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1. Đặt vấn đề
Xu hướng phát triển hiện nay của mô hình đào tạo 

đại học (ĐTĐH) có định hướng gắn ĐTĐH với việc làm, 
động lực chính để xây dựng nguồn nhân lực có kĩ năng 
(KN), năng lực (NL) làm việc và sáng tạo tốt. Tuy nhiên, 
những cơ sở triết lí về ĐTĐH trong giai đoạn mới còn 
nhiều hạn chế [1] như chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi 
của sinh viên (SV) về môi trường học tập (HT), làm việc, 
trải nghiệm thực tế, nâng cao KN làm việc và thích ứng 
với yêu cầu thay đổi của xã hội [2], [3]. Tác giả nhận thấy 
việc nâng cao NL thích ứng và khả năng sáng tạo của 
SV cần được coi là một mục tiêu cho ĐTĐH. Những kiến 
thức và KN học được từ nhà trường cần được cập nhật 
liên tục. Với những yêu cầu của thực tiễn, tác giả nhận 
thấy đây chính là tiền đề để nghiên cứu cơ sở lí thuyết 
mới cho mô hình ĐTĐH.

Về mặt lí thuyết, việc chú trọng vào nâng cao NL 
sáng tạo, thích ứng và thói quen HT suốt đời sẽ làm thay 
đổi góc nhìn về ĐTĐH. Quá trình đào tạo (ĐT) không chỉ 
diễn ra trong nhà trường mà còn phải diễn ra ở ngoài xã 
hội và các cơ sở thực tiễn [4]. Người thầy sẽ không chỉ là 
các giảng viên mà còn là những nhà hoạt động thực tiễn 
[5]. Kiến thức sẽ không chỉ đến từ sách vở, bài giảng mà 
còn đến từ những trải nghiệm thực tiễn [6]. Nhà trường 
sẽ không chỉ là nơi duy nhất cung cấp kiến thức và KN 
cho SV mà phải là nơi kết nối nhiều tổ chức cùng tham 
gia trang bị NL cho SV. Những sự thay đổi này là rất lớn 
nhưng chưa có nghiên cứu sâu về quá trình và cách thức 

tạo ra sự thay đổi đó.
Bài viết này tập trung phân tích ảnh hưởng của tính 

thực tiễn và sự tham gia của doanh nghiệp trong chương 
trình (CT) ĐTĐH tới NL thích ứng và sáng tạo của SV. Từ 
đó, làm rõ vai trò và cơ chế tác động của tính thực tiễn 
trong CT ĐT tới khả năng thích ứng và sáng tạo của SV 
đại học (ĐH). Mục tiêu cụ thể bao gồm: Làm rõ các biểu 
hiện của tính thực tiễn trong CT ĐT, khả năng thích ứng 
và sáng tạo của SV; Làm rõ các cơ chế tác động của tính 
thực tiễn trong CT ĐT tới khả năng thích ứng và sáng tạo 
của SV; Làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng 
cao tính thực tiễn của CT ĐTĐH; Kiến nghị đối với các 
trường ĐH về những giải pháp nâng cao khả năng thích 
ứng và sáng tạo của SV.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở lí thuyết
Quan điểm phổ biến về HT là quá trình tích lũy 

kinh nghiệm, truyền tri thức [7]. Tuy nhiên, kinh nghiệm 
thu được thông qua sách vở và chia sẻ kinh nghiệm của 
giảng viên là chưa đủ. CT ĐT chưa thúc đẩy được quá 
trình biến đổi bên trong (từ tri thức ẩn) sang những biểu 
hiện bên ngoài (tri thức hiện) của SV phù hợp với bối 
cảnh, yêu cầu việc làm [8]. Hơn nữa, khi thời đại của công 
nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, SV phải có đủ 
tri thức (được gọi là tri thức ẩn) để giải quyết các vấn 
đề, chuyển hóa kiến thức vào thực tiễn và sáng tạo việc 
làm trong tương lai (tri thức hiện). Tuy nhiên, tri thức ẩn 
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thường khó nhận biết, mang tính trực 
giác và phải có những tác động chuyển 
thành tri thức hiện, dễ nhận biết và chia 
sẻ với mọi người [9] (xem Hình 1):

 Nonaka và Takeuchi (1995) đã phát 
triển lí thuyết sáng tạo tri thức và quá 
trình SECI để xác định sự chuyển đổi từ tri 
thức ẩn sang tri thức hiện. SECI luận giải 
những giá trị cơ bản và cốt lõi sự chuyển 
đổi của tri thức ngầm và tri thực hiện 
thông qua 4 quá trình: (1) S-socialization: 
Sự xã hội hóa, (2) E-externalization: Sự 
ngoại hóa, (3) C-combination: Sự kết hợp, 
(4) I-internalization: Sự nội hóa. Luận giải 
quy trình chuyển đổi tri thức, áp dụng 
cho CT ĐTĐH được sử dụng như nền tảng 
lí luận để xây dựng mô hình nghiên cứu, 
theo đó:

