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1. Đặt vấn đề
Cùng với sự mở rộng quy mô giáo dục đại học (GDĐH) 

diễn ra trên toàn thế giới từ nửa sau của thế kỉ XX cho đến 
nay, vấn đề việc làm của sinh viên tốt nghiệp đã thu hút sự 
quan tâm của giới học giả cũng như các nhà làm chính sách. 
Nếu như những năm 1960, việc mở rộng cánh cửa trường 
đại học cho tầng lớp trung lưu nhận được sự ủng hộ rộng 
rãi từ những năm 1970 lo lắng về sự không phù hợp của 
GDĐH cả về quy mô và lĩnh vực đào tạo bắt đầu xuất hiện. 
Chủ đề sự phù hợp của GDĐH trở thành tâm điểm chú ý từ 
cuối những năm 1990. Chủ đề này là một trong bốn hợp 
phần nội dung của Hội thảo thế giới về GDĐH do Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) 
tổ chức năm 1998. Từ đó đến nay, tranh luận về ý nghĩa của 
khái niệm này cũng như tiêu chí để đánh giá nó vẫn tiếp 
tục diễn ra.

Tại Việt Nam, trong thời kì sử dụng cơ chế quản lí kế 
hoạch tập trung, số lượng sinh viên (SV) đại học và số việc 
làm mới đòi hỏi trình độ tương ứng được Ủy ban Kế hoạch 
nhà nước quy hoạch và xác định chỉ tiêu chặt chẽ. Từ khi 
chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường và mở rộng quy mô 
đào tạo đại học, vấn đề sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp 
bắt đầu nảy sinh. Tuy nhiên, nghiên cứu về sự phù hợp của 
GDĐH đối với thế giới việc làm tại Việt Nam còn khá mới 
mẻ. Sự thiếu vắng nghiên cứu về chủ đề này có thể một 
phần là do các công trình nghiên cứu thường sử dụng các 
cụm từ như “sự đáp ứng”, “sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp”, 
“đào tạo theo nhu cầu xã hội”, “gắn kết nhà trường và doanh 
nghiệp”,... mà chưa quy tập về một chủ đề chung. 

Do bối cảnh kinh tế xã hội ở các nước khác nhau nên 
cùng một vấn đề có thể có những tên gọi khác nhau tùy 
theo điều kiện bản địa.Vì thế, việc so sánh các khái niệm 
sử dụng trong nghiên cứu sự phù hợp của GDĐH đối với 
thế giới việc làm của Việt Nam với các khái niệm được dùng 
trong các nghiên cứu quốc tế là rất cần thiết. Việc tìm ra một 
sự thống nhất trong cách hiểu và sử dụng các thuật ngữ 
sẽ giúp thúc đẩy tính kết nối và kế thừa trong nghiên cứu, 
cũng như là đưa nghiên cứu của giới học giả Việt Nam đến 
gần hơn với những vấn đề học thuật chung của thế giới.

2. Chủ đề sự phù hợp của giáo dục đại học đối với 
thế giới việc làm trong các nghiên cứu quốc tế 

Một trong những ấn phẩm đầu tiên trình bày về khung 
khái niệm để nghiên cứu về mối quan hệ giữa GDĐH và việc 
làm là cuốn sách “Giáo dục đại học và việc làm” do Brennan, 
Kogan và Teichler (1996) biên soạn. Ba tác giả này cho rằng 
mối quan hệ giữa GDĐH và việc làm được chia thành ba 
chủ đề: “những khía cạnh của GDĐH có liên quan đến công 
việc”, “kết nối giữa GDĐH và công việc”, “những khía cạnh 
của công việc liên quan đến GDĐH”. Như vậy, chủ đề sự phù 
hợp của GDĐH đối với thế giới việc làm chỉ là một thành phần 
của mối quan hệ giữa GDĐH và việc làm. 

