VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 472 (Kì 2 - 2/2020), tr 22-28

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
Mai Thị Trúc Ngân - Nguyễn Đỗ Bích Nga - Huỳnh Mỹ Tiên
Viện Kinh doanh và Quản lí - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngày nhận bài: 10/11/2019; ngày chỉnh sửa: 29/11/2019; ngày duyệt đăng: 18/12/2019.
Abstract: The intent of this study to determine factors affecting the economics student’s
motivation at Hong Bang International University. The research data was collected from 254
students at School. The Cronbach Alpha Test, Exploratory Factor Analysis and. The results show
that: spiritual life, lecturer’s competencies, the suitability of majors, curriculum, student awareness
and facilities which affect student’s motivation in learning. The spiritual life has the greatest
impact. And, we also propose a number of management measures for the university to improve
learning motivation, contribute to improving student learning efficiency and the quality of
university training.
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1. Mở đầu
Động cơ học tập (ĐCHT) là một trong những yếu tố
quyết định chất lượng, hiệu quả học tập của người học.
Trong hệ thống động cơ của con người, ĐCHT giữ một
vị trí rất quan trọng trong việc thúc đẩy con người nỗ lực
vươn lên chiếm lĩnh tri thức, hướng tới thành công. Nếu
người học có động cơ học tập tốt thì kết quả học tập
không thể yếu kém và ngược lại. Trong giai đoạn 20172018, ĐCHT của sinh viên (SV) khối Kinh tế - Trường
Đại học (ĐH) Quốc tế Hồng Bàng có dấu hiệu giảm sút
làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập. SV không
còn hăng hái trao đổi trong các tiết học, không khí buổi
học trầm lắng không linh động, sôi nổi như trước đây, thể
hiện qua tỉ lệ SV không chuẩn bị bài trước khi đến lớp,
không làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên hay không
tham gia xây dựng bài trên lớp tăng 30%. Các hiện tượng
đi học muộn, bỏ tiết học tăng; cụ thể: tỉ lệ đi học muộn
trong một buổi học từ 15-30 phút khoảng 50%; SV vắng
học trong 1 học phần đang tăng lên 20%. Những biểu
hiện này đã làm cho điểm trung bình học phần giảm
xuống (giảm 7,5%), tỉ lệ SV khá giỏi giảm 5-10% và tỉ
lệ SV thôi học vì không đạt điểm yêu cầu của học phần
tăng lên 10% (theo thống kê tại Trường ĐH Quốc tế
Hồng Bàng, 2018). Rõ ràng kết quả học tập có chiều
hướng đi xuống, cho thấy ĐCHT của SV giảm sút, và
điều này sẽ ảnh hưởng chất lượng đầu ra của quá trình
đào tạo của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nói chung,
SV khối Kinh tế nói riêng.
Trước thực trạng này, bài viết tập trung phân tích,
khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến ĐCHT của SV
khối Kinh tế, qua đó đề xuất những biện pháp quản lí để
cải thiện ĐCHT của SV nhằm nâng cao hiệu quả học tập
của SV và chất lượng đào tạo của nhà trường.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1.1. Một số khái niệm
- Động cơ, động cơ học tập
Thuật ngữ “động cơ” (motivation) có nguồn gốc từ
tiếng Latin “movere”, có nghĩa là “làm cho chuyển
động”. Động cơ có thể được phân thành các lực tác động
bên trong và bên ngoài một người nhằm tạo ra sự kích
thích, định hướng, củng cố việc duy trì mục tiêu và nỗ
lực tự thân. Các học thuyết về động cơ quan tâm đến việc
giải thích lí do vì sao và làm thế nào mà hành vi con
người được kích hoạt. 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” [1; tr 32].
Theo Nguyễn Quang Uẩn (2003): “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” [2; tr 32].
Theo Phan Trọng Ngọ, “ĐCHT 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 ĐCHT
của học viên” [3; tr 233].
Như vậy, ĐCHT là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến
hoạt động học tập, tự học của người học. ĐCHT đúng
đắn sẽ khiến người học học tập một cách tích cực, hứng
thú, say mê; ngược lại, ĐCHT không phù hợp làm cho
người học chán nản, việc học tập mang tính chất đối phó,
miễn cưỡng. Do vậy, nghiên cứu để xây dựng ĐCHT
đúng đắn cho người học là rất cần thiết để nâng cao chất
lượng dạy và học trong nhà trường.
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- Vai trò của động cơ học tập
Để nâng cao chất lượng học tập đòi hỏi SV phải có
ĐCHT đúng đắn. Điều này có nghĩa là SV cần học để
nâng cao tri thức, phát triển nhân cách, có năng lực và
đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao
động và những chuẩn mực do xã hội đặt ra.
ĐCHT đóng vai trò rất quan trọng, là “kim chỉ nam”
và là động lực cho hoạt động học tập, là nguyên nhân trực
tiếp giúp SV duy trì hứng thú và vượt qua mọi khó khăn
để đạt được mục đích đề ra. ĐCHT cũng là cơ sở để giải
