung phải được dạy
Thứ hai, Công nghệ - Technology (T): ) bao gồm các công nghệ mới nhất được 

sử dụng như máy tính, Internet, điện thoại di động, video kỹ thuật số, sách điện tử, tài 
nguyên giáo dục mở và các công nghệ phổ biến bao gồm máy chiếu, …vv gọi chung là 
Công nghệ thông tin và Truyền thông (sẽ trình bày ở phần sau)

Thứ ba, Sư phạm – Pedagogy (P): mô tả các thực tiễn, quy trình, chiến lược, thủ 
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tục và phương pháp giảng dạy và học tập được sử dụng. Nó cũng bao gồm kiến thức về 
mục tiêu giảng dạy, đánh giá và học tập của học sinh (Khirwadkar 2007). 

Tích hợp công nghệ liên quan đến sự hiểu biết về các mối quan hệ giữa ba thành 
phần nói trên. Theo Koehler và Mishra (2005), “giảng dạy tốt không chỉ đơn giản là bổ 
sung công nghệ vào lĩnh vực giảng dạy và nội dung hiện có; thay vào đó, sự ra đời của 
công nghệ gây ra sự đại diện của các khái niệm mới và đòi hỏi phải phát triển sự nhạy 
cảm với mối quan hệ năng động, giao giữa cả ba thành phần được đề xuất bởi TPCK.

Hình 1. TPCK Framework (Koehler and Mishra, 2005)
Tùy thuộc vào tính chất và phạm vi nội dung và trình độ của người học, phải xem 

xét tích hợp công nghệ phù hợp. Công nghệ như một trợ lý nâng cao hỗ trợ quá trình dạy 
học và giúp người học đạt được các mục tiêu cấp cao hơn.

2.3. Nguồn gốc và sự phát triển sư phạm kỹ thuật số
Theo Wikipedia6, Sư phạm kỹ thuật số có nguồn gốc từ đào tạo từ xa, dưới hình 

thức các khóa học về thư từ gửi qua đường bưu điện vào đầu thế kỷ XX. Đại học Luân 
Đôn cung cấp các văn bằng đào tạo từ xa đầu tiên với Chương trình Đối ngoại năm 1858. 
Charles Dickens nổi tiếng nói rằng Chương trình Bên ngoài là “Đại học Nhân dân”, vì nó 
cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với giáo dục đại học. Với sự cải tiến của công nghệ truyền 
thông, người ta cho rằng TV và đài sẽ bắt đầu thay đổi quá trình giáo dục. Tại Hoa Kỳ, 
các chương trình truyền hình giáo dục và chương trình phát thanhđược tạo ra bởi các tổ 
chức như Đại học Louisville, với sự hợp tác của NBC. Các khóa học từ xa chứng kiến   sự 
hồi sinh vào đầu những năm 1970 với sự lan rộng của các trường cao đẳng cộng đồng. 
Các khóa học từ xa này đã mở đường cho giáo dục trực tuyến, trở nên phổ biến trong thời 
kỳ phổ cập Internet, bắt đầu vào cuối thế kỷ XX. Trong những năm 1980 và 1990, Hiệp 
hội Máy tính và Nhân văn đã tổ chức các hội thảo và hội nghị về giảng dạy máy tính và 
khoa học nhân văn, cũng như các trung tâm nhân văn kỹ thuật số đang trở nên phổ biến. 
Năm 1965, Quỹ Quốc gia dành cho Nhân văn (NEH) được thành lập. Tổ chức này đã đi 
trước thời đại rất nhiều. Nó thậm chí còn ra mắt Văn phòng Nhân văn Kỹ thuật số. Hiện 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_pedagogy#History
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có một hội nghị thường niên mang tên Hội nghị quốc tế về sư phạm kỹ thuật số diễn ra 
ở một quốc gia khác nhau mỗi năm. 

