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TÓM TẮT 

Với tiêu chí “Lấy người học làm trung tâm”, quy chế đào tạo tín chỉ luôn hướng đến mục 
tiêu kích thích sự tư duy, chủ động của người học. Làm việc theo nhóm là một trong những 
phương pháp học tập phát huy tính sáng tạo, tư duy độc lập, tinh thần tập thể của sinh viên. Bài 
báo cáo này nghiên cứu thực trạng làm việc nhóm nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả làm việc nhóm của sinh viên Bộ môn Kế toán-Tin học Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin 
theo hệ thống đào tạo tín chỉ. 

Từ khóa: Đào tạo tín chỉ; làm việc nhóm; hệ thống; phương pháp học tập; hiệu quả 

ABSTRACT 

With the criteria “Learners are center”, the program of modular credit-training is always 
aimed at stimulating learners’ thinking and activeness. Teamwork is one of study methods which 
promote students’ creativity, individual thinking and teamwork. This report studies the situation of 
students’ teamwork in purpose of suggesting some solutions which could help improve efficiency of 
teamwork of students of Accounting-Informatics Department, College of Information Technology in 
the system of credit –training. 

Key words: credit-training; teamwork; system; study methods; efficiency  

 

1. Đặt vấn đề 

 Xu hướng giáo dục đang phát triển với mục tiêu: đổi mới nội dung, chương trình, 

phương pháp, phát huy tính tích cực, chủ động cũng như khả năng tự học, tự nghiên cứu 

của người học. Đào tạo theo tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến, đòi hỏi sự đổi mới 

trong phương pháp dạy và học, từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận phương pháp. Phần lớn 

sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của quá trình tự học của bản thân, vẫn trong 

chờ vào việc truyền thụ kiến thức của giảng viên đứng lớp là chính. Sinh viên của Bộ môn 

KT –TH vẫn chưa quen được với phương pháp làm việc nhóm, mà chủ yếu học một cách 

thụ động, không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, học đối phó với thi cử, kiểm tra là chủ yếu.  

 Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phương pháp học tập theo nhóm được thực hiện 

rộng rãi, thực sự phát huy được hiệu quả trong sinh viên, giúp sinh viên nhanh chóng lĩnh 

hội, chiếm lĩnh tri thức, có được kết quả học tập tốt nhất. 

2. Nội dung 

2.1. Tổng quan về làm việc nhóm 

2.1.1. Khái niệm 

 - Làm việc theo nhóm là một phương pháp học tập trong đó các thành viên cùng 

phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết một vấn đề học tập cụ thể nhằm hướng đến một 

mục tiêu chung; sản phẩm của nhóm là sản phẩm của trí tuệ tập thể. 

2.1.2. Lợi ích của việc học nhóm 

 - Làm việc theo nhóm sẽ góp phần xây dựng tinh thần đồng đội, khuyến khích mọi 
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thành viên được tự do phát biểu quan điểm của mình về chủ đề thảo luận, từ đó phát triển 

tư duy độc lập và trao đổi lẫn nhau trong nhóm. 

 - Học tập theo nhóm luôn có sự bàn bạc, tranh luận để tìm ra chân lý dựa trên 

những nguồn thông tin mà mọi thành viên trong nhóm tìm hiểu; tăng khả năng hòa nhập, 

có thêm tinh thần học hỏi; tạo cơ hội cho mọi thành viên rèn luyện các kỹ năng mềm. 

2.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của làm việc theo nhóm 

 - Tự cam kết làm việc hiệu quả 

 - Thỏa thuận thông qua nhất trí trong làm việc 

- Xung đột và sáng tạo lành mạnh trong làm việc nhóm  

- Giao tiếp trong nhóm  

- Chia sẻ quyền lực trong nhóm làm việc  

2.1.4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả của nhóm làm việc 

 - Bối cảnh (môi trường làm việc): là môi trường làm việc của nhóm như: điều kiện 

làm việc, cách quản lý điều hành, các hình thức, quy định về thưởng phạt… 

 - Các mục tiêu của nhóm: là cái đích mà nhóm làm việc muốn đạt tới.  