thích tại sao người học lại nhiệt tình, thích thú, tích cực
và không cảm thấy áp lực khi tham gia các hoạt động học
tập (Trần Thị Phương Thảo và Nguyễn Thành Đức,
2013) [4].
- Động cơ học tập bậc đại học
Bản chất của hoạt động học tập của SV ở bậc ĐH là
quá trình nhận thức có tính nghiên cứu, vì thế năng lực
tự học, tự nghiên cứu và tính sáng tạo là những đặc trưng
quan trọng. Theo Phan Trọng Ngọ [3], các yếu tố chính
có ảnh hưởng đến ĐCHT của SV bao gồm: nguồn động
cơ, các loại mục tiêu đặt ra, nhu cầu thành tích, loại quan
tâm, quy kết nguyên nhân và niềm tin năng lực. Các yếu
tố này có thể tóm tắt như sau:
+Nguồn động cơ bao gồm: Động cơ bên trong (nhu
cầu hứng thú, ham hiểu biết); Động cơ bên ngoài (môi
trường, phần thưởng, sức ép xã hội, sự trừng phạt).
+Loại đặt mục tiêu: Mục tiêu học tập (sự thỏa mãn
của cá nhân khi đáp ứng được thử thách và nâng cao bản
thân dẫn đến lựa chọn bài tập có độ khó vừa phải; Mục
tiêu thực hiện (mong muốn chứng tỏ khả năng trong mắt
người khác dẫn đến lựa chọn bài tập rất dễ hoặc rất khó).
+ Nhu cầu thành tích: Động cơ đạt thành tích (có sự
định hướng rõ ràng); Động cơ né tránh thất bại (có hướng
thiên về lo lắng).
+ Loại quan tâm: Quan tâm về cái tôi trong mắt
người khác; Quan tâm vào nhiệm vụ (quan tâm việc nắm
vững tài liệu).
+Sự quy kết nguyên nhân: Quy thành công hay thất bại
cho nỗ lực có thể điều khiển được; Quy thành công hay
thất bại cho các yếu tố cá nhân không thể điều chỉnh được.
+ Niềm tin về năng lực: Quan điểm tăng tiến (tin rằng
năng lực có thể được nâng cao qua sự chăm chỉ); Quan
điểm thực thể (cho rằng năng lực ổn định, đặc điểm cá
nhân không thể điều khiển được.
2.1.2. Mô hình nghiên cứu
- Kết quả các nghiên cứu trước đây
Trong nhiều công trình nghiên cứu nước ngoài, các nhà
tâm lí học phương Tây đã có một cách nhìn bao quát về vấn
đề “ĐCHT”. Họ đã nêu lên được cả yếu tố chủ quan và yếu
tố khách quan trong các công trình nghiên cứu của mình.
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C. Hull (1943-1951) cho rằng: động cơ là cần thiết
cho quá trình học tập và là điều cốt lõi cho sự thích
nghi có hiệu quả. Ông nhấn mạnh vai trò sự căng thẳng
trong động cơ và cho rằng việc giảm căng thẳng có ý
nghĩa củng cố (bản dịch Trần Đức Hiển, 2006) [5]. D.
Brown (1994), trong nghiên cứu về ĐCHT ngoại ngữ
của học sinh cho rằng, nếu không có ĐCHT người học
sẽ trở nên trễ nải, kém nhiệt tình và việc tiếp thu kiến
thức trở nên khó khăn. Ông đã khẳng định: “ĐCHT
chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Nếu
người học có động cơ, họ sẽ học được và nếu không
có động cơ họ sẽ không học được” [6]. Tuy nhiên, các
công trình nghiên cứu đó lại đề cao vai trò của các yếu
tố do con người tạo nên như thưởng, phạt mà không
chú ý nhiều đến các yếu tố môi trường, chủ thể trong
việc hình thành ĐCHT.
Huỳnh Văn Sơn (2012) cùng với đồng nghiệp đã
chỉ ra rằng: Dưới góc độ của tâm lí học hoạt động,
ĐCHT được phân thành hai loại: động cơ hoàn thiện
tri thức và động cơ quan hệ xã hội. Hai loại động cơ
này cùng được hình thành ở người học và được sắp
xếp theo thứ bậc [7]. Theo Nguyễn Trọng Nhân và
Trương Thị Kim Thủy (2014), động lực học tập của
SV phụ thuộc vào 3 tiêu chí: tiêu chí hoạt động giáo
dục và đào tạo, tiêu chí sự tương thích của ngành học
và nhận thức của SV, đời sống vật chất và tinh thần
của SV [8]. Nguyễn Thùy Dung, Phan Thị Thục Anh
(2012) trong nghiên cứu của mình đã chứng minh có
7 yếu tố tác động đến động cơ tích cực học tập của SV
là: 1) Điều kiện học tập; 2) Môi trường học tập; 3) chất
lượng giảng viên; 4) Chương trình đào tạo; 5) Công
tác quản lí đào tạo; 6) Công tác SV và 7) hoạt động
phong trào [9].
Nhìn chung, các công trình trên đã đề cập đến một số
vấn đề lí luận và thực tiễn về ĐCHT cũng như yếu tố ảnh
hưởng đến ĐCHT dưới những góc độ nhất định. Tuy
nhiên, hiện tại chưa có công trình nào nghiên cứu về yếu
tố ảnh hưởng đến ĐCHT của sinh viên khối ngành Kinh
tế Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, do vậy nghiên cứu
của nhóm tác giả không hoàn toàn trùng lặp với các công
trình đã công bố.
Trên cơ sở các lí thuyết nền và các mô hình nghiên
cứu trước cùng ý kiến phỏng vấn của các chuyên gia,
chúng tôi đề xuất và khảo sát, phân tích 8 yếu tố ảnh
hưởng đến ĐCHT của SV khối ngành Kinh tế Trường
ĐH quốc tế Hồng Bàng, bao gồm: cơ sở vật chất trường
ĐH, chương trình đào tạo năng lực giảng viên, sự phù
hợp của ngành học với SV, nhận thức của SV với ngành
học, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tâm tư tình
cảm. Chúng tôi cho rằng có sự tương quan cùng chiều
giữa các yếu tố này với ĐCHT của SV.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 472 (Kì 2 - 2/2020), tr 22-28

- Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp,
bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên
cứu định lượng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả lấy
mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên có phân tầng, tiến
hành lấy mẫu từ SV khối ngành ngành Kinh tế từ năm
thứ nhất đến năm thứ 4 của các ngành học: Kế toán, Tài
chính - Ngân hàng, nhóm ngành Quản trị (bao gồm Quản
trị kinh doanh, Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị
Du Lịch và lữ hành), Luật Kinh tế.
Mô hình đang nghiên cứu có 8 biến độc lập và 1 biến
phụ thuộc với 38 biến quan sát. Theo nghiên cứu của
Hair và cộng sự [10], cỡ mẫu tối thiểu của nghiên cứu là
38 * 5 =190. Chúng tôi quyết định chuẩn bị 260 bảng
khảo sát để sau khi gạn lọc dữ liệu sẽ đạt được kích cỡ
mẫu như mong muốn. Thời gian khảo sát từ tháng 6/2019
đến 8/2019 tại các lớp học của SV khối ngành Kinh tế
học tập tại Trường. Số phiếu phát ra là 260 phiếu, trong
đó 254 phiếu hợp lệ (đạt 97,69%), loại bỏ 6 phiếu không
hợp lệ. Vì vậy kích thước mẫu cuối cùng là 254 và một
số đặc điểm chính như sau:
Bảng 1. Bảng phân bố mẫu theo một số thuộc tính
của người được khảo sát
Chỉ tiêu
Giới Nam
tính
Nữ
Kế toán
Nhóm ngành
Ngành Quản trị
học
Luật
Tài chính
ngân hàng

