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Tóm tắt 

Sự phát triển của các hoạt động tạo động lực nhóm cho sinh viên chuyên ngành công 

nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được trình bày dựa trên sự phản 

hồi của sinh viên và các bài học trọng tâm trong học phần/môn học này. Thay vì để sinh 

viên tự học các kỹ năng làm việc nhóm, việc giảng dạy chính thức về kỹ năng này “ tạo 

động lực nhóm ” được đưa vào giảng dạy trực tiếp như một môn học chính trong chương 

trình dành cho sinh viên năm hai chuyên ngành công nghệ chế tạo máy tại DNTU nhiều 

năm qua. Trong thời gian đầu áp dụng chương trình này, sinh viên tỏ ra không quan tâm và 

phản đối với việc học môn học này rộng rãi. Tuy nhiên, nội dung và cách truyền tải tài liệu 

môn học đã tạo ra một bước ngoặc đáng mong đợi, gần 80% sinh viên cho rằng môn học 

này rất có giá trị và rất hữu ích với họ. Các yếu tố tạo nên thành công này liên quan đến 

việc trình bày tài liệu một cách trực quan và tức thì đến từng sinh viên và các dự án họ 

đang làm cũng như cung cấp tài liệu xuyên suốt cho họ trong suốt quá trình học. 

 

Từ khóa: Động lực nhóm, giáo dục kỹ thuật, nhóm kỹ thuật.  

 

1. Đặt vấn đề 

Làm việc nhóm là điều cần thiết trong quá trình sinh viên theo học tại môi trường đại 

học, đặc biệt là các bạn sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, việc học nhóm sẽ giúp sinh viên 

hỗ trợ cho nhau trong việc học, tiết kiệm thời gian mà hiệu quả lại cao [1] [2]. Kỹ năng làm 

việc nhóm là một trong những yêu cầu để sinh viên tốt nghiệp kỹ sư tại trường Đại học 

Công Nghệ Đồng Nai phải đạt được trước khi hoàn thành chương trình học tại trường để tốt 

nghiệp. Với việc đưa vào giảng dạy chính thức kỹ năng làm việc nhóm, sinh viên tốt nghiệp 

có thể hoạt động hiệu quả như một cá nhân hoặc người lãnh đạo trong các nhóm một cách 

đa dạng [3] [4]. Thông thường, trong các môn học về chuyên ngành kỹ thuật, sinh viên làm 

việc nhưng sẽ không được hướng dẫn cụ thể về cách hoạt động của một nhóm thay vào đó, 

các nhóm sẽ tự tìm hiểu về động lực của nhóm và vai trò của người hướng dẫn với các vấn 
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đề khi chúng phát sinh. Việc dạy tạo động lực nhóm cho sinh viên khối ngành xã hội 

thường dễ dàng hơn so với các bạn sinh viên học chuyên ngành kỹ thuật [5]. 

Tuy nhiên, khi đưa vào giảng dạy trực tiếp như một môn học chính trong chương 

trình dành cho sinh viên năm hai chuyên ngành công nghệ chế tạo máy tại DNTU, đã thu 

hút sự chú ý và quan tâm đối với khóa học này từ các bạn sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, 

các bạn sinh viên đã bị ảnh hưởng tích cực sau một tuần khi được học về các kỹ năng làm 

việc nhóm, sự cần thiết của làm việc nhóm khi các bạn ra trường, về sự phát triển nghề 

nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Hơn nữa, qua quá trình học những sinh 

viên ban đầu có xu hướng phản đối đưa môn học này vào chương trình học lại là những 

người tham gia học tích cực nhất. Những giảng viên tham gia giảng dạy cũng báo cáo các 

kết quả đạt được là rất tốt. Sự thành công trong việc hướng dẫn cho sinh viên về kỹ năng 

tạo động lực nhóm đã mang đến cho chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật được cải tiến 

một cách hiệu quả, môn học này chính thức như một phần của chương trình giảng dạy tại 

trường [6] [7] [8]. Cơ bản nhất trong việc dạy động lực học nhóm là làm thế nào để cân 

bằng và tích hợp giữa học tập kiến thức chuyên môn về kỹ thuật và kỹ năng mềm trong 

giao tiếp vì theo kinh nghiệm qua các khóa đào tạo trước đây tại trường, khi giảng dạy về 

tạo động lực nhóm chưa được áp dụng vào chương trình học, phần lớn sinh viên kỹ thuật 

hầu như hoàn toàn bác bỏ hoặc phản đối các hoạt động học tập đi sâu vào lĩnh vực xã hội, 

giao tiếp hoặc các môn học không phải kỹ thuật. 