Ngoài ra, nhiều trường đại học Canada đã tham gia để nâng cao nhận thức và giáo 
dục mọi người về phương pháp sư phạm kỹ thuật số. Đại học Waterloo, Đại học Guelph, 
Đại học Brock, Đại học Ryerson và Đại học Toronto gần đây đã cùng nhau xây dựng 
một hội nghị chung.

2.4. Vai trò của Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) đối với sư phạm số  
Để hiểu được vai trò của ICT đối với sư phạm kỹ thuật số, trước hết chúng ta cần 

tìm hiểu và làm rõ định nghĩa về công nghệ thông tin và truyền thông. Vậy ICT là gì? 
ICT là từ viết tắt của từ tiếng Anh: Information & Communications Technology, thuật 
nhữ này có thể được hiểu theo hai nghĩa (cách hiểu). 

Thứ nhất, Công nghệ thông tin và Truyền thông, theo cách hiểu thông tin thì hầu 
hết mọi người đều cho rằng ICT là từ rút gọn của “công nghệ thông tin và truyền thông 
”. Vì vậy, nó là “công nghệ thông tin” hoặc “công nghệ truyền thông”. Tự nó không phải 
là “thông tin” hay “truyền thông”. “thông tin” hay “truyền thông” phải đi cùng với “công 
nghệ” - chúng không thể tồn tại độc lập.

Thứ hai, Thông tin, Truyền thông và Công nghệ, đây là cách hiểu rộng và đầy đủ 
hơn. Mỗi khía cạnh của từ viết tắt có thể tồn tại độc lập nhau nhưng vẫn mang ý nghĩa về 
khoa học. Vì vậy, nó bao gồm “thông tin” hoặc “truyền thông”. Nó cũng bao gồm công 
nghệ hoặc “công nghệ thông tin và truyền thông”. Một cách nhìn khác về nó là ICT là 
viết tắt của:

- Thông tin - (hoặc dữ liệu) ở định dạng bản in (giấy) hoặc điện tử (kỹ thuật số)
- Truyền thông/giao tiếp - trực tiếp hoặc điện tử (truyền thông số), bằng văn bản 

hoặc giọng nói, viễn thông và phát thanh truyền hình.
- Công nghệ thông tin (CNTT) - bao gồm phần mềm, phần cứng và điện tử
- Công nghệ truyền thông - bao gồm các giao thức, phần mềm và phần cứng
Vậy ICT có vai trò như thế nào đối với dạy học/phương pháp sư phạm số? 
Giúp cải thiện kỹ năng giảng dạy/kỹ năng sư phạm của giáo viên, sáng tạo trong 

dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học;
Giúp giáo viên lập kế hoạch và xây dựng nội dung giảng dạy;
ICT được sử dụng như một “công cụ hỗ trợ” ví dụ như khi thực hiện các bài tập, 

giao tiếp, thu thập dữ liệu và dữ liệu trong nghiên cứu;
ICT như một phương tiện dạy và học, nhờ nó mà giáo viên có thể dạy và người học 

có thể học, đặc biệt trong dạy học trực tuyến;
Để đánh giá, lưu giữ kết quả học tập của học sinh;
Có thể giúp giáo viên đạt được các mục tiêu sư phạm và học sinh đạt được mục 

tiêu học tập.
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2.5. Điểm khác biệt giữa dạy học trực tiếp (face to face) và dạy học trực tuyến 
(Online Learning)

Nhìn chung, giữa dạy học trực tiếp (face to face) và dạy học trực tuyến (Online 
Learning) có nhiều điểm khác biệt do đặc điểm, tính chất và điều kiện vận dụng. Bảng 1 
chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức dạy học trên.

