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MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, trên thế giới có nhiều biến động lớn. Một trong những
biến động đó là toàn cầu hóa đang cuốn hút tất cả các nƣớc trên thế giới. Đây là
một xu thế tất yếu khách quan, hợp quy luật của thời đại mà không một quốc gia
nào có thể đứng ngoài nếu không muốn bị tụt hậu. Toàn cầu hóa, một mặt đem lại
cho tất cả các nƣớc, nhất là các nƣớc đang phát triển, những cơ hội lớn; mặt khác,
nó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Một trong những thách thức đáng lo
ngại đó là sự phá vỡ những giá trị tinh thần truyền thống đã có từ lâu đời của các
dân tộc, làm cho dân tộc này có thể bị hòa tan hay trở thành cái bóng của dân tộc
khác, tức là đánh mất bản thân mình và đánh mất sức mạnh vốn có của chính dân
tộc mình. Nhƣ vậy, toàn cầu hóa có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực
đời sống xã hội của mọi quốc gia, trong đó có lối sống của con ngƣời.
Việt Nam là nƣớc có bề dày lịch sử lâu đời và đã trải qua nhiều sự biến động
lớn. Cũng nhƣ tất cả các nƣớc khác trên thế giới, để tồn tại và tiếp tục phát triển,
Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy toàn cầu hóa. Trên con đƣờng hội nhập
quốc tế, Việt Nam đã tranh thủ đƣợc nhiều thời cơ để rút ngắn khoảng cách với các
nƣớc phát triển trên thế giới và trong khu vực; bên cạnh đó cũng chứa đựng những
nguy cơ đe dọa những giá trị truyền thống vốn có từ bao đời nay của dân tộc, trong
đó có sự thay đổi về lối sống.
Trong những năm gần đây, một vấn đề rất đƣợc quan tâm là lối sống của
sinh viên hiện nay. Giới trẻ, trong đó có sinh viên – đối tƣợng sinh ra và lớn lên
trong thời kỳ đổi mới với những biến đổi vô cùng nhanh chóng, cả về đời sống vật
chất lẫn đời sống tinh thần xã hội, đang là đối tƣợng nhạy cảm nhất trƣớc những
biến chuyển của toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa vừa có ảnh hƣởng tích cực vừa có ảnh
hƣởng tiêu cực đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu ảnh

hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống của sinh viên hiện nay là rất cần thiết cho quá
trình xây dựng nguồn nhân lực mới trong tình hình đất nƣớc hội nhập.
Nói đến sinh viên tức là nói đến thế hệ trẻ đang nắm trong tay những tri thức
cùng với những hiểu biết về tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển của đất nƣớc
nói riêng.
Sinh viên là một lực lƣợng không hề nhỏ, là lớp ngƣời trẻ đƣợc đào tạo toàn
diện và đầy đủ nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên khắp các lĩnh vực tự
nhiên, xã hội, và tƣ duy… và chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố nhƣ: chuyên ngành
học, sự phân bố các trƣờng, khu vực sinh sống và học tập… Tất cả những yếu tố
đó đã hình thành nên lối sống của sinh viên.
Lối sống sinh viên Việt Nam nhìn chung là đa dạng và phong phú. Xã hội phát
triển càng cao, càng văn minh hiện đại, công nghệ thông tin ngày càng phát triển
thì sẽ mang lại nhiều thời cơ cũng nhƣ thách thức cho con ngƣời Việt Nam nói
chung và cho sinh viên Việt Nam nói riêng. Khi mà các nền văn hóa đa dạng du
nhập vào Việt Nam, có những điều tốt đẹp nhƣng cũng có không ít những phản văn
hóa không thích hợp với tƣ tƣởng, với văn hóa của ngƣời phƣơng Đông. Câu hỏi
đặt ra là: sinh viên sẽ thích ứng nhƣ thế nào với một môi trƣờng mới? Họ sẽ chọn
lọc những cái hay, cái đẹp phù hợp với bản thân hay học theo cái xấu không phù
hợp để rồi dần dần đánh mất đi truyền thống dân tộc? Mỗi ngƣời một cách thích
ứng riêng, nó đã tạo nên nhiều lối sống trong sinh viên và giới trẻ. Sinh viên là lớp
tri thức đại diện và quyết định tƣơng lai đất nƣớc, chính vì thế việc bàn về lối sống
của sinh viên là điều rất quan trọng và hết sức cần thiết.
Toàn cầu hóa là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ đã ảnh hƣởng đến lối sống của
sinh viên không chỉ theo chiều hƣớng tích cực mà theo cả chiều hƣớng tiêu cực.
Do vậy, phải nghiên cứu một cách có hệ thống những ảnh hƣởng của toàn cầu hóa
đến lối sống của sinh viên Việt Nam để tìm ra những giải pháp phát huy những ảnh
hƣởng tích cực và hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh

