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QUẢN LÝ VĂN HÓA
QUA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LƯU PHUƠNG THẢO

Các hình thức tập hợp, động viên, giáo dục
thanh niên thông qua hoạt động sinh hoạt của “Nhà
văn hóa thanh niên” rõ ràng đã thu được những kết
quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến
tranh luận xung quanh vấn đề nội dung, tính chất
và phạm vi của các hoạt động này. Bài viết sau đây
là kết quả của một cuộc điều tra nhỏ về hoạt động
của Nhà văn hóa thành nỉên thành phố Hồ Chí
Minh. Mong rằng nó sẽ là những gợi ý bước đầu
cho những cuộc điều tra nghiên cứu tiếp theo về
vấn đề lý thú và qua trọng này.
Hiện nay, Nhả văn hóa thanh niên thành phố
Hồ Chi Minh có trên l.200 hội viên chính thức,
tham gia vào 27 đội, nhóm, câu lạc bộ, hoạt động
trong các lĩnh vực: về chính trị tư tưởng, như các
câu lạc bộ truyền thống, hữu nghị quốc tế; các loại
hình văn học nghệ thuật, như câu lạc bộ điện ảnh,
múa hát tập thể, sân khấu, sách báo, sáng tác văn
thơ, âm nhạc các đội nhóm ca múa, ca khúc chính
trị... ; các bộ môn thể thao và võ thuật, như bóng
chuyền, bóng ném, thể dục thẩm mỹ, võ thuật,
v.v...
Các đội nhóm, câu lạc bộ sinh hoạt theo chuyên
đề như trên được xây dựng và phát triển trên tinh
thần tự giác, chấp hành kỷ luật của từng hội viên.
Nhiệm kỳ của các ban điều hành do những hội viên
được tập thể tín nhiệm bàu lên trong đại hội hàng
năm. Ngoài các buổi sinh hoạt nội bộ, mang tính
chất trao đổi và học tập, các đội, nhóm, câu lạc bộ
còn đảm nhiệm những chương trình thường xuyên
và định kỳ của Nhà văn hóa, tổ chức hội diễn văn
nghệ, hội thi thể thao, các chương trình sinh hoạt
kỷ niệm những ngày lễ lớn, những ngày lịch sử,
truyền thống, phục vụ rộng rãi quần chúng thanh
niên. Đặc biệt, hằng tuần vào hai đêm thứ bảy, chủ

