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MỞ ĐẦU
1 Lý do ch n 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
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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
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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 đ n
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
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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.
Thứ hai: Các công trình nghiên cứu về toàn cầu hóa và ảnh hưởng
của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay
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Tác phẩm “Toàn cầu hóa và những mặt trái của nó” do Nguyễn Ngọc
Toàn dịch đã viết về bản chất của toàn cầu hóa, và những bất cập trong đời
sống xã hội xã hội chủ nghĩa do toàn cầu hóa mang lại trên nhiều lĩnh vực.
Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Thanh Minh năm 2007 với chủ đề “
Thách thức của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước đang phát triển và
những bài học vượt qua thách thức cho Việt Nam” đã hệ thống hóa lý thuyết
chủ yếu liên quan đến quan điểm toàn cầu hóa nền kinh tế, phân tích những
đặc điểm của nƣớc ta khi tham gia vào toàn cầu hóa kinh tế, phân tích thực
tiễn tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế ở một số nƣớc đang phát triển, chỉ
ra tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa đến các nƣớc đang
phát triển.
Trong giai đoạn toàn cầu hóa, tác giả Nguyễn Thị Huyền có nói về nguy
cơ suy thoái đạo đức, lối sống con ngƣời Việt Nam qua bài viết “ Toàn cầu
hóa và nguy cơ suy thái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay”. Tác
giả của công trình này đã chỉ ra tác động tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối
sống của con người Việt Nam hiện nay.
Công trình “Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị
trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản lý ở nước ta” do
PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ chủ biên đã luận giải sự biến đổi của thang giá trị
đạo đức trong cơ chế thị trƣờng, từ đó, đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp hình
thành thang giá trị đạo đức mới, xây dựng giá trị đạo đức mới cho cán bộ
quản lý trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa.
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn và PGS.TS Nguyễn Văn Huyên đã đề cập
đến những giá trị truyền thống Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong xu thế
toàn cầu hóa trong công trình “Giá trị truyền thống trước những thách thức
của toàn cầu hóa”. Hai tác giả trên đã chỉ ra toàn cầu hóa có thể tạo điều
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, nhưng lại tạo nên những thách
thức cho việc giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc, đòi hỏi phải có giải
pháp để vượt qua những thách thức đó.
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Thứ ba:Các công trình đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hạn
chế ảnh hưởng tiêu cực và phát huy ảnh hưởng tích cực của toàn cầu hóa
đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay
Công trình “Một số biểu hiện của sự biến đổi giá trị đạo đức trong nền
kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khăc phục” của Nguyễn
Đình Tƣờng.
Luận án tiến sỹ triết học của Nguyễn Văn Lý: “Kế thừa và đổi mới các giá
trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở
Việt Nam hiện nay” đã đƣa ra những giải pháp thiết thực nhằm giáo dục, kế
thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cho sinh viên trong điều
kiện hiện nay ở nƣớc ta.
Tác giả Lƣu Thu Thủy với bài “Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo
đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho học sinh, sinh viên Việt Nam”
Luận án tiến sỹ triết học của Võ Văn Thắng về đề tài “ Kế thừa và phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong việc xây dựng lối sống
ở Việt Nam hiện nay”
PGS, TS Nguyễn Văn Phúc với bài viết “ Về việc tạo ra bước chuyển
mạnh mẽ trong xây dựng nền đạo đức mới ở nước ta hiện na” đã luận chứng
một số giải pháp căn bản để tạo ra một bƣớc chuyển mạnh mẽ trong việc xây
dựng nền đạo đức mới ở nƣớc ta.
Một số công trình trên đây đã cung cấp cho tác giả luận văn những kiến
thức rất bổ ích, đồng thời gợi mở cho tác giả những nguyên tắc phƣơng pháp
luận để đề ra phƣơng hƣớng và giải pháp phát huy ảnh hƣởng tích cực, hạn
chế ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam
hiện nay theo yêu cầu của đề tài luận văn.
Thứ tư, Những vấn đề đặt ra để luận văn tiếp tục nghiên cứu
Một là, Các công trình nghiên cứu về lối sống sinh viên và ảnh hƣởng
của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên chủ yếu dƣới dạng bài báo khoa học
hay đề tài khoa học nhƣng còn ít công trình nghiên cứu hệ thống dƣới góc độ
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triết học về ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện
nay.
Những công trình nghiên cứu về lối sống trong giai đoạn vừa qua cũng chỉ
đi sâu nghiên cứu từng lĩnh vực riêng biệt của lối sống và lối sống sinh viên,
chƣa xem xét một cách cụ thể các yếu tố ảnh hƣởng, tác động của toàn cầu
hóa đến lối sống của sinh viên.
Luận văn mong muốn tiếp tục kế thừa, bổ sung làm sâu sắc thêm khái
niệm lối sống, lối sống sinh viên, xác định tác động của toàn cầu hóa đến các
yếu tố của lối sống và tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống sinh viên.
Hai là, trong các công trình đã công bố, các tác giả đã cố gắng phân tích
làm rõ thực trạng lối sống sinh viên nhƣng không nhiều và còn chung chung.
Các tác giả chủ yếu bàn về thực trạng lối sống con ngƣời Việt Nam. Nhƣng
những công trình trên đã đề cập đến những vấn đề có liên quan đến đề tài luận
văn ở những góc độ khác nhau, phƣơng pháp khác nhau, nội dung khác nhau
về lối sống, xây dựng lối sống cho thanh niên, sinh viên; tác động của toàn
cầu hóa đến lối sống… Tuy nhiên, còn khá ít công trình nghiên cứu một cách
hệ thống dƣới góc độ triết học vấn đề ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối
sống sinh viên Việt Nam hiện nay.
Xuất phát từ nội dung trên, luận văn đi sâu tìm hiểu vấn đề: Ảnh hƣởng
của toàn cầu hóa đ n lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay. Đồng thời đề
xuất một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực và phát huy ảnh
hƣởng tích cực đến lối sống sinh viên, hình thành ở sinh viên lối sống phù
hợp với yêu cầu của thực tiễn xã hội hiện nay.
3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng ảnh hƣởng của toàn cầu hóa
đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất phƣơng hƣớng và
một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hƣởng tích cực và hạn chế ảnh
hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay.
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- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về lối sống, lối sống sinh viên,
toàn cầu hóa và ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam
hiện nay.
+ Phân tích thực trạng ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên
Việt Nam hiện nay
+ Đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp nhằm phát huy ảnh hƣởng tích cực
và hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt
Nam hiện nay.
4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Những ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống của sinh viên Việt Nam
hiện nay.
- Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi sinh viên đang học tại các trƣờng đại
học trong thời gian đầu thế kỷ XXI đến nay, và chỉ nghiên cứu những nét
chung của lối sống sinh viên nhƣ lối sống thể hiện trong hoạt động học tập,
trong giao tiếp ứng xử ở nhà trƣờng, trong hoạt động xã hội của sinh viên.
5 Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận:
Luận văn dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng
Hồ Chí Minh, đƣờng lối của Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức, lối sống
thanh niên, sinh viên, ngoài ra luận văn còn tham khảo thêm những thành tựu
khoa học của các công trình nghiên cứu liên quan tới nội dung đƣợc đề cập tới
trong luận văn.
- Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu: lịch sử và logic,
phân tích và tổng hợp, so sánh…nhằm thực hiện mục tiêu mà luận văn đã đặt
ra.
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6 Đóng góp của luận văn
- Luận văn góp phần xác định rõ cơ sở lý luận về ảnh hƣởng của toàn cầu
hóa đến lối sống sinh vên Việt Nam hiện nay.
- Luận văn góp phần làm rõ thực trạng ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến
lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay.
- Luận văn đề xuất một số giải pháp phát huy ảnh hƣởng tích cực và hạn
chế ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam
hiện nay.
7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- Luận văn góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc xây dựng lối
sống cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các đoàn thể, cá nhân
trực tiếp làm công tác giáo dục sinh viên và giảng dậy bộ môn có liên quan.
8 K t cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung luận văn gồm 02 chƣơng và 06 tiết.
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NỘI DUNG
CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỐI SỐNG SINH VIÊN VÀ
ẢNH HƢỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN LỐI SỐNG SINH VIÊN
VIỆT NAM HIỆN NAY
1.1