Số lượng
88
166
77

Tỉ lệ
34,6
65,4
30,3

119

46,9

25

13,0

33

9,8

(Tác giả thống kê từ số liệu khảo sát 2018)
Như vậy, số lượng khảo sát nữ chiếm 65,4% và nam
34,6%, số lượng SV khảo sát trải đều cho 4 ngành: Kế
toán, nhóm ngành Quản trị (Quản trị kinh doanh, Quản
trị Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị Du lịch và Lữ hành),
Luật, Tài chính ngân hàng; trong đó nhóm ngành Quản
trị chiếm số lượng đông nhất (chiếm tỉ lệ 87%).
2.2. Kết quả nghiên cứu
Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ĐCHT và mức
độ quan trọng của từng yếu tố đến ĐCHT của SV khối
ngành Kinh tế, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để
hỗ trợ phân tích. Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu
theo từng bước được trình bày như sau:
Bước 1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo các yếu
tố ảnh hưởng đến ĐCHT của SV khối ngành Kinh tế tại
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Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với 38 biến, kết quả đạt
được hệ số Cronbach’s Alpha các thang đo đều > 0,7, có
37 biến còn lại được sử dụng trong phân tích yếu tố khám
phá (loại biến PHNH3 vì tương quan biến tổng <0,3). Kết
quả kiểm định độ tin cậy thang đo ĐCHT của SV cho
thấy, hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị 0,840 (> 0,7),
chứng tỏ thang đo có ý nghĩa và các yếu tố là đáng tin
cậy trong việc đo ĐCHT của SV khối ngành Kinh tế.
Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo
Thang đo mã hoá
Cơ sở vật chất trường ĐH
Chương trình đào tạo
Năng lực giảng viên
Sự phù hợp của ngành học
với SV
Nhận thức của SV với
ngành học
Đời sống vật chất
Đời sống tinh thần
Tâm tư tình cảm
ĐCHT

