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THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÒA BÌNH
Ngô Thị Thảo - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình
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Abstract: Learning motivation is one of the factors that directly affect learner's learning outcomes
and their self-learning ability. Learning motivations are not available, nor can they be imposed, but
gradually formed in the process of deep study of the learner. In fact, the needs to the learning and
other external factors form learning motivation of learners. The article analyzes the current state of
learning motivation of students at the Continuing Education Center of Hoa Binh province and
points out the factors affecting learning motivation of the students. Based on this basis, teachers
can encourage and promote the learning motivation of students with aim to improve quality of
teaching and learning.
Keywords: Motivation, continuing education center, reality.
1. Mở đầu
Việt Nam đang thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất
nước trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học 4.0. Trong
hoàn cảnh xã hội đó, đòi hỏi con người phải có kiến thức,
kĩ năng mới và thái độ tích cực để làm chủ cuộc sống. Để
đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước; Đảng và Nhà nước đã coi giáo dục là quốc
sách hàng đầu, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát
triển”. Giáo dục được xem là động lực quan trọng để phát
triển KT-XH của đất nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013 đã chỉ rõ nhiệm vụ của ngành GD-ĐT
là “... tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học
theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học;
khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy
móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự
học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri
thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu
trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý
các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học”
[1]. Một trong những chỉ đạo trọng tâm trong đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục đào tạo là đổi mới công tác quản
lí giáo dục của các cơ sở GD-ĐT; nâng cao chất lượng
“Đổi mới căn bản công tác quản lí giáo dục, đào tạo, bảo
đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách
nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng
quản lí chất lượng, chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất
lượng và quản lí quá trình đào tạo; chú trọng quản lí chất
lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về
chất lượng giáo dục, đào tạo” [1].
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo,
bồi dưỡng, trong đó động cơ là yếu tố ảnh hưởng trực
tiếp đến hoạt động học tập, tự học của người học. Khi
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người học xây dựng được cho mình động cơ học tập
đúng đắn sẽ học tập một cách tích cực, hứng thú, say mê;
ngược lại, việc học tập mang tính chất đối phó, miễn
cưỡng thường xuất phát từ động cơ học tập không phù
hợp. Do vậy, nghiên cứu để xây dựng động cơ học tập
đúng đắn cho người học là rất cần thiết để nâng cao chất
lượng dạy và học trong nhà trường.
Bài viết này trình bày thực trạng động cơ học tập của
học sinh (HS) tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
Hòa Bình.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề về động cơ học tập
“Động cơ” trong tiếng Latin là Motif, có nghĩa là
nguyên nhân thúc đẩy con người hành động. Nguyên
nhân này nằm bên trong chủ thể có thể xuất phát từ nhu
cầu sinh lí hay tâm lí.
Theo Từ điển tiếng Việt, “Động cơ là những gì thôi
thúc con người có những ứng xử nhất định một cách vô
thức hay hữu ý và thường gắn liền với những nhu cầu”
[2; tr 32].
Theo Nguyễn Quang Uẩn, “Động cơ là cái thúc đẩy
con người hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu, là cái làm
nảy sinh tính tích cực và quy định xu hướng của hướng
tích cực đó. Động cơ là động lực kích thích trực tiếp, là
nguyên nhân trực tiếp của hành vi” [3; tr 206].
Theo Phan Trọng Ngọ, “Động cơ học tập là cái mà
việc học của họ phải đạt được để thoả mãn nhu cầu của
mình. Nói ngắn gọn, học viên học vì cái gì thì đó chính
là động cơ học tập của học viên” [4; tr 233].
Như vậy, động cơ học tập là yếu tố định hướng, thúc
đẩy hoạt động học tập, nó phản ánh đối tượng có khả
năng thỏa mãn nhu cầu chiếm lĩnh tri thức của người học.
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Có nhiều cách phân loại động cơ học tập khác nhau:
- Căn cứ vào ý nghĩa các chức năng kích thích, động cơ
bao gồm: Động cơ tạo ý: Động cơ không tạo ý (động cơ
kích thích) [5]; - Căn cứ vào nguồn gốc: Động cơ bên
trong (intrinsic motivation) và Động cơ bên ngoài
(extrinsic motivation) [6; tr 22].
Tâm lí học hoạt động phân động cơ học tập thành hai