Ở thời kì đầu những năm 1960, nghiên cứu về mối 
quan hệ GDĐH và việc làm chủ yếu tập trung vào khía cạnh 
số lượng và cơ cấu phát triển việc làm do nghiên cứu của 
các nhà kinh tế học như Theodore Schultz, Gary Becher đã 

chỉ ra rằng GDĐH tạo ra một bộ phận nguồn nhân lực có 
chất lượng cao và do vậy đóng góp vào tăng trưởng kinh 
tế. Sau đó, vào những năm 1970, các nghiên cứu dường 
như tập trung vào tìm ra giải pháp được cho là có thể tăng 
cường sự phù hợp của GDĐH bao gồm mở rộng đào tạo tại 
khu vực không phải GDĐH thay thế cho đào tạo đại học và 
cải cách chương trình đào tạo theo hướng gắn với đào tạo 
nghề (Teicher, 1997). Cũng theo Teichler (1997), những năm 
1980 người ta không còn tin tưởng rằng những nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa GDĐH và việc làm giúp ích cho việc dự 
báo nhu cầu, quy hoạch phát triển nhân lực, cũng như được 
chuyển hóa thành một công cụ màu nhiệm hướng dẫn việc 
đổi mới chương trình đào tạo đại học; do vậy sự quan tâm 
nghiên cứu có vẻ giảm đi. Tuy nhiên, từ những năm 1990 
trở lại đây, chủ đề nghiên cứu này, đặc biệt là thành phần sự 
phù hợp của GDĐH đối với thế giới công việc, đã quay trở 
lại thu hút sự quan tâm. 

Suốt những năm 1990, chủ đề GDĐH được Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) quan tâm hàng đầu 
là chuyển đổi từ GDĐH sang đời sống công việc của thanh 
niên tại các nước này. Bên cạnh những phát hiện về sự kém 
đáp ứng của các cơ sở GDĐH đối với việc làm của khu vực tư 
nhân, báo cáo của OECD cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của trang bị các kĩ năng chung như diễn đạt, giao tiếp, tư 
duy phản biện cho SV (OECD, 1993; 2000). Một số học giả 
cũng cho rằng nghiên cứu về tác động của GDĐH đối với 
việc làm của sinh viên tốt nghiệp mới chỉ tập trung vào kết 
quả ngắn hạn do dễ có số liệu và ít chú ý tới của tác động 
của GDĐH đối với nghề nghiệp dài hạn (Brennan, Kogan & 
Teichler, 1996).

Hiện nay, các nhà lập chính sách cũng như giới nghiên 
cứu có một sự đồng tình chung là bài toán cải thiện sự phù 
hợp của GDĐH đối với thế giới việc làm trở nên phức tạp 
hơn bao giờ hết (UNESCO, 1998). Thời đại công nghệ thông 
tin và sự thay đổi không ngừng của xã hội làm xuất hiện 
nhiều loại công việc mới với những đòi hỏi kiến thức và kĩ 
năng phức tạp. Điều kiện làm việc đang thay đổi và trở nên 
đa dạng với những công việc theo hợp đồng ngắn hạn, bán 
thời gian và có thời gian linh động. Tầm quan trọng của kiến 
thức chung, kĩ năng xã hội cũng như thái độ nghề nghiệp 
khi thực hiện công việc, và còn nhiều những vấn đề khác 
trong thế giới công việc. Tất cả các yếu tố này đan xen nhau, 
tạo ra bối cảnh phức tạp tác động đến GDĐH và thế giới 
việc làm. Điều này có nghĩa là nghiên cứu về sự phù hợp 
của GDĐH đối với thế giới việc làm cần xét trong bối cảnh 
cụ thể mới có thể hiểu được bản chất của vấn đề cũng như 
khái niệm sử dụng. 