- Quá trình xã hội hóa là quá trình 
“chuyển đổi tri thức ẩn, tạo ra kiến thức 
ẩn mới”, thông qua quá trình giao lưu, 
quan sát, chia sẻ,... Tri thức ẩn mới xuất 
hiện thông qua trải nghiệm giác quan và sự “thấu cảm” 
với người khác [10]. Tri thức ẩn được xuất hiện vượt 
ra khỏi khuôn khổ của HT và sách giáo khoa hay kinh 
nghiệm cụ thể [11]. Tác giả nhận thấy quan điểm mới 
về HT là quá trình hình thành tri thức ẩn sẽ nâng hiệu 
quả sử dụng kiến thức và KN tốt hơn quan điểm HT tiếp 
thu kiến thức. Do đó, khái niệm HT được mở rộng, học 
trong cuộc sống, học từ thực tiễn, học không giới hạn. Ví 
dụ: Biết và hiểu được các nguyên lí hoạt động của máy 
gia công từ giáo trình bài giảng, SV sẽ cảm nhận đầy đủ 
hơn khi được trực tiếp làm việc, chia sẻ những khó khăn, 
thuận lợi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Họ sẽ 
có những biểu hiện về mục đích công việc hơn việc hoàn 
thành nhiệm vụ HT. Nonaka và cộng sự (2008) thấy rằng 
cơ hội hình thành tri thức ẩn luôn diễn ra liên tục [12]. Với 
tiếp cận này, một CT ĐTĐH cần phải mở rộng, gần hơn 
với thế giới việc làm và môi trường xã hội. 

- Quá trình ngoại hóa là quá trình SV chia sẻ những 
cảm nhận của mình với người khác, điều kiện trở thành 
cơ sở của tri thức mới. SV có được tri thức ẩn từ tiếp xúc, 
chia sẻ với môi trường làm việc, người lao động, công 
nhân, nhà quản lí... trong quá trình thực tập. Sự thay 
đổi thái độ hành vi, biết so sánh, phân tích và nhạy cảm 
với thay đổi môi trường. Đồng thời, họ hiểu được trách 
nhiệm và NL hoàn thành công việc. Do đó, những biểu 
hiện có thể thu thập được từ hành động nhạy bén, điều 
chỉnh phù hợp với từng bối cảnh thực tế, đạt được hiệu 
quả công việc hơn chứ không chỉ thực hành tái hiện lí 
thuyết đã học. Đây chính là quá trình hiểu và nắm bắt 
các bản chất của sự vật hiện tượng trong xã hội. Biểu 
hiện trong giai đoạn này là sự hình thành NL giải quyết 
các vấn đề phù hợp với khả năng bản thân. Quá trình 
liên tục chia sẻ, đối thoại, suy nghĩ và cảm nhận, SV 
không chỉ nắm rõ hơn về kiến thức được ĐT mà còn cảm 

nhận được những thay đổi trong thực tiễn rõ ràng hơn. 
- Quá trình kết hợp là quá trình tri thức ẩn được kết 

hợp với nhiều tri thức hiện hay cơ hội để SV có cơ hội 
tiếp cận với tài liệu, tri thức mới. Với những hiểu biết từ 
giai đoạn xã hội hóa, họ sẽ nhìn nhận và nắm bắt mâu 
thuẫn trong môi trường thực tế và sự rộng lớn của tri 
thức. Thông qua trao đổi chia sẻ với bạn bè, giảng viên, 
người lao động... tại nơi học, xưởng thực tập hoặc trên 
mạng internet... SV hiểu và phân tích được vấn đề, phát 
triển NL để hình thành ý tưởng đổi mới, sáng tạo cho 
công việc. Tâm thế định hướng rõ cho nghề nghiệp, sự 
say mê, liên tục học hỏi và HT là cơ chế để nâng cao NL 
thích ứng và sáng tạo.

- Quá trình nội hóa là quá trình thể hiện sự hiểu biết 
rõ ràng vào tri thức ẩn. Nonaka và cộng sự (2008) nhận 
thấy quá trình nội hóa khởi nguồn sáng tạo tri thức liên 
tục phát triển. Một CTĐT tiên tiến cần phải liên tục phát 
triển tạo đà cho việc HT và thói quen HT suốt đời của SV.

2.1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Từ phân tích trên, tác giả thấy rằng lí thuyết sáng 

tạo tri thức của Ikujiro Nonaka chính là cơ sở đề xuất 
quan điểm mới về ĐTĐH, đặc biệt trong bối cảnh có 
tính biến động cao như hiện nay. Quan điểm này sẽ thay 
đổi định hướng phát triển của ĐTĐH. CT ĐT trước đây là 
quá trình HT tích lũy kinh nghiệm, KN làm việc sẽ được 
thay bằng quá trình HT và phát triển khả năng sáng tạo 
tri thức. HT là quá trình SV chuyển đổi tri thức bản thân 
tiếp cận và hòa nhập với môi trường việc làm. Dựa trên 
phân tích này, lí thuyết của Nonaka được tác giả xác định 
là cơ sở để nghiên cứu tác động của thực tiễn tới khả 
năng thích ứng và NL sáng tạo của SV. CT ĐT bao gồm 
tác động kiến tạo cơ hội HT của SV trong thực tiễn và tạo 
ra không gian sáng tạo tri thức, đẩy mạnh các quá trình 
biến đổi tri thức ẩn của SV. Dưới đây là khung lí thuyết 
cho mô hình nghiên cứu (Hình 2).