Số biến
quan sát
4
3
10

Cronbach’s
Alpha
0,802
0,771
0,931

3

0,821

4

0,668

3
4
3
3

0,741
0,835
0,635
0,840

(Nguồn: Kết quả kiểm định Cronbach Alpha
từ số liệu điều tra, năm 2019)
Bước 2. Phân tích yếu tố khám phá EFA
Khi phân tích yếu tố khám phá, chúng tôi tiến hành
loại bỏ các biến không đảm bảo giá trị hội tụ và giá trị
phân biệt. Có 6 yếu tố được rút ra với khả năng giải thích
được 66,828% độ biến thiên của dữ liệu. Hệ số KMO =
0,915 (0,5<KMO<1), kiểm định Bartlett có giá trị Sig. =
0,000 (< 0,05). Vậy, tập dữ liệu thỏa điều kiện cần và đủ
để tiến hành phân tích yếu tố, các biến có hệ số tải lớn
hơn 0,5.
Thông qua kết quả phân tích, 6 nhóm yếu tố được
hình thành (F1, F2, F3, F4, F5, F6); trong đó: F1- năng
lực giảng viên, F2 - Đời sống tinh thần, F3 - Phù hợp
ngành học, F4 - Nhận thức SV, F5 - Cở sở vật chất, F6 Chương trình đào tạo. Nhóm F3 và F4 có sự xáo trộn các
biến thành phần, nhóm tác giả đã tiến hành kiểm tra lại
Cronbach’s Alpha và xác định các biến thành phần của
nhóm có mối tương quan.
Bước 3. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
Theo kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy, mức ý
nghĩa của mô hình rất nhỏ (Sig = 0,000) so sánh với mức
ý nghĩa 5% mô hình hồi quy thiết lập phù hợp, giá trị R2
điều chỉnh = 0,689 có nghĩa là 68,9% sự biến thiên của
ĐCHT được giải thích bởi các yếu tố đưa vào mô hình,
còn lại là các yếu tố khác chưa được nghiên cứu.
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Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính
R bình phương
0,703
Hệ số
chưa chuẩn hóa
Sai số
B
chuẩn
(Constant)
Năng lực giảng viên
Đời sống tinh thần
Sự phù hợp ngành học
Nhận thức của SV đối
với ngành học
Cơ sở vật chất
Chương trình đào tạo

R bình
phương
hiệu chỉnh
0,689
Hệ số
đã chuẩn hóa

Sai số chuẩn
của ước lượng

Giá trị Durbin-Watson

0,21249

1,939
Collinearity Statistics

t

Sig.

0,777
0,264
0,331
0,242

0,281
0,080
0,063
0,070

0,239
0,333
0,237

Hệ số
Tolerance
2,764
3,300
5,279
3,444

0,051

0,060

0,152

0,858

Beta

Hệ số phóng đại Phương sai (VIF)
0,006
0,001
0,000
0,001

0,459
0,607
0,509

2,179
1,647
1,966

0,004

0,660

1,516

0,011
0,064
0,110
0,166
0,000
0,686
-0,097
0,063
0,202
1,539
0,000
0,545
(Nguồn: Kết quả phân tích hồi quy từ số liệu điều tra, năm 2019)

1,457
1,834

Dựa vào mức ý nghĩa thống kê của từng biến và kết
quả ước lượng hệ số tác động của từng yếu tố cho thấy,
có 6 biến có ý nghĩa thống kê và tất cả 6 biến đều tương
quan thuận với ĐCHT của SV khối ngành Kinh tế. Theo
hệ số tác động đã chuẩn hóa (hệ số Beta), yếu tố F2: Đời
sống tinh thần tác động mạnh nhất đến ĐCHT của SV
khối ngành Kinh tế, sau đó là F1: Năng lực giảng viên;
tác động ít nhất là Cơ sở vật chất.
Thống kê Levene
0,855

Phương sai giữa các nhóm
Phương sai nội nhóm
Tổng
Thống kê Levene
0,450

Phương sai giữa các nhóm
Phương sai nội nhóm
Tổng

Bước 4. Phân tích ANOVA các đặc điểm cá nhân
đến ĐCHT
Kết quả này cho biết Sig của thống kê Levene đều
lớn hơn 0,05 nên độ tin cậy 95% giả thuyết H0:
“Phương sai bằng nhau” được chấp nhận, bác bỏ giả
thuyết H1: “Phương sai khác nhau” và do đó kết quả
phân tích ANOVA có thể sử dụng.