Bảng 1. Sự khác nhau giữa học trực tiếp và học trực tuyến

Điểm khác biệt  Học trực tiếp-
Face to face

Học trực tuyến-
Online Learning

Vị trí lớp học Diễn ra tại lớp học vật lý Thông qua một nền tảng sử 
dụng Internet, lớp học ảo

Địa điểm học tập Học theo thời khóa biểu và 
có địa điểm cụ thể

Học bất cứ khi nào và bất 
cứ nơi đâu nếu có kết nối 
Inlernet

Nhịp độ học tập Áp đặt theo sự dẫn dắt của 
giáo viên

Linh hoạt theo năng lực 
của từng học sinh

Môi trường dạy học Cùng với học sinh và đồng 
nghiệp

Một mình

Phong cách học tập Hỗ trợ lẫn nhau trong một 
lớp học

Học tập độc lập, ít tương 
tác với bạn cùng lớp

Nội dung học tập/kiến 
thức

Nguồn thông tin chính là do 
giáo viên cung cấp

Nguồn thông tin chính là 
nội dung trực tuyến

Tương tác xã hội/tương 
tác nhân cách trực tiếp

Tương tác sâu rộng giữa 
giáo viên với học sinh, với 
đồng nghiệp

Hạn chế

Phương pháp sư phạm Giáo viên sử dụng linh hoạt 
giữa phương pháp sư phạm 
truyền thống và phương 
pháp sư phạm hiện đại

Phương pháp sư phạm kỹ 
thuật số chiếm ưu thế

Sự tham gia của phụ 
huynh

Thấp/không có Cao/tùy mức độ quan tâm

Sử dụng ICT/năng lực 
ICT của giáo viên

- Không yêu cầu đối với 
phương pháp dạy học truyền 
thống (bảng đen, phấn)
- Tùy vào mức độ vận dụng 
đối với phương pháp sư 
phạm hiện đại

- Không thể thiếu ICT
- Yêu cầu cao về năng lực 
ICT
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Bài báo này không đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá và so sánh hiệu quả của dạy 
học trực tiếp so với dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang 
diễn ra trên toàn cầu, dạy học trực tuyến có thể khẳng định tối ưu hơn. Khi chuyển từ 
hình thức học trực tiếp sang trực tuyến khi mọi thứ chưa được chuẩn bị tốt, bị động thì 
tất nhiên hiệu quả sẽ không cao. Mục tiêu của giáo dục là hiệu quả, vậy nên bất luận tình 
huống nào người giáo viên phải vượt qua khó khăn, thách thức để đổi mới phương pháp 
dạy học theo hướng số hóa. Mặc dù dịch Covid-19 để lại nhiều hậu nặng nề trên nhiều 
mặt, song đối với giáo dục số thì đây là tiền đề tốt để cả nền giáo dục thực hiện thành 
công chiến phát triển bền vững nền giáo dục trong thời gian đến (sau dịch).

3. Thực trạng và hiệu quả ứng dụng phương pháp sư phạm số trong dạy học 
trực tuyến trong giai đoạn diễn ra dịch Covid-19

Hàng ngàn trường học đóng cửa và hàng tỷ học sinh phải dừng học do dịch 
Covid-19 lan rộng toàn cầu. Theo thống kê của tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa 
Liên Hiệp Quốc (UNESCO), đỉnh điểm đợt vào tháng 04/2020 có khoảng 1,5 tỷ học 
sinh không được đến lớp, chiếm 72% toàn cầu và 117 quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 (hình 2).

Hình 2. Giám sát toàn cầu về việc đóng cửa trưởng học do dịch Covid-19 gây ra
Nguồn: UNESCO, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Cùng thời điểm trên, tại Việt Nam có đến 13 triệu học sinh phải dừng học (hình 3) 
để phòng chống sự lây lan SAR-CoV-2.
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Hình 3. Số lượng học sinh ở nước ta phải dừng học do dịch Covid-19 gây ra
Nguồn: UNESCO, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Đến thời điểm hiện tại (14/01/2022), có khoảng hơn 37 triệu học sinh phải chuyển 
sang học tập từ xa, chiếm 2,4% và 7 quốc gia phải đóng cửa trường học. Trong đó, 
Uganda là quốc gia chịu ảnh hưởng hiều nhất, có khoảng 10 triệu học sinh phải ngừng 
học chiếm 27% toàn cầu (UNESCO).