Nguồn Nonaka và cộng sự (2008)
Hình 1: Mô hình sáng tạo tri thức trong tổ chức (SECI),  

Nonaka và cộng sự (2008)
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Hình 2: Khung lí thuyết phân tích 
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Hình 2: Khung lí thuyết phân tích
(Nguồn tác giả xây dựng dựa trên tổng quan lí thuyết:  

Khái niệm sử dụng trong mô hình)

Tính thực tiễn trong CTĐT 
Trong nghiên cứu này, tính thực tiễn của CTĐT 

được hiểu là sự gắn kết giữa CTĐT với bối cảnh của nền 
kinh tế và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở 
tuyển dụng và các tổ chức khác trong nền kinh tế. Tính 
thực tiễn được thể hiện qua mục tiêu, nội dung, kết cấu 
của CT, các hoạt động giảng dạy HT và sự tham gia của 
các bên vào CT. Cụ thể:

- Mục tiêu CT: Mục tiêu có phản ánh nhu cầu phát 
triển của nền kinh tế, các cơ sở tuyển dụng trong ngắn 
và dài hạn hay không.

- Nội dung CT: Tính thực tiễn thể hiện ở sự gắn kết 
giữa lí thuyết và thực tiễn trong từng bài giảng cũng như 
toàn bộ CT.

- Kết cấu CT: Thể hiện ở tỉ trọng thời lượng dành 
cho các hoạt động như thực hành, thực tập và các hoạt 
động thực tế.

- Hoạt động của CT: Tính thực tiễn thể hiện ở sự đa 
dạng trong hoạt động HT. Tính đa dạng của hoạt động 
giúp SV trải nghiệm nhiều yếu tố như môi trường, văn 
hóa, con người. 

NL thích ứng và khả năng sáng tạo 
Mục đích xây dựng một CT mang tính thực tiễn 

nhằm trang bị cho SV hành trang cần thiết bước vào 
thế giới việc làm. Trong từng thời điểm, bối cảnh nghề 
nghiệp đòi hỏi SV phải được trang bị KN, kiến thức mới. 
Do đó, cần một tiếp cận cấp tiến, linh hoạt hơn khi đề 
cập tới NL thích ứng và sáng tạo của SV. Nếu NL thích 
ứng được coi là điều kiện cần để SV hòa nhập với thế 
giới việc làm thì khả năng sáng tạo chính là điều kiện đủ 
để quá trình thích ứng được diễn ra liên tục đáp ứng sự 
thay đổi của xã hội. 

NL thích ứng và khả năng sáng tạo là khả năng 
điều chỉnh bản thân để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công 
việc, đặc biệt khi phải đối mặt với những khác biệt hay 
thay đổi so với kiến thức và KN được trang bị trong nhà 
trường. NL thích ứng và khả năng sáng tạo được biểu 
hiện thông qua:

- Tâm thế sẵn sàng cho việc thay đổi và phát triển 
bản thân phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Các KN liên 
tục được phát triển và cải thiện.

- Thái độ và niềm tin tích cực khi đối diện với vấn đề 
mới, khó khăn trong thực tế. Thể hiện sự phát triển của 
tri thức cá nhân trong quá trình HT và làm việc.

- Sự phát triển tri thức bản thân liên tục được bồi 
đắp thông qua quá trình tự học hỏi và HT suốt đời.

- Nỗ lực hoàn thành công việc, khát khao khám phá 
tìm những giải pháp khác nhau áp dụng giải quyết công 
việc.

- Biết tổng hợp, phân tích và tận dụng các nguồn 
lực khác để giải quyết vấn đề.

2.2. Tiến trình nghiên cứu
2.2.1. Lựa chọn chương trình nghiên cứu
Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu, tác giả thu 

thập thông tin từ thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu giảng 
viên và SV. Thông qua những biểu hiện suy nghĩ và hành 
vi của SV, tác giả tiến hành phân tích theo phương pháp 
nghiên cứu định tính cho nghiên cứu. 