loại: Động cơ hoàn thiện tri thức và Động cơ quan hệ xã hội.
Tác giả Bùi Thị Thúy Hằng [3], đã giới thiệu lí thuyết
về tính tự quyết và cách phân loại động cơ học tập như
sau: Lí thuyết về tính tự quyết là một lí thuyết về động cơ
của con người được xây dựng và phát triển bởi hai nhà
tâm lí học người Mĩ E. Deci và R. Ryan (1985) vào giữa
những năm 80 của thế kỉ XX. Lí thuyết này giới thiệu
một cách phân loại động cơ thành 3 loại:
1) Động cơ bên ngoài. Động cơ bên ngoài gồm 4 mức
được sắp xếp theo mức độ tự chủ (autonomous) từ thấp
đến cao gắn với việc thực hiện một hành động nhằm đạt
được một kết quả không có liên quan đến hành động.
- Mức độ tự chủ thấp nhất là điều chỉnh bên ngoài
(external regulation).
- Mức độ điều chỉnh nội nhập (introjected
regulation). Đây là một loại động cơ bị kiểm soát. Trong
trường hợp này, các cá nhân thực hiện hành vi bởi các
sức ép từ bên trong.
- Mức độ điều chỉnh đồng nhất (identified
regulation). Động cơ này xuất hiện khi cá nhân đánh giá
cao hành vi đang thực hiện, thấy nó là quan trọng và lựa
chọn hành vi đó một cách tự nguyện.
- Mức độ điều chỉnh hợp nhất (integrated regulation).
Ở loại động cơ này, các hành vi được thực hiện bởi vì nó
hoàn toàn phù hợp với cá nhân.
2) Động cơ bên trong gắn với việc thực hiện hành vi
bởi những hứng thú liên quan trực tiếp đến hành động
chứ không phải bởi một kết quả không có liên quan. Đó
là sự phân biệt.
3) Cuối cùng, các trường hợp không có động cơ là
trạng thái không có mong muốn và không có ý định thực
hiện hành động. Đối với những người không có động cơ,
hành động của họ không bắt nguồn từ ý muốn chủ quan
nên họ không cảm thấy mình có năng lực và vì thế mà
không đạt được kết quả như mong đợi.
2.2. Một số nét về Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh Hòa Bình
Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh
Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 929/QĐUBND, ngày 15/11/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình. TTGDTX tỉnh Hòa Bình có nhiệm vụ: - Tổ chức
liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học thực hiện
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chương trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp
cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học; - Tổ chức thực hiện
chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ
thông (THPT); - Tổ chức thực hiện chương trình bồi
dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin
truyền thông; - Tổ dạy và thực hành kĩ thuật nghề nghiệp
như dạy nghề ngắn hạn, dạy nghề sơ cấp theo quyết định
số 1956 của chính phủ cho lao động nông thôn; - Dạy
tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại
vùng dân tộc miền núi; - Tổ chức các lớp bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ.
Về quy mô đào tạo: Tổng số HS đang theo học
chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại
TTGDTX tỉnh Hòa Bình là 325, trong đó: - HS đang theo
học tại các trường năng khiếu: 67 (Trường Cao đẳng
Nghệ thuật Tây Bắc: 28 em; Trường Năng khiếu Thể dục
thể thao: 39 em); - HS đại trà: 182 em; - HS vừa làm vừa
học: 81 em; - HS nữ: 186 em; HS nam: 139 em.
Học viên tham gia học tập chương trình giáo dục
thường xuyên cấp THPT tại TTGDTX tỉnh Hòa Bình
bao gồm nhiều các đối tượng khác nhau như: cán bộ,
công chức; HS THPT; sinh viên Trường Cao đẳng Văn
hóa nghệ thuật Tây Bắc; HS Trường Năng khiếu Thể
dục thể thao. Với những đối tượng khác nhau, việc tổ
chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm của
từng đối tượng là một thách thức đối với TTGDTX tỉnh
Hòa Bình.
2.3. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung
tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình
Từ những nội dung nghiên cứu về động cơ học tập,
về những dạng động cơ học tập của HS, năm học 20162017, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu bằng câu hỏi
điều tra, xin ý kiến của 45 Cán bộ quản lí (CBQL), giáo
viên (GV) và 150 HS về thực trạng động cơ học tập của
HS và thu được kết quả như sau:
2.3.1. Ý kiến của cán bộ quản lí và giáo viên về động cơ
học tập của học sinh
Chúng tôi tiến hành xin ý kiến đánh giá của CBQL
và GV về động cơ học tập của HS tại TTGDTX tỉnh Hoà
Bình hiện nay dựa trên 7 biểu hiện cơ bản về động cơ
học tập của HS. Kết quả thu được như sau (xem bảng 1
trang bên).
Bảng 1 cho thấy, đa số CBQL, GV (37/45, chiếm
82,2%) đánh giá: Có một số ít HS học tập với động cơ
để có kiến thức, kĩ năng cơ bản về các khoa học và hoàn
thiện nhân cách, phục vụ cuộc sống và lao động nghề
nghiệp sau này của bản thân, chỉ có một số ít là học tập
với động cơ thích thú học các môn học. Còn lại, đa số
GV cho rằng HS học tập để có tấm bằng tốt nghiệp
THPT, cốt để thi qua các môn học và để có đủ điều kiện
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Bảng 1. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng động cơ học tập của HS ở TT GDTX tỉnh Hòa Bình
TT