Theo kết quả khảo sát thực hiện tại trường DNTU, sinh viên cần có kỹ năng làm việc 

nhóm, kết quả sau khi đưa vào giảng dạy cho thấy có thể dạy và phát triển kỹ năng này như 

một môn học chính thức trong chương trình đào tạo. Thách thức đối với giảng viên là làm 

sao trình bày bài giảng, tài liệu học đến sinh viên một cách dễ dàng và dễ hiểu, sinh viên 

khối ngành kỹ thuật sẽ đánh giá cao và đón nhận. Trong thời gian các học kỳ năm học 2018 

sinh viên không quan tâm đến nội dung và chương trình học này. Bắt đầu từ 2019 những 

thay đổi đáng kể đối với chương trình giảng dạy đã được thông qua bao gồm việc tăng 

cường nhấn mạnh vào làm việc nhóm, hiệu quả của kỹ năng này khi phỏng vấn xin việc, sự 

nhấn mạnh vào tính năng động của nhóm và nội dung bài học đã làm cho đại đa số sinh 

viên hiện nay thấy rằng việc học này là rất có giá trị và hữu ích. 

 

2. Bối cảnh 

2.1. Chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành chế tạo máy 

Trước năm 2018, chương trình giảng dạy chuyên ngành chế tạo máy năm thứ hai tại 

Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) được quy ước theo khung chương trình giảng dạy, 

một năm bao gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ đăng ký tối thiểu là 9 tín chỉ và tối đa là 16 tín và 

xen kẽ các môn học lý thuyết là làm đồ án thực tế. Các đồ án môn học được thực hiện thiết 

kế, xây dựng và vận hành sau đó được thuyết trình và báo cáo bằng văn bản. Bắt đầu từ 

năm 2018, những thay đổi đáng kể đối với toàn bộ chương trình giảng dạy đã được thông 

qua với sự ra đời của một chương trình tích hợp [10] [11]. Chương trình chú trọng nhiều 

hơn vào thiết kế, sinh viên học về lý thuyết và ngay lập tức áp dụng nó, cùng với việc vận 

dụng kiến thức từ các khóa học đầu tiên của họ để đưa vào trong đồ án. Các đồ án sẽ được 

cạnh tranh giữa tất cả các đội sau đó là cuộc thi nói sẽ được thuyết trình và nộp các báo cáo 
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chính thức bằng văn bản. Sau 10 tuần hướng dẫn trong một khóa học, 50% của mỗi sinh 

viên có điểm dựa trên các yếu tố cá nhân (chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ) 

và 50% dựa trên các yếu tố nhóm (1 đồ án và 10 bài tập hướng dẫn). Điểm của nhóm được 

điều chỉnh bởi điểm đánh giá cá nhân từng sinh viên. 

2.2. Thành lập nhóm 

Khóa học cơ khí chế tạo có khoảng 120 học viên được chia thành 20 nhóm 5 hoặc 6 

sinh viên, các nhóm được thành lập bởi người hướng dẫn [12] để tối đa hóa sự đa dạng [13] 

[14] và để giảm thiểu các phân nhóm đã được thiết lập trước đó [15]. Gần cuối học kỳ đầu 

tiên, khoảng một tháng trước khi kết thúc môn học, sinh viên hoàn thành đánh giá theo yêu 

cầu bài toán đưa ra cũng như khảo sát trực tiếp nơi họ làm ( máy móc, thiết bị đo). Các câu 

hỏi khảo sát bổ sung sẽ được sử dụng để xác định sinh viên nào có thể tạo thành một nhóm 

như nơi họ sống có gần nhau không, v.v. Kết quả đánh giá và khảo sát, cũng như điểm từ 

các khóa học sau đó được sử dụng để sắp xếp sinh viên thành các nhóm giống nhau, các 

nhóm này sẽ được duy trì trong suốt thời gian khóa học. 