Quan niệm về lối sống và lối sống sinh viên Việt Nam

1.1.1 Quan niệm về lối sống
- Khái niệm về lối sống:
“ Lối sống” từ lâu đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành
khoa học nhƣ tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học, triết học…
Trong nền văn hóa Việt Nam cổ truyền không có khái niệm lối sống.
Trƣớc cách mạng Tháng Tám, khái niệm phong hóa và phong tục đƣợc dùng
rộng rãi trong ngôn ngữ nói và viết. Khái niệm phong hóa vừa phản ánh sự
bền vững của phong tục tập quán, vừa chỉ rõ mức độ thấm đƣợm nhuần nhụy
và tinh tế của giáo dục và văn hóa dân tộc trong muôn mặt đời thƣờng. Trong
khi đó phong tục là lối sống đã thành nền nếp, thành nếp sống và tập quán lâu
đời.
Cuộc cải biến phong hóa dân tộc ở xã hội ta đƣợc mở đầu từ những
năm 30 của thế kỷ XX và phát triển mạnh mẽ thành phong trào đời sống mới
do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1946. Từ đó việc tổ chức cuộc
sống lành mạnh, khoa học trong gia đình, ngoài thôn xóm, phố phƣờng đƣợc
mọi ngƣời quan tâm.
Đời sống mới tạo ra nền văn hóa mới và con ngƣời mới với lối sống
mới, đạo đức mới và chuẩn giá trị mới. Lối sống mới trở thành thuật ngữ
thông dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống khoa học. Hơn thế
trong khuôn khổ của chủ nghĩa xã hội trên thế giới trƣớc đây, từ những năm
70 của thế kỷ XX, một hội đồng nghiên cứu về lối sống xã hội chủ nghĩa đƣợc
thành lập và Việt Nam là một thành viên tích cực.
Có thể nói thuật ngữ lối sống xuất hiện nhƣ là kết quả của quá trình cải
biến xã hội nói chung và xây dựng đời sống văn hóa mới nói riêng. Và cùng
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với quá trình xây dựng con ngƣời mới, lối sống mới đƣợc nghiên cứu sâu
rộng trên bình diện khoa học. Cho đến nay, chủ đề lối sống đã trở thành đối
tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn ở nƣớc ta.
Về mặt ngữ nghĩa, lối sống trong tiếng Pháp là mode de vie, trong tiếng
Anh là mode of life hoặc way of life, trong tiếng Đức là Lebensweise. Mặc dù
có nhiều tác giả, nhiều tài liệu đề cập đến khái niệm lối sống, nhƣng cho đến
nay vẫn chƣa có một định nghĩa thống nhất về vấn đề này.
Trong tác phẩm “ Hệ tƣ tƣởng Đức”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nêu lên
quan niệm, sản xuất là yếu tố quyết đính sự tồn tại của cá nhân và phƣơng
thức sản xuất là hình thức cơ bản của hoạt động sống của con ngƣời. C.Mác –
Ph.Ăngghen viết:
“Không nên nghiên cứu phƣơng thức sản xuất ấy đơn thuần theo khía
cạnh nó là sự tái sản xuất ra sự tồn tại thể xác của các cá nhân. Mà hơn thế, nó
là một phƣơng thức hoạt động nhất định của những cá nhân ấy, một hình thức
nhất định của hoạt động sống của họ, một phƣơng thức sinh sống nhất định
của họ” [45,tr30]
Theo C.Mác, lối sống chính là phƣơng thức, là dạng hoạt động của con
ngƣời, lối sống chịu sự quy định của phƣơng thức sản xuất và toàn bộ những
điều kiện sinh sống của con ngƣời. Từ đó C.Mác cho rằng, ở những hình thái
kinh tế - xã hội khác nhau sẽ có lối sống tƣơng ứng với những hình thái kinh
tế - xã hội đó. Đặc biệt, trong những xã hội có giai cấp, lối sống cũng mang
tính giai cấp.
Tiếp cận lối sống trên phƣơng diện phƣơng thức hoạt động và tổng thể
những quan hệ kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa, G.Glezerman cho rằng: “lối
sống là tổng hòa những nét cơ bản, nói lên những đặc điểm của các hoạt động
sống của xã hội, dân tộc, giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong một
hình thái kinh tế - xã hội nhất định”[70, tr.18]. Tiến sĩ triết học xô viết
V.I.Tônxtƣkhơ cũng dựa vào phạm trù hình thái kinh tế - xã hội, một phạm
trù bao quát tất cả các điều kiện và những nhân tố quyết định lối sống, để xác
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định nội dung lối sống. Ông định nghĩa lối sống là “ những hình thức cố định,
điển hình của hoạt động sống cá nhân và tập đoàn của con ngƣời; những hình
thức ấy nói lên các đặc điểm về sự giao tiếp, hành vi và nếp nghĩ của họ trong
các lĩnh vực lao động, hoạt động xã hội – chính trị, sinh hoạt và giải trí”[ 70,
tr.18]. Những định nghĩa bao quát này có thể phản ánh đƣợc đầy đủ “cái xã
hội” của lối sống, nhƣng lối sống là cái xã hội trong cái cá nhân cho nên tính
chủ thể của lối sống chƣa đƣợc phản ánh rõ nét trong các định nghĩa trên.
Trong tiếng Việt, lối sống là một danh từ ghép gồm từ lối và từ sống.
Lối là lề lối, thể thức, kiểu cách, phƣơng thức. Sống là sinh hoạt, là quá trình
hoạt động sinh vật và xã hội của mỗi con ngƣời. Theo nghĩa từ ngữ đó thì lối
sống là thể thức, phƣơng thức hoạt động của con ngƣời.
Khái niệm “lối sống” bắt đầu đƣợc đề cập trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IV của Đảng và tiếp tục đƣợc đề cập đến ở các kỳ đại hội
tiếp theo. Đại hội XI khẳng định: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tƣ tƣởng,
đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình
trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chƣa
đƣợc ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp…làm giảm lòng
tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà Nƣớc”[22, tr.173]. Sự suy thoái về đạo
đức diễn ra cả trong giới trẻ. Lối sống ở đây đƣợc dùng theo nghĩa hẹp, chỉ
các hành vi đạo đức, cách ứng xử của con ngƣời.
Quan điểm của các nhà khoa học thuộc đề tài cấp Nhà nƣớc KX.06-13
đƣợc nêu khái quát trong Báo cáo tổng kết chương trình KX-06 (1991 – 1995)
nhƣ sau: “Lối sống, trong một chừng mực nhất định, là cách ứng xử của
những ngƣời cụ thể trƣớc những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của môi trƣờng
sống. Môi trƣờng sống là cái khách quan quy định, là điều kiện khách quan
trực tiếp tác động và ảnh hƣởng đến lối sống của con ngƣời, của các nhóm xã
hội và cộng đồng dân cƣ”[61]. Định nghĩa này tiếp cận lối sống nhƣ một
phƣơng thức hoạt động thực tế của con ngƣời trong một môi trƣờng nhất định.
Và lối sống tuy chịu sự tác động khách quan của môi trƣờng sống nhƣng khi
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trở thành lối sống thì cùng với truyền thống văn hóa, lối sống có thể biến cải
môi trƣờng tự nhiên sao cho thích hợp với hệ thống các nhu cầu sống của con
ngƣời. Định nghĩa này có ƣu điểm là đã làm sáng tỏ đƣợc mối quan hệ biện
chứng giữa lối sống và môi trƣờng, chỉ ra đƣợc vai trò tích cực của văn hóa
lối sống và văn hóa nói chung.
Trên cơ sở tiếp cận quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin về lối sống,
GS Vũ Khiêu trong tác phẩm “Văn hóa Việt Nam, xã hội và con ngƣời” đã
định nghĩa: “ Lối sống là phạm trù xã hội, khái quát toàn bộ hoạt động của các
dân tộc, các giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của
một hình thái kinh tế - xã hội nhất định và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời
sống: trong lao động và hƣởng thụ, trong quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, trong
sinh hoạt tinh thần và văn hóa”[41, tr.514].
TS Nguyễn Viết Chức cho rằng “Lối sống là tổng hòa những dạng hoạt
động sống điển hình và tƣơng đối ổn định của con ngƣời đƣợc vận hành theo
một bảng giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất với các điều kiện của một
hình thái kinh tế - xã hội nhất định”[09, tr.29].
Nhƣ vậy, trên cơ sở những quan điểm mà các tác giả đƣa ra khi định
nghĩa về lối sống, chúng ta có thể nhận thấy những nét tƣơng đồng khi cho
rằng: lối sống là sự khái quát hay tổng hòa toàn bộ hoạt động sống của con
ngƣời trong những điều kiện của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định và
biểu hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống từ lao động, trong sinh hoạt vật chất
đến tinh thần, trong quan hệ giữa ngƣời với ngƣời.
Từ những phân tích, nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở trên, ta có thể
định nghĩa lối sống là phương thức sống của con người trong một chế độ xã
hội nhất định được biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống như lao động,
sản xuất, hoạt động chính trị, hoạt động văn hóa tinh thần và hoạt động giao
tiếp hàng ngày.
Từ định nghĩa trên, có thể thấy lối sống có những nội dung cơ bản sau:
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Thứ nhất, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của
con ngƣời đƣợc vận hành theo một bảng giá trị xã hội nào đó trong sự thống
nhất với các điều kiện của một hình thái kinh tế - xã hội nhất địn. Đặc trƣng
bản chất nhất của lối sống trực tiếp gắn với giá trị tinh thần – văn hóa của con
ngƣời.
Thứ hai, lối sống chịu sự quy định của phƣơng thức sản xuất và toàn bộ
các điều kiện sống của con ngƣời. Tuy nhiên sự quy định đó phải thông qua
hoạt động của chủ thể và mang dấu ấn khúc xạ bởi các chủ thể mà các chủ thể
đó là con ngƣời hoặc các cộng đồng ngƣời với tƣ cách là sản phẩm của hoàn
cảnh, đồng thời là chủ thể sáng tạo ra hoàn cảnh. Do đó, lối sống có tính chất
độc lập tƣơng đối so với sự phát triển của cơ sở hạ tầng xã hội. Nó có thể gây
ảnh hƣởng tích cực hoặc tiêu cực đối với phƣơng thức sản xuất và những điều
kiện khác quy định nó.
Thứ ba, lối sống có tính linh hoạt và cơ động xã hội cao. Mỗi lối sống đều
có đặc trƣng riêng về nội dung và hình thức biểu hiện.
Thứ tư, để nắm bắt đƣợc đặc trƣng bản chất của lối sống khi xem xét toàn
bộ các hình thức hoạt động của con ngƣời cần coi trọng đặc biệt hoạt động lao
động – sản xuất, các giá trị vật chất và tinh thần. Bởi lẽ, đây là hình thức hoạt
động nền tảng để con ngƣời bồi dƣỡng tính ngƣời và bản chất con ngƣời – xã
hộị.
Thứ năm, con đƣờng để nắm bắt nội dung và phạm vi của khái niệm lối
sống là tìm hiểu các hành động xã hội, cách thức hình thành và định hình các
khuôn mẫu ứng xử.
Thứ sáu, lối sống xã hội nói chung đều mang tính chất văn hóa, vì việc
biểu tƣợng hóa thế giới tự nhiên và xã hội thành thế giới của những biểu trƣng
văn hóa trong nhận thức, tình cảm và hành động của con ngƣời là đặc thù của
xã hội loài ngƣời. Khái niệm lối sống sẽ không đƣợc tiếp cận triệt để và hệ
thống nếu không tìm hiểu ý nghĩa biểu tƣợng từ các hành động xã hội, quá
trình xã hội, quan hệ xã hội cho đến khuôn mẫu ứng xử và thể chế xã hội.
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Không xác định đƣợc giá trị văn hóa của chúng thì không xác định đƣợc mối
dây liên hệ giữa chúng cũng nhƣ cơ chế vận hành của chúng vì sự vận hành
của chúng đều tuân theo một bảng giá trị nào đó.
Nhƣ vậy, khái niệm lối sống theo đúng nghĩa và đầy đủ của nó là lối sống
có văn hóa hay văn hóa lối sống.
- Các khái niệm gần gũi với lối sống
Khái niệm lối sống bao quát các lớp đối tƣợng về quan hệ tích cực của
con ngƣời với tự nhiên và xã hội, các hoạt động sống của con ngƣời trong các
điều kiện lịch sử dƣới ảnh hƣởng của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
Do tính chỉnh thể và tính bao quát nhiều lĩnh vực của cuộc sống mà các khoa
học xã hội và nhân văn đã có những cách tiếp cận khác nhau trên lĩnh vực lối
sống. Đó là:
- Lẽ sống: lẽ sống là thuật ngữ triết học, đạo đức, tâm lý để chỉ mặt ý thức,
tính có định hƣớng, có lựa chọn của lối sống. Lẽ sống có vai trò dẫn dắt, định
hƣớng và định tính làm cho lối sống ổn định. Lẽ sống ở đây dựa vào lý tƣởng
và các giá trị xã hội phản ánh tính chủ thể của lối sống.
-Mức sống: mức sống là thuật ngữ kinh tế - xã hội để đánh giá các nhu
cầu vật chất và tinh thần đã đƣợc thỏa mãn và có thể đo lƣờng trực tiếp bằng
những đơn vị đo lƣờng. Thông thƣờng mức sống phản ánh trình độ con ngƣời
đạt đƣợc trong hoạt động sản xuất. Mức sống đƣợc nâng cao là điều kiện vật
chất cần thiết và có tính khách quan để cải thiện lối sống. Tuy nhiên không
thể đồng nhất mức sống với lối sống, vì lối sống còn chịu sự định hƣớng và
định tính của lẽ sống, định hƣớng giá trị và môi trƣờng sống …
-Chất lượng sống: chất lƣợng sống là thuật ngữ triết học – xã hội để chỉ
mức độ thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần nhƣng không thể đo lƣờng
trực tiếp về số lƣợng.
- Phong cách sống: phong cách sống là thuật ngữ tâm lý – xã hội để đánh
giá và nhận định thái độ và hành vi ứng xử hàng ngày của cá nhân và các
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nhóm xã hội. Nó chính là hình thức biểu hiện của lối sống trong hoạt động xã
hội và sinh hoạt của cá nhân và của các nhóm xã hội.
- Nhịp (độ) sống: nhịp (độ) sống là thuật ngữ tâm lý – xã hội để đánh giá
cách thức và tính chất sử dụng thời gian trong hoạt động và sinh hoạt của cá
nhân và của các nhóm xã hội.
- Môi trường sống: môi trƣờng sống là toàn bộ những điều kiện vật chất
cần thiết làm cơ sở cho hoạt động của con ngƣời. Môi trƣờng sống gồm môi
trƣờng thiên nhiên, môi trƣờng vật thể văn minh và môi trƣờng xã hội.
-Lối sống, nếp sống văn minh: lối sống, nếp sống văn minh là những thuật
ngữ rất gần gũi và gắn bó với thuật ngữ lối sống, nếp sống có văn hóa. Trong
cách nói thông thƣờng thuật ngữ nếp sống nhiều khi đƣợc dùng nhƣ lối sống.
Tuy nhiên, nếp sống có nội dung hẹp hơn lối sống, là lối sống đã định hình
theo một nguyên tắc nhất định, đƣợc duy trì ổn định trong những điều kiện
khác nhau.
Nếp sống là một bộ phận của lối sống đƣợc lặp đi lặp lại thành nếp sống,
thói quen… Nghĩa là đã đƣợc định hình, tƣơng đối ổn định, đã đƣợc xác lập
giá trị thành một nét văn hóa, đƣợc các cá nhân và cộng đồng thừa nhận, làm
theo và đƣợc quy định thành điều ƣớc ( quy ƣớc hay hƣơng ƣớc) hoặc luật
pháp. Nếp sống lâu đời có thể trở thành phong tục hoặc tập quán.
Nếp sống văn minh chỉ khía cạnh tích cực của nếp sống. Văn minh là một
phƣơng diện của văn hóa, là mặt động và là kết quả của văn hóa. Văn hóa là
cái ổn định hơn, là sự lắng lại của văn minh. Nếp sống văn minh là nếp sống
tích cực của cá nhân hoặc cộng đồng, để ứng xử thích hợp với những hoàn
cảnh cụ thể trong giao tiếp và tác động đến một đối tƣợng nào đó, theo hƣớng
chân, thiện, mỹ.
-Khuôn mẫu ứng xử: khuôn mẫu ứng xử là hành động (ứng xử) hoặc suy
tƣởng đƣợc lặp lại một cách đều đặn ở đa số ngƣời trong cộng đồng xã hội và
trong quá trình vận hành của xã hội. Nó đƣợc tổng quát hóa, tiêu chuẩn hóa
và hợp thức hóa để làm mẫu mực chỉ dẫn trong cộng đồng xã hội đó
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-Tiêu chuẩn sống: tiêu chuẩn sống là sự quy định có tính pháp luật của
Nhà nƣớc trên các mặt hoạt động của con ngƣời nhƣ: mặt sức khỏe, ăn, ở,
mặc, nghỉ ngơi, đi lại, tiêu dùng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, học tập,
quyền tự do xã hội… nhằm đánh giá hoặc định hƣớng lối sống.
Tóm lại, có thể coi các khái niệm trên đây là những hàm nghĩa của phạm
trù lối sống.
1.1.2 Quan niệm về lối sống sinh viên Việt Nam
- Khái niệm sinh viên
Sinh viên là đối tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau,
tùy theo góc độ tiếp cận và nội dung đánh giá mà ngƣời ta đƣa ra các khái
niệm khác nhau về sinh viên.
Sinh viên là những ngƣời đang theo học ở các trƣờng đại học và cao đẳng,
họ là một tầng lớp xã hội đặc thù, đang trên con đƣờng học tập và rèn luyện,
định hình nhân cách, đạo đức, lối sống. Trong Từ điển tiếng Việt (2000) của
Viện ngôn ngữ học có định nghĩa: “Sinh viên là ngƣời học ở bậc đại học”.
Bậc đại học ở đây theo quy định của Luật giáo dục, bao gồm những ngƣời học
ở bậc đại học và cao đẳng.
Trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam (2004) có định nghĩa: “Sinh
viên là công dân Việt Nam đang học bậc đại học, cao đẳng ở trong và ngoài
nƣớc”. Theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học,
cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo (1993) thì định nghĩa “Sinh viên là
ngƣời đang học trong hệ đại học và cao đẳng”.
Võ Minh Tuấn (2004) trong Luận án tiến sĩ có đƣa ra định nghĩa về
sinh viên: “Sinh viên là tất cả những ai đã tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc tƣơng đƣơng, đang theo học tại các trƣờng đại học và cao đẳng, thuộc
mọi loại hình đào tạo”[62]
Nhƣ vậy từ những định nghĩa trên, ta có thể rút ra khái niệm sinh viên
theo nghĩa chung nhất: Sinh viên Việt Nam là những người đang theo học tại
các trường Đại học, cao đẳng của Việt Nam. Họ là một tầng lớp xã hội đặc
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thù, đang trên con đường học tập, rèn luyện và định hình nhân cách, đạo đức,
lối sống.
- Những đặc trưng của sinh viên Việt Nam
Sinh viên, ở cấp độ xã hội, là đại biểu của một nhóm xã hội đặc biệt
gồm những ngƣời đang học tập trong các trƣờng đại học, cao đẳng để tiếp thu
tri thức làm hành trang chuẩn bị tham gia lao động trong một lĩnh vực nghề
nghiệp nhất định. Ở cấp độ cá nhân, sinh viên là những ngƣời đang trƣởng
thành về mặt xã hội, chín muồi về thể lực, định hình về nhân cách. Đặc điểm
của sinh viên rất phong phú và đa dạng :
Sinh viên là lớp người trẻ, khoảng 75% sinh viên Việt Nam chủ yếu ở
độ tuổi từ 18 – 23 tuổi ( Thống kê của Bộ Giáo Dục và Đào tạo 1999). Do đặc
điểm trẻ tuổi nên tƣ duy của sinh viên có tính năng động, sáng tạo và tƣơng
đối dộc lập, điều này đã làm cho sinh viên Việt Nam có khả năng học tập và
tiếp cận đƣợc nhiều thông tin trong quá trình học tập và rèn luyện của mình.
Sinh viên là người mà hoạt động cơ bản là học tập. Điều này thể hiện
trong quá trình phấn đấu học tập của sinh viên. Ở bất kỳ thời đại nào cũng
vậy, học tập là hoạt động cơ bản của sinh viên. Trong giai đọan hiện nay, với
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, vai trò của tri thức ngày
càng to lớn, thì việc không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo là một nhu
cầu hàng đầu của sinh viên. Sinh viên thƣờng xuyên đƣợc tiếp cận với các
kiến thức mới thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhƣ kinh tế, chính trị,
văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ… Vì thế, có thể nói, sinh viên chính là
đội ngũ có thể kế cận tƣơng lai của đội ngũ tri thức.
Sinh viên là lớp người có trình độ văn hóa cao, họ đều là những ngƣời
đang theo học ở các trƣờng đại học hoặc cao đẳng. Để đƣợc vào học trong các
trƣờng đại học và cao đẳng, họ đã phải trải qua những kỳ thi tuyển rất chặt
chẽ. Nhƣ vậy, sinh viên là ngƣời có trình độ học vấn cao, và vì thế, họ là đội
ngũ khá nhạy bén với cái mới, tiếp thu nhanh các thành tựu của khoa học kỹ
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thuật hiện đại. Vì vậy trong tƣơng lai, họ sẽ là lực lƣợng đi đầu trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nƣớc ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.
Sinh viên là những người có hoài bão, ước mơ và giàu lý tưởng cách
mạng. Trong thời kỳ đầu cách mạng, sinh viên đã tham gia nhiều phong trào
cách mạng, hăng hái tham gia mọi hoạt động xã hội với tinh thần “đâu cần
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Sinh viên hăng hái tham gia các hoạt
động xã hội với tinh thần tự nguyện, tự giác và luôn tích cực.
Sinh viên là lực lượng năng động và có quan điểm sống thực tế. Theo
kết quả điều tra ban đầu của Hội Sinh viên Hà Nội, có tới 42% sinh viên vừa
học vừa làm thêm để thực sự thành thạo và hiểu biết một nghề. Nhƣ vậy, khi
ngồi trên ghế nhà trƣờng, sinh viên đã có ý chí lập thân, lập nghiệp, điều này
đáng đƣợc khích lệ. Tính thực tế của sinh viên đƣợc thể hiện ở việc lựa chọn
ngành nghề và định hƣớng lý tƣởng trong sinh viên. Trong quá trình học tập
họ đã cố gắng phấn đấu để đạt đƣợc kết quả cao phục vụ cho quá trình làm
việc sau này. Khi lựa chọn chuyên ngành học tập và nghiên cứu, họ cũng đã
lựa chọn các ngành học phù hợp và thiết thực hơn đối với điều kiện và khả
năng của họ.
Sinh viên là lứa tuổi đang phát triển và trưởng thành về mọi mặt, là lớp
ngƣời đã trƣởng thành về thể chất, nhạy cảm với cái mới và cái tiến bộ. Sinh
viên là một thế hệ không những có năng lực sáng tạo, mà còn có ý chí tiên
phong, dũng cảm trong hoạt động sản xuất và đấu tranh cách mạng. Tuy
nhiên, do đặc điểm của lứa tuổi đang trƣởng thành, thiếu kinh nghiệm, chƣa
từng trải, nên bên cạnh những đặc tính táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm
và hăng say, thì sinh viên vẫn còn biểu hiện tính bồng bột, chủ quan, dễ hoang
mang, dao động. Nếu biết định hƣớng, động viên đúng mức sinh viên sẽ phát
huy tài năng và tính sáng tạo của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
nói:Thanh niên là ngƣời đang trƣởng thành, chứ chƣa phải đã trƣởng thành, họ
có nhiều mâu thuẫn trong quá trình đang lớn lên. Do đó, phát huy mặt mạnh,
khắc phục mặt yếu là con đƣờng để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên.
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- Vai trò của sinh viênViệt Nam
Có thể nói trong mọi quốc gia, mọi thời đại bao giờ sinh viên cũng giữ
một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, bởi họ là ngƣời chủ tƣơng lai của
xã hội. Nhìn vào lực lƣợng sinh viên là chúng ta có thể đánh giá đƣợc sự phát
triển của xã hội sau này. Bởi vì, sau khi ra trƣờng sinh viên sẽ là tầng lớp có
tri thức, có hiểu biết và sẽ giữ những vị trí và nhiệm vụ chủ chốt trong các nhà
máy, xí nghiệp và trong các viện nghiên cứu, họ sẽ trở thành những nhà khoa
học tƣơng lai đóng góp cho sự phát triển đất nƣớc, là những ngƣời bảo vệ
vững chắc cho tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do vậy, có thể nói sinh
viên là lực lƣợng quan trọng của đất nƣớc, tƣơng lai của dân tộc và hạnh phúc
của mỗi gia đình.
Vai trò của thanh niên Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói
riêng đã đƣợc thực tiễn lịch sử chứng minh. Tổ chức “Việt Nam thanh niên cách
mạng đồng chí hội” năm 1924 đã đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ giải
phóng dân tộc. Hồ Chí Minh coi thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, là
lực lƣợng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Nhƣ vậy, trong tƣơng lai, thanh niên
và sinh viên là lực lƣợng sẽ nắm vận mệnh của dân tộc, quyết định sự thịnh –
suy của nƣớc nhà, là lực lƣợng sẽ đại diện cho dân tộc trong công cuộc đấu tranh
bảo vệ độc lập dân tộc, và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.
Vai trò của sinh viên Việt Nam đối với đất nƣớc đƣợc thể hiện ngay
trong thời kỳ đầu của cách mạng nƣớc ta. Sinh viên Việt Nam đã đồng hành
cùng với phong trào giải phóng dân tộc. Tháng 9/1929, tổ chức sinh viên yêu
nƣớc đầu tiên đƣợc thành lập tại Hà Nội do đồng chí Trƣờng Chinh phụ trách.
Tổ chức này đã xuất bản tờ báo bí mật Người sinh viên . Trong cuộc kháng
chiến chống Nhật và Pháp, sinh viên Việt Nam đã tham gia nhiệt tình vào các
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cùng với các thế hệ cha anh. Năm
1954, miền Bắc đƣợc hòa bình tiến lên chủ nghĩa xã hội, sinh viên miền Bắc
lại hăng hái đi đầu trong học tập để kiến thiết đất nƣớc. Miền Nam vẫn bị
chiếm đóng bởi chế độ thực dân Mỹ ngụy. Sinh viên miền Nam đã xuống
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đƣờng biểu tình, hòa cùng phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy của nhân dân
cả nƣớc. Có thể nói các phong trào và hoạt động của sinh viên thời kỳ này đã
thể hiện một cách sâu sắc lòng yêu nƣớc và khát vọng của tuổi trẻ đối với dân
tộc Việt Nam. Phong trào sinh viên đã biết kết hợp với mọi lực lƣợng, mọi
thành phần xã hội để dấy lên phong trào đấu tranh, không những thế các
phong trào sinh viên còn làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh có quy mô
rộng lớn, đƣa cách mạng không ngừng tiến lên.
Khi đánh giá phong trào sinh viên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ,
Hồ Chí Minh đã biểu dƣơng sinh viên ta là: Thế hệ dân tộc Việt Nam anh
hùng. Đây chính là sự đánh giá cao nhất về vai trò, vị trí của thanh niên và
sinh viên mà Hồ Chí Minh dành cho lớp trẻ.
Trong thời kỳ đổi mới, sinh viên là lực lƣợng tham gia hăng hái trong
các phong trào xây dựng đất nƣớc. Để thực hiện đƣợc vai trò này, sinh viên
Việt Nam đã ra sức học tập, chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học công nghệ,
của văn hóa tiên tiến trên thế giới để xây dựng nƣớc ta trở thành một nƣớc xã
hội chủ nghĩa phồn vinh. Không những là chủ nhân tƣơng lai của quá trình
xây dựng đất nƣớc, mà sinh viên còn là lực lƣợng, là chủ nhân của quá trình
bảo vệ tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và bảo vệ đƣờng
lối, quan điểm chính sách của Đảng ta. Điều này thể hiện, sinh viên hiện nay
vừa sẵn sàng học tập, vừa sẵn sàng lên đƣờng đi chiến đấu khi tổ quốc cần.
Với những vai trò to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, sinh viên Việt Nam bằng sức trẻ và trí tuệ
to lớn của mình đã dành trọn vẹn niềm tin yêu của toàn Đảng toàn dân và của
chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để xứng đáng với vai trò của mình và xứng đáng
với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân, nhƣ lời khuyên của Bác Hồ, Thanh niên
muốn làm chủ tƣơng lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần
và lực lƣợng của mình, phải học tập làm việc chuẩn bị cho cái tƣơng lai đó.
Đảng ta từ khi thành lập đã khẳng định trong cƣơng lĩnh vận động
thanh niên rằng: Thanh niên là một lực lƣợng quan trọng mà Đảng ta phải
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tranh thủ cho đƣợc. Hôm nay, trong công cuộc đổi mới, vai trò, vị trí của
thanh niên và sinh viên, tầm quan trọng của công tác sinh viên lại càng đƣợc
Đảng và Nhà nƣớc quan tâm hơn bao giờ hết. Đảng ta đã khẳng định: Sự
nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nƣớc bƣớc vào thế kỷ XXI có vị
trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có
vững bƣớc trên con đƣờng xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc
vào lực lƣợng thanh niên, vào việc bồi dƣỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên
trong đó có sinh viên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là
một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.
Hội Sinh viên Việt Nam khi nói về vai trò của sinh viên cũng đã nhận
định: Sinh viên chúng ta là lực lƣợng chính trị xã hội quan trọng và ƣu tú nhất
trong thanh niên Việt Nam; là lực lƣợng trẻ, khỏe, có trình độ cao, nhạy bén
với thời cuộc; là nguồn bổ sung to lớn cho đội ngũ tri thức; những ngƣời tiên
phong, nòng cốt trong cách mạng khoa học và công nghệ, có vai trò, vị trí quan
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thế kỷ XXI là thế kỷ của văn minh và trí tuệ, của khoa học kỹ thuật và
công nghệ, cho nên rất cần đến lực lƣợng trẻ tuổi, có trình độ, năng lực và sức
sáng tạo cao, có khả năng tiếp cận với cái mới một cách nhanh chóng. Chính
những đặc điểm này chúng ta có thể tìm thấy ở sinh viên. Sinh viên là lớp
ngƣời trẻ khỏe, vừa có kiến thức, trí tuệ, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hơn nữa,
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nƣớc ta đặt sinh viên vào một vị trí
quan trọng hàng đầu. Bởi vì họ là lực lƣợng, là chủ nhân tƣơng lai trong quá
trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch
vụ trên toàn xã hội, là nguồn nhân lực tích cực sáng tạo và năng động trong
quá trình sản xuất, xây dựng đất nƣớc và là lực lƣợng có tri thức, đƣợc tiếp
cận với nhiều thành tựu của khoa học công nghệ. Cho nên họ sẽ là lực lƣợng
xung kích, và có vai trò quan trọng trong hoạt động thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Sinh viên Việt Nam hôm nay là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt
Nam, là tầng lớp có tri thức đƣợc đào tạo trong các trƣờng đại học và cao
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đẳng, họ có quá trình tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng, phƣơng pháp, tƣ duy và
bản lĩnh chính trị căn bản. Do vậy, có thể nói sinh viên là tầng lớp ƣu tú trong
thanh niên Việt Nam. Hơn nữa với nhiệt tình tuổi trẻ, sinh viên Việt Nam luôn
là lực lƣợng đi đầu trong các hoạt động chính trị xã hội, trong các phong trào của
tuổi trẻ, họ là bộ phận nòng cốt tham gia các hoạt động xã hội nhƣ tham gia các
phong trào tình nguyện, mùa hè xanh, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
và an toàn xã hội, trong cuộc đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội…
Nhƣ vậy, có thể nói ở bất kỳ thời nào, trong cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân hay trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, sinh viên luôn và sẽ là lực lƣợng xã hội to lớn,
đóng vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam.
- Lối sống sinh viên