 - Quy mô nhóm: 

3-6 người: Mọi người đều được nói  

7-10 người: Hầu hết mọi người đều nói nhưng không đồng đều 

11-18 người:  Có 5-6 người nói rất nhiều, 3-4 người thỉnh thoảng nói vài câu 

19-30 người : Có 3-4 người lấn áp 

Trên 30 người: Có rất ít sự tham gia 

- Vai trò và sự đa dạng của thành viên nhóm: Những sự tương đồng và những điểm 

khác biệt giữa các thành viên và vai trò của họ tác động nhiều đến hành vi của 

nhóm.  

  - Các chuẩn mực: là các quy tắc và hình mẫu hành vi mà nhóm đã thống nhất. 

 - Sự gắn kết: Sự gắn kết là sức mạnh từ sự mong muốn của các thành viên để duy 

trì một nhóm và sự gắn bó của họ đối với nhóm.  

   - Sự lãnh đạo: Có ảnh hưởng gần như đến tất cả các khía cạnh của cơ cấu và hành 

vi nhóm, như là quy mô, thành viên và vai trò của họ, chuẩn mực, mục tiêu và bối cảnh. 

2.2. Thực trạng làm việc nhóm của sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học  

 Tiến hành khảo sát điều tra bằng bảng câu hỏi đối với 100 sinh viên năm thứ ba 

trong năm học 2011 – 2012 của Bộ môn Kế toán – tin học Trường cao đẳng công nghệ 

Thông tin để thấy được thực trạng làm việc nhóm của sinh viên hiện nay: 

  Về mức độ ưa thích làm việc nhóm của sinh viên: Trong tổng số 100% sinh viên 

được tiến hành khảo sát thì có 12% sinh viên rất thích làm việc nhóm, 45% sinh viên thích 

làm việc nhóm, 38% sinh viên tỏ ra bình thường đối với làm việc nhóm, còn lại 5% sinh 

viên hoàn toàn không thích làm việc nhóm. 
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Hình 1. Mức độ ưa thích làm việc nhóm của sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học 
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“Nguồn: Bảng khảo sát sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học ” 

  Về mức độ thường xuyên làm việc nhóm của sinh viên: Theo số liệu mà đề tài 

thu thập được thì có 29.5% sinh viên thường xuyên làm việc nhóm, 46,7% sinh viên thỉnh 

thoảng làm việc nhóm và 23,8% sinh viên ít khi làm việc nhóm.  

  Về mức độ thảo luận trong nhóm: 

 Qua số liệu khảo sát, tỷ lệ sinh viên thảo luận ở mức độ rất nhiều trong làm việc 

nhóm là 9,5%; 16,7% sinh viên thảo luận ở mức độ nhiều; 64,3% sinh viên thảo luận ở 

mức độ vừa phải. Nhưng tỷ lệ sinh viên ít khi nêu ý kiến thảo luận nhóm chiếm tỷ lệ không 

nhiều (9,5%) nhưng đó là một tồn tại lớn cần phải giải quyết.  
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Hình 2. Mức độ thảo luận trong nhóm của sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học 

“Nguồn: Bảng khảo sát sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học ” 

  Mục tiêu mà sinh viên hướng tới khi làm việc: Theo nghiên cứu của nhóm thực 

hiện đề tài, có 16,7% sinh viên trong số sinh viên được khảo sát đặt mục tiêu điểm số là 

hàng đầu, một số khác thì lại cho biết đối với họ mục tiêu kiến thức là số một và tỷ lệ này 

cũng là 35,7%. Trong khi đó, 35,7% sinh viên làm việc nhóm với mục tiêu hướng tới là có 

đươc kỹ năng tốt và có 11,9 % sinh viên hướng đến cả 3 mục tiêu là điểm số, kiến thức và 

kỹ năng. Thống kê đã cho thấy rằng sự định hướng chung về mục tiêu trong quá trình làm 

việc nhóm của sinh viên là khác nhau, chưa có sự nhất quán. 