Việc xác định tình huống nghiên cứu (CT ĐT) được 
thực hiện thông qua đọc và so sánh nội dung, thời lượng, 
ngành nghề ĐT của cơ sở ĐTĐH công lập. Tác giả lựa 
chọn CT ĐT ở hai trường ĐH có đặc điểm cùng chuyên 
ngành ĐT, cùng có thời gian ĐT và văn bằng được công 
nhận như nhau nhưng khác nhau về thời lượng và cách 
thức thiết kế cho các hoạt động thực tế của SV trong 
quá trình ĐT. Hai CT được lựa chọn là CT ĐT Kĩ sư chuyên 
ngành cơ điện tử, loại hình tập trung, chính quy, 4 năm 
thuộc hai trường ĐH A và ĐH B.

a) Thảo luận nhóm SV 
- Tại Trường ĐH A, các cuộc phỏng vấn và thảo luận 

nhóm được tiến hành tại phòng HT của Khoa Cơ khí. Tám 
SV chuyên ngành Cơ điện tử được chọn ngẫu nhiên để 
phục vụ cho cuộc thảo luận nhóm. Tất cả SV này đều 
học năm thứ tư và đã trải qua 4 lần thực tập tại doanh 
nghiệp. Quá trình phỏng vấn được chia làm 2 phần: (1) 
Từng SV chia sẻ về quá trình tham gia các hoạt động 
thực tế; (2) Cùng thảo luận về nghề nghiệp và dự định 
của SV về tương lai việc làm. 

- Cuộc khảo sát được tiến hành tại Trường ĐH B: Bối 
cảnh không gian căng tin của trường, cuộc thảo luận 
được tiến hành cùng tám SV ngành Cơ Điện tử, đang 
học năm thứ tư và vừa hoàn thành khóa thực tập nghề 
nghiệp trước khi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Nội 
dung và quy trình phỏng vấn được thực hiện giống như 
tại Trường ĐH A.

b) Phỏng vấn giảng viên
Tác giả cũng tiến hành phỏng vấn giảng viên đang 

trực tiếp giảng dạy và phụ trách SV. Giảng viên được hỏi 
về cảm nhận của họ về CT ĐT, sự tiến bộ của SV và những 
kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐT.

2.2.2. Kết quả
Từ nội dung thảo luận hai nhóm SV của hai trường 

ĐH A (nhóm A) và ĐH B (nhóm B), một số phát hiện trong 
nghiên cứu được mô tả dưới đây:

a) Biểu hiện của khả năng thích ứng và sáng tạo 
- Khả năng nhận biết và điều chỉnh theo bối cảnh làm 

việc đa dạng
Khả năng nhận biết và điều chỉnh theo bối cảnh 

làm việc đa dạng, hàm ý nói tới khả năng phân biệt được 
các bối cảnh của nghề nghiệp, môi trường làm việc và 
điều chỉnh các hoạt động của bản thân phù hợp với bối 
cảnh để đạt hiệu quả công việc cao. Khả năng này của 
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SV chính là thể hiện một phần của NL thích ứng. Đối với 
SV trong nhà trường, việc đánh giá các hoạt động ngoài 
thực tiễn mới chỉ dừng ở khả năng tái hiện lại kiến thức 
trong môi trường thực tế. Tuy nhiên, trong nghiên cứu 
này, khi hoàn cảnh thay đổi, sự nhận biết và vận dụng 
kiến thức của SV có sự khác biệt. Sự đa dạng trong bối 
cảnh làm việc được thể hiện cụ thể như sau:

+ Thích ứng với công nghệ sử dụng mới: Công 
nghệ, kĩ thuật và thiết bị được giảng dạy trên lớp có thể 
rất khác biệt với công nghệ, thiết bị được sử dụng trong 
thực tế. Đối với các SV ngành Công nghệ, sự khác biệt 
này có thể là cú sốc đầu tiên khi tiếp xúc thực tiễn. Khả 
năng thích ứng được thể hiện ở việc nắm bắt và tiếp 
cận công nghệ khác biệt so với bài giảng hay điều kiện 
không đảm bảo thì SV đều nhận biết và có những điều 
chỉnh để thực hiện tốt công việc được giao. Biểu hiện 
này có tác động quan trọng khi đánh giá mức độ điều 
chỉnh và thích ứng với các hoạt động thực tiễn. 

+ Thích ứng với môi trường sống và làm việc: Bối 
cảnh thực của thế giới việc làm, môi trường, con người 
và văn hóa làm việc có tác động mạnh tới sự chấp nhận 
công việc của người lao động. Sự thích ứng với môi 
trường sống và làm việc thể hiện ở sự hòa nhập nhanh 
với môi trường sống, hiểu được con người, văn hóa nơi 
làm việc khiến SV có thái độ cởi mở khi làm việc và trải 
nghiệm trong môi trường mới.

+ Nhận biết và điều chỉnh kiến thức bản thân, hình 
thành thói quen tự học suốt đời: Quá trình nhận biết 
thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho sự điều chỉnh phù hợp 
giúp SV hòa nhập thuận lợi. Hình thành thói quen HT và 
HT suốt đời chính là điều kiện cần để SV có đủ NL thích 
ứng với môi trường làm việc và bù đắp những phần kiến 
thức còn thiếu. Đây chính là biểu hiện thích ứng nghề 
nghiệp của SV: “Em thấy cần phải học nhiều hơn, ở trên 
trường chỉ lí thuyết, các môn cơ bản, mình phải học trên 
mạng, học thêm autocad, các phần mềm... cần trao dồi 
tiếng Anh, học hỏi từ anh chị khóa trên, vào công ti nước 
ngoài phải biết tiếng của họ... Mình tiếp xúc máy hiện đại 
hơn thì cũng trên nền tảng cơ bản, bọn em có đủ khả năng 
để phát triển lên...” (SV nhóm A).