nhật, thường xuyên có từ 5.000 dấn 10.000 lượt
thanh niên đến Nhà văn hóa để tham dự các chương
trình vui chơi giải trí.
Các đội nhóm, câu lạc bộ của Nhà văn hóa
thanh niên cũng mở rộng mạng lưới hoạt động
của mình bằng cách bổ trợ cho phong trào văn hóa,
văn nghệ của cơ sở Đoàn các nhà máy, quận,
huyện, cơ quan, trường học. Việc nâng cao chất
lượng hoạt động, bồi dưỡng kiến thức cũng như rèn
luyện năng khiếu, kỹ năng cho hội viên, còn có sự
đóng góp tham gia thường xuyên của các nhà
chuyên môn. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ huấn
luyện viên, giáo sư đại học, nghiên cứu phê bình...
đã tham gia sinh hoạt với thanh niên với tư cách là
các cố vấn, giảng viên, hay là người đỡ đầu cho các
đội, nhóm, câu lạc bộ.
Phối hợp chặt chẽ với sự chỉ đạo của Thành
đoàn và ngành văn hóa - thông tin với sự giúp đỡ
của các ban ngành, Nhà văn hóa thanh niên nhận
thức rõ ràng: yêu cầu phát triển sinh hoạt tập thể và
phát huy tính tích cực xã hội là một yếu tố không
thể thiếu trong việc hình thành nếp sống văn hóa
mới của thanh niên. Việc tìm kiếm ra những mô
hình thích hợp với những đặc trưng tâm lý lứa tuổi
thanh niên để thu hút được hoạt động của giới trẻ là
một trong những vấn đề quan tâm thiết yếu của
công tác vận động thanh niên.
Trong 8 năm qua, tại thành phố Hồ Chí Minh,
mô hình, đội, nhóm, câu lạc bộ với tính cách là
những môi trường tập thể nhỏ đã tạo cơ hội và điều
kiện giúp thanh niên rèn luyện và phát triển năng
khiếu, đáp ứng được nhu cầu giao lưu văn hóa,
giao tiếp xã hội của giới trẻ. Mặt khác, nó cũng
phát huy được những nguyện vọng chính đáng của
thanh niên, lòng khao khát hiểu biết cái mới, rèn
luyện tài năng là tự khẳng định mình.
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Có đến 85.71% hội viên đã trả lời trong một
cuộc phỏng vấn gần đây là mục đích vào sinh hoạt
trong các đội, nhóm, câu lạc bộ là để ((mở rộng
kiến thức và phạm vi hoạt động)) Rõ ràng, các bạn
trẻ không thích chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức
nghệ thuật như một cêng công bình thường, mà còn
muốn sử dụng thời gian tự do một cách có hiệu quả
và sáng tạo hơn. Không muốn chỉ là những người
nghe nhạc hay xem phim để giải trị cho qua thời
gian, các bạn trẻ ở đây đã tự sáng tác nhạc và tự
đến làm thơ, viết truyện. Họ không chỉ vỗ tay để
tán thưởng những đường bóng đẹp mắt, mà còn
chính là những vận động viên. Đội bóng chuyền
nam, nữ của Nhà văn hoá thời gian qua đã được
xếp hạng A2 toàn quốc và thành phố. Các bạn trẻ
có thê xuất hiện trên sân khấu điêu luyện như
những diễn viên múa chuyên nghiệp, có thể viết và
dàn dựng những vở kịch của chính mình. Các nhóm
“Ca khúc tháng 9” và “Ca khúc dân tộc” của Nhà
văn hoa thanh niên là những nhóm tiêu biểu cho
phong trào ca múa chính trị của thành phố. Nhóm
được đánh giá là có phong cách biểu diễn tốt, biết
phối hợp nghệ thuật, với nội dung mang ý nghĩa
chính trị tư tưởng rõ nét như ((Đau tranh cho hòa
bình)), ((Theo bước chân những người cộng sản)...
tạp Chí Giao lưu của Nhà văn hóa là phương tiện.
thông tin chung của các hoạt động đội, nhóm, câu
lạc bộ.
Cùnh đập theo nhịp đập thời sự chính trị, kinh
tế, xã hội chung của thành phố và của cả nước,
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên
được kết hợp khá nhuần nhuyễn thông qua hoạt
động của các đội, nhóm, câu lạc bộ, các laọi hình
văn hóa nghệ thuật.
Câu lạc bộ truyền thống còn là nơi rèn luyện
trái tim yêu nước thông qua những chuyến tham
quan, nghiên cứu, sưu tầm về những di tích lịch sử
truyền thống. Các kịch bản về những người anh
hùng được viết nên bằng những tấm lòng trân trọng
và được thể nghiệm bằng nhiều loại hình nghệ thuật
tổng hợp và sinh động.
Tại đây, những vấn đề sôi bỏng trong cuộc sống
cũng được đặt ra, chẳng hạn như về tinh yêu, về hoà
bình, về đấu tranh giải phóng đân tộc, v v... Các
“tạp chi miệng” - một loại hình mới đang được thể
nghiệm, các cuộc thi hùng biện, tự bạch, kể truyện