 

3. Các phƣơng pháp tạo động lực nhóm 

3.1. Phương pháp tiếp cận để thay đổi 

Kể từ khoảng năm 2018, động lực nhóm đã được chính thức trình bày trong các hội 

thảo của trường, được tổ chức trước các học kỳ mới. Các hội thảo được dẫn dắt bởi phòng 

kiểm tra chất lượng tại DNTU cùng các giảng viên tham gia giảng dạy. Hội thảo tập trung 

thảo luận về đặc điểm của các nhóm hoạt động có hiệu quả không, xem xét các lỗi thường 

gặp của nhóm và phương pháp để giải quyết chúng và cung cấp thêm các phương pháp tối 

ưu để quản lý xung đột giữa các cá nhân. Những nỗ lực ban đầu để dạy động lực học của 

nhóm đã đạt được thành công rất hạn chế. Sinh viên ít quan tâm đến tài liệu, đôi khi thiếu 

tôn trọng người giảng dạy và trong một số trường hợp, họ bình luận trên các diễn đàn, động 

lực nhóm không phải là một chủ đề quan trọng để các sinh viên học hỏi hoặc thực hành khi 

ra trường và đi làm tại công ty. Do đó, việc tham gia học rất ít, sinh viên thường bỏ đi trong 

thời gian nghỉ và không quay trở lại lớp. Với sự thay đổi và cải tiến trong chương trình tích 

hợp vào năm 2018, cách giảng dạy về tạo động lực nhóm đã được thiết kế lại cho phù hợp. 

Những thay đổi cơ bản được trình bày trong hội thảo nhằm vào: 

 Làm cho các tài liệu giảng dạy phù hợp hơn với từng cá nhân  

 Làm cho các nội dung phù hợp hơn với các dự án thiết kế 

 Tích hợp nội dung giảng dạy chặt chẽ hơn với phần còn lại của tài liệu khóa học 

Các chủ đề đã được thay đổi từ cách trình bày chung sang các cuộc thảo luận cụ thể về 

sở thích làm việc, mỗi sinh viên sẽ có thể xem cách tiếp cận của riêng họ để nhìn nhận vấn 

đề, tương tác với những người khác và đưa ra quyết định khác với bạn học của họ. Để làm 

cho các bài giảng về động lực của nhóm phù hợp hơn với các dự án thiết kế, trong khoảng 

năm 2019, các bài tập qua dự án khi bắt đầu, các nhóm sẽ được yêu cầu dự đoán khả năng và 
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nghĩ ra các phương án để giải quyết chúng. Cuối cùng, trong khi việc giảng dạy tạo động lực 

nhóm từng bị giảm xuống thì bây giờ đã đạt được thông qua quá trình thay đổi.  

 

4. Tổng quan về cách tiếp cận 

Việc thực hiện động lực nhóm bao gồm các yếu tố sau: 

 Trước khi bắt đầu khóa học, sinh viên hoàn thành bài đánh giá theo bảng trắc 

nghiệm của giảng viên đưa ra để xác định tính cách của họ. Thông tin này sẽ được 

người hướng dẫn sử dụng để tạo thành các nhóm cho mỗi dự án. 

 Sau dự án đầu tiên, sinh viên hoàn thành một cuộc khảo sát phản ánh và đánh giá 

hiệu suất của nhóm và bản thân họ trong các khía cạnh khác nhau liên quan đến 

động lực của nhóm (bảng tổng hợp các câu hỏi khảo sát được cung cấp bên dưới). 

 Các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ đánh giá sự hiểu biết của sinh viên và khả năng 

áp dụng nhóm của họ. 

 Sự đoàn kết: Sự đoàn kết tồn tại khi nhóm tạo ra một mục đích chung mạnh mẽ, gắn 

bó với nhau, và mọi người hỗ trợ lẫn nhau. 