+ Khát khao được khám phá, tích lũy kinh nghiệm: 
Đối với mỗi CT ĐT, ở mọi ngành nghề, sự thành công lớn 
nhất chính là tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức và say 
mê nghề nghiệp. Sự mong muốn được cống hiến, tìm 
tòi sáng tạo mang lại nhiều hơn giá trị cho cuộc sống. 
Do đó, SV sau tốt nghiệp có việc làm và theo đuổi đúng 
nghề được ĐT chính là minh chứng quan trọng cho sự 
thành công. Với một CT ĐT tốt, SV phải có được khát khao 
khám phá và mong muốn tích lũy nhiều kinh nghiệm 
nghề nghiệp. Đây chính là biểu hiện của NL thích ứng 
với tương lai nghề nghiệp. SV đã hình thành động lực HT, 
làm việc và say mê nghề nghiệp. Điều này giúp họ gắn 
bó hơn với chuyên ngành ĐT và là tiền đề cho những 
sáng tạo sau này. Khi đó, CT ĐT đạt được cả hai mục tiêu 
dài hạn và ngắn hạn.

- Chuyển hóa nếp nghĩ từ thực hành kiến thức KN 

chuyên ngành sang giải quyết vấn đề thực tiễn 
Trải nghiệm từ quá trình làm việc, SV có sự biến 

đổi trong nếp nghĩ. Việc tái hiện, thực hành kiến thức 
chuyên ngành được chuyển sang giải quyết vấn đề thực 
tiễn. Đây chính là quá trình SV chuyển hóa từ vai trò của 
người học sang người đi làm. Nhiệm vụ của họ không chỉ 
là thực hành kiến thức, KN đã được giảng dạy mà phải 
sử dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng sau: 

+ Nhận biết và định nghĩa được vấn đề thực tiễn
Đây chính là biểu hiện của KN tổng hợp các vấn 

đề, SV nhận biết, trả lời cho câu hỏi cái gì, tại sao. Các 
tác động của thực tiễn đã gây chú ý, cuốn hút SV, từ 
đó họ ghi nhớ và tổng hợp được các sự kiện và đưa ra 
định nghĩa cho mỗi hiện tượng. SV nhận biết và thấu 
hiểu hoàn cảnh của công nhân làm việc trong điều kiện 
độc hại, chế độ đãi ngộ thấp: “... ở đấy thì thiết bị, lưỡi cưa 
quay rất nguy hiểm... nhưng vì đồng tiền thôi, chứ người 
ta không xin ở chỗ tốt hơn người ta làm...” (SV nhóm A); “... 
lúc đầu, hầu như không ai biết cái máy đấy nên phải tự tìm 
hết” (SV nhóm B).

+ Phát triển KN xử lí công việc
KN này đòi hỏi SV thể hiện sự hiểu biết thực tiễn 

công việc, tự tin giao tiếp và hiểu biết mục đích công 
việc. Biểu hiện của việc thích ứng khi SV biết lựa chọn 
giải pháp kĩ thuật xử lí công việc phù hợp. Đây chính là 
biểu hiện của KN phân tích tình huống, trả lời câu hỏi 
làm thế nào. Họ biết phối hợp với các bộ phận liên quan 
để giải quyết các vấn đề, biểu hiện của KN sống và làm 
việc: “ở ngoài cán bộ cấp trên, tổ trưởng, trưởng ca, bạn bè, 
có rất nhiều thành phần... Qua quá trình tiếp xúc, các anh 
chị cũng đã dạy em rất nhiều điều...” (SV nhóm A); “... em đổi 
đề tài khác là máy bán hàng tính toán, lúc đấy, em nghĩ 
là cần phải hỏi kinh nghiệm, lúc hỏi các anh trong phòng 
được chia sẻ em thấy vui hơn ...” (SV nhóm B).

- Xây dựng cơ chế tự phát triển cho cá nhân thể hiện 
ở các mặt sau:

+ Sự tự tin và nỗ lực hoàn thành công việc
Cơ chế tự tin vào NL bản thân cho thấy có sự chuyển 

hóa trong SV từ những kiến thức sách vở đã được kết hợp 
cùng kiến thức thực tế, khiến SV không cảm thấy xa vời 
với thực tế công việc. SV đã có được sự tự tin cần thiết để 
làm việc, biểu hiện của sự chuyển dịch vai trò sang người 
làm việc. Từ đó, họ cố gắng nỗ lực hoàn thành công việc. 
Sự nỗ lực hoàn thành mục tiêu công việc còn thể hiện 
niềm tin vào sự thật, khả năng của bản thân nắm vững 
kiến thức được học.