Bảng 4. Kiểm định phương sai theo giới tính
df1
df2
1
252
Tổng các bình
Trung bình
df
phương
bình phương
0,574
1
0,574
108,173
252
0,429
108,747
253
Bảng 5. Kiểm định phương sai theo ngành học
df1
df2
3
250
Tổng các bình
Trung bình
df
phương
bình phương
0,805
3
0,268
107,942
250
0,432
108,747
253
(Nguồn: Kết quả xử lí số liệu SPSS, 2019)
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Sig.
0,356
F

Sig.

1,337

0,249

Sig.
0,717
F

Sig.

0,621

0,602
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Bảng 6. Kiểm định phương sai theo nghề nghiệp
Thống kê Levene
df1
df2
0,450
3
250

Phương sai giữa các nhóm
Phương sai nội nhóm
Tổng

Sig.
0,717

Tổng các bình
Trung bình
df
phương
bình phương
0,805
3
0,268
107,942
250
0,432
108,747
253
(Nguồn: Kết quả xử lí số liệu SPSS, 2019)

Kết quả phân tích ANOVA đều lớn hơn 0,05 như vậy
ta chấp nhận giả thuyết H0: “Trung bình bằng nhau”. Với
dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự
khác biệt về ĐCHT giữa SV nam và SV nữ, giữa SV các
ngành học cũng như các năm học. Kết quả này là cơ sở
cho gợi ý chính sách vì không có sự thiên lệch thông tin
ĐCHT theo các đặc điểm cá nhân.
Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố ảnh
hưởng đến động cơ học tập của SV khối Kinh tế, Trường
ĐH Quốc tế Hồng Bàng là: Cơ sở vật chất của trường,
chương trình đào tạo, năng lực giảng viên, nhận thức của
SV đối với ngành học, đời sống tinh thần của SV và sự
phù hợp của ngành học đối với SV. Trong đó, yếu tố ảnh
hưởng mạnh nhất đến động cơ học tập của SV là Đời
sống tinh thần (hệ số Beta = 0,333) tiếp đến là Năng lực
giảng viên (hệ số Beta = 0,239). Đứng vị trí thứ 3 là Sự
phù hợp của ngành học đối với SV (hệ số Beta = 0,237.

F

Sig.

0,621

0,602

Chương trình đào tạo là yếu tố ảnh hưởng thứ 4 với hệ số
Beta = 0,202. Nhận thức của SV đối với ngành học ảnh
hưởng thứ 5 (hệ số Beta = 0,152 và cuối cùng là yếu tố
cơ sở vật chất của trường (hệ số Beta = 0,110). Đồng thời
có sự tương quan cùng chiều giữa các yếu tố này với
ĐCHT của SV như giả thuyết nghiên cứu nêu trên. Đây
là cơ sở để đề xuất các biện pháp tác động tích cực đến
ĐCHT của SV.
2.3. Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao động cơ
học tập của sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học
Quốc tế Hồng Bàng
2.3.1. Nâng cao đời sống tinh thần của sinh viên
- Tạo các sân chơi bổ ích cho SV như: hội thi, hội
thao, hội diễn. Ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, các
hoạt động này vẫn được tổ chức nhưng chưa có sức cuốn
hút, phần lớn SV chưa tích cực tham gia vì giờ học còn
chồng chéo, công tác tuyên truyền của Ban Tổ chức chưa