3. Một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu về 
sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm

3.1. Sự phù hợp
Như trên đã phân tích, khái niệm “sự phù hợp” hầu 

như không xuất hiện trong nghiên cứu về mối liên hệ giữa 
GDĐH và việc làm tại Việt Nam. Do vậy, chúng tôi sẽ trình 
bày về khái niệm một cách chi tiết để giúp phổ biến thuật 
ngữ này. 
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"Phù hợp" theo Từ điển Tiếng Việt soạn bởi giáo sư 
Hoàng Phê và cộng sự (2003) là “hợp với”, “ăn khớp với 
nhau” [tr. 788]. Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ có nghĩa 
là phù hợp, ví dụ như pertinence, appropriateness, match, 
relevance, fitness,... Trong các nghiên cứu về sự phù hợp của 
GDĐH viết bằng tiếng Anh, một khái niệm thường xuyên 
được sử dụng là “relevance”. Ở đây, sự phù hợp của GDĐH 
được xem xét ở khía cạnh có tạo ra được các kết quả có ý 
nghĩa và đáp ứng mong đợi của xã hội hay không. Bởi vì xã 
hội là sự cấu thành của nhiều hệ thống và đối tượng tham 
gia, một vấn đề thường xuyên được đem ra thảo luận là ai 
sẽ là người quyết định sự phù hợp và các tiêu chuẩn đánh 
giá sự phù hợp là gì.  

Sự phù hợp của GDĐH trở thành vấn đề quan trọng vì 
nó là hệ quả của đại chúng hóa GDĐH. Khi GDĐH chuyển 
sang giai đoạn phục vụ cho số đông, tầng lớp trung lưu 
cũng có thể theo học đại học và kiếm một tấm bằng. Với 
bằng cấp này, họ mong đợi sẽ có một công việc đòi hỏi 
chuyên môn cao hình thành do sự phát triển của các ngành 
sản xuất, kinh doanh. Vấn đề đặt ra là chương trình đào 
tạo trong trường đại học có trang bị những kiến thức và 
kĩ năng phù hợp với nhu cầu từ khu vực sử dụng lao động 
hay không. 

Vấn đề sự phù hợp của GDĐH trở thành tâm điểm chú 
ý của UNESCO khi thế giới chuẩn bị bước vào thế kỉ XXI. Tại 
hội thảo toàn cầu về “GDĐH cho thế kỉ XXI” do UNESCO tổ 
chức năm 1998, lần đầu tiên tổ chức này đã thành lập một 
ủy ban thảo luận về “sự phù hợp đối với GDĐH” (UNESCO, 
1998). Ủy ban này đã đặt hàng các học giả tại nhiều nước, 
khu vực, và một số học giả hàng đầu thế giới viết bài về 
cách hiểu sự phù hợp của GDĐH và thực trạng của vấn đề 
này tại các nước.

Một thuật ngữ bằng tiếng Anh khác cũng diễn đạt sự 
phù hợp của GDĐH đó là cụm từ “fitness for purpose”. Cụm 
từ này được Harvey và Green (1993) phân tích một cách chi 
tiết trong bài viết thảo luận về các quan niệm khác nhau 
gắn với thuật ngữ chất lượng trong GDĐH. Theo hai tác giả 
này, cụm từ chỉ một khía cạnh của chất lượng được sử dụng 
để đánh giá sản phẩm và dịch vụ của trường đại học có đạt 
được các mục tiêu đã đề ra hay không. Cụm từ “fitness for 
purpose” được Nguyễn Kim Dung và Phạm Xuân Thanh 
(2003) dịch sang tiếng Việt là “sự phù hợp với mục tiêu”, và 
nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam đã sử dụng cụm từ này làm 
định nghĩa về chất lượng giáo dục. 

Mặc dù cùng bàn luận về sự phù hợp nhưng bối cảnh 
sử dụng cụm từ “relevance” và “fitness for purpose” rất khác 
nhau. Từ “relevance” thường xuất hiện trong các nghiên cứu 
về sự đáp ứng của GDĐH đối với nhu cầu của xã hội. Ở đây, 
chủ thể quyết định tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp thường 
là người bên ngoài quá trình đào tạo như nhà tuyển dụng, 
nhà tài trợ (chính phủ và người học). Trong khi đó, từ “fitness 
for purpose” thường được sử dụng trong các hoạt động 
đảm bảo chất lượng. Ở đây, tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp 
có một phần lớn do nhà trường quyết định vì nhà trường là 
người đặt ra mục tiêu đào tạo (purpose) - căn cứ để đánh 
giá sự phù hợp (fitness). 