+ Khả năng tự học, tự mày mò
Thảo luận cùng SV cho thấy sự tác động của thực 

tiễn đã kích thích tính tò mò, sự đam mê trong nghề 
nghiệp: “...Thực sự trong quá trình làm việc đồng thời cũng 
là HT luôn, em muốn vừa học vừa làm như vậy sẽ tích lũy 
được kinh nghiệm phát triển được bản thân hơn... Em nghĩ 
rằng quá trình thực tập không chỉ HT được chuyên ngành 
mà mình có thể học về cách ứng xử trong cuộc sống. Qua 
quá trình tiếp xúc, các anh chị đã dạy em rất nhiều điều... 
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Em thấy cần phải học nhiều hơn, ở trên trường chỉ lí thuyết, 
các môn cơ bản, mình phải học trên mạng, học thêm 
autocad, các phần mềm, chỉ có lí thuyết, vẽ kĩ thuật chỉ vẽ 
bằng tay. Khi vào công ti, sử dụng máy tình, mình phải biết 
cách vẽ như thế nào, tính toán thế nào...” (SV nhóm A).

+ Học hỏi từ người đi trước
Nếu chỉ có lí thuyết thì việc nhận tri thức từ thực tế, 

thông qua các hoạt động với người có kinh nghiệm, đôi 
khi không đơn giản với SV. Những biểu hiện của việc SV 
đã tự học được từ người đi trước thể hiện sự cởi mở, cầu 
thị, hình thái của cơ chế tự học hỏi. Đây chính là cơ chế 
quan trọng để thúc đẩy quá trình tiếp thu kiến thức, tự 
học và HT suốt đời. “...nhìn thấy lạ là hỏi ngay... em thấy ai 
cũng có thể có những suy nghĩ vượt bậc, mình cũng phải 
tham khảo ý tưởng người khác...” (SV nhóm A); “... đến 
phần tìm driver, em có hỏi cách nó chạy khi nhìn mạch, cho 
nó chạy thì sang bên điện các anh có chỉ em cũng ngộ ra 
được nhiều phần...” (SV nhóm B).

b) Cơ chế tác động của tính thực tiễn tới khả năng 
thích ứng và sáng tạo, bao gồm:

- Xác lập rõ danh phận nghề nghiệp
Xác lập rõ danh phận nghề nghiệp chính là nhận 

thức của SV về vai trò, chức năng và vị thế của nghề 
nghiệp trong xã hội. Danh phận nghề nghiệp bao hàm 
những chuẩn mực cần thiết mà những người trong nghề 
đang theo đuổi. Sự nhận thức rõ về danh phận sẽ giúp 
SV định hình được vai trò, trách nhiệm của bản thân cho 
việc làm trong tương lai. Xác định rõ danh phận nghề 
nghiệp có những biểu hiện cụ thể như: Nắm rõ vai trò, 
chức năng của công việc; Nắm rõ vị thế nghề nghiệp, SV 
có thể xác định được cơ hội tương lai việc làm cho bản 
thân; Hiểu rõ về chuẩn mực nghề nghiệp.

- Nâng cao khả năng phán xét khôn ngoan 
Quá trình thảo luận với SV đã cung cấp minh chứng 

thể hiện họ đã nâng cao khả năng phán xét khôn ngoan. 
Khả năng này biểu hiện ở NL đọc tình huống cụ thể, 
đưa ra quyết định lựa chọn phương án hài hòa với lợi 
ích chung của tổ chức. Một số biểu hiện cụ thể của sự 
phán xét khôn ngoan khi SV biết cách điều chỉnh khôn 
khéo trong giao tiếp công việc: Họ nhận biết rằng nói 
chuyện “hợp lí” tốt hơn là tranh luận “phải trái”; Thái độ 
“hòa đồng, vui vẻ” sẽ mang lại nhiều cơ hội để HT hơn. 

- Phát triển tổng hợp các KN 
Quá trình tham gia các hoạt động thực tiễn đã giúp 

cho SV hoàn thiện hơn các KN được HT trong CT. Biểu 
nhiện như: KN mềm, giao tiếp và tự tin trong môi trường 
thực tế; KN sống khi biết cách hòa đồng, chia sẻ và sống 
trong môi trường đa văn hóa.

Như vậy, giải quyết vấn đề thực tiễn đòi hỏi KN tổng 
hợp chứ không chỉ đơn thuần là kiến thức, KN chuyên 
môn. Quá trình thảo luận với hai nhóm SV đã cho những 
phát hiện quan trọng về khả năng thích ứng và NL sáng 
tạo với môi trường thực tiễn. Trong khi KN chuyên môn 
có thể HT trên lớp, KN tổng hợp khác, bao gồm các KN 
giao tiếp và giải quyết vấn đề, học được tốt nhất qua trải 
nghiệm. 