Năng lực giảng viên

Đời sống tinh thần

Sự phù hợp ngành học
Động cơ học tập

Nhận thức của sinh viên

Cơ sở vật chất

Chương trình đào tạo

Mô hình các yếu tố tác động đến ĐCHT SV khối Kinh tế Trường ĐHQT Hồng Bàng sau kiểm định
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rộng rãi. Do vậy, các sân chơi này có thể tổ chức từ nhiều
cấp: Khoa, Trường; về thời điểm tổ chức, nên phân bố
rải đều trong năm tạo không khí vui chơi bổ ích bên cạnh
các tiết học căng thẳng.
- Tổ chức các hoạt động vì cộng đồng trong khuôn
viên Trường như ngày Chủ nhật xanh, hiến máu nhân
đạo hoặc các hoạt động xã hội, thiện nguyện như: tổ chức
các ngày hội như Lễ hội trăng rằm, ngày Tết thiếu nhi…
cho trẻ em các gia đình khó khăn ở các vùng sâu, vùng
xa; chăm sóc các trẻ mồ côi, các cụ neo đơn ở các cơ sở
nuôi dưỡng. Các hoạt động này vẫn được Đoàn, Hội phối
hợp Phòng Công tác SV triển khai nhưng sức lan tỏa
trong SV chưa lớn, do vậy cần nghiên cứu lại cách thức
tổ chức và công tác tuyên truyền.
- Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ (CLB), nhất
là các CLB học thuật như CLB Chứng khoán, CLB Tập
làm doanh nhân trẻ… và nhà trường nên hỗ trợ 1 phần
kinh phí sinh hoạt thường kì để duy trì hoạt động của
CLB cho SV vừa vui chơi vừa rèn luyện các kĩ năng
chuyên môn, tạo ĐCHT tốt các môn học chuyên ngành.
Để tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao đời
sống tinh thần của SV như đã đề xuất trên ngoài nhiệt
tình của Đoàn, Hội, Ban Cán sự lớp, cố vấn học tập
cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên
quan trong trường từ việc lên kế hoạch, chuẩn bị các
nguồn lực và tổ chức thực hiện.
2.3.2. Quản lí đội ngũ giảng viên
- Nên sàng lọc GV cơ hữu và chọn lọc GV thỉnh
giảng để có được đội ngũ GV có tâm huyết, có phương
pháp giảng dạy tiên tiến và phương pháp sư phạm chuẩn
mực. GV cần nghiên cứu ứng dụng các phương pháp
giảng dạy tiên tiến, “lấy người học là trung tâm”, là chủ
thể trong giảng dạy để SV phát huy tính chủ động, sáng
tạo trong học tập; thường xuyên cập nhật nội dung môn
học, đưa các kiến thức mới giúp SV tiếp cận các thông lệ
quốc tế của khu vực và thế giới.
- Cần thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận tổ,
seminar, đặt tình huống cho SV giải quyết nhằm tạo
không khí vui vẻ, làm cho tiết học sinh động, cuốn hút,
nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của SV.
- Đánh giá SV nên thật sự khách quan, khen thưởng
và xử phạt hợp lí, kịp thời, đảm bảo tính công bằng khiến
SV hứng thú, phấn khởi trong các tiết học, môn học.
- Nhà trường nên tổ chức các cuộc thi đánh giá tay
nghề của GV với các chủ đề đa dạng như: Hội thi GV
có phương pháp truyền đạt tốt, GV viết giáo án tốt, tổ
chức tốt giờ thực hành… Đây là dịp các GV có thể học
tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình để
nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sự hứng thú trong học
tập cho SV.
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2.3.3. Sự phù hợp của ngành học đối với sinh viên
Nhà trường cần tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh
ngay khi các em còn học phổ thông (tại trường trung học
phổ thông), trước khi các học sinh đăng kí nguyện vọng học
ĐH. Nếu các học sinh còn phân vân trong việc chọn ngành,
hãy phân tích tường tận ưu điểm của ngành HS định chọn
để các em xác định rõ ngành học đáp ứng nguyện vọng, ước
mơ của mình. Nếu SV chọn ngành chỉ vì ý muốn của gia
đình thì cần làm cho các em tăng thêm sự yêu thích với
ngành đã chọn dù không phù hợp nguyện vọng của mình.
Qua môn học nhập môn, GV cần chỉ rõ cho SV nắm các