viên, góp phần xây dựng lối sống sinh viên phù hợp với yêu cầu của sự phát triển
con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối
sống sinh viên Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ Triết học của
mình.
2 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống của ngƣời Việt Nam nói chung, sinh
viên Việt Nam nói riêng là điều mà ai cũng nhận thấy. Tuy nhiên, trong điều kiện
hiện nay, toàn cầu hóa là cản trở hay là động lực cho việc xây dựng lối sống sinh
viên? Và nội dung, yêu cầu trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên là gì, đòi
hỏi phƣơng hƣớng với những giải pháp gì trong việc phát huy ảnh hƣởng tích cực
và hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên. Xung
quanh vấn đề này có nhiều công trình theo những phƣơng pháp tiếp cận khác nhau,
quan điểm khác nhau, có thể khái quát một số hƣớng nghiên cứu sau.
Thứ nhất: Những công trình đề cập đến lối sống và lối sống sinh viên Việt
Nam hiện nay
Khi bàn về lối sống và lối sống sinh viên Việt Nam đã có nhiều công trình
đƣợc các tác giả nghiên cứu, điển hình nhƣ một số công trình sau:
Tác phẩm “ Bàn về lối sống và nếp sống xã hội chủ nghĩa” do tác giả Trần Độ
chủ biên đã trình bày khá hệ thống các khái niệm và các mặt cần nghiên cứu của
lối sống ở Việt Nam theo mô hình chủ nghĩa xã hội.
Khi đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ đổi mới đã có nhiều công trình nghiên cứu lối
sống của thế hệ trẻ mang lại bức tranh sinh động về thực trạng lối sống của thanh
niên, sinh viên. Tác giả Trần Thị Minh Đức với công trình “Ảnh hưởng của môi
trường ký túc xá sinh viên với lối sống sinh viên nội trú” đã phân tích thực trạng lối
sống sinh viên trong môi trƣờng ký túc xá. Công trình “ Lối sống và nhân cách của

thanh niên” của tác giả Đỗ Long trình bày mối quan hệ của lối sống với việc hình
thành nhân cách cho thanh niên
Đề tài “ Đặc điểm lối sống sinh viên hiện nay và những phương hướng biện
pháp giáo dục” của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục đã xác định khái niệm lối
sống sinh viên và nêu ra một hệ thống những đặc điểm chủ yếu của lối sống sinh
viên, từ đó tác giả đƣa ra phƣơng hƣớng và những giải pháp nhằm giáo dục lối
sống cho sinh viên.
Tác giả Nguyễn Viết Chức với công trình “ Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối
sống và đời sống văn hóa ở thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng lối
sống với đời sống văn hóa ở thủ đô Hà Nội.
Khái niệm “ Lối sống” đƣợc nghiên cứu với ý nghĩa là một hình thái kinh tế xã hội qua công trình “ Lối sống xã hội chủ nghĩa và xu thế toàn cầu hóa” do
Thanh Lê làm chủ biên.
Tập thể tác giả và tác giả Nguyễn Ngọc Hà với công trình “ Đặc điểm tư duy và
lối sống của con người Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã
trình bày những quan điểm khác nhau về định nghĩa “ lối sống”
Tác giả Hà Nhật Thăng đã bàn về đạo đức lối sống của thanh niên sinh viên
trong bài “Thực trạng đạo đức, tư tưởng, chính trị, lối sống của thanh niên, sinh
viên”
Qua bài viết “ Xây dựng văn hóa đạo đức và lối sống văn hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” GS. TS Trần Văn Bính khẳng định: toàn
cầu hóa là xu thế khách quan, tất yếu đối với mọi quốc gia, tác động tích cực trên
cả lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực tinh thần, trong đó có lối sống.
Những công trình nghiên cứu trên đã cung cấp cho tác giả luận văn có cơ sở để
xây dựng quan niệm của mình về lối sống và lối sống sinh viên.
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