Ở Việt Nam, việc đóng cửa trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến 
là giải pháp mang tính tình thế. Vì theo các nhà giáo dục, trong điều kiện hiện tại chất 
lượng dạy học trực tuyến còn nhiều hạn chế so với học trực tiếp. Vì không ít giáo viên 
và học sinh chưa quen với cách học từ xa, trong đó có rất nhiều giáo viên gặp khó khăn 
trong sử dụng công nghệ. Và còn nhiều vấn đề bất cập khác, mà cả nền giáo dục cần phải 
có khâu chuẩn bị trước khi sẵn sàng bước vào nền giáo dục số toàn diện.

4. Biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp sư phạm số trong dạy học trực 
tuyến trong và sau dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, mặc 
dù tốc độ và tỷ lệ phủ vắc xin tăng đáng kể trong thời gian qua. Những nỗ lực không 
ngừng nghỉ của các nhà khoa học, Chính phủ các nước, tổ chức Y tế thế giới (WHO) để 
đưa thế giới quay về quỹ đạo bình thường. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả dạy học 
trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội được các nhà giáo dục, giáo viên, học sinh và 
toàn xã hội quan tâm.

Thứ nhất, vững tâm lý, khắc phục khủng hoảng dịch Covid-19 tiếp tục nhiệm vụ 
Dịch Covid-19 mang đến những khủng hoảng nhất định cho tất cả mọi người trên 

toàn thế giới. Giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng gặp phải những khó khăn lớn trong 
khi thực hiện nhiệm vụ của họ. Chưa kể những khó khăn thách thức về chuyên môn khi 
chuyển hoàn toàn sang dạy trực tuyến, giáo viên phải đối diện nhiều vấn đề trong đời 
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sống cá nhân. Vì vậy, học cách làm quen và thích ứng với cuộc sống mới, thích ứng với 
cách làm việc mới là biện pháp tốt để hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế lo lắng tránh ảnh 
hưởng đến công việc và cuộc sống. 

Thứ hai, nghiên cứu, tìm hiểu và trao dồi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
Công nghệ thông tin chiếm phần quan trọng trong hoạt động dạy học trực tuyến, 

thiếu hoặc còn hạn chế về kỹ năng hoặc không làm chủ được cách sử dụng sẽ khiến giáo 
gặp nhiều khó khăn thách thức. Sau đây là các kỹ năng công nghệ thông tin mà giáo viên 
cần trao dồi để đáp ứng việc dạy online:

- Microsoft Powerpoint: đây là phần mềm soạn bài giảng điện tử thông dụng nhất, 
cho phép giáo viên chuyển tải nhiều kiến thức và thông điệp qua từng nội dung. 

- Công cụ tại các bài học và tài nguyên video như: Youtube là kho lưu trữ các video 
giáo dục và kênh học tập; Thinglink là công cụ để tạo hình ảnh, video tương tác và các 
tài nguyên đa phương tiện khác; …

- Các công cụ trực tuyến để giúp làm việc nhóm như: Google Hangouts là một 
phần mềm liên lạc cho các cuộc gọi video hoặc giọng nói miễn phí, nhắn tin và các cuộc 
trò chuyện nhóm; Wisemapping là trình chỉnh sửa bản đồ tư duy trực tuyến miễn phí cho 
các cá nhân và doanh nghiệp…

- Các nền tảng dạy học Online: hiện nay có nhiều nền tảng miễn phí được hỗ trợ tốt 
như: Microsoft Team, Google Meet, Zoom Meeting Cloud. Trong đó, Microsoft Team, 
Google Meet là nền tảng miễn phí online ổn định và được sử dụng nhiều; Zoom Meeting 
Cloud cho phép tạo tài khoản không giới hạn thời gian tối đa 100 người tham gia miễn 
phí trong thời gian dịch Covid-19.