Khái niệm lối sống sinh viên quan hệ với khái niệm lối sống và khái
niệm sinh viên đã đƣợc đề cập ở phần trên. Lối sống sinh viên đƣợc đề cập ở
trong phần này đƣợc tiếp cận trên bình diện triết học mácxít.
Dựa trên định nghĩa lối sống đã đƣợc trình bày ở phần trên, và những
đặc điểm tâm sinh lý cũng nhƣ môi trƣờng hoạt động của sinh viên, có thể
định nghĩa lối sống sinh viên nhƣ sau:
Lối sống sinh viên là phương thức hoạt động đặc trưng của sinh viên,
thể hiện ở sự lựa chọn các hoạt động và cách thức thực hiện các hoạt động
trong những điều kiện chủ quan và khách quan nhất định.
Nhƣ vậy, cùng với định nghĩa lối sống sinh viên và định nghĩa sinh
viên, các đặc trƣng của sinh viên, chúng ta thấy lối sống sinh viên đƣợc thể
hiện ra bởi hai hoạt động đặc trƣng, cơ bản của sinh viên đó là: phương thức
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và hoạt động rèn luyện
phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh viên.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến lối sống sinh viên Việt Nam:
Từ đặc điểm tâm, sinh lý, hoạt động đặc thù và điều kiện sống của sinh viên
chúng ta nhận thấy có những nhân tố sau ảnh hƣởng đến lối sống sinh viên:
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Thứ nhất, gia đình và giáo dục gia đình. Gia đình và giáo dục gia đình
có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển nhân cách và định hƣớng lối
sống của sinh viên.
Gia đình chính là cái nôi nuôi dƣỡng đầu tiên, là môi trƣờng xã hội gần
gũi, quan trọng nhất của mỗi ngƣời. Giáo dục gia đình là một khâu, một môi
trƣờng giáo dục quan trọng bậc nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân
cách của sinh viên. Tuyệt đại đa số sinh viên Việt Nam đã sống cùng gia đình
và đƣợc hƣởng thụ giáo dục gia đình. Gia đình có vai trò quan trọng trong
việc duy trì, gìn giữ và lƣu truyền các giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp
của dân tộc và động viên các thành viên của mình phấn đấu theo đúng chuẩn
mực xã hội. Điều đó ảnh hƣởng trực tiếp đến sinh viên với tƣ cách là thành
viên của gia đình.
Thứ hai, nhà trƣờng và giáo dục học đƣờng. Nhà trƣờng và giáo dục
học đƣờng là một trong những yếu tố tác động quan trọng nhất đối với quá
trình phát triển nhân cách, lối sống của sinh viên. Bởi trong cuộc đời mỗi
ngƣời thời gian đi học chiếm đa số thời gian. Chính tại nhà trƣờng và nhờ
giáo dục học đƣờng, sinh viên tiếp thu nhiều tri thức về tự nhiên và xã hội,
các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống, những bài học về đạo đức, pháp
luật, tôn giáo, chính trị và văn hóa… Đây là những hành trang giúp cho họ
vững bƣớc vào đời. Những nội dung giáo dục trong nhà trƣờng có tác động
quan trọng và trực tiếp đối với sự định hƣớng lối sống cho sinh viên, đồng
thời để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời họ.
Mặt khác những bất cập hay những khuyết tật của nền giáo dục cũng là
một trong những nguyên nhân chủ yếu đƣa đến lối sống tiêu cực, không lành
mạnh của sinh viên ngày nay.
Một là vấn đề áp lực học tập đối với sinh viên. Nó có ảnh hƣởng khá
mạnh mẽ đến đời sống tâm lý và định hƣớng lối sống của những sinh viên.
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Hai là trạng thái tâm lý căng thẳng do áp lực học đƣờng sẽ càng gia
tăng khi sinh viên cảm thấy hoặc cho rằng mình bị nhà trƣờng hoặc thầy cô
giáo đối xử không công bằng hay bị phân biệt đối xử.
Ba là hiện tƣợng tha hóa, biến chất, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của
một bộ phận giáo viên, ảnh hƣởng trực tiếp và mạnh mẽ đến quan niệm của
sinh viên về lẽ sống, mục tiêu lý tƣởng sống của mình.
Bên cạnh những hiện tƣợng tiêu cực nói trên, sự bất cập của chƣơng trình
giáo dục và trong nội dung của một số môn học cũng góp phần tạo nên những
khiếm khuyết và thất vọng của sinh viên. Đó chính là sự thiếu vắng hay hết
sức sơ sài của các môn kỹ năng sống. Đây là một trong những nguyên nhân
làm phát sinh và lây lan các xu hƣớng lối sống tiêu cực trong sinh viên Việt
Nam hiện nay.
Thứ ba, Truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet.
Các phƣơng tiện truyền thông hiện đại, nhất là internet có tác động
ngày càng mạnh mẽ, đa dạng, đa chiều đến đời sống của sinh viên trên thế
giới và sinh viên Việt Nam hiện nay.
Trƣớc hết phải ghi nhận những tác động tích cực to lớn của internet và
các phƣơng tiện truyền thông hiện đại đối với cuộc sống nói chung và đối với
lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay nói riêng. Điều đó thể hiện:
Một là, internet và các phƣơng tiện truyền thông hiện đại góp phần to
lớn vào việc giúp cho thanh niên, sinh viên tự học tập, tự đào tạo để nâng cao
năng lực bản thân.
Hai là, internet và các phƣơng tiện truyền thông hiện đại cũng là môi
trƣờng, là phƣơng tiện để sinh viên Việt Nam không ngừng mở rộng giao lƣu
văn hóa, làm giàu cho hành trang văn hóa của mình.
Ba là, thông qua internet và các phƣơng tiện truyền thông hiện đại, sinh
viên Việt Nam hiện nay cũng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc biểu lộ ý
kiến, bộc lộ bản thân và tham gia tích cực trực tiếp vào các dƣ luận xã hội.
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Thông qua đó mà năng lực hội nhập với xã hội và toàn nhân loại của giới trẻ
ngày nay càng đƣợc nâng cao hơn nhiều so với các thế hệ trƣớc kia.
Bên cạnh đó, internet và các phƣơng tiện truyền thông hiện đại cũng có
những tác động tiêu cực rất nghiêm trọng đến lối sống của sinh viên.
Tác động tiêu cực lớn nhất mà internet và các phƣơng tiện truyền thông
hiện đại gây ra cho giới trẻ là dẫn dắt họ vào thế giới ảo, vừa khiến cho họ
giảm thiểu hoặc mất đi những tƣơng tác xã hội hiện thực. Chìm đắm trong thế
giới ảo, bộ phận thanh niên, sinh viên này sẽ trở nên nghiện ngập những trò
chơi trực tuyến – game online hoặc những video, tiểu thuyết hoặc các mạng
xã hội không lành mạnh, trong đó ba tệ nạn phổ biến nhất hiện nay là nghiện
game online bạo lực, nghiện game online kích dục, tiêm nhiễm các trò lừa
đảo. Tình trạng phạm tội hay sa ngã, tha hóa của sinh viên ở ngoài đời có mối
quan hệ chặt chẽ với những game online, tranh ảnh, tài liệu họ tiếp xúc trên
internet hoặc những phƣơng tiện truyền thông khác.
Thứ tư, Đƣờng lối của Đảng và Chính sách, pháp luật của nhà nƣớc đối
với sinh viên
Trong thời kỳ đổi mới, đƣờng lối của Đảng, Chính sách và pháp luật
của nhà nƣớc đối với sinh viên có nhiều thay đổi.
Thứ nhất, chƣa bao giờ Đảng và Nhà nƣớc ta quan tâm sâu sắc đến vấn
đề sinh viên nhƣ trong thời kỳ đổi mới.
Thứ hai, chƣa bao giờ vai trò của sinh viên và công tác sinh viên lại
đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đánh giá cao nhƣ trong thời kỳ đổi mới.
Thứ ba, trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nƣớc và các tổ chức đoàn thể
đã nỗ lực đƣa đƣờng lối chính sách của mình vào đời sống và đã góp phần tích
cực vào việc xây dựng và phát triển thế hệ sinh viên Việt Nam mới với những
thế mạnh và ƣu điểm căn bản. Điều đó tác động mạnh đến lối sống sinh viên.
Thứ năm, các tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên
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Ở đây, vai trò của Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên Việt Nam đƣợc
nhấn mạnh. Đây là hai tổ chức chính trị - xã hội quan trọng nhất đối với sinh
viên Việt Nam.
Với nhiều hoạt động linh hoạt, sáng tạo và phong phú, Đoàn và Hội đã
có đóng góp to lớn và tích cực vào việc hƣớng sinh viên Việt Nam tới những
lý tƣởng, niềm tin tốt đẹp. Đó chính là cơ sở để hình thành nên trong sinh viên
lối sống lành mạnh, hiện đại và tốt đẹp.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây tổ chức Đoàn và Hội vẫn còn
nhiều hạn chế. Việc đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam chƣa theo kịp tình hình thay đổi
của sinh viên Việt Nam.
Xác định đƣợc những nhân tố ảnh hƣởng đến lối sống sinh viên sẽ là cơ
sở cho việc phân tích những nhân tố làm ảnh hƣởng đến lối sống sinh viên
theo cả chiều hƣớng tích cực và tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.
1.2 Quan niệm về toàn cầu hóa và ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đ n lối
sống sinh viên Việt Nam hiện nay
1.2.1 Quan niệm về toàn cầu hóa
Khái niệm toàn cầu hóa (globalization) xuất hiện lần đầu tiên trong từ
điển của Anh vào năm 1961 và đƣợc sử dụng phổ biến từ khoảng cuối thập
niên 1980 trở lại đây. Cho đến nay, đã có nhiều ý kiến khác nhau về khái
niệm này. Để hiểu rõ hơn thực chất của quá trình toàn cầu hóa, chúng ta có
thể nêu ra một số quan niệm về nó.
Theo nghĩa rộng, đa số các học giả xác định toàn cầu hóa nhƣ là một
hiện tƣợng hay quá trình làm gia tăng mạnh mẽ các mối liên hệ gắn kết, tác
động phụ thuộc lẫn nhau; là việc mở rộng quy mô và cƣờng độ hoạt động
giữa các khu vực, các quốc gia trên phạm vi toàn cầu mà trƣớc hết và chủ yếu
là trên lĩnh vực kinh tế.
Một học giả phƣơng Tây, ông Mc.Greu cho rằng: Toàn cầu hóa là…
việc hình thành một chuỗi vô số các mối liên kết và ràng buộc giữa các chính
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phủ và các xã hội, tạo lập nên hệ thống thế giới hiện đại. Toàn cầu hóa cũng
là quá trình mà ở đó, các sự kiện, các quyết định và các hoạt động của một
phần thế giới có thể tác động nghiêm trọng tới các cá nhân và cộng đồng ở
các phần xa khác của trái đất. Theo tác giả Lê Hữu Nghĩa thì: “toàn cầu hóa,
xét về bản chất là quá trình tăng lên mạnh mẽ các mối liên hệ, sự ảnh hƣởng,
tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia,
các dân tộc trên toàn thế giới… Toàn cầu hóa là giai đoạn mới, là giai đoạn
phát triển cao của quá trình quốc tế hóa đã diễn ra từ nhiều thế kỷ trƣớc đây
và sẽ tiếp tục diễn ra trong thế kỷ XXI”[48, tr.7]. Tôn Ngũ Viên viết: “Toàn
cầu hóa là quá trình hình thành chỉnh thể thống nhất toàn thế giới. Đó là sự
ảnh hƣởng, tác động, xâm nhập lẫn nhau xuyên biên giới trong các lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội, trƣớc hết và chủ yếu là trên lĩnh vực kinh tế,
và vận hành trong một trật tự hệ thống toàn cầu”[73, tr.12]. Báo cáo về phát
triển con ngƣời năm 1999 của UNDP cho rằng: “Toàn cầu hóa không mới,
nhƣng thời đại hiện nay của toàn cầu hóa có các tính chất riêng biệt. Sự hẹp
lại của không gian và sự biến mất của các đƣờng biên giới đang gắn kết cuộc
sống của mọi ngƣời với nhau một cách sâu sắc, chặt chẽ và trực tiếp hơn bao
giờ hết”[48, tr.123].
Theo nghĩa hẹp, đa số các nhà nghiên cứu khi đề cập đến toàn cầu hóa
thì trƣớc hết và chủ yếu là đề cập đến toàn cầu hóa kinh tế, đó là một khái
niệm chỉ hiện tƣợng hay quá trình hình thành thị trƣờng toàn cầu làm tăng sự
tƣơng tác hay sự phụ thuộc lẫn nhau của các nền kinh tế quốc gia. Theo quan
niệm của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì: “toàn cầu hóa là
sự vận động tự do của các yếu tố sản xuất nhằm phân bổ tối ƣu các nguồn lực
trên phạm vi toàn cầu… Là một quá trình ly tâm và là một lực lƣợng kinh tế
vĩ mô, toàn cầu hóa rút ngắn khoảng cách kinh tế không những giữa các nƣớc
và khu vực, mà còn giữa các tác nhân kinh tế với nhau. Toàn cầu hóa cũng có
khuynh hƣớng làm mất sự ổn định của các tổ chức độc quyền nhóm đã đƣợc
thiết lập bằng cách làm thay đổi các “luật chơi” của cuộc đấu tranh của các
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doanh nghiệp để chiếm lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng quốc gia cũng nhƣ
thế giới”[48, tr.123].
Ủy ban châu Âu cho rằng: “Toàn cầu hóa có thể đƣợc định nghĩa nhƣ
là một quá trình mà thông qua đó thị trƣờng và sản xuất ở nhiều nƣớc khác
nhau đang ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau do có sự năng động của việc
buôn bán hàng hóa và dịch vụ cũng nhƣ có sự lƣu thông vốn và công nghệ.
Đây không phải là một hiện tƣợng mới mà là sự tiếp tục của một quá trình đã
đƣợc khơi mào từ lâu”[48, tr.33]. Theo quan niệm này thì toàn cầu hóa thực
chất là toàn cầu hóa kinh tế.
Các nhà kinh tế thuộc UNCTAD đƣa ra một định nghĩa cụ thể và đầy
đủ hơn rằng: “Toàn cầu hóa liên hệ với các luồng giao lƣu không ngừng tăng
lên của hàng hóa và nguồn lực vƣợt qua khỏi biên giới quốc gia cùng với sự
hình thành các cấu trúc tổ chức trên phạm vi toàn cầu nhằm quản lý các hoạt
động và giao dịch kinh tế quốc tế không ngừng gia tăng đó”[8,tr.44]. Tác giả
L.Friedman thì cho rằng, toàn cầu hóa “là một sự hội nhập không thể đảo
ngƣợc giữa những thị trƣờng, quốc gia và công nghệ, tới mức chƣa từng có –
theo phƣơng cách tạo điều kiện cho các cá nhân, tập đoàn công ty và nhà
nƣớc vƣơn quan hệ đến nhiều nơi trên thế giới xa hơn, sâu hơn với chi phí
thấp hơn bao giờ hết…”[74, tr.46].
Ngoài ra, còn có những quan niệm khác về toàn cầu hóa xuất hiện dƣới
nhiều góc độ khác nhau. Có ngƣời lý giải toàn cầu hóa từ các mặt lực lƣợng
sản xuất, nhất là từ khoa học và công nghệ cũng nhƣ các hoạt động qua lại
trên phạm vi toàn cầu, coi toàn cầu hóa là quá trình con ngƣời lợi dụng công
nghệ thông tin tiên tiến, khắc phục những hạn chế của yếu tố địa lý để tiến
hành truyền tải tự do mọi thông tin; có ngƣời lý giải toàn cầu hóa từ phƣơng
diện quan hệ sản xuất và cho rằng, toàn cầu hóa là sự mở rộng quan hệ sản
xuất tƣ bản chủ ngĩa ra phạm vi toàn cầu; có ngƣời lý giải từ phƣơng diện thị
trƣờng, cho rằng, toàn cầu hóa là quá trình hình thành một thị trƣờng thế giới
thống nhất, đó là nền kinh tế thị trƣờng trên phạm vi toàn thế giới, trong đó,
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thị trƣờng và sản phẩm ở các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào nhau nhờ sự
trao đổi năng động về hàng hóa, dịch vụ và tài chính, công nghệ.
Những ngƣời lý giải toàn cầu hóa từ phƣơng diện ý thức hệ hoặc từ
phƣơng diện thể chế xã hội, nhận định rằng, toàn cầu hóa là chủ nghĩa tƣ bản
hóa toàn cầu, là chủ nghĩa tƣ bản thời kỳ cuối; có ngƣời lý giải toàn cầu hóa
từ phƣơng diện văn hóa, nhận định rằng, toàn cầu hóa là sự hợp nhất nền văn
hóa hoặc văn minh toàn cầu, trong khoảng thời gian đó sẽ diễn ra sự đụng độ
về văn hóa và có cả sự hòa nhập về văn hóa; có ngƣời lại xuất phát từ lập
trƣờng chủ nghĩa dân tộc, nhận định rằng, toàn cầu hóa là phƣơng Tây hóa,
thậm chí là Mỹ hóa…
Nhìn chung, giới nghiên cứu đã có rất nhiều cuộc hội thảo và nhiều
định nghĩa đã đƣợc đƣa ra nhƣng vẫn chƣa đạt đến một sự thống nhất hoàn
toàn về khái niệm toàn cầu hóa do họ xuất phát từ những góc độ, lập trƣờng
và lợi ích khác nhau. Mặt khác, đa số các quan điểm đó đều đồng nhất toàn
cầu hóa với toàn cầu hóa kinh tế, trong khi đó, kinh tế chỉ là một lĩnh vực cơ
bản của toàn cầu hóa và nó không thể tồn tại và phát triển nếu tách rời những
lĩnh vực khác nhƣ chính trị, văn hóa, xã hội.
Dưới góc độ triết học, toàn cầu hóa đƣợc nhìn nhận nhƣ là một xu thế
vận động tất yếu của xã hội loài ngƣời theo quy luật chung từ thấp đến cao.
Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình
thức vận động này lấy con ngƣời và sự tác động lẫn nhau giữa con ngƣời với
con ngƣời làm nền tảng. Theo quan điểm duy vật lịch sử, sự phát triển của xã
hội loài ngƣời trải qua các giai đoạn khác nhau từ thấp đến cao là “một quá
trình lịch sử - tự nhiên”, chịu sự quy định của các quy luật khách quan nhất
định, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển
của lực lƣợng sản xuất là quy luật cơ bản nhất của xã hội loài ngƣời. Lấy sản
xuất vật chất làm điểm xuất phát, chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định rằng
sản xuất vật chaatsnlaf hoạt động đặc trƣng căn bản của con ngƣời.
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Nhƣ chúng ta đã biết, con ngƣời vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của
lịch sử. Bằng hoạt động sản xuất vật chất, con ngƣời chủ động tác động vào
giới tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy sự vận động, phát
triển của lịch sử xã hội. Vì vậy, xét đến cùng, bất kỳ một sự biến đổi và phát
triển nào trong xã hội cũng đều do con ngƣời quyết định. Nguồn gốc sâu xa
của sự vận động, phát triển của xã hội là ở sự phát triển của lực lƣợng sản
xuất, ở khả năng làm chủ tự nhiên của con ngƣời. Chính sự phát triển của lực
lƣợng sản xuất đã làm thay đổi quá trình sản xuất, tức là quan hệ giữa con
ngƣời với con ngƣời trong qúa trình sản xuất. Đến lƣợt mình, quan hệ sản
xuất thay đổi thì sẽ kéo theo sự thay đổi của kiến trúc thƣợng tầng. Và do đó,
hình thái kinh tế - xã hội cũ sẽ đƣợc thay thế bằng hình thái kinh tế xã hội mới
cao hơn, tiến bộ hơn. Quá trình này diễn ra một cách khách quan nhƣng lại
phải thông qua hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngƣời.
Nhƣ vậy, với học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, chủ nghĩa duy vật
lịch sử đã chỉ ra rằng, xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên,
máy móc giữa các cá nhân, mà là một cơ thể sống sinh động bao gồm các
mặt, các yếu tố thống nhất chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Vì thế, để nhận
thức đúng đời sống xã hội, cần phải phân tích sâu sắc các mặt của nó cũng
nhƣ các quy luật vận động, phát triển của xã hội. Lênin viết: “Xã hội là một
cơ thể sống đang phát triển không ngừng (chứ không phải là cái gì đƣợc kết
thành một cách máy móc và do đó, cho phép có thể tùy ý phối hợp các yếu tố
xã hội nhƣ thế nào cũng đƣợc), một cơ thể mà muốn nghiên cứu nó thì cần
phải phân tích một cách khách quan những quan hệ sản xuất cấu thành một
hình thái xã hội nhất định, và cần phải nghiên cứu những quy luật vận hành và
phát triển của hình thái xã hội đó”[44, tr.198].
Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội để giải thích hiện tƣợng
toàn cầu hóa, thì chúng ta thấy, toàn cầu hóa không phải là một hiện tƣợng
ngẫu nhiên hay do ý muốn chủ quan của con ngƣời mà là một quá trình khách
quan bắt nguồn từ hoạt động sản xuất vật chất mà hình thành và phát triển.
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Chính trong quá trình sản xuất vật chất, quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời
đƣợc hình thành và ngày càng mở rộng. Khi lực lƣợng sản xuất còn ở trình độ
thấp, quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời chỉ bó hẹp trong một lãnh thổ
nhất định của thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Lực lƣợng sản xuất càng phát triển thì các
quan hệ đó càng đƣợc mở rộng trên phạm vi dân tộc, rồi khu vực. Và khi các
quan hệ đó có xu hƣớng mở rộng trên phạm vi toàn cầu cũng là lúc toàn cầu
hóa xuất hiện
Vậy, toàn cầu hóa không phải là một cái gì khác mà chính là xu hƣớng
mở rộng các quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời trên phạm vi tàn cầu.
Trong “tổng hòa những mối quan hệ ” ấy, có những quan hệ kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội… Các quan hệ này tồn tại trong một chỉnh thể tác động qua
lại lẫn nhau, trong đó quan hệ về kinh tế giữ vai trò nền tảng.
Với quan điểm đó, toàn cầu hóa là một khái niệm chỉ quá trình vận
động của lịch sử xã hội loài người từ những bộ phận, quốc gia riêng lẻ, tương
đối độc lập và tách biệt đến hình thành những mối liên kết chặt chẽ, tác động
qua lại và phụ thuộc lẫn nhau trên tất cả các mặt ở phạm vi toàn cầu của đời
sống xã hội mà nền tảng là sự liên kết kinh tế cùng với sự hình thành các tổ
chức, các định chế quốc tế nhằm quản lý và điều chỉnh các hoạt động mang
tính toàn cầu đó.
Về phương diện kinh tế: toàn cầu hóa là quá trình làm gia tăng các mối
liên kết kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới tạo nên một sự thay đổi căn bản
trong hoạt động kinh tế của con ngƣời. Từ chỗ các hoạt động kinh tế chỉ bó
hẹp trong khuôn khổ quốc gia dần trải rộng trên phạm vi quốc tế dẫn đến hình
thành một thị trƣờng quốc tế rộng lớn. Từ đó, các quốc gia nhanh chóng bị
cuốn hút và trở thành một bộ phận, một mắt khâu của nền kinh tế thế giới. Và
cũng chính vì vậy, toàn cầu hóa về kinh tế làm tăng sự phụ thuộc về kinh tế
giữa các quốc gia dân tộc.
Về phương diện chính trị: toàn cầu hóa kinh tế về nguyên tắc, tất yếu
dẫn đến những sự biến đổi nhất định về quan hệ chính trị giữa các quốc gia.
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Đây vừa là một đòi hỏi tất yếu để hội nhập kinh tế vừa là sản phẩm của sự hội
nhập kinh tế thể hiện ở sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn về mặt chính trị
giữa các quốc gia trên thế giới. Trong toàn cầu hóa, các quốc gia khó có thể
tuyệt đối, đơn phƣơng đƣa ra các quyết định của mình, tính độc lập, tự chủ
của các quốc gia sẽ trở nên tƣơng đối hơn. Mặt khác, để hội nhập có hiệu quả,
các quốc gia buộc phải điều chỉnh ở mức độ nhất định đƣờng lối, chính sách,
pháp luật… của mình để phù hợp với những quy định, những chuẩn mực của
các thể chế kinh tế quốc tế, cũng nhƣ của luật pháp quốc tế. Vì vậy, có thể
nói, không có và không thể có một quốc gia đứng độc lập hoàn toàn tách biệt
với thế giới bên ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Về phương diện xã hội: toàn cầu hóa kinh tế tất yếu cũng dẫn đến
những thay đổi trên lĩnh vực xã hội. Những hiện tƣợng xã hội nhƣ thất
nghiệp, bất bình đẳng, tệ nạn xã hội… trƣớc đây chủ yếu giới hạn trong một
quốc gia hay một vùng lãnh thổ thì trong toàn cầu hóa, ngày càng mang tính
quốc tế. Mặt khác, toàn cầu hóa lại làm cho những vấn đề toàn cầu nhƣ bùng
nổ dân số, các bệnh dịch nguy hiểm, tội phạm quốc tế, khủng bố… tác động
mạnh mẽ đến các quốc gia dân tộc dẫn đến sự phụ thuộc, ảnh hƣởng, tác động
lẫn nhau ngày càng lớn về đời sống xã hội giữa các quốc gia.
Về phương diện văn hóa: toàn cầu hóa về kinh tế tác động đến chính trị,
xã hội và dẫn đến những thay đổi lớn trong các mối quan hệ chính trị, xã hội
giữa các quốc gia. Đến lƣợt nó, những thay đổi về chính trị, xã hội lại tác
động trở lại đối với kinh tế. Mặt khác, sự tác động của kinh tế cùng với sự
biến đổi về chính trị, xã hội tạo nên những biến đổi trong văn hóa. Đó là quá
trình vận động của nền văn hóa dân tộc từ những bộ phận tƣơng đối tách biệt,
khép kín đến hình thành những mối liên kết, tác động qua lại, ảnh hƣởng xâm
nhập, chi phối lẫn nhau.
Nhƣ vậy, xuất phát từ quan điểm của toàn cầu hóa là toàn cầu hóa trên
lĩnh vực kinh tế, thể hiện ở các mối liên kết kinh tế ngày càng đƣợc mở rộng
giữa các quốc gia trên thế giới làm tăng sự phụ thuộc, sự tác động, ảnh hƣởng
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lẫn nhau về kinh tế giữa các nƣớc, tuy nhiên toàn cầu hóa về kinh tế tất yếu sẽ
dẫn đến những thay đổi về chính trị, xã hội, văn hóa theo chiều hƣớng tác
động qua lại, ảnh hƣởng, chi phối và phụ thuộc lẫn nhau về các lĩnh vực này
giữa các quốc gia trên thế giới.
Cần nhận thấy mối liên hệ giữa toàn cầu hóa với quốc tế hóa và khu
vực hóa . Đa số các nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng, toàn cầu hóa và quốc tế
hóa đều là những khái niệm chỉ quá trình liên kết vƣợt ra khỏi biên giới quốc
gia nhƣng là ở những mức độ khác nhau. Quốc tế hóa nói đến sự mở rộng
quan hệ quốc tế trong lĩnh vực cụ thể ở một quy mô nhất định, có thể chỉ là
quan hệ song phƣơng hoặc là khu vực. Quốc tế hóa chính là sự khởi đầu của
toàn cầu hóa. Nói cách khác toàn cầu hóa chính là giai đoạn phát triển cao
hơn về chất so với quốc tế hóa, thể hiện ở sự tăng lên cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu ở các mối liên kết trên tất cả các lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu. Toàn
cầu hóa là một khái niệm bao quát một thực tế vốn dĩ đã xuất hiện và tồn tại
từ lâu, gắn với quá trình tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tƣ bản và là biểu
hiện ở mức độ cao của sự quốc tế hóa các hoạt động kinh tế. Đúng nhƣ ủy ban
châu Âu đã khẳng định, toàn cầu hóa “không phải là một hiện tƣợng mới mà
là một tiến trình đã đƣợc khơi mào từ khá lâu”.
Còn toàn cầu hóa và khu vực hóa đều là những khái niệm chỉ các hiện
tƣợng, quá trình và xu hƣớng có nội dung về cơ bản giống nhau của quan hệ
kinh tế. Trƣớc hết, đó là những hiện tƣợng vƣợt khỏi biên giới quốc gia, có
liên quan đến một số hoặc nhiều nƣớc khác nhau, làm tăng sự liên kết hoặc
tùy thuộc lẫn nhau giữa các nƣớc này. Cả hai khái niệm đều đề cập đến khía
cạnh thể chế, tổ chức quản lý và điều chỉnh các hoạt động quốc tế. Điểm
khác nhau cơ bản giữa hai khái niệm này là ở quy mô và phạm vi địa lý ở quá
trình quốc tế hóa và thể chế các hoạt động vƣợt ra khỏi biên giới quốc gia.
Khi quá trình này diễn ra ở hai hoặc nhiều nƣớc trong một khu vực địa lý nhất
định thì nó đƣợc gắn với khái niệm khu vực hóa; khi quá trình này có sự tham
gia ở rất nhiều nƣớc khác nhau ở những khu vực địa lý khác nhau thì nó đƣợc
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gắn với khái niệm toàn cầu hóa. Có thể xem khu vực hóa là một bộ phận của
toàn cầu hóa, là những bƣớc đi để tiến tới toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ở một góc
độ nhất định, khu vực hóa có khi lại là một cản trở đối với sự phát triển của
toàn cầu hóa, bởi vì, khu vực hóa thƣờng gắn với sự bảo hộ nghiêm ngặt, dẫn
đến chia cắt thế giới thành từng mảnh, hình thành những bức tƣờng trong
quan hệ kinh tế đối ngoại. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức khu vực làm
xuất hiện những cuộc chiến tranh kinh tế trong một thế giới đa cực. Vì vậy, có
thể nói, xu thế khu vực hóa “vừa là sự phản ánh vừa là sự phản ứng với toàn
cầu hóa, giữa chúng có mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với
nhau”[48, tr.8].
Xu thế toàn cầu hóa đã hình thành và phát triển gắn với sự hình thành
và phát triển của chủ nghĩa tƣ bản. Trƣớc khi chủ nghĩa tƣ bản ra đời, những
yếu tố mầm mống của toàn cầu hóa đã xuất hiện, đó là sự giao lƣu buôn bán
giữa các quốc gia trong phong kiến. Tuy nhiên, những mối giao lƣu quốc tế ở
thời điểm đó chủ yếu là thƣơng mại ở quy mô nhỏ, đơn giản trên một phạm vi
địa lý giới hạn mang tính khu vực. Chỉ sau những phát kiến địa lý ở thế kỷ
XV – XVI và những tiến bộ kỹ thuật hàng hải đã giúp các nƣớc trên mọi châu
lục thông thƣơng với nhau bằng đƣờng biển xuyên đại dƣơng và sự chiến
thắng của chủ nghĩa tƣ bản ở châu Âu với nền sản xuất đại công nghiệp, toàn
cầu hóa mới đƣợc hình thành nhƣ một xu thế. Sự phát triển của xu thế này trải
qua những giai đoạn với những đặc trƣng và mức độ khác nhau.
Trƣớc Chiến tranh thế giới thứ nhất, xu thế toàn cầu hóa gắn liền với sự
bành trƣớng thị trƣờng của các nƣớc tƣ bản chủ nghĩa, đặc biệt là thông qua
việc xâm chiếm, giành giật thuộc địa, hình thành những khối thị trƣờng khá
biệt lập gồm chính quốc và các thuộc địa. Liên kết dọc giữa các nƣớc chính
quốc và các nƣớc thuộc địa chủ yếu là mối quan hệ bất bình đẳng giữa kẻ
thống trị bóc lột và ngƣời bị trị, bị bóc lột, một sự phân công lao động quốc tế
bởi sự ép buộc bởi chính quốc nhằm phục vụ lợi ích, và mục đích của chính
quốc. Các nƣớc thuộc địa chủ yếu là thị trƣờng cung cấp nguyên vật liệu và
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những sản phẩm mà chính quốc cần, đồng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm cho
sản xuất ở chính quốc. Mối liên kết ngang giữa các thành viên của các khối
khác nhau rất hạn chế. Từ cuối thế kỷ XIX, mối liên kết giữa các nƣớc tƣ bản
chủ nghĩa mới đƣợc thúc đẩy, nhƣng cũng chỉ là liên kết tay đôi về thƣơng
mại thông qua những hiệp định về thƣơng mại dựa trên nguyên tắc tự do hóa.
Xuất khẩu tƣ bản dƣới dạng FDI và đầu tƣ gián tiếp bắt đầu đƣợc đẩy mạnh
từ cuối thế kỷ XIX với vai trò chủ yếu của một số nƣớc tƣ bản chủ nghĩa phát
triển ở Tây Âu đặc biệt là Anh.
Từ cuối thập niên 1940 do tác động nặng nề của hai cuộc chiến tranh
đại chiến thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) toàn
cầu hóa có sự suy giảm. Từ thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970, xu thế
toàn cầu hóa bùng nổ trở lại rồi lại có phần lắng xuống vào thời kỳ cuối thập
niên 1970 đến cuối thập niên 1980 do tác động của cuộc khủng hoảng dầu lửa
– kinh tế. Đặc điểm chính của làn sóng toàn cầu hóa trong những năm 1950 –
1970 là sự bùng nổ của các thể chế liên kết kinh tế trên phạm vi toàn cầu và
khu vực cùng với sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ của các dòng
thƣơng mại, dịch vụ, đầu tƣ và tài chính, công nghệ và nhân công giữa các
nƣớc, sự bùng nổ và phát triển của các công ty xuyên quốc gia – một nhân tố
quan trọng của toàn cầu hóa. Một trong những nét đặc biệt của thời kỳ này là