điểm cốt lõi của môn học, ích lợi của các môn học chuyên
ngành đối với tương lai sau khi SV tốt nghiệp.
Các GV là cố vấn học tập và thư kí phụ trách công
tác chăm sóc SV cần theo dõi sát diễn biến, tâm tư, tình
cảm của các SV này để kịp thời động SV, tư vấn để SV
quyết tâm, nỗ lực học tập.
2.3.4. Đối với chương trình đào tạo
Tổ bộ môn cần xây dựng chương trình đào tạo trên
cơ sở tham khảo chương trình cùng ngành của các trường
ĐH ở tốp đầu trong nước và trong khu vực, trên thế giới.
Chương trình cần có dung lượng phù hợp, vừa sức, tránh
cho SV bị quá tải để các em có thể phân bổ giờ học tập,
nghiên cứu với vui chơi, giải trí.
Cần tăng cường giờ thực hành trong các học phần đáp
ứng yêu cầu trau dồi kĩ năng nghề nghiệp để SV thích
ứng trước khoảng cách giữa lí thuyết và thực tế. Mời các
báo cáo viên là chuyên gia kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, xuất nhập khẩu… để
SV học tập các kinh nghiệm, cách giải quyết, xử lí các
tình huống thực tế…
Ngoài chương trình đào tạo chính khóa, cần xây
dựng các chương trình ngoại khóa đào tạo kĩ năng
mềm: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, kĩ
năng phỏng vấn tìm việc làm… để SV linh hoạt giải
quyết các tình huống trong cuộc sống và trong công
việc sau khi ra trường.
2.3.5. Tác động đến yếu tố nhận thức của sinh viên đối
với ngành học
Để củng cố nhận thức của SV đối với ngành học,
Trưởng ngành, các GV và thư kí phụ trách công tác chăm
sóc SV cần chứng minh cho SV thấy được vị trí của ngành
học trong xã hội, trong nền kinh tế để nâng cao ĐCHT của
SV. Nhà trường cũng cần cung cấp thông tin cho SV về
nhu cầu lao động của ngành đang theo học và các kĩ năng
cần có để học tốt ngành này nhằm tạo động lực cho SV
phấn đấu. Học tập tốt sẽ có vị trí công tác tốt, thu nhập cao
khi ra trường; đồng thời, cần chỉ rõ cho SV thấy được bước
phát triển tương lai của ngành học để SV phấn đấu học tiếp
tục các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.
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2.3.6. Cơ sở vật chất của Trường
Cần xây dựng Kí túc xá cho SV, đây là nhu cầu thiết
yếu giúp SV tiết kiệm thời gian đi lại, tạo điều kiện cho
SV có những sinh hoạt tập thể sau giờ học trên lớp; xây
dựng thêm thang máy, thang cuốn để khắc phục tình
trạng kẹt thang máy trong các giờ cao điểm. Nghiên cứu
mở rộng bãi giữ xe, hiện bãi ở hầm B2 và B1 đã quá tải
gây khó khăn cho SV và cán bộ, nhân viên mỗi khi ra,
vào trường.
Ban Giám hiệu Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng,
Trưởng ngành và các phòng ban liên quan nên nghiên
cứu các đề xuất này, xây dựng kế hoạch thực hiện để tạo
điều kiện nâng cao chất lượng học tập, ĐCHT của SV
khối ngành Kinh tế nói riêng và toàn thể SV của Trường.
3. Kết luận
Qua phân tích, khảo sát yếu tố quan trọng ảnh hưởng
đến động cơ học tập của sinh viên thuộc khối Kinh tế của
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, bài viết khẳng định các
yếu tố: đời sống tinh thần, năng lực GV, sự phù hợp
ngành học, chương trình đào tạo, nhận thức sinh viên và
cơ sở vật chất có tác động đến động cơ học tập của SV;
trong đó, đời sống tinh thần có tác động lớn nhất, không
có sự khác biệt về đặc điểm cá nhân đến ĐCHT. Đó là
cơ sở để chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lí trên
nhiều phương diện nhằm cải thiện động cơ học tập, góp
phần nâng cao hiệu quả học tập của SV và chất lượng
đào tạo của nhà trường.
(Nghiên cứu này được Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
cấp kinh phí thực hiện dưới mã số đề tài GV 1904)
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