 

5. Kết quả và thảo luận 

Với sự đổi mới trong chương trình đào tạo theo cách tiếp cận được nêu ở trên làm cho 

giảng dạy về tạo động lực nhóm phù hợp với mỗi cá nhân sinh viên. Thay vì nói chung chung 

về cách thức hoạt động của các nhóm, trọng tâm của các hội thảo được tổ chức chuyển sang cụ 

thể các đặc điểm. Cùng với tài liệu về động lực nhóm được cung cấp đến mỗi sinh viên và với 

việc vận dụng nhiều phương pháp hơn từ mỗi giảng viên cho nội dung bài học, câu hỏi tại lớp 

và bài kiểm tra dường như nâng cao hiệu quả của chủ đề bài học hôm đó đến lớp. Bên cạnh đó, 

những thay đổi khác, chẳng hạn như việc sử dụng rộng rãi phương pháp đánh giá khác như so 

sánh, hỏi ý kiến và thảo luận phản hồi về quy trình của nhóm đã làm nổi bật mối tương quan 

tích cực giữa các thành viên trong nhóm và hiệu suất của dự án, tất cả dường như cải thiện sự 

quan tâm và mức độ tương tác của sinh viên đến tài liệu môn học này. 

Hiện sinh viên rất háo hức tham gia vào các hội thảo, sinh viên tự do kết hợp tài liệu về 

động lực học của nhóm trong lập kế hoạch và báo cáo dự án của họ. Một tập hợp các kết quả từ 

bảng câu hỏi tùy chọn về động lực học trong khóa học được cung cấp trong Bảng 1. Đối với 

mỗi câu hỏi được trình bày trong bảng, sinh viên được yêu cầu trả lời theo Thang điểm Likert 

từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). Kết quả bảng câu hỏi đưa đến nhận 

định rằng cách tiếp cận hiện tại được sử dụng để giảng dạy về tạo động lực nhóm đã mang đến 

sự năng động của nhóm, có hiệu quả trong việc tăng sự chú ý của sinh viên đối với chủ đề, tăng 

số sinh viên tự tin về bản thân mình với nhóm của họ khi bắt đầu các dự án và tăng cường hiểu 

biết của sinh viên về cách họ và những người khác làm việc theo nhóm.  

Bảng 1. Bảng câu hỏi về động lực nhóm thu thập năm 2019 

Câu hỏi Mức độ hài lòng theo thang điểm Likert 
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1 2 3 4 5 

Các hoạt động tạo động lực nhóm là hữu ích 0 2 10 41 22 

Cảm thấy sự năng động sau khi học 0 0 22 31 23 

Giảm sự xung đột giữa các cá nhân trong nhóm 0 5 17 38 16 

Hội thảo của trường rất hữu ích 2 9 23 29 13 

Hiểu thêm về bản thân và cách làm việc hiệu quả 2 2 10 39 27 

Hội thảo về động lực nhóm đã giúp học hỏi 

thêm từ các thành viên và cách những người khác làm 

việc theo nhóm 

0 2 10 37 28 

Số sinh viên phản hồi ý kiến 4 20 92 215 129 

Tỉ lệ phản hồi 1% 4% 20% 47% 28% 

 

 

Hình 1. Biểu đồ minh họa về động lực nhóm thu thập năm 2019 

 

6. Kết luận 

Trong bài nghiên cứu về giảng dạy tạo động lực nhóm cho sinh viên chuyên ngành cơ 

khí chế tạo máy chúng ta không thể biết chính xác tác động của mỗi thay đổi được thực 

hiện trong một nhóm. Có thể, những thay đổi về thái độ của sinh viên là do sự kết hợp của 

tất cả sự sửa đổi khóa học, cũng như do những thay đổi khách quan trong năm đầu tiên áp 

dụng việc giảng dạy về tạo động lực nhóm. Dựa trên các phản hồi từ sinh viên, giảng dạy 

tạo động lực học của nhóm cho sinh viên kỹ thuật là hiệu quả nhất khi: 

 Tài liệu được cung cấp theo cách phù hợp với cá nhân mỗi sinh viên. 

 Sinh viên và nhóm dự án có thể sử dụng trực tiếp tài liệu từ hệ thống trực tuyến của 

nhà trường. 

 Có các cơ chế phản hồi (chẳng hạn như phản hồi của sinh viên, giảng viên cũng như 

các cuộc phỏng vấn và thảo luận) để sinh viên nhận thức được và có thể trả lời 
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các vấn đề về động lực của nhóm. 

 Tài liệu về động lực học của nhóm được cung cấp, trình bày dễ hiểu trong suốt khóa 

học, bao gồm cả đánh giá và các bảng câu hỏi theo thang điểm Likert. 
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