  Tiêu chí về cách làm việc của nhóm: 

Tổng hợp kết quả khảo sát được minh họa qua bảng sau: 

Bảng 1. Tổng hợp cách làm việc của nhóm ( Đơn vị:%) 

STT Các chỉ tiêu 
Mức độ thực hiện các chỉ tiêu 

Rất không tốt Không tốt Bình thường Tốt Rất tốt 

1 Lập kế hoạch 2,5 17,5 37 35 8 

2 Triển khai kế hoạch 8,5 25 30,8 29,7 6 

3 Họp rút kinh nghiệm 22 37 28,2 9 3,8 

4 Thái độ làm việc của các thành viên trong nhóm 15 27 47,3 9,5 1,2 

“Nguồn: Bảng khảo sát sinh viên Bộ môn Kế toán – Tin học ” 

 Từ bảng kết quả điều tra tiêu chí làm việc theo nhóm cho thấy sinh viên trong quá 

trình làm việc nhóm đã chưa thực hiện tốt được khâu lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và 

họp rút kinh nghiệm; thái độ làm việc của các thành viên trong nhóm cũng chưa thật sự 

tích cực. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến quá trình làm việc nhóm không đạt được 

hiệu quả cao.  

  Mâu thuẫn xảy ra trong quá trình làm việc nhóm: Qua đánh giá sơ bộ thì có 7.1 

% sinh viên cho biết nhóm làm việc của mình luôn luôn xảy ra mâu thuẫn, 11.9% thường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn, 54.8% thỉnh thoảng xảy ra mẫu thuẫn và 26.2% ít khi xảy ra mâu 

thuẫn khi làm việc nhóm. Mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ luôn là vấn đề mà nhóm phải hết sức 
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chú ý để có được sự đoàn kết và đạt hiệu quả cao trong công việc. 

  Mức độ hiệu quả làm việc nhóm: Theo kết quả khảo sát, gần 45% sinh viên cho 

rằng kết quả thực hiện công việc của nhóm là cao nhưng lại có đến 85% sinh viên cho rằng 

lượng kiến thức thu nhận được sau khi làm việc nhóm là ở mức trung bình trở xuống. Điều 

này cho thấy sinh viên chủ yếu quan tâm đến kết quả công việc hoàn thành hơn là lượng 

kiến thức mà mình nhận được, do đó gây ảnh hưởng đến thái độ và cách thức làm việc 

nhóm của sinh viên. 

  Về đội ngũ trong nhóm: Khảo sát về sự yêu thích các vị trí trong nhóm của sinh 

viên thì nhóm nhận thấy đa số các sinh viên thích làm thành viên tích cực (50%), có 21.4% 

sinh viên thích được làm nhóm trưởng, và đáng lưu ý là có đến 28.6% sinh viên chỉ muốn 

trở thành thành viên bình thường. Chính sự phân hóa của thái độ yêu thích trên đã gây ra 

sự khác nhau giữa các mức độ đóng góp của các thành viên.  

  Về mức độ đoàn kết trong nội bộ nhóm: Có đến 59.6% cho rằng mức độ đoàn 

kết của nhóm là không cao, thậm chí có 7.1% sinh viên cho rằng nhóm mình không đoàn 

kết. Và chỉ có 33.3% sinh viên cho rằng mức độ đoàn kết của nhóm là cao. Đây cũng là 

một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm của SV. 

  Về quy mô nhóm: Cần bao nhiều người để làm thành một nhóm?  

  Theo khảo sát thì có 78.6% SV cho rằng một nhóm có từ 3-5 thành viên là tốt nhất 

vì mọi người đều được nêu ý kiến và có 21.4% sinh viên cho rằng nhóm có từ 6-8 thành 

viên là tốt nhất.  

2.3. Đánh giá thực trạng làm việc theo nhóm của sinh viên Bộ môn Kế toán- Tin học 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin 

2.3.1. Ưu điểm 

 - Phần lớn sinh viên Bộ môn Kế toán-tin học đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa 

của phương pháp học tập theo nhóm. Phương pháp này đã tạo cơ hội cho SV được thể hiện 

mình, trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn, có trách nhiệm hơn; tăng cường sự gắn kết các 

thành viên trong lớp hơn, giúp thành viên thu nhận và nắm vững nhiều kiến thức hơn.  

 - Các giảng viên đã tích cực vận dụng phương pháp học tập theo nhóm trong quá 

trình giảng dạy giúp SV tự tìm hiểu kiến thức và rèn luyện khả năng làm việc nhóm.  

 - Học tập theo nhóm đã tạo ra nhiều sản phẩm trí tuệ rất phong phú và chất lượng 

được thầy cô ghi nhận, đánh giá cao. 