về ((những người cộng sản)), về (( hạnh phúc là đấu
tranh)) là những diễn đàn thu hút đông đảo thanh
niên trao đổi, thảo luận.
Đến sinh hoạt tại Nhà văn hóa, các bạn thanh
niên sẽ không bị lạc hậu với tình hình thời sự. Vấn
đề mà các hội viên quan tâm đa sỗ là những tin tức
về văn hỏa, nghệ thuật (80%), thể thao, thế vận
(63%), các công trình lớn đang xây dựng trong
nước 57,85%), chống chiến tranh hạt nhân
(56,42%).
Có 91,42% thanh niên hội viên thường xuyên
đọc báo. Số hội viên xem ti vi là 65,71%, nghe đai
– 60%, nghe báo cáo viên - 28,27%, tỷ lệ những
người nghe theo lời đôn đại là 13,57%. Như vậy,
chủ yếu là các hội viên tìm đến nguồn thông tin
chính thức; họ chủ động, tích cực nắm nguồn thông
tin, chứ không phải bị tác động của những tin đồn.
Thời gian nhàn rỗi cũng chính là khoảng không
gian mênh mông để phát triển nhân cách. Có đến
89% các bạn hội viên trả lời rằng hiện nay họ đang
theo học các lớp ngoài giờ, vào buổi tối, như các
lớp về năng khiếu, ngoại ngữ, văn hóa, nghề phụ.
Điều này biểu hiện một thói quen, một tập quán tốt
mới nẫy sinh trong thanh niên thành phố. Người
thanh niên tự trang bị, tự đào tạo cho mình những
bản lĩnh cần thiết để thích nghi với nếp rống văn
hóa của một thành phố công nghiệp. Tích cực tham
gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa với tư cách
là những chủ thể sáng tạo, đồng thời là người tiếp
nhận, giao lưu, ở các hội viên đã hình thành sự lựa
chọn những nhu cầu văn hóa. Họ biết định hướng
giá trị của cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của xã
hội. Điều đó được thể hiện trong những dự tính về
tương lai, quan niệm về sự thành đạt trong cuộc
sống, hay những tiêu chuẩn để lựa chọn người bạn
đời, v.v...
Nói về những dự tính trong tương lai, 76,4%
hội viên đã trả lời rằng: “Muốn được tiến bộ hơn
trong công việc và học tập”, và “Phát huy khả năng
đóng góp xây dựng xã hội”.
Mô hình về “con người lý tưởng” mà hội viên
lựa chọn tập trung vào những tiêu chuẩn có tỷ lệ
cao nhất là:
- Được làm việc trong một tập thể tốt (57,14%)
- Có lý tưởng chân chinh (56,42%).
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- Có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc (35,79%)
Các yếu tố tiếp theo là ((cần phải rèn luyện tài
năng)), “có vị trí xã hội” và “lao động có hiệu quả
vô năng suất cao” 29,28%. Rất ít người phó thác
cho “số phận rủi may” (2,14 %) hay đòi hỏi phải có
nhiều tiền (l,42% ). Ờ đây, chúng ta còn chú ý tới
một điểm là yếu tố “lao động trong tập thể tôt”
được lựa chọn đầu tiên. Mô hình con người thành
đạt mà người thanh niên hướng tới mục tiêu xây
dựng con người mới, nếp sống mới xã hội chủ
nghĩa, với những đặc trưng cơ bản: yêu lao động,
có lý tưởng đúng và xây dựng gia đình văn hóa,
hạnh phúc... Quan điểm về hạnh phúc gia đình thể
hiện qua các tiêu chuẩn chọn lựa người bạn đời như
sau: có “hoài bão và lý tưởng chân chính”: 52,80%.
“biết cư xử tốt và được mọi người yêu mến”:
47,14%, “biết tôn trọng, thương yêu và quan tâm
chăm sóc lẫn nhau”: 79,28%.
Qua các tiêu chuẩn lựa chọn, các bạn trẻ cũng
đã phần nào nói lên những suy nghĩ chín chắn, thể
hiện sự trưởng thành nhanh chóng theo chiều
hướng tích cực.
Các bạn trẻ cũng đã ý thức rằng cần phải rèn
luyện bản thân để được sống một cuộc sống phong
phú và có ý nghĩa, ngay cả trong điều kiện kinh tế xã hội đang còn nhiều khó khăn.
Đa số các bạn cũng đã lại lời rằng, sau một thời
gian sinh hoạt trong các đội, nhóm, câu lạc bộ các
hội viên đã được “hiểu biết thêm về nhiều mặt”
(62,80%), “được hoạt động với các bạn có chung sở
thích” (4l,42%), vì thấy rằng “đời sống sôi nổi, vui
tươi và có ý nghĩa hơn” (59,28%).

*
*

*

Trên đây chỉ là như số kết quả nghiên cứu bước
đầu. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy mô hình đội,
nhóm, câu lạc bộ đã có sức thu hút đông đảo thanh
niên, giúp họ sử dụng thời gian rỗi một cách có
hiệu quả. Nó cũng thể hiện nhu cầu phát triển văn
hóa của lớp thanh niên mới ở thành phố, thể hiện
vai trò làm chủ văn hóa, eính tích cực sáng tạo, tính
tập thể đoàn kết có tổ chức, kỷ luật. tự giác của
thanh niên. Môi trường đội, nhóm câu lạc bộ cũng
đã góp phần đáp ứng nhu cầu giao tiếp, giao lưu
văn hóa của giới trẻ, hình thành những định hướng
cá nhân, phù hợp với yêu cầu của xã hội mới. Nó
cũng góp phần hình hành những thị hiếu thẩm mỹ
những tập quán lành mạnh trong nếp sống văn hóa.
Bằng các mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ Đoàn
Thanh niên phát triển thêm số lượng hội viên, đi
vào sinh hoạt chiều sâu, nâng cao chất lượng hoạt
động
Được tổ chức tốt và lãnh đạo chặt chẽ. Câu lạc
bộ thanh niên ngày càng trở thành môi trường hấp
dẫn thanh niên, sử dụng hợp lý nhất thì giờ rảnh rỗi
của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
giáo dục thanh niên cả về nhận thức chính trị, tinh
thần tập thể, ý thức đạo đức và trình độ thẩm mỹ.
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