Biểu hiện của động cơ

1

Kết quả đánh giá về động cơ học tập
Đại đa số

Một phần

Không có

HS tham gia hoạt động học tập để có kiến thức, kĩ năng cơ
bản về các khoa học và hoàn thiện nhân cách phục vụ cuộc
sống sau này của bản thân

8
(17,8%)

37
(82,2%)

0
(0%)

2

HS tham gia hoạt động học tập để có tấm bằng THPT

44
(97,8%)

1
(2,2%)

0
(0%)

3

HS tham gia hoạt động học tập do thích thú các môn học

15
(33,3%)

30
(66,7%)

0
(0%)

4

HS tham gia hoạt động học tập để làm vui lòng người thân

10
(22,2%)

34
(75,6%)

1
(2,2%)

5

HS tham gia hoạt động học tập cốt để thi và vượt qua các
yêu cầu của môn học

42
(93,3%)

3
(6,7%)

0
(0%)

6

HS tham gia hoạt động học tập để đủ điều kiện về bằng cấp
phục vụ cho công việc

44
(97,8%)

1
(2,2%)

0
(0%)

7

HS không có động cơ cụ thể

2
(4,4%)

39
(86,8%)

4
(8,8%)

được giáo dục lòng yêu thích môn học, không được giáo
dục nề nếp và thói quen trong học tập, các em không thấy
được cái hay, cái đẹp trong kiến thức khoa học, không có
trí tò mò khoa học, ưa thích khám phá... Từ đó, các em
hổng kiến thức, không có nền tảng kiến thức để theo học
và không đạt kết quả học tập theo yêu cầu của chương
trình. Vì thế, các em gặp nhiều khó khăn trong học tập,
chán nản, mất hứng thú.
2.3.2. Ý kiến của học sinh về động cơ học tập của bản thân
Để có cái nhìn toàn diện về động cơ học tập của HS
tại TTGDTX tỉnh Hoà Bình, chúng tôi tiến hành lấy ý
kiến đánh giá của chính 150 HS đang theo học tại Trung
tâm về động cơ học tập của các em cùng với 7 biểu hiện
cơ bản về động cơ học tập của HS mà chúng tôi đã điều
tra đối với CBQL, GV. Kết quả thu được như sau (xem
bảng 2).
Bảng 2. Đánh giá về thực trạng động cơ học tập
của HS ở TTGDTX tỉnh Hoà Bình

về bằng cấp phục vụ cho công việc. Không nhiều GV
(15/45 chiếm 33,4%) đánh giá HS tham gia các hoạt
động học tập do thích học. Đặc biệt, một số HS (4,4%)
luôn luôn không có động cơ học tập rõ ràng, 86,8% số
HS được đánh giá là nhiều lúc không có động cơ học
tập rõ ràng. Đây chính là lí do dẫn đến nhiều HS không
chăm chỉ, cần cù, siêng năng học tập; đôi khi bỏ học,
bỏ tiết.
Qua quan sát và trao đổi với CBQL, GV chúng tôi
thấy rằng, động cơ học tập của các em rất hạn chế. Các
em học tập không phải do sự thích thú mà chủ yếu do sức
ép từ bên ngoài mang lại: Học để có tấm bằng để đi thi
đại học, để xin việc làm; học để đủ điều kiện về bằng cấp
phục vụ cho công việc của cá nhân; học cho bố mẹ, người
thân vui lòng,... Những HS đi học vì động cơ này dẫn đến
sự căng thẳng trong quá trình học, hoạt động học tập của
các em có tính chất đối phó, chống đối để đạt được mục
đích đặt ra từ ngoài mục tiêu học tập là nắm tri thức kĩ
năng kĩ xảo. Những HS này thường dẫn đến hành vi tiêu
cực, chống đối: Quay cóp, gian lận trong thi cử, vi phạm
quy chế học tập của Trung tâm. Khi mục đích của hoạt
động học nằm ngoài quá trình dạy học không đạt được,
HS có tư tưởng chán nản, không nỗ lực trong học tập, kết
quả kém sa sút. Nếu không được ngăn chặn giáo dục kịp
thời sẽ hình thành tính cách tiêu cực trong nhân cách các
em: Lười học, gian dối, trở thành HS cá biệt,...
Về nguyên nhân của thức trạng này, chúng tôi cho
rằng là do các em không được giáo dục từ nhỏ, không
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TT