2.3.2. Hạn chế  

 - Hiệu quả của hoạt động nhóm còn chưa cao, phần lớn hoạt động nhóm còn mang 

tính hình thức, chú trọng tạo ra sản phẩm để nộp thầy cô mà ít chú trọng đến quá trình hợp 

tác nhóm để tạo ra sản phẩm. 

 - Hầu hết sinh viên đều thiếu các kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt là kỹ năng giải 

quyết xung đột, kỹ năng chia sẻ trách nhiệm, kỹ năng tự kiểm tra - đánh giá hoạt động 

nhóm... 

 - Ý thức tham gia, đóng góp ý kiến của sinh viên còn chưa cao, một số sinh viên 

còn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại... 

 - Đa số nhóm trưởng còn thiếu kỹ năng trong điều hành và quản lý hoạt động của 

nhóm. 

 - Sự tự kiểm tra - đánh giá của nhóm còn thiếu khách quan, mới chỉ coi trọng đánh 

giá cho điểm các thành viên chứ chưa đánh giá hoạt động của nhóm. 
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2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm đối với sinh viên bộ môn Kế toán – Tin 

học Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin  

2.4.1. Đề xuất giải pháp đối với Nhà trường và Bộ môn 

 - Nhà trường nên tổ chức các buổi ngoại khóa bồi dưỡng cho sinh viên về “Kỹ năng 

làm việc nhóm”; chú trọng công tác nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học, 

tạo môi trường để thầy và trò có điều kiện thuận lợi phát huy hết hiệu quả của phương 

pháp đào tạo tín chỉ cụ thể là: bổ sung kịp thời tài liệu, giáo trình phục vụ nghiên cứu và 

giảng dạy mới; tạo diễn đàn khuyến khích sinh viên mạnh dạn trao đổi, học hỏi lẫn nhau; 

nâng cấp hệ thống mạng Internet tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy, học tập 

và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên; thiết lập các phòng đọc theo chuyên đề phục vụ 

công tác nghiên cứu khoa học và phòng học nhóm tạo môi trường học nhóm cho sinh viên.  

  - Nhà trường và giảng viên đứng lớp, đặc biệt là giảng viên chủ nhiệm cần nhắc 

nhở, thường xuyên khuyến khích sinh viên áp dụng phương pháp học tích cực - đó là 

phương pháp tự học và học cái cốt lõi là chính để phát huy tính năng động, sáng tạo của 

SV. 

2.4.2. Đề xuất giải pháp đối với giảng viên 

 - Giảng viên xây dựng các đề tài, bài tập nhóm một cách phong phú và đa dạng.  

 - Cần tăng cường đội ngũ giảng viên chuyên môn tại trường đủ về số lượng và 

mạnh về chất lượng để ngày càng đáp ứng nhiều hơn nhu cầu học tập của sinh viên. Giảng 

viên giảng dạy cần thường xuyên tự trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật các văn bản 

chính sách, chế độ kế toán – kiểm toán mới cung cấp cho sinh viên những kiến thức hữu 

ích nhất, đồng thời thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên phương pháp tự nghiên 

cứu, tự học cho hiệu quả đạt cao nhất . 

 - Tạo cho sinh viên cơ hội cộng tác và làm việc theo nhóm, giúp họ làm quen với 

việc hợp tác, với việc tôn trọng quan điểm của nhau, biết cách thỏa thuận, đàm phán để đạt 

tới mục đích chung. 

 - Trước khi giao bài tập nhóm cho sinh viên, các giảng viên cần hướng dẫn cách 

làm việc nhóm theo các nguyên tắc : 

 Tham gia hiến kế tập thể  Không được vội vàng bình phẩm ý  kiến đưa ra  

 Được bày tỏ quan điểm,  ý  kiến  Không tôn vinh người tham dự hiến kế 

 Khi nhận kết quả thu được là kết quả của tập thể  

 - Giảng viên cần phải phổ biến cho nhóm trưởng của các nhóm về nhiệm vụ của 

mình và cách thức để thực hiện công việc tương ứng với từng giai đoạn của hình thành 

nhóm: 