Tại Việt Nam, số nghiên cứu về việc làm của sinh viên 
tốt nghiệp đại học, sự đáp ứng của trường đại học đối với 
thị trường lao động, sự đáp ứng yêu cầu công việc của sinh 
viên tốt nghiệp đại học, gắn kết nhà trường với doanh 
nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều. Một nghiên cứu đáng 
chú ý gần đây là báo cáo về phát triển GDĐH đáp ứng yêu 
cầu công việc tại các nước Đông Á, trong đó có phần tóm tắt 
về Việt Nam, của Ngân hàng Thế giới (2012). Những nghiên 

cứu này là các chủ đề nhỏ trong chủ đề lớn về sự phù hợp 
của GDĐH. Vì thế, có thể sử dụng thuật ngữ “sự phù hợp” 
như là một khái niệm bao trùm trong chủ đề nghiên cứu 
mối quan hệ giữa GDĐH và thế giới việc làm. 

3.2. Thế giới việc làm
Thuật ngữ “thế giới việc làm” được dùng rất phổ biến 

tại Việt Nam. Khi gắn sự phù hợp của GDĐH với “thế giới việc 
làm”, sự phù hợp của GDĐH được đặt trong bối cảnh cụ thể 
và được đánh giá theo yêu cầu công việc.

Trong các nghiên cứu trên thế giới về GDĐH và việc làm 
viết bằng tiếng Anh, không có cụm từ nào dịch nguyên văn 
ra tiếng Việt thành “thế giới việc làm”. Thay vào đó các cụm 
từ thường thấy là “higher education and employment” (dịch 
là GDĐH và việc làm), “higher education and work” (dịch là 
GDĐH và công việc), và “higher education and the world of 
work” (dịch là GDĐH và thế giới công việc). Từ employment 
có thể được hiểu theo 3 nghĩa là “số lượng và cơ cấu các 
vị trí trong hệ thống nghề nghiệp”, “quá trình tuyển dụng 
hoặc có việc làm”, và “các điều kiện làm việc” trong đó có 
tiền lương (Brennan, Kogan & Teichler, 1996, tr. 3). Ở đây, từ 
employment không đề cập đến các yêu cầu chi tiết về năng 
lực tương ứng với các vị trí công việc. Bởi vậy, khi đề cập tới 
sự ăn khớp giữa GDĐH và các khía cạnh của công việc đa 
dạng ngoài xã hội các học giả thường sử dụng thuật ngữ 
the world of work. Mặc dù vậy có những lúc hai thuật ngữ 
employment và the world of work được coi là giống nhau và 
dùng thay thế nhau. Khi đó, nghĩa chung của hai cụm từ 
cùng bàn về khu vực sử dụng lao động nơi tiếp nhận sinh 
viên tốt nghiệp các trường đại học. 

Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê và các cộng 
sự (2003), việc làm là “công việc được giao cho làm và được 
trả công” [tr. 1115], còn công việc là “việc cụ thể phải bỏ 
công sức ra làm” [tr. 211]. Như vậy, nghĩa của từ công việc 
rộng hơn nghĩa của từ việc làm. Cho đến nay hầu như chưa 
có công trình nào tại Việt Nam đưa ra một định nghĩa cụ 
thể cho thuật ngữ “thế giới việc làm”. Nghĩa của thuật ngữ 
này chủ yếu được hiểu trong ngữ cảnh của mỗi công trình 
nghiên cứu. 