sự phát triển của FDI nhanh hơn nhiều so với thƣơng mại quốc tế. Các công
ty xuyên quốc gia đã bắt đầu bƣớc lên vũ đài lịch sử, đặc biệt là các công ty
lớn ở Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản ào ạt đầu tƣ ra bên ngoài vào các nƣớc và vùng
lãnh thổ Đông Nam Á nhƣ Hàn Quốc, Đài Loan… Ngoài ra, trong giai đoạn
này, cần phải kể đến một đặc trƣng cơ bản nữa là sự hình thành hai mô hình
liên kết chính trị, kinh tế mang tính đối lập, hệ quả của sự tồn tại song song
hai hệ thống chính trị - kinh tế thế giới đối địch nhau. Trong suốt thời kỳ này,
cả hai hệ thống đều nỗ lực thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế mang tính ý thức
hệ, thống nhất trong bản chất, mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp và đƣợc điều
hành từ trung tâm của các hệ thống. Hai hệ thống liên kết theo hai kiểu khác
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nhau, khép kín trong khuôn khổ mỗi hệ thống, rất ít có quan hệ ngang giữa
các thành viên của mỗi hệ thống với các thành viên của hệ thống khác.
Sau một thời gian lắng xuống, toàn cầu hóa lại bùng lên mạnh mẽ từ
cuối thập niên 1980 đến nay. Do chịu sự tác động trực tiếp của cuộc cách
mạng khoa học – công nghệ hiện đại đang phát triển mạnh mẽ cùng những
biến đổi lớn về cục diện chính trị, toàn cầu nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc. Toàn
cầu hóa trong giai đoạn hiện nay mang một số đặc trƣng cơ bản sau đây:
Thứ nhất, toàn cầu hóa có sự phát triển vƣợt bậc cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu và diễn ra với tốc độ nhanh hơn, biểu hiện ở nhiều thỏa thuận liên
kết kinh tế toàn cầu và khu vực đƣợc ký kết, hàng loạt tổ chức kinh tế đa
phƣơng đƣợc hình thành và ngày càng có nhiều nƣớc tham gia. Tính chất
“mở” trở thành một khuynh hƣớng chung trong quan hệ kinh tế quốc tế.
Những “bức tƣờng”. những “rào cản” ngăn cách các quốc gia về chế độ chính
trị, về địa lý, văn hóa… ngày dần đƣợc dỡ bỏ và thay vào đó là sợi dây liên
kết chặt chẽ. Hơn nữa, toàn cầu hóa hiện nay không chỉ giới hạn trong lĩnh
vực kinh tế mà còn tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn
hóa… làm cho đời sống mọi mặt của các quốc gia trên toàn thế giới luôn chịu
sự tác động qua lại, ảnh hƣởng, chi phối lẫn nhau ngày càng mạnh mẽ.
Thứ hai, toàn cầu hóa trong giai đoạn hiện nay đang chịu sự chi phối
của các nƣớc tƣ bản chủ nghĩa phát triển, đứng đầu là Mỹ.
Sự ra đời của toàn cầu hóa gắn liền với sự ra đời của chủ nghĩa tƣ bản
và do nhu cầu phát triển của chủ nghĩa tƣ bản. Cũng chính vì vậy mà từ khi
xuất hiện đến nay, quá trình này luôn bị đặt dƣới sự chi phối của các nƣớc tƣ
bản chủ nghĩa. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi mà các nƣớc xã hội chủ
nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô xụp đổ, thì vai trò “độc tôn” của chủ nghĩa tƣ
bản lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Toàn cầu hóa gắn liền với chủ
nghĩa tƣ bản và hiện đang bị chủ nghĩa tƣ bản, nhất là các nƣớc tƣ bản phát
triển chi phối, lợi dụng để phục vụ cho mục đích của họ. Cũng vì vậy mà đã
có không ít ngƣời coi toàn cầu hóa hiện nay là “toàn cầu hóa tƣ bản chủ
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nghĩa” hay Mỹ hóa toàn cầu”. Mặc dù trong những năm gần đây, thế giới đã
và đang chứng kiến sự vƣơn lên mạnh mẽ của một số quốc gia nhƣ Ấn Độ,
Trung Quốc, Các nƣớc NICs… làm cho tƣơng quan lực lƣợng trên thế giới có
xu hƣớng thay đổi, nhƣng trong thời điểm hiện tại thì những nhận định trên
vẫn có cơ sở.
Mặc dù quá trình toàn cầu hóa vẫn tiếp tục phát triển, nhƣng theo đánh giá
của nhiều nhà nghiên cứu thì có vẻ nhƣ làn sóng toàn cầu hóa thứ ba này đã
đạt đến đỉnh cao vào năm 1999 và bắt đầu giảm tốc độ từ giữa năm 2000 trở
lại đây, đặc biệt, từ sau cuộc khủng hoảng tài chính ở các nƣớc Đông Á cùng
với sự suy thoái của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhƣ Mỹ, Nhật Bản, EU.
Hơn nữa, làn sóng toàn cầu hóa hiện nay lại đang phải đối mặt với chủ nghĩa
khủng bố và phong trào phản đối toàn cầu hóa mạnh mẽ. Sự suy thoái về kinh
tế, chủ nghĩa khủng bố và phong trào phản đối toàn cầu hóa chính là những
yếu tố làm giảm tốc độ toàn cầu hóa hiện nay. Tuy vậy, trong vài năm trở lại
đây, nền kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu hồi phục cho thấy xu thế toàn
cầu hóa sẽ lại phát triển mạnh trong thời gian tới.
Nhƣ vậy, nghiên cứu lịch sử phát triển của quá trình toàn cầu hóa từ khi ra
đời đến nay cho thấy, toàn cầu hóa đã, đang và sẽ phát triển theo đúng quy
luật khách quan đó là: sự phát triển của toàn cầu hóa không diễn ra theo con
đƣờng thẳng tắp mà theo con đƣờng quanh co, khúc khuỷu, lúc nhanh, lúc
chậm, lúc nổi lên, lúc lại lắng xuống cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế
và chính trị thế giới. Vận dụng phép biện chứng duy vật để nhìn nhận xu
hƣớng phát triển của toàn cầu hóa, ta thấy, mặc dù xu thế toàn cầu hóa xuất
hiện cách đây nhiều thế kỷ và đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau
nhƣng tất cả cũng mới chỉ là sự khởi đầu. Toàn cầu hóa sẽ tiếp tục phát triển
qua nhiều giai đoạn với mức độ ngày càng cao và điểm đến cuối cùng sẽ đƣa
chúng ta đến một thế giới trong đó nền kinh tế của tất cả các quốc gia sẽ đƣợc
liên kết với nhau một cách chặt chẽ, những rào cản với những luồng lƣu
chuyển, hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ… sẽ không còn nữa. Cả thế giới
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sẽ là một thị trƣờng đƣợc điều tiết bởi hệ thống những luật chơi thống nhất và
bình đẳng. Và để đến đƣợc cái đích đó, toàn cầu hóa còn cần phải vƣợt qua cả
một chặng đƣờng dài với nhiều nỗ lực của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Nhƣ vậy thực chất toàn cầu hóa hiện nay đang trở thành quá trình làm
tăng dần những mối liên hệ, liên kết, sự ảnh hƣởng, tác động qua lại và cả sự
phụ thuộc lẫn nhau giữa mỗi quốc gia dân tộc trên thế giới theo hƣớng ngày
càng xích lại gần nhau, gắn bó với nhau hơn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng
mang đến không ít thách thức cho các quốc gia đang và chậm phát triển trên
các lĩnh vực, đặc biệt là về lối sống.
1.2.2 Biểu hiện về ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên
Việt Nam hiện nay
- Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay
thực chất là toàn cầu hóa đã làm thay đổi những yếu tố có ảnh hƣởng lớn đến
đời sống sinh viên Việt Nam nhƣ: những điều kiện sống, điều kiện làm việc,
học tập, giao tiếp, sinh hoạt, văn hóa…, mà cụ thể trong khuôn khổ luận văn
nghiên cứu là những ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến phƣơng thức hoạt động
học tập, nghiên cứu khoa học và phƣơng thức hoạt động rèn luyện phẩm chất
đạo đức, nhân cách của sinh viên Việt Nam hiện nay.
- Căn cứ vào phân tích ở trên, ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến lối sống
sinh viên Việt Nam nghĩa là ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến phương thức
học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức,
nhân cách của sinh viên Việt Nam hiện nay
Toàn cầu hóa là thành quả của văn minh nhân loại và là xu thế khách
quan. Thế kỷ XXI, toàn cầu hóa phát triển ngày càng mạnh mẽ. Việt Nam
đang hội nhập với thế giới, tham gia vào những diễn tiến của xu thế toàn cầu
hóa để xây dựng và phát triển đất nƣớc. Ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến con
ngƣời Việt Nam là một thực tế đã và đang diễn ra, trong đó , sinh viên – một
lực lƣợng xã hội năng động đã thể hiện rất rõ nét những ảnh hƣởng của toàn
cầu hóa theo cả hai chiều hƣớng: ảnh hƣởng tích cực và ảnh hƣởng tiêu cực.
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*Ảnh hưởng tích cực
Ảnh hƣởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam thể
hiện ở sự ảnh hƣởng của nó trên hai phƣơng diện: hoạt động học tập, nghiên
cứu khoa học và hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh
viên. Điều đó đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau:
Thứ nhất, toàn cầu hóa làm thay đổi phương thức học tập, nghiên cứu
khoa học của sinh viên Việt Nam.
Sự ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến phƣơng thức học tập và nghiên cứu
khoa học của sinh viên Việt Nam đƣợc thể hiện ở hai khía cạnh cụ thể là: toàn
cầu hóa tạo điều kiện cho môi trƣờng học tập, nghiên cứu khoa học đƣợc đảm bảo
và phát triển; toàn cầu hóa tạo điều kiện cho mở rộng giao lƣu tri thức, khoa học
với các nƣớc trên thế giới giúp sinh viên có cơ hội học hỏi và giao lƣu.
Toàn cầu hóa đã tạo môi trƣờng cho việc học tập và nghiên cứu khoa học
của sinh viên diễn ra đƣợc đảm bảo và ngày càng phát triển. Toàn cầu hóa tạo
ra sự tự do hóa thƣơng mại, thu hút đầu tƣ, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu,
kích thích nền kinh tế thị trƣờng phát triển, tăng cƣờng trao đổi sản xuất, hàng
hóa giữa các nƣớc … từ đó, toàn cầu hóa tạo ra cơ hội cho sự phát triển kinh
tế cũng nhƣ mọi mặt trong đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới:
GDP của châu Á tăng 5,8% vào năm 1973, đến năm 2011 đã là 7,1%..., Trung
Quốc vƣơn lên trở thành nƣớc có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với GDP
năm 2011 là 9,1%. Nhƣ vậy, quá trình toàn cầu hóa đã thúc đẩy sự phát triển
xã hội và quá trình xã hội hóa lực lƣợng sản xuất, tạo sự tăng trƣởng kinh tế
cao, đảm bảo về mặt kinh tế cho việc chi trả các khoản chi phí dành cho việc
học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho sự truyền bá nhanh chóng và chuyển giao
trên quy mô ngày càng lớn những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ
hiện đại, đƣa thông tin đến từng quốc gia, từng cá nhân một cách nhanh chóng
và đa dạng, nhờ đó, sinh viên có thể tiếp cận, cập nhật với nguồn thông tin, tri
thức khổng lồ của nhân loại, giúp cho trình độ dân trí đƣợc nâng cao rõ rệt, từ
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đó sinh viên Việt Nam trở nên linh hoạt, năng động, tƣ duy sắc bén hơn. Điều
này rõ ràng có ảnh hƣởng tích cực đến tƣ duy, lối sống của sinh viên - lớp
ngƣời có hiệu ứng tức thời trƣớc cái mới.
Toàn cầu hóa với những biến đổi mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã để lại
những dấu ấn đặc biệt với giới trẻ, nhất là sinh viên. Một trong những dấu ấn
đó là việc tạo ra hệ thống internet và máy vi tính. Chính máy vi tính và hệ
thống internet đã tạo ra sự kết nối giữa ngƣời với ngƣời, giữa các quốc gia với
các quốc gia một cách bình đẳng, thuận lợi, sự kết nối bình đẳng và thuận lợi
đó đã giúp cho sinh viên Việt Nam trở nên độc lập trong học tập, nghiên cứu
khoa học và trong việc làm của bản thân. Chính những sự phát triển này đã
làm xuất hiện và trở nên rất phổ biến những lớp học điện tử, thƣ viện điện tử,
các chƣơng trình đào tạo từ xa, hội nghị trực tuyến… cho đến hôm nay, việc
tìm kiếm thông tin, kiến thức và giao lƣu qua mạng đối với sinh viên đã trở
nên phổ biến hơn so với việc đọc sách báo nhƣ trƣớc đây.
Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển về kinh tế, về khoa học công nghệ đã
làm cho việc học tập của sinh viên trở nên dễ dàng hơn, dễ tiếp cận hơn và đa
dạng hóa các cách tiếp cận trên phƣơng pháp học tập nhƣ: học tại trƣờng, học
tại nhà, học trực tuyến…
Toàn cầu hóa với tốc độ phát triển nhƣ vũ bão kéo theo sự vận động của
các quốc gia trên thế giới, tất cả các quốc gia cũng cần sẵn sàng thay đổi để có
thể bắt kịp với tốc độ phát triển của nhân loại. Điều này đã góp phần tạo nên
bản tính năng động và sáng tạo trong sinh viên, sinh viên cũng đã chủ động thay
đổi để thích ứng với những sự thay đổi của xã hội. Sự năng động đó thể hiện
trong cách chọn trƣờng, chọn ngành học và trong cả cách thức học của sinh viên.
Ngoài việc tạo điều kiện cho môi trƣờng học tập và nghiên cứu khoa học
của sinh viên, toàn cầu hóa còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng giao
lƣu về khoa học, nắm bắt thông tin, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại,
giúp cho sinh viên bổ sung và làm phong phú hơn vốn kiến thức của bản thân.
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Cùng với tiến trình toàn cầu hóa, thông qua việc trao đổi về mọi phƣơng
diện trong đó có giáo dục, khoa học công nghệ. Sự phát triển lớn mạnh của
khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ thông tin có khả năng rút ngắn
thời gian trao truyền thông tin cũng nhƣ quá trình học hỏi tri thức tiến bộ của
mỗi bản thân sinh viên. Thông qua quá trình giao lƣu mở rộng sinh viên Việt
Nam có thể tiếp thu tri thức, thành tựu khoa học công nghệ của thế giới, chắt
lọc những tinh hoa của kho tàng tri thức nhân loại và đổi mới về phƣơng pháp
cũng nhƣ cách thức học tập, nghiên cứu khoa học của bản thân cho phù hợp
và bắt kịp bƣớc tiến của thời đại.
Việc giao lƣu giữa các quốc gia trên thế giới đã làm cho tri thức phát
triển ngày càng nhanh, xóa bỏ đi giới hạn nhận thức của mình, tạo thành một
bản chất mới với thuộc tính là “không biên giới”. Thuộc tính không biên giới
của tri thức đƣợc biểu hiện cụ thể bằng việc trao đổi giáo viên và sinh viên
giữa các trƣờng đại học, cao đẳng với nhau trong khu vực và trên thế giới. Kết
quả đạt đƣợc của quá trình trao đổi, giao lƣu về giáo dục và khoa học công
nghệ là sinh viên đã có cơ hội đi du học, tiếp thu và học hỏi những kiến thức
của các nƣớc bạn một cách trực tiếp; sinh viên trong nƣớc có cơ hội đƣợc tiếp
cận và tiếp thu những phƣơng pháp, phong cách giảng dạy của các giáo viên
nƣớc ngoài đến Việt Nam giảng dạy, đƣợc tiếp xúc với những công nghệ
khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại… Những điều đó đã góp phần làm phong
phú hơn những tri thức cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Thứ hai, toàn cầu hóa ảnh hưởng đến hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo
đức, nhân cách của sinh viên.
Trong xu thế toàn cầu hóa, việc giao lƣu, mở rộng trên lĩnh vực kinh tế
kéo theo việc giao lƣu trên các lĩnh vực khác, trong đó bao gồm có cả văn
hóa, đạo đức. Toàn cầu hóa đã có ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động văn
hóa của con ngƣời Việt Nam, trong đó có sinh viên, đặc biệt là ảnh hƣởng đến
phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh viên.
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Những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế theo chiều hƣớng tích cực đã làm
cho sinh viên tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đƣờng đi lên chủ
nghĩa xã hội, thấy rõ đƣờng lối chính sách đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế là
đúng đắn, theo kịp trào lƣu của thời đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân
dân. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc đã tạo thành bản lĩnh
chính trị vững vàng cho sinh viên để chống lại những âm mƣu phá hoại của
kẻ thù trên lĩnh vực tƣ tƣởng.
Toàn cầu hóa thúc đẩy sự xích lại gần nhau của các dân tộc, kích thích các
luồng và các dạng giao lƣu làm cho sinh viên giữa tất cả các nƣớc có cơ hội
hiểu nhau hơn, có thể nắm đƣợc tình hình và cập nhật mọi sự kiện một cách
nhanh chóng. Bằng cách đó, toàn cầu hóa đã góp phần hình thành nên tri thức
đa dạng và hiểu biết phong phú về văn hóa của sinh viên đối với các nền văn
hóa trên thế giới để từ đó có điều kiện chắt lọc những giá trị tốt đẹp, phù hợp
với truyền thống và phong tục của ngƣời Việt, góp phần xây dựng một nền
văn hóa tiến tiến.
Ảnh hƣởng lớn nhất của toàn cầu hóa đến họat động rèn luyện đạo đức,
nhân cách của sinh viên đó là đề cao ý thức cá nhân, tính cá nhân, là việc xem
xét các giá trị đạo đức dƣới góc độ cá nhân. Tính cá nhân đƣợc coi nhƣ một
thƣớc đo của hành động đạo đức hay phi đạo đức, điều này đã góp phần khích
lệ sự cố gắng, phấn đấu để đƣợc đóng góp cho xã hội của bản thân các sinh
viên, phát huy đƣợc vai trò chủ thể với tính trách nhiệm cao trong suy nghĩ và
hành động của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên.
Toàn cầu hóa cùng với quá trình giao lƣu đã đƣa lối sống phƣơng Tây vào
Việt Nam, điều này đã góp phần giúp cho sinh viên chuyển từ lối sống khép
kín, thụ động tiếp thu một chiều chuyển sang lối sống cởi mở, năng động và
chủ động tìm tòi khám phá những vấn đề trong cuộc sống, tạo ra một lối sống
mở với những tính cách năng động, phù hợp với thời đại.
Toàn cầu hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng giao lƣu văn hóa,
khoa học, nắm bắt thông tin, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong
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phú nền văn hóa dân tộc, nền tảng của việc xây dựng lối sống mới cho sinh
viên. Giao lƣu văn hóa là một động lực thúc đẩy sự tiến bộ các nền văn hóa.
Nền văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc sẽ suy thoái nếu không có sự tiếp xúc,
trao đổi với các nền văn hóa khác. Trong xã hội ta hiện nay, nhu cầu hƣởng
thụ các giá trị văn hóa là rất phong phú. Việc giao lƣu văn hóa với nƣớc ngoài
cũng đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể: hàng chục đầu báo, tạp chí, bản
tin đƣợc xuất bản bằng tiếng nƣớc ngoài phục vụ độc giả. Đây là điều kiện
thuận lợi để chúng ta quảng bá đến bạn bè thế giới hình ảnh đất nƣớc và con
ngƣời Việt Nam. Thông qua quá trình này, chúng ta vừa tiếp thu những tinh
hoa văn hóa nhân loại, vừa đổi mới, kế thừa những giá trị truyền thống dân
tộc trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam. Nhƣ vậy, toàn cầu
hóa thực sự là con đƣờng đúng đắn để chúng ta xây dựng nền văn hóa “ tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” làm nền tảng cho nhân cách, lối sống của con
ngƣời Việt Nam hiện đại, trong đó có sinh viên Việt Nam.
Sự ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đến hoạt động rèn luyện đạo đức, nhân
cách của sinh viên còn đƣợc biểu hiện ở hoạt động giao tiếp của sinh viên, cụ
thể trong quan hệ giao tiếp với gia đình, thầy cô và bạn bè.
Dƣới ảnh hƣởng của toàn cầu hóa, sinh viên Việt Nam trở nên tự tin hơn
trong quan hệ giao tiếp với mọi ngƣời và trong mọi môi trƣờng. Họ năng
động hơn, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động xã hội, những hoạt động
chung của trƣờng lớp. Họ tiếp thu đƣợc nhiều những kinh nghiệm sống quý
báu từ đó học hỏi những kinh nghiệm sống tốt đẹp, giúp ích cho họ nhiều
hơn, giúp họ thành công hơn trong cuộc sống của chính bản thân mình trong
hiện tại và cả cho sau này khi bƣớc chân ra ngoài giảng đƣờng. Các mối quan
hệ giao tiếp của sinh viên dƣới ảnh hƣởng của toàn cầu hóa trở nên thoáng
hơn và cởi mở hơn, tất nhiên là vẫn nằm trong khuôn khổ của sự cho phép bởi
các nguyên tắc đạo đức truyền thống của dân tộc.
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Toàn cầu hóa là quá trình phát triển mang tính hai mặt, song hành với
những ảnh hƣởng tích cực là những ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến
lối sống sinh viên.
*Ảnh hưởng tiêu cực
Toàn cầu hóa ảnh hƣởng tiêu cực đến lối sống sinh viên Việt Nam đƣợc
thể hiện trên các phƣơng diện sau:
Thứ nhất, toàn cầu hóa ảnh hưởng đến phương thức học tập, nghiên cứu
khoa học của sinh viên.
Toàn cầu hóa mang lại điều kiện vật chất, đảm bảo cho việc học tập và
nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhƣng đồng thời, một hệ lụy của vấn đề
đó là tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội, phân hóa xã hội thành ngƣời giàu
và ngƣời nghèo, từ đó cũng phần nào tạo ra sự bất bình đẳng trong lối sống
giữa các sinh viên, ảnh hƣởng đến hoạt động học tập của họ.
Sự bùng nổ công nghệ thông tin làm cho việc tìm kiếm thông tin trở nên
dễ dàng và thuận tiện hơn, nhƣng bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ sinh
viên lại dựa vào thuận lợi đó trở nên lƣời biếng, không chịu tìm tòi sách, tài
liệu phục vụ cho chuyên môn của mình nên sinh ra tâm lý ỉ lại và thụ động
trong học tập trong một bộ phận lớn các sinh viên.
Do tốc độ phát triển tri thức một cách nhanh chóng của thời đại nên các
trƣờng đại học, cao đẳng cũng bị cuốn trong vòng xoáy của sự phát triển ấy,
vì thế nhiều thầy cô cũng nhƣ không ít các sinh viên nảy sinh tâm lý muốn “đi
tắt”, muốn đạt thành tích, vô tình đã để bản thân bị cuốn trong căn bệnh thành
tích của xã hội, nên cả giáo viên và sinh viên đã giảng dạy và học tập theo
tính nhồi nhét kiến thức, mà chủ yếu là kiến thức về mặt lý thuyết, thiếu tính
thực tế, thực hành. Từ đó, đã hình thành nên một bộ phận sinh viên thụ động,
thiếu khả năng thích ứng xã hội, nặng về lý thuyết, yếu kém trong kĩ năng
thực hành.
Trƣớc sức mạnh của đồng tiền khiến cho giới trẻ, trong đó có sinh viên
nảy sinh tâm lý coi đồng tiền là vạn năng, giải quyết mọi vấn đề trên uy lực
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của đồng tiền, từ đó dẫn đến một bộ phận sinh viên coi nhẹ kỷ luật, kỷ cƣơng
của nhà trƣờng. Tâm lý chỉ cần có tiền thì mọi vấn đề sẽ đƣợc giải quyết là
nguyên nhân nảy sinh những biểu hiện lệch chuẩn trong học tập của sinh viên
nhƣ: nghỉ học không phép, đi học muộn, học theo thời vụ, quay cóp trong thi cử,
“chạy chọt” trong học tập và thi cử, mua bằng,bán điểm…
Cùng với cơ hội đƣợc giao lƣu và học hỏi về mặt tri thức, một lƣợng
không nhỏ các sinh viên đã xuất hiện nhu cầu mong muốn đƣợc học tập và
làm việc ở nƣớc ngoài, không quay trở về làm việc trong nƣớc khi kết thúc
quá trình học tập. Hiện tƣợng này đã gây ra tình trạng “chảy máu chất xám” ở
Việt Nam. Đây cũng là một biểu hiện của sự ảnh hƣởng tiêu cực do toàn cầu
hóa mang lại trong hoạt động học tập của sinh viên.
Thứ hai, ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến hoạt động rèn luyện
phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh viên
Toàn cầu hóa làm cho lòng tin của nhân dân, trong đó có sinh viên vào sự
lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc đƣợc củng cố, góp phần hình thành bản lĩnh
chính trị vững vàng cho sinh viên. Nhƣng bên cạnh đó, cùng với giao lƣu mở
cửa hội nhập về mọi mặt trong đời sống xã hội đã tạo điều kiện cho những thế
lực thù địch chống phá, đó là biểu hiện của nguy cơ “diễn biến hòa bình”.
Điều này đƣợc các thế lực thù địch tận dụng toàn cầu hóa và chính sách đối
ngoại mở cửa của Việt Nam để thực hiện âm mƣu phá hoại văn hóa, lối sống,
mà đối tƣợng của âm mƣu này trực tiếp chính là sinh viên – lực lƣợng kế cận
của đội ngũ tri thức. Chính “diễn biến hòa bình” làm cho những giá trị chủ
nghĩa xã hội và bản sắc văn hóa dân tộc bị gặm nhấm và thẩm thấu, gây dao
động và đánh vào lòng tin của giới trẻ, từ đó đẫn đến những bạn sinh viên bị
lối kéo, kích động xa rời thậm chí là đi ngƣợc lại với lợi ích của dân tộc.
Toàn cầu hóa thúc đẩy sự xích lại gần nhau của các dân tộc, các quốc gia
làm cho sự tốt đẹp của nhân loại đƣợc lan tỏa và ảnh hƣởng lẫn nhau. Toàn
cầu hóa và hội nhập quốc tế có thể làm cho các nền văn hóa có cơ hội giao
lƣu, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhau, giúp sinh viên học hỏi và làm phong
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phú thêm vốn hiểu biết của mình về các nền văn hóa, làm phong phú thêm
vốn sống của bản thân… Nhƣng đồng thời cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến bộ
phận sinh viên chƣa thật vững vàng khi bƣớc vào hội nhập. Nhiều luồng văn
hóa chƣa đƣợc kiểm định đã xâm nhập vào đất nƣớc khiến cho những sinh
viên có bản lĩnh sống chƣa mạnh mẽ, những sinh viên dễ dao động trƣớc cái
mới, không nhận biết đƣợc những điểm tiến bộ, không biết “chắt lọc” những
điều tốt đẹp khi hội nhập sẽ rất dễ bị “hòa tan”, bị mai một, bị đánh mất đi
bản sắc dân tộc mình trong quá trình hội nhập, dễ trở thành cái bóng mờ hoặc
bản sao chép của ngƣời khác.
Do tác động của mặt trái toàn cầu hóa, ở sinh viên đã nảy sinh chủ nghĩa
cá nhân, chủ nghĩa ích kỷ cực đoan, chủ nghĩa thực dụng thiếu ý thức về đạo
đức, lối sống. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chủ nghĩa cá nhân đang khơi dậy
và thổi bùng các nhu cầu cá nhân của con ngƣời, đó là xu thế khách quan.
Nhƣng nếu để nhu cầu cá nhân mang nặng tính vật chất thì hiệu quả mà toàn
cầu hóa mang lại sẽ là phản tác dụng. Rất nhiều sinh viên vội vàng chạy theo
lối sống phƣơng Tây nên đã sa vào lối sống tiêu dùng, lấy đồng tiền, đồ vật
làm thƣớc đo giá trị, phẩm giá và uy tín của mỗi ngƣời. Không ít trƣờng hợp
vì đồng tiền và danh dự mà đã chà đạp nên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy
trò, quan hệ bạn bè. Vì đồng tiền mà nhiều sinh viên đã bất chấp tất cả để đạt
mục đích, xem thƣờng những giá trị đạo đức cơ bản nhƣ tình yêu thƣơng,
lòng nhân ái… họ dễ sa vào lối sống hƣởng thụ, thực dụng và điều đó đã dẫn
đến những hành vi xấu trong sinh viên nhƣ đánh nhau, sống thử, sống gấp,
nghiện hút ma túy…
Về vấn đề giao tiếp của sinh viên, toàn cầu hóa cũng có những ảnh hƣởng
không hề nhẹ. Cùng với lối sống thoáng và cởi mở hơn trƣớc thì cách ăn nói
của sinh viên cũng đã có nhiều thay đổi, bộ phận không nhỏ các sinh viên
thay vì nói “lời hay ý đẹp” đã có những ngôn ngữ “nóng” trái ngƣợc với nét
đẹp của dân tộc.
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Trang phục giảng đƣờng cũng là vấn đề gây xôn xao dƣ luận trong những
năm gần đây. Có những sinh viên đã “phƣơng Tây hóa” mốt ăn mặc của bản
thân để có những bộ trang phục “trên cao dƣới thấp”, những phong cách trang
điểm “tây”, “độc” và “lạ” làm mất đi nét đẹp vốn có của chính bản thân hai từ
“sinh viên”.
Nhƣ vậy, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, ảnh hƣởng mạnh mẽ vào
lối sống sinh viên Việt Nam. Nó không những tạo điều kiện làm cho sinh viên
có điều kiện phát triển hơn đồng thời giúp cho sinh viên có điều kiện học hỏi
các nƣớc có nền kinh tế và văn hóa phát triển trên thế giới. Song bên cạnh cái
tốt dễ nhận thấy thì một loạt những ảnh hƣởng tiêu cực cũng đã đặt ra với lối
sống sinh viên. Lối sống ấy đang mất dần những phẩm chất, những truyền
thống mà sinh viên ngày trƣớc đã có.
Tiểu k t chƣơng I
Đối với sinh viên, lực lƣợng trí thức tƣơng lai, việc xây dựng ngay từ
đầu lối sống lành mạnh có tính định hƣớng, mở đƣờng. Lối sống sinh viên là
phƣơng thức hoạt động đặc trƣng của sinh viên, thể hiện ở sự lựa chọn các
hoạt động và cách thức thực hiện các hoạt động trong những điều kiện chủ
quan và khách quan. Những hoạt động đặc trƣng của lối sống sinh viên thể
hiện ở phƣơng thức hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học; phƣơng thức
hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách ở sinh viên. Trong bối
cảnh toàn cầu hóa ảnh hƣởng đến mọi phƣơng diện của đời sống nhƣ hiện
nay, lối sống sinh viên đã bị ảnh hƣởng theo cả hai chiều hƣớng: tích cực và
tiêu cực. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề ảnh hƣởng của toàn cầu hóa
đến lối sống sinh viên một cách toàn diện để có cái nhìn đúng nhất về vấn đề
này.
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CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY ẢNH
HƢỞNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC CỦA
TOÀN CẦU HÓA ĐẾN LỐI SỐNG SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1 Thực trạng ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đ n lối sống sinh viên
Việt Nam hiện nay
2.1.1 Ảnh hưởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam.
Thứ nhất, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến phương thức học tập, nghiên
cứu khoa học của sinh viên Việt Nam
Sinh viên hiện nay sống và học tập trong điều kiện đất nƣớc hòa bình, độc
lập và đang trong giai đoạn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Sinh viên là lớp ngƣời có nhiệt huyết, sáng tạo trong học tập và lao động.
Điều này thể hiện trong quá trình phấn đấu, học tập vì ngày mai lập nghiệp
của sinh viên. Ở bất kỳ thời đại nào cũng vậy, học tập là hoạt động cơ bản của
sinh viên. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học và công nghệ và sự chiếm lĩnh của nền kinh tế tri thức, thì việc
không ngừng học tập, lao động sáng tạo là một nhu cầu hàng đầu của sinh
viên. Điều này đƣợc thể hiện rõ nét nhất trong nhiều cuộc thi sáng tạo và
nghiên cứu khoa học, số lƣợng sinh viên tham gia ngày càng đông. Bảng số
liệu sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong những năm học gần đây đã
minh chứng điều này.
Bảng 2.1: Số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa h c năm 2004 – 2005
Hội nghị Nghiên cứu khoa h c
Số hội nghị lớn
142