Biểu hiện của động cơ

Ý kiến đồng ý
SL

%

1

Để có kiến thức, kĩ năng cơ
bản về các khoa học và hoàn
thiện nhân cách phục vụ cuộc
sống sau này của bản thân

98

65,3%

2

Để có tấm bằng THPT

150

100%

VJE
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3

Do thích học

63

42%

4

Để làm vui lòng người thân

12

8%

5

Cốt để thi qua các môn học

137

91,3%

6

Để đủ điều kiện về bằng cấp
phục vụ cho công việc

102

68%

7

Không có động cơ cụ thể

21

14%

HS tham gia học tập tại TTGDTX tỉnh Hòa Bình với
nhiều động cơ khác nhau, song theo kết quả khảo sát, hầu
hết các em đi học và tham gia các học động học tập với
mục đích để thi qua các môn học, lấy tấm bằng THPT để
đủ điều kiện về bằng cấp để phục vụ cho công việc. Tuy
nhiên, vẫn còn một số HS (21/150, chiếm 14%) chưa có
động cơ học tập cụ thể hay đi học để làm vui lòng người
thân (12/150, chiếm 8%).
Kết quả điều tra, nghiên cứu trên khách thể là HS tại
TTGDTX tỉnh Hòa Bình khá tương đồng với kết quả
đánh giá khái quát của CBQL và GV về động cơ học
tập của HS. Điều này cho thấy, đối tượng học tập tại
TTGDTX tỉnh Hòa Bình là khá đa dạng: Có HS THPT,
có cán bộ đi học, có HS đang theo học năng khiếu.
Chính đặc điểm này mà động cơ học tập của HS là khá
khác nhau. Tuy nhiên, đặc điểm của HS theo học tại
TTGDTX là nhiều người học đã có định hướng nghề
nghiệp. Vì vậy, mà phần lớn mục đích, động cơ học tập
của họ là kiếm được tấm bằng THPT để phục vụ cho
hoạt động nghề nghiệp của mình: hoặc là tiếp tục học
chuyên nghiệp hoặc là hợp lí hóa công việc mà họ đang
đảm nhiệm.
Qua kết quả nghiên cứu đánh giá từ CBQL, GV và
HS, ta thấy có sự tương đồng về đánh giá động cơ học
tập của HS. Đó là, HS đi học và tham gia các hoạt động
học tập chủ yếu để thi qua các môn học, lấy bằng tốt
nghiệp THPT và để đủ điều kiện về bằng cấp phục vụ
cho công việc. Một số ít HS chưa có động cơ học tập rõ
ràng và vẫn còn chưa thích học.
3. Kết luận
Động cơ học tập của HS tại TTGDTX tỉnh Hoà Bình
còn nhiều hạn chế, chủ yếu là động cơ ngoài: học để cho
có tấm bằng THPT; học cốt để thi qua các môn học, học
để đủ điều kiện về bằng cấp phục vụ cho công việc; học
để có kiến thức, kĩ năng cơ bản về các khoa học và hoàn
thiện nhân cách phục vụ cuộc sống, lao động nghề nghiệp
sau này của bản thân. Những động cơ học tập bên ngoài
khó tạo nên hứng thú, đam mê cho hoạt động học tập
trong các môn học văn hoá tại TTGDTX của các em. Tuy
nhiên, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong tính tích cực
học tập, sự duy trì nền nếp học tập, ý thức trau dồi kiến
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thức cho các em. Công tác giáo dục tại các TTGDTX cần
thông qua các hoạt động chuyên môn, các giờ dạy học
hình thành động cơ bên trong, động cơ vì sự ham mê lĩnh
hội kiến thức, say sưa học tập.
Động cơ học tập không có sẵn, cũng không thể áp
đặt mà được hình thành dần dần trong quá trình người
học đi sâu chiếm lĩnh đối tượng học tập. Từ nhu cầu với
các đối tượng học tập, từ những yếu tố bên ngoài mà
hình thành nên động cơ thúc đẩy hoạt động học tập của
người học. Đối với giảng viên, có thể tạo động cơ học
tập cho người học thông qua nội dung bài giảng, sử
dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học... nhằm
kích thích tính tích cực, tạo hứng thú học tập cho học
viên để việc học trở thành nhu cầu không thể thiếu được
của người học.
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