3.3. Thị trường lao động
Một thuật ngữ khác cũng thường xuyên xuất hiện 

trong các nghiên cứu về GDĐH và việc làm tại Việt Nam là 
“thị trường lao động”. Thị trường là một khái niệm được đề 
cập đến trong nhiều chuyên ngành như xã hội học, lịch sử 
và đáng kể nhất là kinh tế học (Herzog, 2013). Theo nghĩa 
phổ biến và cơ bản nhất đó là bất cứ cơ chế nào làm cho các 
hoạt động trao đổi và mua bán diễn ra. Khi bàn về thị trường 
không thể không nhắc tới sự tương tác giữa hai lực lượng cơ 
bản tham gia đó là người bán/bên cung và người mua/bên 
cầu dựa vào tín hiệu giá cả. Điều này có nghĩa là không có 
hoạt động trao đổi, mua bán thì chưa xuất hiện thị trường; 
và khi tín hiệu giá cả không thực chất, thông tin bất cân 
xứng thì bên bất lợi không còn muốn tham gia thị trường. 

Trong nhiều nghiên cứu quốc tế về mối liên hệ giữa 
GDĐH và việc làm, thuật ngữ thị trường lao động được dùng 
để đề cập đến mối quan hệ cung và cầu trong hệ thống việc 
làm (Brennan, Kogan & Teichler, 1996). Ở đây, sinh viên tốt 
nghiệp do trường đại học đào tạo ra chính là bên cung lao 
động, còn đơn vị sử dụng lao động chính là bên cầu. Trong 
mô hình GDĐH Anh-Mĩ, thị trường lao động là một yếu tố 
tạo áp lực đối với trường đại học. Các trường đại học theo 
mô hình này phải xem xét tín hiệu từ thị trường lao động để 
thiết kế và tổ chức đào tạo các khóa học cho phù hợp. Khác 
với mô hình GDĐH Anh-Mĩ, mô hình đại học truyền thống 
ở châu Âu lục địa ít chịu sự tác động của thị trường. Nhiều 
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đại học ở châu Âu chỉ tập trung đào tạo kiến thức học thuật 
tổng quát và cho rằng đào tạo nghề là công việc của đơn vị 
sử dụng lao động. Chính vì vậy, khi thừa nhận có mối quan 
hệ giữa GDĐH và thị trường lao động thì ở đây có một hàm 
ý ngầm rằng nhà tuyển dụng đã tạo ra được áp lực đối với 
GDĐH và đòi hỏi GDĐH phải cải tiến cho phù hợp.

Tại Việt Nam, chủ đề đổi mới đào tạo đại học “đáp ứng 
nhu cầu của thị trường lao động” được thảo luận rất sôi nổi 
và rộng rãi. Khái niệm thị trường lao động gắn với thông tin 
về giá cả lao động. Do vậy, thị trường chỉ tồn tại cho một 
số loại lao động. Thêm vào đó, quan niệm GDĐH là đào tạo 
nghề đã tạo điều kiện để ý kiến của nhà tuyển dụng được 
nhiều bên ủng hộ. Nếu coi trường đại học là nơi tập trung 
lực lượng trí tuệ ưu việt của xã hội thì xã hội cũng cần phải 
lắng nghe ý kiến của họ về những gì trường đại học cần 
trang bị cho người trẻ. 

Sự tồn tại thị trường cho một loại lao động nào đó phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế cũng như thể chế xã hội 
và chính trị của mỗi quốc gia. Việc ý kiến nhà tuyển dụng 
được các trường đại học lắng nghe ở mức độ nào cũng tùy 
thuộc vào quan niệm GDĐH và chính sách kinh tế - xã hội 
của mỗi nước. Vì vậy, ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn 
đề GDĐH và thị trường lao động cũng khác nhau tùy theo 
quốc gia.  