Số sinh viên
tham gia
79.157

Nghiên cứu khoa h c
Số đề tài
6.976

Số sinh viên
tham gia
27.168

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên 200- 2005
: Chỉ sự tăng so với năm học trƣớc
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Toàn cầu hóa thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng năng suất lao động làm cho
đời sống nhân dân đƣợc đảm bảo. Với điều kiện kinh tế tiến bộ, trong nhiều
năm qua nhà nƣớc đã chú trọng vào việc đổi mới và đầu tƣ phát triển giáo
dục, các nhà trƣờng đã quan tâm nhiều hơn tới việc nâng cao chất lƣợng học
tập của sinh viên, từng bƣớc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, đầu tƣ cơ sở vật
chất kỹ thuật, xây dựng giảng đƣờng, phòng thí nghiệm. Điều đó đã thúc đẩy
sinh viên tích cực và chủ động trong học tập, tham gia nghiên cứu khoa học
và đạt đƣợc nhiều thành tích. Số liệu tổng hợp về kết quả giải thƣởng “sinh
viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy số công
trình tham gia đoạt giải đã tăng rất nhanh. Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo
trao giải thƣởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cho 593 công trình do
1.124 sinh viên thực hiện.
Bảng 2.2: Số liệu tổng hợp k t quả giải thƣởng “Sinh viên nghiên cứu
khoa h c” của Bộ Giáo dục và Đào tạo
STT Năm Số công trình Giải
đoạt giải
nhất

Giải
nhì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26
44
62
66
75
54
56
46
52
63

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

167
246
296
375
427
447
476
478
511
593

15
15
20
18
19
16
15
16
14
14

Giải ba Giải
Số
khuy n trƣờng
khích
đƣợc
khen
thƣởng
36
90
17
69
118
27
90
124
24
96
195
29
97
236
30
75
302
31
76
329
7
80
336
20
82
363
25
98
419
21