2.2.3. So sánh tính thực tiễn, khả năng thích ứng và 
sáng tạo của sinh viên ở hai chương trình

a) Sự khác biệt của tính thực tiễn trong CT ĐT 
Qua tiến hành nghiên cứu CT ĐT của hai trường ĐH 

B và ĐH A, tác giả nhận thấy rằng:
- Về mục tiêu: Hai CT đều có nội dung và định 

hướng giống nhau là ĐT trình độ ĐH, 4 năm, loại hình ĐT 
chính quy. SV được tuyển thông qua kì thi quốc gia. SV 
sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí trong lĩnh 
vực Cơ khí và Cơ điện tử. 

- Về nội dung ĐT: SV hai trường đều được ĐT hai 
phần nội dung chính kiến thức chuyên ngành và KN 
chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong nội dung CT của ĐH A, 
phần nội dung bổ sung môn học Đại cương kinh tế và 
môi trường có sự khác biệt, đã cho SV có tư duy tổng 
hợp hơn về toàn cảnh cuộc sống. SV không chỉ nắm rõ 
phần nội dung kiến thức kĩ thuật mà còn được trang bị 
tư duy tổng hợp, chiến lược có tầm bao phủ rộng. SV 
phải hiểu rõ trong thực tế, kiến thức kĩ thuật cần phải bổ 
sung rất nhiều kiến thức của ngành khác mới có thể đưa 
kĩ thuật vào cuộc sống. Do đó, biểu hiện tính thực tiễn 
trong nội dung ĐT chính là cần đưa vào những môn học 
ngoài ngành hỗ trợ tốt cho SV những khái niệm cơ bản 
về quản lí, kế hoạch, môi trường... 

- Về kết cấu CT ĐT: Trường ĐH A có sự khác biệt rõ 
ràng, theo từng kì học, ngoài thời gian thực tập tại nhà 
xưởng của nhà trường, SV được yêu cầu hoàn thành một 
khoảng thời gian (trung bình 2 tín chỉ, tương đương 90 
tiết) làm việc và tham gia các hoạt động tại cơ sở sản 
xuất. Khác biệt lớn đối với CT của B là ngay từ năm đầu, 
mặc dù kiến thức kĩ thuật chưa được trang bị nhiều, SV 
đã có cơ hội để tiếp xúc và trải nghiệm thực tiễn tại các 
cơ sở sản xuất.

-  Về yêu cầu hoạt động tại nơi sản xuất: SV trường 
ĐH A được yêu cầu không chỉ tới quan sát mà còn phải 
trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm. Do đó, họ có cơ 
hội làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong dây chuyền 
sản xuất. Biểu hiện về tính thực tiễn chính là sự khác biệt 
về thời lượng, kế hoạch thực tập và hoạt động lao động 
sản xuất của SV. Chính điều này đã khắc phục khả năng 
tiếp thu kiến thức trên lớp của SV.

- Về giảng viên: Hai trường đều có những giảng 
viên có kinh nghiệm và đồng thời mời các doanh nhân 
về giảng dạy, để tăng tính thực tiễn cho chương trình. 
Tuy nhiên, SV cho rằng “...Doanh nghiệp có ý tưởng nhưng 
họ không có khả năng sư phạm... “ (SV nhóm A) nên tính 
thực tiễn trong CT cũng bao hàm NL thực tế của giảng 
viên. Họ  phải có kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động 
nghề nghiệp.

“...thực sự ra học trên lớp thì phải các thầy cô thì mới 
có thể dạy được bọn em, vì em nghĩ ngành kĩ thuật học rất 
là khó không như kinh tế, nên cần phải chuyên môn cao 
mới dạy được SV... Trước thầy giáo của em cũng ra ngoài 
làm thêm trạm thu phí thầy rất có kinh nghiệm, bên ngoài 
anh chị cũng dạy, không nhiều bằng chuyên ngành của 
em, máy móc bên ngoài không hiện đại bằng máy móc ở 
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trong trường như CNC (máy phay tự động)...” (SV nhóm A). 
Minh chứng này cho thấy biểu hiện thực tiễn trong CT 
không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp tới giảng dạy nói 
chuyện mà phải ở chính sự trải nghiệm thực tế của giảng 
viên. Do đó, giảng viên không chỉ giảng dạy lí thuyết, mà 
cần phải liên tục trau dồi kinh nghiệm thực tiễn từ các 
hoạt động sản xuất, mới có thể đảm bảo duy trì được 
tính thực tiễn trong nội dung giảng dạy.

b) Sự khác biệt trong khả năng thích ứng và sáng tạo 
của SV 

Tổng kết từ nội dung thảo luận hai nhóm SV, tác 
giả nhận thấy khác biệt cơ bản giữa hai nhóm SV về khả 
năng thích ứng và NL sáng tạo:

- Nhận biết và điều chỉnh trong môi trường làm 
việc: Đối với nhóm A, SV hòa nhập môi trường làm việc 
và có sự điều chỉnh phù hợp. Ngay cả khi điều kiện “lạc 
hậu hơn so với ở trường”, cũng không tác động nhiều tới 
việc hòa nhập và làm việc, họ sẵn sàng tiếp nhận sự thay 
đổi. Tuy nhiên, nhóm B có những biểu hiện cho thấy sự 
khó khăn khi hòa nhập khi điều kiện làm việc có nhiều 
khác biệt với lí thuyết được học: “...đến đó làm việc về 
khoan, hàn, ah không hàn, nhìn đau mắt quá thì thôi, chỉ 
làm khoan, tiện, ta rô, làm được một tháng..làm như công 
nhân...Công nhân tập trung làm hết...Vất vả...” (SV nhóm B).