 Giai đoạn 1: Thành lập nhóm  

   Nhiệm vụ : Định hướng các mục tiêu  

 Giai đoạn 2: Bão tố, thể hiện quyền lực và quyền kiểm soát  

  Nhiệm vụ: tổ chức các sinh họat nhóm, xuất hiện những mâu thuẫn, mâu thuẫn 

là cần để tiến đến gắn bó  

 Giai đoạn 3: Ổn định hình thành những quy chuẩn  

   Nhiệm vụ: xử lý thông tin – nâng cao chất lượng sinh họat  

 Giai đoạn 4: Trưởng thành  

   Nhiệm vụ: giải quyết vấn đề, các thành viên đều có vai trò như nhau  

 Giai đoạn 5: Kết thúc  
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   Nhiệm vụ: Đánh giá tổng kết, nếu muốn tiếp tục họat động thì xây dựng mục 

tiêu mới  

 - Giảng viên cần hướng dẫn cho sinh viên nội dung sinh hoạt nhóm như sau: 

 Xác định nội dung công việc, mục tiêu Kiểm soát tiến trình thực hiện Tạo tình cảm 

gắn bó giữa các thành viên trong nhóm Thông đạt. 

 - Giảng viên khi chia nhóm để thực hiện các đề tài cần dựa vào số lượng SV của 

một lớp để tiến hành phân chia nhóm cho phù hợp có thể từ 3-6 người/nhóm hoặc từ 7-10 

người; đồng thời giảng viên cần nắm rõ bảng phân công nhiệm vụ đối với các thành viên 

trong nhóm và đánh giá hiệu quả của từng thành viên trong quá trình triển khai công việc, 

nhằm tạo động lực để tất cả các thành viên trong nhóm đều phải thực hiện nhiệm vụ đã 

được phân công. 

 - Giảng viên cần có sự kiểm tra - đánh giá kết quả hoạt động nhóm một cách rõ 

ràng, chính xác, công khai và thường xuyên quan tâm tới việc rèn luyện các kỹ năng hoạt 

động nhóm cho sinh viên. 

2.4.3. Đề xuất giải pháp đối với sinh viên 

 - Khi làm việc nhóm, sinh viên cần hiểu rõ những điều cơ bản trong xây dựng 

nhóm: 

 Hãy nói ra. Đừng sợ nói sai  Hãy là chính mình 

 Cởi mở  Hoàn tất lúc này, chớ để ngày mai 

 Suy nghĩ hướng về mặt tích cực  Bảo mật những điều bí mật 

 Sẵn sàng chia sẻ kiến thức, tài năng sẵn có   

 Trong quá trình làm việc nhóm, sinh viên không để xảy ra những cản trở sau:  

Bảng 2. Những cản trở trong quá trình làm việc nhóm 

1.Im lặng 6.Khó khăn trong truyền thông 11.Quá nhạy cảm 

2.Thiếu tự tin 7.Xấu hổ, E thẹn 12.Nghi ngờ 

3.Mặc cảm tự ti 8.Sợ bị từ chối 13.Lạnh lùng 

4.Sợ hãi, lo lắng 9.Mặc cả tự tôn 14.Sợ bị phê bình 

5.Phân biệt đối xử 10.Không trung thực 15.Có sẵn định kiến 

 - Trau dồi kỹ năng và rèn luyện tinh thần tự chủ trong học tập. Chủ động và tích 

cực để hấp thụ được tối đa sự truyền đạt, hướng dẫn của giảng viên. 

 - Sinh viên cần phải thay đổi lại cách tư duy, cách suy nghĩ trong học tập. Để làm 

được điều đó thì cần có sự nhìn nhận, đóng góp ý kiến thẳng thắn của nhóm trưởng, các 

thành viên tích cực ở trong nhóm.  

 - Mọi thành viên trong nhóm cần phải có một sự tôn trọng khi ai đó trình bày quan 

điểm, ý kiến. Giữa các thành viên với nhau nên có sự động viên, sự khen ngợi khi ai đó 

làm được gì hay, kể cả các bạn đóng góp ít thì cũng tìm cách khen ngợi khích lệ nhau. 

3. Kết luận 

 Trên đây là những phân tích, đánh giá tổng quát về thực trạng làm việc nhóm và 

một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên Bộ môn 

Kế toán-Tin học trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Làm việc nhóm là tiền đề để sinh 

viên có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc đa dạng, tạo cho sinh viên làm 

việc một cách chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo và hiệu quả. 
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