Nguồn: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học,
học viện, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Trong môi trƣờng toàn cầu hóa, công nghệ thông tin phát triển, giao tiếp
mở rộng và thuận tiện, sinh viên Việt Nam trở nên năng động, tích cực trong
học tập.
Toàn cầu hóa mang lại môi trƣờng cạnh tranh và không ngừng thay đổi.
Trong cuộc cạnh tranh ấy những kẻ mạnh sẽ thắng, sẽ tồn tại và phát triển. Để
chuẩn bị cho tƣơng lai, để thích ứng với thị trƣờng lao động đòi hỏi chất
lƣợng cao, nhiều sinh viên đã lựa chọn học một lúc hai hay nhiều trƣờng đại
học, phấn đấu học thêm ngoại ngữ, tin học và các môn bổ trợ khác. Theo một
điều tra của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục cho thấy 70% sinh viên học
thêm ngoại ngữ, 30% sinh viên học thêm tin học và 25% sinh viên học thêm
các môn khác [26,tr23]. Sinh viên đã có ý thức từng bƣớc chủ động tham gia
góp phần đổi mới quá trình đào tạo, từ phƣơng pháp học thụ động chuyển dần
sang phƣơng pháp chủ động tiếp nhận, tổng hợp và phân tích thông tin theo
hệ thống, nhiều sinh viên đã tự giác học tập, tự nghiên cứu.
Toàn cầu hóa với sự bùng nổ thông tin tạo điều kiện cho sinh viên có cơ
hội đƣợc tiếp xúc với những tri thức hiện đại, đƣợc sử dụng các công nghệ
tiên tiến phục vụ cho quá trình học và nghiên cứu của mình, để từ đó cùng với
sự nỗ lực của bản thân đã đạt đƣợc nhiều thành tích cao trong học tập và
nghiên cứu
Đã có rất nhiều những gƣơng mặt sinh viên Việt Nam đƣợc vinh danh trên
bảng vàng của con đƣờng vƣơn tới tri thức. Trong đợt trao giải thƣởng và học
bổng KOVA lần thứ 9 (3-2-2012) đã có 10 giải cho các công trình nghiên cứu
khoa học của sinh viên và học bổng cho 42 sinh viên suất sắc trong 34 trƣờng
đại học trong cả nƣớc. Và cũng không có gì quá bất ngờ khi trong số 100 bạn
đạt giải sao Tháng Giêng năm 2013, có không ít bạn là “sinh viên 5 tốt” ở các
cấp trƣờng, cấp thành phố…
Nguyễn Bích Phƣơng (chuyên ngành tiếng Đức, trƣờng đại học Ngoại
ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã từng đạt hàng chục danh hiệu, từng làm
MC của nhiều chƣơng trình và hiện nay lại vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên
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5 tốt”. Phƣơng từng đoạt giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài:
“Thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, khoa sƣ phạm
tiếng Anh, trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)”. Cô còn là
chủ tịch câu lạc bộ tiếng Đức, Phƣơng tham gia Ban tổ chức cho chƣơng trình
“Tìm hiểu văn hóa nƣớc Đức”, “Tìm hiểu văn hóa nƣớc Áo” giữa các trƣờng
phổ thông và trƣờng đại học tiếng Đức trên địa bàn Hà Nội. Cô cũng nổi tiếng
ở trƣờng với vai trò MC của các chƣơng trình nhƣ: “Miss Ulis 2010”, “Kỷ
niệm 20 năm giảng tiếng Nhật”, giao lƣu văn nghệ “Vang mãi bài ca tuổi trẻ
thế hệ Hồ Chí Minh” tại trƣờng Sĩ quan lục quân I… Phƣơng đƣợc trao tặng
danh hiệu Đại sứ sinh viên năm học 2011 – 2012.
Nhiều cuộc thi tri thức số lƣợng sinh viên tham gia rất cao nhƣ giải
thƣởng “Nhà khoa học trẻ tƣơng lai”: sau 6 tháng phát động, có đến 21.000
bạn trẻ tham gia với 25.000 ý tƣởng (Báo tuổi trẻ ngày 16-10-2012). Trong
điều kiện đất nƣớc khó khăn, phần lớn sinh viên xuất thân từ gia đình nghèo
khó, nhiều sinh viên phải vừa đi học vừa đi làm nuôi sống bản thân. Những
hoạt động trên là rất đáng quý. Nó cho thấy ý thức vƣợt khó để học tập, ý thức
về tƣơng lai của sinh viên hiện nay. Và trên thực tế, họ đã đạt đƣợc những kết
quả rất đáng biểu dƣơng. Báo chí đã từng nhắc đến một cô bé bán khoai thi
đậu 3 trƣờng đại học, hay nhƣ Nguyễn Thành Trung – Trung “lang thang”thuộc diện trẻ vào đời sớm, học sinh của lớp học tình thƣơng thuộc “Dự án trẻ
lớn hội nhập” (hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh), đã thi đỗ vào Đại
học Sƣ phạm Kỹ thuật. Đã xuất hiện những tấm gƣơng xuất sắc trong học tập,
hứa hẹn những tài năng của tƣơng lai. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp của Văn Chí
Nam và Nguyễn Lƣu Thùy Ngân, hai sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đầu tiên
của bộ môn Công nghệ tri thức trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với điểm luận văn 10/10. Công trình “Một
cách tiếp cận để dịch chuyển chuyển đổi từ trong dịch máy Anh – Việt” của
Ngân, Nam và một sinh viên cùng khóa khác đƣợc các chuyên gia về dịch
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máy trên thế giới đánh giá cao và GS. Eduard Hovy – chủ tịch hội Dịch máy
quốc tế - mời sang Mỹ trình bày trƣớc hội nghị quốc tế về dịch máy.
Việc học tập của sinh viên không chỉ vì thu nhận tri thức thuần túy về mặt
học vấn mà đạt đến giá trị cao hơn nhiều, rộng hơn nhiều, và chính quá trình
toàn cầu hóa đã giúp cho sinh viên làm tốt đƣợc điều đó, giúp sinh viên trở
thành những ngƣời có tài và nhạy bén trƣớc thời cuộc.
Thứ hai, ảnh hưởng tích cực của toàn cầu hóa đến hoạt động rèn luyện
phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh viên.
Sự giao lƣu về kinh tế kéo theo sự giao lƣu về các lĩnh vực khác trong xã
hội, trong đó có giao lƣu, tiếp xúc về văn hóa, chính trị… Những ảnh hƣởng
tích cực mà toàn cầu hóa mang lại về mặt kinh tế là tiền đề, cơ sở cho sự tiến
bộ trong xã hội về các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều đó đã ảnh
hƣởng đến phẩm chất đạo đức của sinh viên theo chiều hƣớng tốt đẹp. Cụ thể
đƣợc thể hiện ở những mặt sau:
Một là, Lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc, bản lĩnh chính
trị của sinh viên đƣợc củng cố ngày càng vững vàng.
Thành công trong công cuộc cải cách kinh tế và những thành tựu đã đạt
đƣợc khiến cho đời sống của nhân dân đƣợc ổn định và ngày càng đƣợc nâng
cao. Chính thực tiễn này đã giúp cho sinh viên vững tin vào con đƣờng đi lên
chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ nhân dân ta lựa chọn. Và vì
vậy, lý tƣởng cách mạng đƣợc hình thành trong bản thân các sinh viên
Thanh niên, sinh viên nƣớc ta là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là
tƣơng lai của Tổ quốc. Trong những năm qua, nhìn chung sinh viên hăng hái
tham gia vào các phong trào cách mạng do Đảng và Đoàn đề ra. Trƣớc những
biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, cũng nhƣ những khó
khăn của đất nƣớc ta trong quá trình phát triển, đa số sinh viên ta đã biểu thị
niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ và tham gia tích cực, có
hiệu quả công cuộc đổi mới và thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất
nƣớc.
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Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên nói chung và sinh viên Việt Nam
nói riêng đã từng bƣớc trƣởng thành cùng toàn Đảng, toàn dân vƣợt qua biết
bao thử thách, đƣa sự nghiệp đổi mới đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng.
Kết quả điều tra về tình hình sinh viên trong những năm gần đây cho thấy tỷ
lệ sinh viên Việt Nam tin tƣởng và ủng hộ thực hiện công cuộc đổi mới đất
nƣớc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngày càng tăng: năm 1990: 71%;
năm 1998: 83,6%; năm 1999: 92,9%. Đây là yếu tố quan trọng để góp phần
đƣa đất nƣớc từng bƣớc đi lên thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo thế
và lực mới để bƣớc vào thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa.
Sinh viên đã tích cực phấn đấu với tinh thần năng động, tự lực, tự cƣờng, tự
vƣơn lên lập thân lập nghiệp không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, góp phần
hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh.
Hầu hết các sinh viên hôm nay đều có lòng yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã
hội, có niềm tin vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới do Đảng đề xƣớng và lãnh
đạo. Điều này thể hiện ở phong trào phấn đấu vƣơn lên Đảng ở sinh viên ngày
càng cao, nhất là từ năm 1998, sau khi có chỉ thị 34-CT/TƢ của Bộ Chính trị
về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể
quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong các trường học”. Theo Bộ
Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm 2998 – 2002 tại 120 trƣờng đại học và cao
đẳng đã kết nạp đƣợc 4266 sinh viên vào Đảng (chiếm 0,98% số đảng viên
mới kết nạp)
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Bảng 2.3: Số sinh viên đƣợc k t nạp Đảng
(Tổng hợp số liệu từ 120 trƣờng đại học và cao đẳng trong cả nƣớc)
Năm

1998

1999

2000

2001

2002

Tổng cộng
1998 – 2002

Đại học

482

574

753

837

852

3498

Cao đẳng

56

107

178

232

19

768

Tổng số

538

681

931

1069

1047

4266

Trong giai đoạn hiện nay, mẫu ngƣời lý tƣởng đƣợc thanh niên, sinh viên
xác định phù hợp với yêu cầu và điều kiện mới của sự phát triển đất nƣớc và
thời đại. Nếu nhƣ trong chiến tranh cứu nƣớc, mẫu ngƣời lý tƣởng của thanh
niên, sinh viên là “anh bộ đội cụ Hồ”, trong thời kỳ bao cấp mẫu hình lý
tƣởng có phần chung chung trừu tƣợng (nhƣ làm chủ tập thể, có tƣ tƣởng
đúng và tình cảm đẹp… ), thì hiện nay mẫu ngƣời lý tƣởng của sinh viên cụ
thể hơn, thiết thực hơn và sinh động hơn. Đó là những con ngƣời có trí tuệ,
giỏi chuyên môn, thạo việc, năng động, sáng tạo; có khả năng thích ứng cao
với hoàn cảnh mới, có bản lĩnh, trung thực, giữ đƣợc chữ tín với mọi ngƣời,
biết tiết kiệm và quý trọng thời gian, quan tâm đến năng suất và chất lƣợng
hiệu quả; có chí tiến thủ, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại; có ý thức
hợp tác, tôn trọng kỷ cƣơng pháp luật và có ý thức kỷ luật. Các đặc trƣng này
vừa là biểu hiện cụ thể, vừa là tiền đề trong việc định hƣớng giá trị để thanh
niên, sinh viên chủ động bƣớc vào cuộc sống. Trong quá trình hoàn thiện
nhân cách của mình, sinh viên góp phần tích cực thực hiện lý tƣởng độc lập
dân tộc, dân chủ, dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Khi đời sống vật chất đƣợc cải thiện thì
định hƣớng giá trị của sinh viên có xu hƣớng tăng ở các giá trị xã hội tinh
thần. Vốn hành trang các sinh viên tự chuẩn bị để bƣớc vào thế kỷ mới, cuộc
sống mới đƣợc sinh viên xác định rất rõ ràng: 88,2% cho rằng cần có sức
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khỏe tốt, 76,4% cho rằng có nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, 73,6% cho
rằng cần có ý chí nghị lực tốt, 68,9% cho rằng cần có niềm tin đối với mọi
ngƣời và 59,9% cần có hiểu biết rộng về xã hội. Đây chính là cơ sở để từng
bƣớc hình thành nhân cách độc lập, tinh thần tự lực cánh sinh trong sinh viên,
chống lại tâm lý bao cấp, ỷ lại khá nặng nề trong sinh viên trƣớc đây.
Hai là, Toàn cầu hóa thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc, tạo
điều kiện cho sinh viên học hỏi, tiếp thu nhiều điều tốt đẹp của các nền văn
hóa trên thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa nƣớc nhà.
Trong quá trình giao lƣu và hội nhập, sinh viên Việt Nam đã tiếp thu lối
sống mở, năng động và tích cực, dần dần loại bỏ lối sống thụ động, trì trệ ở
những giai đoạn trƣớc.
Biểu hiện đầu tiên của sự năng động trong lối sống sinh viên chính là việc
họ đã biết chủ động trong chính cuộc sống của bản thân, không còn thái độ
dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại vào gia đình nữa. Rất nhiều, có thể nói là đa số sinh
viên đã biết đi làm thêm để chủ động nguồn tài chính cho việc học và sinh
hoạt của mình. Làm thêm là hoạt động mới xuất hiện trong đời sống sinh viên
khi bƣớc sang thời đại toàn cầu hóa. Khi chúng ta xem xét nội dung và
phƣơng thức làm thêm của sinh viên sẽ thấy là rất đa dạng. Theo các phân
tích của các nhà nghiên cứu cho thấy, đa số việc làm thêm của các sinh viên là
làm gia sƣ, các nghề khác nhƣ phục vụ, tiếp thị, làm việc trong các cơ sở sản
xuất… có tỉ lệ rất thấp. Nhƣ vậy sinh viên đã biết lựa chọn công việc phù hợp
đối với họ, công việc này không đòi hỏi nhiều thời gian, không ảnh hƣởng
đến công việc học trên lớp của họ. Mục đích làm thêm của sinh viên đã thể
hiện những nét đặc trƣng của sinh viên, giải quyết nhiều khó khăn về kinh tế
để có điều kiện học tập và tích lũy kinh nghiệm sống nhằm thích ứng với thị
trƣờng lao động sau khi tốt nghiệp. Trong số những sinh viên đi làm cho thấy
xu hƣớng vận dụng nhiều kiến thức đã học và tích lũy kinh nghiệm ngày càng
tăng. Đây là nét mới, biểu hiện lối sống năng động tích cực của sinh viên
trong giai đoạn toàn cầu hóa.
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Sự năng động của sinh viên còn đƣợc thể hiện ở việc tham gia tích cực
các hoạt động xã hội nhƣ y tế, từ thiện… Ngoài giờ học, những sinh viên –
tuyên truyền hiến máu nhân đạo lại ngƣợc xuôi đi lại mang những kiến thức
về hiến máu đến mọi ngƣời, mọi nhà… Bằng sự năng động, sinh viên luôn tự
cập nhật thông tin, kiến thức, làm mới mình, phù hợp với sự thay đổi và phát
triển của xã hội. Nhƣ vậy, năng động và sáng tạo là những ƣu điểm nổi bật
của sinh viên Việt Nam thời đại mới. Sinh viên năng động, tham gia nhiệt tình
các hoạt động chung của xã hội. Điển hình là sinh viên tham gia tình nguyện
nhƣ: mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi… Thanh niên là hoạt động xung kích đi
đầu trong các hoạt động xã hội, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh
niên”. Thế hệ trẻ ngày nay bên cạnh sự hƣởng thụ cuộc sống sung túc no đủ,
vẫn luôn nhận thức đƣợc đồng bào ta vẫn còn nhiều khó khăn vất vả. Những
màu áo xanh tình nguyện, vai mang ba lô tìm về những miền quê xa xôi, hẻo
lánh, góp sức mình xua tan đi cái khó khăn vất vả của đồng bào.
Sinh viên ngày nay tham gia tích cực các phong trào xã hội lành mạnh,
thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, nhiệt tình với các hoạt động từ
thiện, tƣơng thân tƣơng ái, thể hiện tiêu biểu qua việc tham gia các phong trào
tình nguyện, đặc biệt là chiến dịch thanh niên, sinh viên, học sinh tình nguyện
mùa hè do Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực
hiện trong những năm gần đây bắt đầu từ năm 1994.Ở nhiều nơi, sinh viên đã
tích cực tham gia chăm sóc, làm đẹp cảnh quan môi trƣờng và khu vực xung
quanh nơi mình sống. Đặc biệt là hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp”
và “Tuổi trẻ giữ nƣớc” đƣợc triển khai có hiệu quả với sự hƣởng ứng và tham
gia tự giác của đông đảo sinh viên. Số liệu dƣới đây minh chứng sự tham gia
ngày càng đông đảo của sinh viên vào các phong trào tình nguyện.
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Bảng 2.4: Số lƣợng sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện hè

Năm

1999

Số sinh 197.926
viên
tham gia

2000

2001

2002

283.751 595.283 748.950

2003

2004

1.126.873

1.360.075

Nguồn: Báo cáo tổng kết Chiến dịch sinh viên tình nguyện – hè
Trong các năm qua, kể từ năm 2003 đến 2011, sinh viên tại Hà Nội nói
riêng và sinh viên trong cả nƣớc nói chung, đã tham gia các phong trào “mùa
hè xanh tình nguyện” và thu đƣợc nhiều kết quả. Chỉ tính trong năm 2010, với
chiến dịch này, đội sinh viên tình nguyện Đại học Điện Lực đã phối hợp với
tỉnh đoàn Sơn La, Huyện Đoàn Mƣờng La – tỉnh Sơn La tiến hành thực hiện
chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện 2010 tại huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La,
cụ thể là tại xã Ngọc Chiến. Đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, bảo dƣỡng, sửa
chữa và thay thế các thiết bị điện trong nhà; tuyên truyền và sử dụng điện tiết
kiệm, an toàn cho hơn 1000 hộ gia đình nghèo và chính sách của các bản tái
định cƣ 1, tái định cƣ 2, Phiêng Ái, Lộng Căn; tặng quà cho 10 hộ gia đình
chính sách; phối hợp tình nguyện với các đơn vị bạn nhƣ: Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Mƣờng La, Trung tâm y tế huyện Mƣờng La –
tỉnh Sơn La. Phong trào hƣởng ứng tết trồng cây (2011) trồng gần 50.000 cây
xanh, đồng thời đảm nhận các công trình thanh niên tình nguyện nhƣ “Vƣờn
cây thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Con đƣờng thanh niên”… góp phần
làm cho thành phố xanh, sạch, đẹp. Chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi” đã tƣ
vấn và hỗ trợ thông tin cho 800.000 lƣợt thí sinh và ngƣời nhà; giới thiệu
222.131 chỗ ở giá rẻ, 35.404 chỗ ở miễn phí, phát hơn 400.000 bản đồ và gần
200.000 cuốn cẩm nang giúp đỡ thí sinh.
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Phong trào thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng trở thành một phong
trào chính trị - xã hội thực tiễn rộng lớn của thanh niên sinh viên với nhiều
nội dung thiết thực, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Cho đến năm
2010, đoàn viên thanh niên cả nƣớc đã thực hiện đƣợc 287 dự án làng thanh
niên lập nghiệp với hơn 1.000 hộ gia đình trẻ định cƣ; xây mới và nâng cấp
11.231 cây cầu, 1.937 km đƣờng giao thông nông thôn với trên 1,3 triệu ngày
công lao động, qua đó làm lợi gần 30 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Trung
ƣơng Đoàn vẫn tiếp tục triển khai đa dạng các phƣơng thức tình nguyện phù
hợp với từng đối tƣợng, chú trọng vào chiều sâu phong trào, kết hợp giữa hoạt
động tình nguyện trong nƣớc và quốc tế…
Hƣởng ứng cuộc vận động “học tập và làm việc theo tấm gƣơng đạo đức
Hồ Chí Minh” sinh viên đã thể hiện tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, giúp đỡ
nhau khi hoạn nạn. Trƣớc tình hình sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và tình hình
bão lũ ở các tỉnh miền Trung, hàng ngàn sinh viên đã tham gia giúp đỡ các địa
phƣơng để dân cƣ ở đó nhanh chóng ổn định sinh hoạt.
Hay có thể nhắc đến cuộc vận động hiến máu nhân đạo đã đƣợc tổ chức
thành công trong thời gian qua, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các
bạn sinh viên. Cho đến nay đã có hơn 6000 đơn vị máu đã đƣợc hiến tặng với
hơn 9000 sinh viên tình nguyện tham gia.
Sinh viên ngày nay dám nghĩ, dám làm, dám chịu thử thách. Các ý tƣởng
độc đáo không chỉ nằm trong suy nghĩ mà luôn đƣợc thử nghiệm trong thực
tế. Có thể thành công hay thất bại, song họ không hề chùn bƣớc. Sinh viên các
trƣờng tham gia vào các sân chơi lớn trong và ngoài nƣớc, đạt đƣợc nhiều
thành tích cao nhƣ: sáng tạo Robocom Châu Á Thái Bình Dƣơng, lập trình
viên Châu Á… Cũng có những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trƣờng mà đã
dám lập công ty để tự mình thử thách làm giàu. Mỗi lần thất bại làm cho họ tự
tin hơn và có thêm những kinh nghiệm. Táo bạo nhƣng không liều lĩnh, trƣớc
khi thực hiện một việc gì, họ luôn tính toán, xem xét vấn đề một cách thận
trọng. Khi cảm thấy mình đã đủ mọi điều kiện cần thiết, họ mới bắt tay vào
59

thực hiện. Một điều quan trọng đáng nói là dù có rủi ro thất bại thì họ vẫn sẵn
sàng chấp nhận nhƣ một chuyện đƣơng nhiên – tức là thất bại đó cũng đã nằm
trong kế hoạch. Họ dám đƣơng đầu và thừa nhận để vƣợt qua nó, không chịu
bị gục ngã.
Toàn cầu hóa với sự xâm nhập của văn hóa phƣơng Tây đã thúc đẩy cái
tôi cá nhân, đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi con ngƣời, nhất là trong đội
ngũ sinh viên. Nó buộc ngƣời ta phải khắc phục tƣ duy chủ quan cảm tính.
Mục đích động cơ phải trên cơ sở hiện thực và phải đi đôi với những biện
pháp, những phƣơng tiện hữu hiệu để hiện thực hóa trên thực tế. Ngoài ra, nó
còn khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo trong mỗi sinh viên.
Ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đối với sinh viên còn đƣợc thể hiện ra ở
phƣơng diện hành vi ứng xử, giao tiếp của sinh viên. Ngày nay, sinh viên luôn
thể hiện mình là ngƣời hiểu biết, hiểu biết trong kiến thức, trong văn hóa và
trong cả cách ăn mặc, giao tiếp. Trang phục với sinh viên ngày nay đã có
nhiều sự lựa chọn, và từ nhiều sự lựa chọn họ đã chọn cho mình đƣợc những
phong cách hợp với bản thân, làm tăng lên sự tự tin trong các mối quan hệ,
trong mọi môi trƣờng. Hầu hết các sinh viên đều đã cởi mở trong các mối
quan hệ với gia đình, thầy cô và bạn bè. Không thể phủ nhận một điều truyền
thống “uống nƣớc nhớ nguồn”, “tôn sƣ trọng đạo”… đƣợc các bạn trẻ thực
hiện một cách rộng rãi và coi đó là niềm tự hào trong quá trình hội nhập ngày
hôm nay.
Toàn cầu hóa với nền kinh tế mở, với sự giao thoa giữa các nền văn hóa
đã tạo nhiều cơ hội cho giới trẻ, đặc biệt là sinh viên trên con đƣờng học tập
và khẳng định bản thân. Những ảnh hưởng tích cực đó xuất phát từ những
nguyên nhân sau:
Thứ nhất, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong quá trình
hội nhập
Đại hội VI mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nƣớc, Đảng ta đã hoàn toàn
đúng đắn khi đƣa ra những chủ trƣơng tranh thủ những điều kiện thuận lợi về
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hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật, tham gia ngày càng rộng rãi vào việc
phân công và hợp tác quốc tế trong “Hội đồng tƣơng trợ và mở rộng kinh tế
với các nƣớc khác”. Tiếp tục mở cửa hội nhập và phát triển kinh tế qua các kỳ
đại hội, Đảng và nhân dân ta đã thu đƣợc nhiều thành công trên con đƣờng
hội nhập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gia
tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ của đất nƣớc, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội,
cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi
mới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.
Trong quá trình hội nhập, Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là một vấn
đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nƣớc., là biểu hiện sự
phát triển của mỗi nƣớc. Vì vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nƣớc
luôn trú trọng đến việc đầu tƣ và phát triển giáo dục.
Bắt đầu từ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng(1979) đã ra quyết
định số 14 – NQ/TƢ về cải cách giáo dục với tƣ tƣởng: xem giáo dục là bộ
phận quan trọng của cuộc cách mạng tƣ tƣởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và
giáo dục thế hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trƣởng thành; thực hiện tốt nguyên lý học đi
đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trƣờng gắn liền với
xã hội.
Nghị quyết Đại hội VI xác định: Giáo dục nhằm mục tiêu hình thành và
phát triển toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ
lao động có kỹ thuật đồng bộ về ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công
lao động xã hội.
Đến Nghị quyết Đại hội VII nêu rõ: mục tiêu giáo dục và đào tạo nhằm
nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, hình thành đội ngũ
lao động có tri thức và có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động
và sáng tạo, có đạo đức cách mạng,tinh thần yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội.
Nhà trƣờng đào tạo thế hệ trẻ theo hƣớng toàn diện và có năng lực chuyên
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môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần.
Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng năm, nhiệm kỳ VIII của Đảng, về giáo
dục và đào tạo, nhấn mạnh với những nội dung chủ yếu: cùng với khoa học và
công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài. Coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô,
nâng cao chất lƣợng và phát huy hiệu quả.
Tại Đại hội IX, về vấn đề giáo dục và đào tạo, đã thông qua Nghị quyết
nêu rõ: Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung,
phƣơng pháp dạy và học, hệ thống trƣờng lớp và hệ thống giáo dục; thực hiện
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
Đại hội X, Đảng chủ trƣơng: đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao.
Sự lãnh đạo của Đảng và nhà nƣớc còn thể hiện ở việc đầu tƣ cho phát
triển giáo dục. Trong vòng 12 năm qua (1998-2010), nhà nƣớc tăng dần đầu
tƣ cho giáo dục – đào tạo từ mức hơn 13% lên 20% tổng chi ngân sách nhà
nƣớc. Với tỷ lệ chi ngân sách giáo dục nhƣ trên, Việt Nam thuộc nhóm nƣớc
có tỷ lệ chi cho giáo dục cao trên thế giới [78].
Thứ hai, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên
đã tích cực chủ động các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập,
sinh hoạt và rèn luyện đạo đức.
Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, tạo môi
trƣờng để thanh niên, sinh viên rèn luyện phấn đấu và trƣởng thành, trong giai
đoạn hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên
Việt Nam đã tăng cƣờng định hƣớng và giáo dục lối sống và đạo đức cho sinh
viên thông qua nhiều hoạt động: Đoàn và Hội đã phối hợp tổ chức nhiều
phong trào thi đua học tập tốt trong sinh viên nhƣ: tổ chức các hội nghị trao
đổi phƣơng pháp học tập, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, phát động
phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phát động nhiều cuộc thi đua
62