- Ở nhóm B, giai đoạn đầu của kì thực tập diễn ra 
giống như cách họ hoàn thành một bài tập lớn ở trên 
lớp. Tuy nhiên, khi các hoạt động được hướng tới mục 
đích hiệu quả công việc, những biểu hiện về nhận thức 
và khả năng phối hợp được phát triển và biểu hiện rõ 
ràng hơn. Với nhóm A, thời gian được tiếp xúc thực tiễn 
nhiều hơn, trải nghiệm nhiều vị trí hơn nên biểu hiện NL 
thích ứng và sáng tạo rõ ràng hơn. Sự nhận thức của họ 
mang tính chiều sâu và biểu hiện đầy đủ những KN tổng 
hợp cần thiết cho công việc như: Khả năng giao tiếp, tư 
duy bao quát công việc, tự tin vào NL làm việc và sẵn 
sàng cho những bối cảnh thay đổi trong tương lai nghề 
nghiệp.

- Khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm chính là khả 
năng phán xét khôn ngoan. Đối với nhóm A, trong tình 
huống trong công việc, họ chấp nhận nghịch lí và lựa 
chọn giải pháp hợp lí khi đối diện với khó khăn. Ở nhóm 
B, biểu hiện thái độ mang tính bản năng hơn là sự khôn 
ngoan. 

“...Em thấy khó chịu vì trong quá trình làm việc anh 
ý không kiểm tra gì cả... đến cuối cùng anh ý đảo lộn hết 
khác với những gì đã thảo luận với mọi người trước đấy... 
em cũng ko hiểu nữa, mình đã bàn bạc cả một tuần rồi vậy 
mà... em cũng chẳng hiểu tại sao, em cũng không tìm hiểu, 
bực quá... Theo em, đầu tiên tâm trạng của mình rất buồn, 
chán chả biết làm gì, tụt hẫng... không biết làm gì...” (SV 
nhóm B).

“...Như cách nào ứng xử nói chuyện với mọi người, như 
cấp trên chẳng hạn. Ví dụ như giao tiếp với tổ trưởng hoặc 
trưởng ca, mình phải biết ứng xử, nói chuyện cho thật hợp 
lí, hoặc nói chuyện với các anh chị trong tổ mình ... Em nghĩ 
là mình nên vui vẻ, hòa đồng thì các anh chị sẽ rất quý và 

sẽ chia sẻ cho mình những kinh nghiệm làm việc cái đấy rất 
bổ ích cho công việc sau này của bọn em...” (SV nhóm A).

3. Kết luận
Từ kết quả phân tích và tổng hợp ở trên, tác giả 

đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Phát hiện của 
nghiên cứu đã mô tả biểu hiện và cơ chế tác động của 
tính thực tiễn tới NL thích ứng và khả năng sáng tạo của 
SV. Mô hình nghiên cứu mới được mô tả như Hình 3:

giải quyết 
vấn đề

Hình 3: Mô hình nghiên cứu mới
Nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa tính thực 

tiễn của CT ĐT tới cơ chế phát triển của SV, minh chứng 
cho sự phát triển NL thích ứng và sáng tạo. Theo đó, 
nghiên cứu gợi mở với triết lí mới về ĐTĐH là quá trình 
ĐT phát triển khả năng sáng tạo của SV. Điều này sẽ 
mang lại hiệu quả cao cho ĐTĐH và cơ hội việc làm đối 
với SV. Những phát hiện trên đã chỉ ra quan hệ giữa tính 
thực tiễn của CT ĐT và khả năng thích ứng và sáng tạo 
của SV. Những biểu hiện của SV đã khẳng định cơ chế 
tác động của thực tiễn tới khả năng thích ứng và NL của 
SV. Tuy nhiên, để có cơ sở vững chắc hơn cho mô hình 
nghiên cứu, cần thiết phải có những nghiên cứu tiếp 
trong tương lai. 
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Abstract: It is urgent for Vietnam to renew its undergraduate training. Developing a training program to meet the 
needs of society was a main objective that managers concerned. Through theoretical approach of knowledge creativity by 
Nonaka - Takeuchi (1995) and the SECI process, the author recognizes that enhancing students’ adaptive competence and 
creativity should be seen as a goal in its training. From data of students’ group discussion in two universities, the author 
identifies relationship between the practicality in the undergraduate program and the impact mechanism on students’ 
adaptation and creativity. The research findings will be a basis for further studies of students' adaptive and creative 
competencies as well as the development of undergraduate program. 
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