4. Một số vấn đề về sử dụng các khái niệm này tại 
Việt Nam

Như đã phân tích, sự phù hợp là khái niệm có thể bao 
trùm các đề tài về GDĐH và việc làm đang được quan tâm 
nghiên cứu ở Việt Nam. Đây là một khái niệm được sử dụng 
phổ biến trong nghiên cứu về lĩnh vực GDĐH, vì thế giới 
nghiên cứu tại Việt Nam nên quan tâm đến kết nối các đề 
tài nghiên cứu nhỏ của mình với tranh luận về sự phù hợp 
của GDĐH trên thế giới, cũng như là giới thiệu khái niệm 
này tới các nhà làm chính sách cũng như các đối tượng khác 
trong xã hội. 

Khái niệm thế giới việc làm mặc dù đang được sử dụng 
rất phổ biến nhưng nó chỉ đề cập một cách chung chung về 
khu vực sử dụng lao động và có thể làm liên tưởng tới khu 
vực hẹp hơn là việc làm được trả công. Trong bối cảnh xã hội 
ngày nay, khi tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm đang 
được cổ vũ mạnh mẽ, nếu chỉ tập trung vào khu vực công 
việc được trả công thì sẽ có phần thiếu sót. Để sử dụng thuật 
ngữ một cách chính xác, khái niệm thế giới công việc nên 
được xem xét cho việc sử dụng thay thế cho thế giới việc làm. 
Tuy nhiên, để đưa các nghiên cứu GDĐH Việt Nam hội nhập 
với thế giới, giới học giả nước nhà nên khuyến khích việc sử 
dụng các thuật ngữ gần gũi với cách hiểu chung trong lĩnh 
vực.

Thị trường lao động có nghĩa hẹp hơn thế giới công việc 
khi dùng để mô tả về khu vực sử dụng lao động. Hơn thế 
nữa, cách hiểu về khái niệm này phụ thuộc vào các quy định 
về lao động, hệ thống nghề nghiệp, sự phát triển của kinh 
tế thị trường, cũng như quan niệm GDĐH của mỗi nước. Vì 
thế, khi nghiên cứu về GDĐH và việc làm, việc sử dụng khái 
niệm này cần được kèm theo những mô tả về loại dịch vụ 
lao động, quan hệ cung - cầu và thông tin giá cả về loại lao 
động đó.

5. Kết luận
GDĐH và việc làm mặc dù có quan hệ với nhau nhưng 

đây là hai khu vực độc lập. Lịch sử cho thấy những thay đổi 
trong các tổ chức sử dụng lao động đã kéo theo nhiều thay 
đổi lớn trong các tổ chức giáo dục. Tuy nhiên, sự kết nối này 
không diễn ra theo một chiều êm ả vì các tổ chức giáo dục 
thường đấu tranh bảo vệ đặc tính tự chủ của họ. Trong cùng 

bối cảnh kinh tế - xã hội chung, cả hai khu vực giáo dục và 
việc làm đều không ngừng đổi mới để tạo ra vốn nhân lực 
cho xã hội, do đó hai khu vực sẽ phải tương tác với nhau để 
liên tục thiết lập các kết nối. 

GDĐH, nhà trường và giảng viên cần quan tâm đến 
các nhu cầu từ khu vực sử dụng lao động. Nghiên cứu về sự 
phù hợp của GDĐH đối với thế giới công việc còn khá mới 
mẻ ở Việt Nam nên những nỗ lực giới thiệu các thuật ngữ 
đương đại cơ bản sẽ một mặt đóng góp vào việc phát triển 
chủ đề nghiên cứu, mặt khác sẽ đưa nghiên cứu về GDĐH 
Việt Nam hội nhập với nền học thuật thế giới.  
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SUMMARY
Along with the expansion of higher education around 

the world since the second half of the twentieth century to 
the present, the problem of employment for graduates has 
attracted the attention of scholars as well as policy makers. 
This article systemize the key concepts in the research topics 
about relevance of higher education to the world of work, 
includes: outline of topics’ development process in order to 
know its position in the field of research on higher education; 
analysis of concepts and their interpretations in this field; 
linkage the meaning of basic concepts in the study and their 
relevance to higher education and job market in Vietnam and 
recommendations on using these concepts.
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