gắn với những sự kiện quan trọng của đất nƣớc nhƣ phát động cuộc thi “Tìm
hiểu 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “60 năm về nhà nƣớc
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt
Nam…
Sự kết hợp những phƣơng tiện thông tin hiện đại do toàn cầu hóa đƣa lại
với sự phát triển của phong trào sinh viên và sự đổi mới nội dung, phƣơng
thức hoạt động, uy tín của Đoàn, Hội trong xã hội đối với sinh viên đã đƣợc
củng cố vững chắc hơn. Khả năng thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, sinh
viên vào các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ngày càng lớn. Đó
chính là nhân tố định hƣớng cho ảnh hƣởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối
sống sinh viên.
Thứ ba, công tác giảng dạy các môn khoa học Mac – Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.
Mỗi một môn khoa học giảng dạy trong các trƣờng cao đẳng và đại học
đều có vai trò của mình trong sự phát triển nhân cách và đạo đức sinh viên.
Nhƣng riêng các môn khoa học C.Mác – Lênin có vai trò quan trọng trong
việc giáo dục đạo đức sinh viên, làm cho sinh viên có bản lĩnh chính trị vững
vàng, tự lập tự chủ, năng động và sáng tạo bƣớc vào cuộc sống, giải đáp và
giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa.
Giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong các
trƣờng đại học và cao đẳng là trang bị cho sinh viên hệ thống những quan
điểm lý luận khoa học về xã hội, về con ngƣời, về những quy luật vận động,
phát triển tất yếu của tự nhiên, xã hội nói chung và quy luật vận động của lịch
sử dân tộc Việt Nam nói riêng. Từ đó giúp cho sinh viên hình thành đƣợc thế
giới quan và phƣơng pháp luận khoa học, có lập trƣờng chính trị đúng đắn, có
ý chí quyết tâm học tập, phấn đấu vƣơn lên chiếm lĩnh tri thức khoa học, rèn
luyện đạo đức, nhân cách để có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng
đất nƣớc sau này.. Một khi sinh viên có lập trƣờng chính trị đúng đắn, có
quyết tâm học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, họ sẽ tận dụng đƣợc nhân tố
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tích cực của toàn cầu hóa và tránh đƣợc những tác động tiêu cực của toàn cầu
hóa. Họ sẽ có khả năng chủ động giải quyết những khó khăn trong công tác
thực tế sau này, biết giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu
của dân tộc.
Nhƣ vậy, việc giảng dạy các môn lý luận khoa học Mac – Lênin, tƣ tƣởng
Hồ Chí Minh trong các trƣờng cao đẳng, đại học đã góp một phần không nhỏ
trong việc giúp sinh viên có đƣợc nhận thức đúng đắn, lành mạnh để tiếp thu
những tinh hoa của văn hóa truyền thống của dân tộc cũng nhƣ của nhân loại.
2.1.2 Ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt
Nam hiện nay
Thứ nhất, ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến phương thức học tập,
nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Do những tiện ích sẵn có mà công nghệ thời hiện đại mang lại nhƣ điện
thoại di động thông minh, internet, máy vi tính... nên một bộ phận sinh viên
đã xuất hiện thái độ thụ động, lƣời suy nghĩ, ngại khó ngại khổ. Hội nghị mở
rộng Ban chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khóa VII
đã báo cáo chuyên đề “Thực trạng lối sống và một số định hƣớng lối sống
trong sinh viên hiện nay”. Hội nghị tập trung nhấn mạnh tới hai vấn đề đƣợc
quan tâm hiện nay là hoạt động học tập và quan hệ xã hội của sinh viên. Kết
quả một số nghiên cứu cho thấy số lƣợng sinh viên có học lực trung bình và
yếu trong cả nƣớc vẫn ở mức cao, thái độ và động cơ học tập chƣa rõ ràng;
nhiều sinh viên có biểu hiện lệch lạc về đạo đức, thiếu lành mạnh trong lối
sống…
Một nghiên cứu của tác giả Đặng Cảnh Khanh, trƣờng Đại học Sƣ phạm
Hà Nội cũng cho thấy những “mảng tối” trong phong cách học của sinh viên.
Theo đó, hơn 50% sinh viên không hứng thú học tập; có đến 36,1% biểu lộ
phong cách học thụ động; có 22,9 % sinh viên chỉ thích giáo viên giảng cho
mình nghe hơn là chủ động hỏi, nêu thắc mắc; hơn 50% sinh viên đƣợc khảo
sát không thật tự tin vào năng lực/ khả năng của mình; hơn 40% cho rằng
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mình không có năng lực tự học; gần 70% sinh viên cho rằng mình không có
năng lực tự nghiên cứu; gần 55% sinh viên đƣợc hỏi cho rằng mình không
thực sự hứng thú học tập [ 39, tr.35].
Trong hoạt động học tập, sinh viên thể hiện tính kỷ luật của mình thông
qua một số biểu hiện nhƣ: đi học đầy đủ, đi học đúng giờ, nghiêm túc trong
thi cử… thực hiện theo đúng quy định của nhà trƣờng. Việc đảm bảo các
chuẩn mực trong hoạt động học tập là những biểu hiện về mặt hành vi thể
hiện lối sống kỷ cƣơng, nề nếp của sinh viên qua hoạt động học tập. Nhƣng
trên thực tế vẫn có thể quan sát thấy những biểu hiện lệch chuẩn của sinh viên
nhƣ: nghỉ học không phép, đi học muộn, học theo thời vụ, quay cóp trong thi
cử… Có nghiên cứu khi khảo sát các hiện tƣợng trên cho thấy tình trạng trên
là phổ biến.
Bảng 2.5: Bảng đánh giá của sinh viên về một số biểu hiện lệch chuẩn
trong h c tập

STT Các biểu hiện

Trung bình (%)

1

Nghỉ học không xin phép

3.31

2

Bỏ giờ tùy tiện

2.88

3

Đi học muộn

2.83

4

Học đối phó

2.66

5

Học theo thời vụ

2.64

6

Quay cóp trong thi cử

2.28

7

Nghỉ học cầm chừng

2.19

8

“chạy chọt” trong học tập và thi cử

1.39
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Hiện tƣợng “chạy điểm”, “xin điểm”, “mua điểm” còn khá phổ biến. Khi
đƣợc hỏi, khá nhiều sinh viên cho đó là hiện tƣợng bình thƣờng trong xã hội
này khi mà có tiền là sẽ giải quyết đƣợc tất cả.
Những hiện tƣợng tiêu cực trong học tập của lối sống sinh viên trên chỉ là
một phần rất nhỏ nhƣng nó đã phản ánh đƣợc phần nào lối sống của sinh viên
hiện nay. Dƣới ảnh hƣởng của toàn cầu hóa đã làm nảy sinh tƣ tƣởng thực
dụng, tƣ tƣởng giải quyết công việc bằng tiền, với ý nghĩ tiền có thể giải
quyết đƣợc tất cả mọi chuyện thực sự đã trở thành một vấn đề nhức nhối của
toàn xã hội cần đƣợc quan tâm và tìm cách giải quyết, đặc biệt cần quan tâm
hơn nữa đến thế hệ sinh viên hiện nay. Những biểu hiện lệch chuẩn trong học
tập của sinh viên tuy không quá trầm trọng nhƣng rất đáng quan tâm về mặt
lối sống. Những khuyết điểm mà họ mắc phải là những điều đã đƣợc học tập,
đƣợc nhắc nhở, biết thế nào là đúng sai những vì thiếu nếp sống nghiêm túc
nên vẫn vi phạm kỷ cƣơng, quy chế học tập. Trong điều kiện toàn cầu hóa,
những phƣơng tiện kỹ thuật phục vụ cho vui chơi, giải trí và học tập rất phong
phú, đa dạng, vừa hấp dẫn, vừa dễ khai thác. Nhƣng nếu không biết cách khai
thác, sử dụng một cách bừa bãi, chẳng hạn chơi game online quá mức sẽ ảnh
hƣởng xấu không những đến thời gian học tập mà còn cả tâm lý, tình cảm, tác
phong sinh hoạt của sinh viên. Những tài liệu học tập trên mạng internet rất
nhiều, nhƣng nếu không biết tham khảo, học hỏi để tích lũy tri thức cho bản
thân và tiếp tục sáng tạo mà lại biến kho tƣ liệu đó thành “phao cứu hộ” đối
phó với các kỳ thi hoặc các bài tập của các môn học, thì điều đó không giúp gì
cho sinh viên phát triển năng lực tƣ duy, sáng tạo mà làm cho sinh viên lƣời
biếng thêm, ngại đọc sách, ngại suy nghĩ, tạo nên một lối sống ỉ lại, dựa dẫm.
Điều đó rất không tốt cho cuộc sống sau này của sinh viên sau khi ra trƣờng
tìm việc làm… Nhƣ vậy lối sống có kỷ cƣơng, nề nếp trong học tập ở trong
nhà trƣờng, đối với sinh viên cần có những biện pháp cụ thể nhằm sớm hình
thành và phát triển, trở thành những phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu
của xã hội hiện đại.
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Thứ hai, ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến hoạt động rèn luyện
phẩm chất đạo đức, nhân cách của sinh viên.
Toàn cầu hóa một mặt tạo cơ hội giao lƣu học hỏi cho nhân dân ta, đặc
biệt là cho thế hệ sinh viên hiện nay, mặt khác cũng tạo ra cơ hội cho các thế
lực thù địch với nhân dân ta có điều kiện hoạt động chống phá Đảng và nhân
dân. Một trong những âm mƣu chống phá ấy chính là âm mƣu “diễn biến hòa
bình”, mà đối tƣợng trực tiếp và chủ yếu nhất của âm mƣu này chính là sinh
viên.
“Diễn biến hòa bình” là chiến lƣợc cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các
thế lực phản động, đứng đầu là Mĩ nhằm lật đổ chế độ chính trị xã hội của các
nƣớc tiến bộ trƣớc hết là các nƣớc xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu
bằng các biện pháp phi quân sự.
Sinh viên là những ngƣời trẻ tuổi, vì vậy việc nhận thức các vấn đề chính
trị - xã hội còn hạn chế nên họ thƣờng thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm,
thích tự do, không muốn trong khuôn khổ.. Mặt khác, họ rất nhanh nhạy,
thông thạo và ham học hỏi trong việc tiếp thu khoa học công nghệ. Tuy nhiên,
họ lại rất nhạy cảm trƣớc vấn đề chính trị - xã hội.
Hiện nay đại đa số sinh viên Việt Nam có lòng yêu nƣớc, lòng tự hào dân
tộc, có nhận thức chính trị tốt, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận
sinh viên có nhận thức chính trị kém, xa rời đạo đức, lý tƣởng cách mạng, coi
trọng giá trị vật chất hơn tinh thần… Một số sinh viên có biểu hiện sa sút về
đạo đức nghiêm trọng, các vi phạm đạo đức trong sinh viên ngày càng tăng.
Cùng với đó, là một bộ phận không nhỏ sinh viên ít quan tâm về tình hình
chính trị, tình hình đất nƣớc và khu vực, làm ngơ trƣớc những biến động của
đất nƣớc. Mặt khác, do tâm lý ngại học tập chính trị, học tập các văn kiện của
Đảng và Nhà nƣớc cho nên nhận thức chính trị của họ còn hạn hẹp, ý thức
cảnh giác cách mạng trƣớc những âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch
còn thấp.
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Nằm trong chiến lƣợc “diễn biến hòa bình”, âm mƣu của các thế lực thù
địch đối với sinh viên đó là: Tác động chuyển hóa về tƣ tƣởng đối với sinh
viên, đƣa sinh viên vào các hoạt động chống đối, biểu tình, tham gia các tổ
chức phản động. Họ sử dụng số sinh viên này nhƣ lực lƣợng châm ngòi cho
cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lƣợng đối lập về chính trị,
dần dần thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mƣu đồ của thế lực thù địch là xây dựng lực lƣợng dân chủ ở trong giới
trẻ, nhất là sinh viên. Họ xác định số sinh viên này với các lực lƣợng khiếu
kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lƣợng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt
Nam.
Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dƣợt cho
âm mƣu ý đồ này bằng cách lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc
để kiêu gọi sinh viên, thử phản ứng của sinh viên trƣớc các vấn đề nhạy cảm
về chính trị - xã hội. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lƣu vong Việt Tân
thời gian qua đã tăng cƣờng phát triển cơ sở vào sinh viên, tăng cƣờng hoạt
động tác động, chuyển hóa, lôi kéo sinh viên vào các hoạt động chống phá.
Điển hình trong thời gian vừa qua, một số sinh viên Việt Nam có biểu
hiện chống đối, đi ngƣợc lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc. Điển hình nhƣ
những cái tên: Nguyễn Phƣơng Uyên, Đình Nguyên Kha, Nguyến Tiến
Trung… đã tiến hành các hoạt động chống phá quan trọng. Hơn ai hết, chúng
ta hiểu đƣợc bản chất của những con rận chủ này là vì tiền, lợi dụng nhận
thức non kém của quần chúng thanh niên, sinh viên để rồi thực hiện các hoạt
động làm cho cả xã hội lên án, đào thải. Vì vậy sinh viên Việt Nam cần cảnh
giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nƣớc… để xứng đáng
là lực lƣợng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
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Một ảnh hƣởng tiêu cực khác mà toàn cầu hóa mang lại cho sinh viên Việt
Nam đó là: sự ảnh hƣởng của lối sống phƣơng Tây khiến cho nhiều sinh viên
nảy sinh và đi theo lối sống lệch chuẩn, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp.
Lối sống theo kiểu phƣơng Tây đã đề cao cái tôi, giúp sinh viên trở nên
năng động hơn, có ý chí vƣơn lên và thể hiện khát vọng tuổi trẻ. Nhƣng cũng
đã có không ít sinh viên đẩy cái tôi đó lên quá cao trở thành chủ nghĩa cá
nhân, lao vào con đƣờng sống thực dụng, hƣởng thụ, coi lợi ích cá nhân trên
lợi ích cộng đồng, coi tự do cá nhân trên chuẩn mực chung của xã hội.
Tuổi trẻ muôn đời vẫn là tuổi trẻ của ƣớc mơ, của hy vọng, thế nhƣng
ngày nay tuổi trẻ, trong đó có sinh viên, lại đang hƣớng nhiều về lối sống thực
dụng và hƣởng thụ, “tiêu dùng điên loạn và xa hoa” [69,tr.7]. Họ nhiệt tình,
hăm hở chăm sóc cho vẻ bề ngoài và chỉ chú tâm đến ăn chơi. Thú “ăn chơi
bất cần thân thể” là một lối sống khá phổ biến hiện nay trong giới sinh viên.
Câu thành ngữ “ngồi xế hộp – nộp thuế bar – ca di động” đã trở thành tiêu
chuẩn sống lý tƣởng của nhiều bạn sinh viên thời nay. Cuộc sống toàn là
hƣởng thụ mà không thấy một lý tƣởng dấn thân nào cả. “Giới trẻ đang trên
đà trở nên ngày càng yêu chuộng lối sống vật chất phóng đãng giống nhƣ giới
trẻ ở phƣơng Tây”[79]. Họ thực dụng đến nỗi mà mỗi khi gặp khó khăn trong
cuộc sống, trong việc học tập, họ lại nản chí, buông xuôi, tìm cách giải quyết
vấn đề bằng ma túy, tình dục, băng đảng hay cái chết… Và đó là nguyên nhân
mà tình trạng phạm tội trong sinh viên ngày càng gia tăng. Điều đó đƣợc thể
hiện ở bảng số liệu sau:
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Bảng 2.6
Năm học

19981999
(132*)
19992000
(142*)
20002001
(145*)
20012002
(144*)