- Quản lý lớp học, theo dõi và đánh giá kết quả học tập trực tuyến: hai nền tảng 
miễn phí phổ biến nhất là Microsoft Team và Google Classoom, ngoài ra có một số nền 
tảng miễn phí khác như: 

- Hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) là ứng dụng 
được dùng để lưu trữ và quản trị nội dung bài hõ online. Hệ thống sẽ theo dõi và cập nhật 
các hoạt động học tập của học sinh. Đây là hệ thống lớn, chuyên nghiệp và có trả phí. 
Hiện nay, nhiều trường Cao đẳng, Đại học đầu tư trang bị hệ thống này. 

Thứ ba, lồng ghép trò chơi và thư giãn hợp lý trong quá trình dạy học
Việc học online của học sinh có thể không hiệu quả vì ngồi lâu trước màn hình 

thiết bị dễ gây ảnh hướng đến sức khỏe mắt và sức khỏe tinh thần. Vì vậy, giáo viên cần 
điều tiết hợp lý nhằm đạt được nội dung trọng tâm của bài học, mặt khác mang lại sự 
thoải mái và tạo hứng thú học tập cho học sinh. 

Để giáo viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ dạy học trực tuyến đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả học tập. Ngoài những giải pháp mang tính nhiệm vụ cá nhân trên, cần có 
những giải pháp có tầm vĩ mô như: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghệ thông 
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tin, tăng cường hợp tác và chuyển giao công nghệ dạy học; có chính sách động viên hỗ 
trợ giáo viên kịp thời; Bộ Giáo dục – Đào tạo cần thống nhất triển khai hệ thống dạy học 
trực tuyến đồng bộ đối với các cấp học; kêu gọi tính tự chủ quyết định và lựa chọn nền 
tảng ở các trường nếu có khả năng.

5. Kết luận
Phương pháp sư phạm số bao gồm ba thành phần chính, đó là: Công nghệ, Nội 

dung và Sư phạm. Cả ba cần phải được giáo viên áp dụng nhuần nhuyễn qua dạy học trực 
tuyến bằng phương tiện công nghệ thông tin (máy tính, phần mềm/ứng dụng, nền tảng 
…). Năng lực sư phạm số là khả năng giáo viên sử dụng công nghệ thông tin để chuyển 
tải và thực hiện nội dung bài dạy qua hình thức trực tuyến. Như vậy, chất lượng dạy học 
trực tuyến phụ thuộc vào các yếu tố: hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực sư phạm số 
của giáo viên; sự thành thạo về công nghệ, mức độ hợp tác của học sinh; sự hỗ trợ của 
phụ huynh và các điều kiện khác… Đây là thực tế đỏi hỏi giáo viên phải nhận thức, vượt 
qua khó khăn thách thức để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nghề nghiệp. Dạy học trực 
tuyến không chỉ áp dụng trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch mà tương lai là xu thế 
khi chuyển sang nền giáo dục số hóa toàn diện. 
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DIGITAL PEDAGOGY METHOD - THE SITUATION AND SOLUTIONS 
TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TEACHING DURING 

AND AFTER COVID-19

   NGUYEN XUAN VINH
DaNang Architecture University

 Abstract:The transition to digital education is an inevitable trend in modern 
education. The digital transformation in education is primarily aimed at achieving the 
necessary educational outcomes, increasing the effectiveness  and quality of  education 
at all levels. The features of digital education are the management of learningoutcomes, 
personalization of learning roadmapdesign,  diversification of learning materials, 
creation of a digital learning environment,  using the right new technologies... etc. 
Teachers need to  master information technology skills  to expand and improve the 
educational process and use digital technology to enhance and introduce innovations 
in the field of education. In the digital age, mastering digital pedagogy is the best way 
to improve teaching efficiency to meet the requirements of digitalization of education.  
The pedagogical capacity of teachers in the new situation is  a good use of not only 
traditional pedagogical methods but also digital pedagogical capacity. Requirements 
for the teacher's  digital pedagogical competence include basic knowledge of digital 
transformation and information technology skills applied in the teaching process.
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