Phạm tội
hình sự

Buộc thôi học

Đình chỉ học tập

Tệ
Vi
Ma nạn xã phạm
túy
hội
quy chế

Phạm
pháp

Cảnh
cáo

Tệ
Vi
Vi phạm
Ma nạn xã phạm quy chế
túy
hội
quy chế

Khiển
trách

Vi phạm
quy chế

Phạt
tù

Tạm
giam

Phạm
pháp

7

12

34

29

13

584

10

84

21

377

2078

2058

8

13

47

19

14

687

10

60

11

446

1970

1965

3

23

20

8

9

614

16

32

16

388

1842

2246

11

29

25

16

20

648

11

45

14

430

1566

1639

*. Số trƣờng gửi số liệu thống kê trong năm học.
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo,2003
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Cùng với lối sống thực dụng, những sinh viên thiếu lý tƣởng sống ngày
nay còn lao vào lối sống buông thả, sống thử. Chủ nghĩa thực dụng và tình
dục đƣợc phần đông sinh viên ngày nay đề cao trong nếp nghĩ và tôn thờ
trong cách sống. Với châm ngôn “Lƣớt cùng tia chớp, bƣớc theo thời đại” , họ
yêu vội, sống cuồng, tranh đua chạy theo những phong cách kỳ dị trong cách
sống. Rất nhiều những bạn trẻ đã chạy theo mốt sống thử để “mốt” đó giờ đã
trở thành một trào lƣu thịnh hành. Nhiều sinh viên ngày nay quan niệm tình
yêu thật đơn giản, hợp thì đến, hợp thì “thử” cho biết, không hợp thì thay nhƣ
thay một cái áo. Một bộ phận sinh viên hiện nay đang đánh đồng tình yêu với
tình dục. Nhiều ngƣời trong số họ quan hệ tình dục với ngƣời yêu mình khi
mà thậm chí còn không nắm rõ quá khứ của nhau. Tiền sử những bệnh lây
qua đƣờng tình dục của đối phƣơng lại càng mù mịt. Học thức cao nhƣng
không ít sinh viên thiếu nghiêm trọng về những kiến thức sinh sản giới tính.
Hậu quả là tình trạng nạo hút thai ở giới trẻ Việt Nam, trong đó sinh viên
chiếm 60 – 70%, cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Điều này
gây ra những hậu quả đáng tiếc cho thế hệ trẻ khi có tới hơn 87% trƣờng hợp
phải nạo buồng tử cung sau khi phá thai do rau không bong, sót rau… Và
cùng với đó là những bệnh lây nhiễm qua đƣờng tình dục cũng ngày càng cao
trong giới sinh viên ngày nay.
Chủ nghĩa cá nhân còn gây ra hiện tƣợng thờ ơ, bàng quan, vô cảm với
thế giới xung quanh ở nhiều bạn sinh viên. Sự lạnh lùng trong các mối quan
hệ tình cảm – vốn rất đƣợc đề cao trong đạo đức của ngƣời phƣơng Đông,
đang ngày càng lan rộng trong sinh viên. Không thể không đáng suy nghĩ với
lời một bài hát có câu “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em
không hề hối tiếc”. Nó nhƣ một tuyên ngôn cho lối sống lạnh lung, vô cảm,
thiếu hụt những đam mê và khát vọng vốn là tài sản quý báu của thế hệ trẻ.
Cũng nhƣ vậy, cùng với sự phát triển thông tin, sự hỗ trợ của công nghệ
cao làm giảm giá thành và tăng tốc độ đƣờng truyền, đã làm internet trở nên
phổ biến, nhiều bạn lên mạng sử dụng tiện ích chat nhƣ một thú tiêu khiển
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hơn là phƣơng tiện liên lạc. Với môi trƣờng giao tiếp ảo này, ngƣời ta có thể
ảo hóa những thông tin cá nhân và dễ dàng cung cấp những thông tin giả. Sự
dối lừa trên mạng đƣợc coi là một trò chơi. Nếu nhƣ nó chỉ dừng lại ở đó thì
không có gì nghiêm trọng, nhƣng cái đáng lƣu tâm là ở chỗ, từ trò chơi nó dần
ảnh hƣởng sang những quan niệm về đạo đức và ảnh hƣởng đến cả các lĩnh
vực khác của cuộc sống. Gần đây, tác động tiêu cực của môi trƣờng ảo đã
hiện thực hóa qua một số vụ xung đột trong các chatter ngoài đời.
Toàn cầu hóa còn ảnh hƣởng đến văn hóa giao tiếp của sinh viên một cách
rõ nét. Thay vì nét đẹp trong chiếc áo dài truyền thống khi đến trƣờng của các
nữ sinh nhƣ trƣớc đây thì đã đƣợc hay bằng những chiếc quần jean, những
chiếc áo thun mà “trên cao, dƣới thấp”, giảm thiểu tối đa sự kín đáo, hay
những kiểu đầu “hai lai”, thậm chí “balai” nhƣ ngôn ngữ nửa Anh nửa Việt
mà một số bạn sinh viên thƣờng dùng. Và chúng ta cũng phải kể đến những
bức ảnh trai giả gái, những đoạn video khỏa thân gây chú ý của các nữ sinh
hay các đoạn video với nội dung là những cuộc đánh nhau của nữ sinh… Đó
là những ảnh hƣởng của sinh viên trong cuộc sống mở ngày nay.
Sự ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam
bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:
Nguyên nhân đầu tiên là do bản thân các sinh viên. Một bộ phận sinh
viên lơ là, không chịu rèn luyện, thiếu ý chí vƣơn lên khắc phục khó khăn để
lập thân, lập nghiệp. Bác Hồ đã dạy: Đạo đức cách mạng không phải ở trên
trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và
củng cố, cũng nhƣ ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Sự
thiếu rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận sinh viên là môi trƣờng
thuận lợi để cho các thế lực thù địch lôi kéo họ vào những hoạt động không
đúng đắn.
Hơn nữa do ảnh hƣởng bởi lối sống thực dụng, nên nhiều sinh viên có
định hƣớng sau khi ra trƣờng muốn làm việc tại các công ty và doanh nghiệp
nƣớc ngoài hoặc tƣ nhân nên hình thành quan niệm làm ở cơ sở nƣớc ngoài
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chỉ cần chuyên môn giỏi là đủ. Thậm chí nếu là đảng viên thì càng khó làm
việc cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài, nên một số sinh viên không ham thích
học chính trị, các môn khoa học Mac – Lênin. Họ chỉ tập trung học các môn
chuyên nghành. Đây cũng là một nguyên nhân không nhỏ tạo nên sự sai lệch
về mặt định hƣớng tƣ tƣởng và đạo đức của sinh viên.
Theo nhận định Tổng quan tình hình sinh viên, công tác và phong trào
sinh viên Việt Nam (1993-1998): Vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viên
nhận thức chính trị kém, không chịu phấn đấu rèn luyện, lập trƣờng tƣ tƣởng
không vững vàng, mờ nhạt về lý tƣởng, lối sống buông thả chạy theo đồng
tiền và những thị hiếu tầm thƣờng, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Bên
cạnh những mặt tốt của đại đa số sinh viên, vẫn còn một bộ phận sinh viên
còn mơ hồ về lý tƣởng cách mạng, ý chí phấn đấu chƣa cao, ngại tham gia
vào các hoạt động xã hội, đoàn thể, thờ ơ với công việc chung của đất nƣớc,
của tập thể.
Nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân từ nhà trƣờng, Đoàn Thanh niên và
Hội sinh viên. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trƣờng chƣa sát sao và chƣa kịp
thời quan tâm đến sinh viên, chƣa thật sự đồng hành cùng sinh viên trƣớc
những biến cố, khó khăn của cuộc sống sinh viên; chƣa có những biện pháp
thiết thực để định hƣớng và xây dựng lối sống đẹp trong sinh viên, các biện
pháp mà các tổ chức thực hiện chủ yếu dừng ở lý thuyết, ở việc tuyên truyền,
chƣa thật sự gây đƣợc sự quan tâm mạnh mẽ từ các sinh viên.
Nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân từ môi trƣờng sống. Môi trƣờng sống
xa gia đình là chủ yếu, khá xa lạ với phần đông sinh viên và với sự quản lý
lỏng lẻo của các chính quyền địa phƣơng, của ban quản lý nơi sinh viên sinh
sống cũng góp phần không nhỏ tạo cơ hội cho lối sống lệch lạc của sinh viên
đƣợc hình thành và lan tỏa.
Nguyên nhân thứ tư, pháp luật chƣa thật sự nghiêm khi sử lý những vi
phạm. Pháp luật còn chƣa thật sự thắt chặt hay sử phạt nghiêm khắc, cũng
nhƣ chƣa có những hình thức xử phạt hợp lý, kịp thời với những tình trạng
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lƣu hành văn hóa phẩm đồi trụy, những tụ điểm đen nhƣ ma túy, mại dâm, các
quán bar hoạt động trái pháp luật, các dịch vụ nạo hút thai không đảm bảo…
Những hình phạt chƣa đủ mạnh để mang lại tính răn đe cho cả ngƣời lƣu hành
và ngƣời sử dụng những dịch vụ phản văn hóa…
Nhƣ vậy, có thể nói, toàn cầu hóa là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ kéo
theo tất cả mọi quốc gia, mọi gia đình và cá nhân vào cuộc. Không một ai,
không một quốc gia nào có thể đứng ngoài. Sinh viên Việt Nam là một trong
những đối tƣợng ảnh hƣởng khá mạnh của xu thế toàn cầu hóa. Họ là nguồn
nhân lực trẻ và có tri thức. Vì vậy, chúng ta cần phải có những giải pháp đồng
loạt để phát huy những ảnh hƣởng tích cực và hạn chế những ảnh hƣởng tiêu
cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam, để từ đó góp phần tạo
ra những thế hệ sinh viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” cho đất nƣớc
2.2 Một số giải pháp phát huy ảnh hƣởng tích cực và hạn ch ảnh
hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa đ n lối sống sinh viên Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách
mạng cho sinh viên nói chung, nhằm giúp họ trở thành những ngƣời công dân
tốt, ngƣời lao động tốt, là ngƣời chủ xứng đáng

của đất nƣớc. Ngày

21/10/1964, khi đến thăm cán bộ, giáo viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội,
Ngƣời nói: Dạy cũng nhƣ học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo
đức cách mạng, đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách
mạng thì có tài cũng vô dụng. Thấm nhuần lời dạy trên đây của hồ Chí Minh,
đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải chăm lo tới việc giáo dục đạo đức, lối
sống cho sinh viên, đào tạo họ trở thành những ngƣời vừa “hồng”, vừa
“chuyên” kế tục xứng đáng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của thế hệ
cha anh. Họ phải trở thành những ngƣời yêu nƣớc nhiệt thành, hết lòng phấn
đấu cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, đồng thời phải là những chuyên gia
giỏi kỹ thuật, công nghệ, có năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Sự
nghiệp đào tạo thế hệ sinh viên Việt Nam phải là sự nghiệp của toàn dân, của
từng gia đình, của các cấp chính quyền, các nhà doanh nghiệp trong mọi
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thành phần kinh tế. Hơn nữa để có đƣợc lối sống lành mạnh đòi hỏi mỗi sinh
viên phải có nỗ lực phấn đấu, và ý thức tự giác rèn luyện.
Trƣớc yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của toàn
cầu hóa chúng ta cần xây dựng một tầng lớp sinh viên lành mạnh, giỏi giang.
Muốn thực hiện đƣợc điều đó, cần phải thực hiện nhiều giải pháp. Song trong
khuôn khổ của luận văn tôi chỉ đề cập đến một số giải pháp cơ bản nhƣ sau:
Thứ nhất, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề chăm lo cho
giáo dục và đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ,
đặc biệt là sinh viên luôn đƣợc Đảng quan tâm. Những năm qua nhiều nghị
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác sinh viên và giáo dục thế hệ trẻ đƣợc triển
khai, đạt nhiều kết quả. Những năm qua quan điểm của Đảng về đƣờng lối
phát triển giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung ở Nghị quyết Trung ƣơng 2
khóa VIII (Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo); kết luận của hội
nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX; Nghị quyết hội nghị lần
thứ 10 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X, X.
Trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi, bối cảnh toàn cầu
hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc chăm lo và bồi dƣỡng phát triển
nguồn nhân lực, mà trực tiếp là chăm lo cho thế hệ sinh viên, là một nhiệm vụ
quan trọng và cần đƣợc sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng. Để có thể tranh thủ
những thuận lợi và hạn chế những tiêu cực mà toàn cầu hóa mang lại đối với
lối sống của sinh viên thì:
- Đảng tiếp tục đề ra những chính sách quan tâm và tạo điều kiện cho sự
phát triển của giáo dục
- Đảng đề ra những phƣơng hƣớng và nhiệm vụ cụ thể, tạo thuận lợi cho
việc cụ thể hóa đƣờng lối của Đảng vào đời sống
- Phát huy vai trò gƣơng mẫu của mỗi đảng viên trong tổ chức Đảng để
cho sinh viên noi theo
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Thứ hai, tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với vấn đề giáo dục
và đào tạo
Nhà nƣớc quản lý giáo dục và đào tạo thông qua việc ban hành và thực thi
hệ thống văn bản pháp luật gồm có: Luật giáo dục và các văn bản dƣới luật cụ
thể hóa luật giáo dục; Cơ cấu khung của hệ thống giáo dục; Mạng lƣới các
trƣờng, danh mục ngành nghề đào tạo, mục tiêu, chƣơng trình, thời gian đào
tạo; Tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh; Tiêu chuẩn hóa
các chức danh của bộ máy giảng dạy; Xét duyệt cho phép phát hành sách giáo
khoa và các ấn phẩm giáo dục – đào tạo; Xây dựng và tổ chức thực hiện các
kế hoạch, chƣơng trình phát triển giáo dục; Đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo;
Phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong đào tạo; Thực hiện
kiểm tra, kiểm soát của Nhà nƣớc đối với các hoạt động giáo dục; Xây dựng
bộ máy quản lý giáo dục; Phân cấp quản lý giữa trung ƣơng và địa phƣơng
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Nhƣ vậy, Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng đối với sự phát tiển giáo dục
và đào tạo. Muốn có một nền giáo dục tốt, muốn có một môi trƣờng tốt để
giúp sinh viên Việt Nam có thể tận dụng đƣợc những thời cơ và hạn chế
những tiêu cực của thời đại trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, tiến bộ
Nhà nƣớc phải tiến hành đồng bộ sự quản lý về mọi mặt của giáo dục và đào
tạo. Cụ thể nhƣ:
- Tăng ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục – đào tạo theo nhịp độ tăng
trƣởng kinh tế. Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo xây
dựng trƣờng lớp và hiện đại hóa thiết bị dạy học.
- Nhà nƣớc cần đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phân công phân cấp rõ
ràng tạo động lực và sự chủ động cho các địa phƣơng và cơ sở giáo dục đào
tạo hoạt động có hiệu quả.
- Tăng cƣờng hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo để tiếp cận những
thành tựu tri thức thế giới.
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- Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và
đào tạo cũng nhƣ cán bộ giảng dạy trong các trƣờng
- Thực hiện nghiêm túc kiểm tra, kiểm soát của nhà nƣớc về việc thực
hiện những quy định pháp luật trong giáo dục và đào tao thông qua hoạt động
thanh tra giáo dục, nhằm thiết lập kỷ cƣơng pháp luật trong hoạt động giáo
dục
- Ở cấp cơ sở, các phòng (phòng đào tạo, phòng tổ chức), ban giám hiệu
phải đƣa ra những quy định rõ ràng trong công tác quản lý sinh viên về học
tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt.., phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện
nay..
Thứ ba, tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt
động giáo dục lối sống cho sinh viên
Xây dựng lối sống lành mạnh, tiến bộ là nội dung giáo dục hàng đầu trong
các trƣờng học hiện nay và đƣợc đặc biệt coi trọng. Ở đây các tổ chức chính
trị trong nhà trƣờng giữ vai trò trực tiếp. Vì thế cần phải nâng cao vai trò của
các tổ chức Đảng, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Hội Phụ
nữ trong việc phát huy ảnh hƣởng tích cực và hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của
toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay.
Đầu tiên là vai trò của Ban giám hiệu nhà trƣờng. Ban giám hiệu nhà
trƣờng cần quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên, xây dựng
lối sống lành mạnh, có lý tƣởng; cần kiên trì thực hiện nghiêm mục tiêu đào
tạo và yêu cầu chất lƣợng đối với sinh viên tốt nghiệp, cƣơng quyết không để
tốt nghiệp những sinh viên không đủ điều kiện, không đạt chuẩn.
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong
các trƣờng đại học và cao đẳng. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần phát huy
hơn nữa vai trò trong xây dựng lối sống mới cho sinh viên thông qua việc tổ
chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng, kích thích tính sáng tạo, tính chủ
động để sinh viên đƣợc rèn luyện qua hoạt động thực tiễn.
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Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đảm nhiệm vai trò làm nòng cốt trong
việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tƣ tƣởng, lối sống cho
sinh viên cùng các bộ phận chức năng khác trong nhà trƣờng. Để có thể xây
dựng lối sống lành mạnh cho sinh viên trƣớc những ảnh hƣởng của toàn cầu
hóa trong giai đoạn hiện nay, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên cần phải:
- Nâng cao phẩm chất, năng lực hoạt động của cán bộ Đoàn, Hội, các
phong trào tổ chức phải thiết thực, phong phú và đa dạng.
- Tổ chức các chƣơng trình gặp gỡ và giao lƣu giữa sinh viên với những
tấm gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, với những thanh niên, sinh viên đã và đang
thành đạt trong cuộc sống.
- Tổ chức cho sinh viên đến những trại giáo dƣỡng hay những cuộc gặp
mặt giữa sinh viên với những thanh niên, sinh viên đã mắc tội hình sự để giữa
họ có những cuộc trò chuyện, nghe những lời hối lỗi và những lời khuyên từ
những tội phạm đã hối lỗi để sinh viên có thể ý thức đƣợc những gì nên và
không nên làm.
Thứ tư, tăng cường giáo dục, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.
Trong các nhà trƣờng, để có thể tăng cƣờng giáo dục, lý tƣởng, đạo đức,
lối sống cho sinh viên cần phải thực hiện các giải pháp nhƣ:
- Nâng cao vai trò của các môn học giáo dục chính trị, tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh trong các trƣờng học
- Gắn giảng dạy lý thuyết với thực tế bằng các cuộc thăm quan các bảo
tang, các di tích để khơi dậy niềm yêu thích và ý thức thực hiện trong sinh
viên
- Thƣờng xuyên tổ chức các buổi tọa đàm trong phạm vi trƣờng, khoa để
sinh viên trao đổi các kỹ năng sống, cũng nhƣ có thể nêu ra những khó khăn
đang gặp phải để giúp họ nhìn nhận vấn đề và có cách giải quyết hợp lý, kịp
thời
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- Có những hình thức khen thƣởng kịp thời, đúng mức với những thành
tích tốt; đồng thời cũng phải có những xử phạt nghiêm khắc với những trƣờng
hợp vi phạm
- Mở rộng và tăng cƣờng những kiến thức và kỹ năng sống cũng nhƣ
những kiến thức về giới tính cho sinh viên
- Tạo môi trƣờng cho sinh viên học tập và sinh hoạt, giúp sinh viên xa
rời các tệ nạn xã hội
Thứ năm, nâng cao vai trò của pháp luật trong việc hạn chế những ảnh
hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa.
Pháp luật là hệ thống những quy tắc điều chỉnh hành vi của con ngƣời,
đƣợc Nhà nƣớc đại diện cho quyền lực của nhân dân phê duyệt, thể hiện ý chí
của nhân dân. Pháp luật là công cụ hiệu quả của Nhà nƣớc trong quản lý xã
hội.
Pháp luật và đạo đức có quan hệ biện chứng với nhau và đều có chức
năng là điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo tồn, phát triển xã hội.
Để phát huy những ảnh hƣởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh
viên hiện nay, pháp luật cần thực hiện những vấn đề sau:
- Cần đẩy mạnh hoạt động giáo dục, hình thành nhu cầu chính đáng cho
sinh viên phù hợp luật giáo dục, luật công tác…
- Phát huy tính tích cực tự giác của bản thân sinh viên trong việc chấp
hành pháp luật.
- Kế thừa truyền thống, học hỏi kinh nghiệm thế giới để từng bƣớc hoàn
thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho sinh viên học tập, xây dựng lối
sống mới.
Hiện nay, môi trƣờng học đƣờng ít nhiều đã bị tác động tiêu cực của mặt
trái toàn cầu hóa, làm tha hóa một bộ phận cán bộ, giảng viên, sinh viên. Các
hiện tƣợng tiêu cực nhƣ: lƣời học, ý thức học tập kém, tiếp thu thụ động, gian
dối trong học tập và thi cử… đang trở nên phổ biến. Chúng ta cần nêu cao
tinh thần trung thực, tự trọng của sinh viên, và cũng cần có những quy chế
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quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc những tình trạng vi phạm đối với cả
giảng viên và sinh viên theo pháp luật của nhà nƣớc và quy định của nhà
trƣờng. Cải tiến công tác thi cử, áp dụng phƣơng pháp thi trắc nghiệm và làm
bài tự luận theo hƣớng đề mở, gắn lý thuyết với thực hành, gắn hiểu biết với
kinh nghiệm của cá nhân sinh viên để hạn chế tình trạng sao chép, học vẹt.
Chúng ta cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa hai trƣờng hợp để có thể
đề ra những phƣơng án đối xử thích hợp, đó là sinh viên nội trú và sinh viên
ngoại trú. Đây là hai môi trƣờng và không gian khác nhau, do đó sẽ phải có
những tác động khác nhau về mặt pháp luật để có những hiệu quả tốt trong
việc xây dựng lối sống lành mạnh, lối sống đẹp trong sinh viên.
- Cần phải xử phạt nghiêm minh những trƣờng hợp vi phạm khi lƣu hành
những văn hóa phẩm đồi trụy
- Cần xử phạt nghiêm những cơ sở y tế tƣ nhân với những hoạt động
chui nhƣ nạo phá thai; quản lý chặt chẽ những tụ điểm giải trí nhƣ các quán
bar, các nhà nghỉ, khách sạn…
Tiểu k t chƣơng 2
Toàn cầu hóa đã ảnh hƣởng mạnh mẽ đến đời sống con ngƣời Việt
Nam nói chung và lối sống sinh viên Việt Nam nói riêng trên mọi phƣơng
diện. Sự ảnh hƣởng đó diễn ra theo cả hai hƣớng tích cực và tiêu cực. Toàn
cầu hóa một mặt tạo môi trƣờng giúp sinh viên có điều kiện học tập và nghiên
cứu; tạo cơ hội giao lƣu mở rộng mang lại nhiều cơ hội học hỏi và tiếp thu tri
thức đối với sinh viên; toàn cầu hóa còn góp phần tạo ra những biến chuyển
tốt trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách cho sinh viên Việt
Nam. Nhƣng đồng thời, toàn cầu hóa cũng mang lại nhiều ảnh hƣởng tiêu cực
đến lối sống của sinh viên nhƣ: thái độ ỉ lại, gian lận trong học tập và nghiên
cứu, lối sống ích kỷ, cá nhân trong cách sống, cách ứng xử với mọi ngƣời và
trong mọi mối quan hệ. Để có thể hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực và phát
huy những ảnh hƣởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên Việt
Nam hiện nay thì tác giả luận văn đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhƣ:
Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nƣớc đối với giáo dục
và đạo tạo cũng nhƣ đối với lối sống của sinh viên; Tăng cƣờng vai trò các tổ
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chức chính trị xã hội trong nhà trƣờng; nâng cao hệ thống pháp luật... để từ đó
có thể góp phần vào đào tạo một thế hệ trẻ tài năng và tâm đức, sẵn sàng cho
công cuộc hội nhập quốc tế và vƣơn xa trên trƣờng thế giới sánh vai với các
cƣờng quốc năm châu nhƣ Bác Hồ đã mong đợi.
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KẾT LUẬN
Việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu
hóa hiện nay là một tất yếu khách quan. Lối sống thể hiện tính xã hội, tính
giai cấp, và cũng đảm bảo sự trƣởng thành toàn diện và lành mạnh của sinh
viên, bảo đảm chất lƣợng giáo dục và đào tạo trong các nhà trƣờng.
Sinh viên là những ngƣời đƣợc đào tạo trở thành những chủ nhân tƣơng
lai của đất nƣớc. Trong những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao chất
lƣợng và đào tạo, rèn luyện tay nghề cho sinh viên, việc giáo dục đao đức,
xây dựng lối sống lành mạnh cho sinh viên đã từng bƣớc đƣợc các nhà trƣờng
quan tâm. Lối sống sinh viên chính là phƣơng thức hoạt động đặc trƣng của
sinh viên, thể hiện ở sự lựa chọn các hoạt động và cách thực thực hiện các
hoạt động ấy trong những điều kiện chủ quan và khách quan, mà cụ thể là hai
hoạt động đặc trƣng cho lối sống sinh viên là phƣơng thức hoạt động học tập,
nghiên cứu khoa học và phƣơng thức hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo dắc,
nhân cách của sinh viên.
Với sự phát triển của mình, toàn cầu hóa đã ảnh hƣởng đến lối sống sinh
viên Việt Nam theo cả hai chiều hƣớng: tích cực và tiêu cực
Trƣớc những ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa
đến lối sống sinh viên Việt Nam hiện nay, chúng ta cần một hệ thống giải
pháp toàn diện để hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực và phát huy những ảnh
hƣởng tích cực của toàn cầu hóa đến lối sống sinh viên hiện nay nhƣ tiếp tục
tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nƣớc với vấn đề giáo
dục và đạo tạo cũng nhƣ với lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay; tăng
cƣờng vai trò các tổ chức chính trị xã hội trong các nhà trƣờng; tăng cƣờng
giáo dục lý tƣởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên; nâng cao vai trò pháp
luật trong việc hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực của toàn cầu hóa... Có thực
hiện đƣợc nhƣ vậy chúng ta mới có đƣợc thế hệ chủ nhân tƣơng lai của đất
nƣớc có tài và có đức để có thể sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh.
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Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, với khả năng còn hạn chế và dung
lƣợng cho phép của luận văn, tác giả luận văn mới chỉ tập trung nghiên cứu
đƣợc một số vấn đề chủ yếu nhƣ: phƣơng thức học tập, nghiên cứu khoa học
và phƣơng thức hoạt động rèn luyện đạo đức, nhân cách của sinh viên, và
công trình nghiên cứu của tác giả vẫn ở những quan niệm chung, chƣa đi vào
nghiên cứu cụ thể từng vấn đề của lối sống sinh viên. Lối sống của sinh viên
rất đa dạng, và còn rất nhiều những vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu nhƣ
hình thức giao tiếp, đặc thù lối sống của sinh viên...., và đặc biệt là trong tình
hình phát triển đầy biến động của toàn cầu hóa nhƣ hiện nay, thì những vấn đề
xung quanh lối sống của sinh viên vấn còn nhiều quan tâm và cần đƣợc tiếp
tục nghiên cứu để có thể đƣa ra những giải pháp hoàn chỉnh hơn góp phần vào
việc xây dựng một lối sống lành mạnh, tích cực cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
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