Xã hội học, số 3 - 1991

Những nhân tố tác động từ môi trường xã hội
đối với sinh viên hiện nay
NGUYỄN NGỌC TRÍ *
Trên cơ sờ điều tra xã hội học 1 trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến những nhân tố tác động từ môi
trường xã hội đối với sinh viên hiện nay. Từ đó, nêu một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo, chất lượng học tập của sinh viên.
1. Sinh viên và gia đình:
Khác với học sinh phổ thông, đa số sinh viên đều tách ra khỏi giạ đình, được nới lỏng sự kiểm soát của gia
đình (80% sinh viên sống nội trú). Vậy gia đình đóng vai trò gì trong cuộc sống và việc học tập của sinh viên?
Trước hết, gia đình là một trong số những nhân tố quan trọng định hướng người sinh viên chọn trường, chọn
ngành học.
Kết quả điều tra xã hội học tháng 12/1990 cho thấy: sinh viên chọn trường và ngành học theo lời khuyên cha
mẹ là 41,68%, chỉ sau lý do hợp khả năng sở thích. Tỷ lệ tương ứng cũng nhận thấy đối với nữ sinh viên và sinh
viên có gia đình sống ở thành thị, cũng như sinh viên có cha mẹ là trí thức (50,7%), viên chức (46,55%). Trong
thực tế, các gia đình công nhân, nông dân ít có điều kiện quan tâm tới con cái hơn các gia đình trí thức, viên
chức; các gia đình sống ở thành thị quan tâm nhiều hơn tới con cái so với nông thôn.
Sau khi sinh viên vào trường đại học, gia đình vẫn tiếp tục chu cấp vật chất cho họ: 89,44% sinh viên có
nguồn chi tiêu ngoài học bổng từ gia đình: Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ có khó khăn hơn với các gia đình ở nông
thôn, ở biên giới, gia đình ở cách xa trường con cái đang học. Mức độ hỗ trợ vật chất cho sinh viên khác nhau
tùy theo điều kiện kinh tế cũng như sự quan tâm của mỗi gia đình. Có 10,56% sinh viên không nhận được sự
giúp dỡ của gia đình hoặc hỗ trợ ấy quá ít ỏi, họ phải tự lúếnl thêm, vay mượn. Điều đó phản ánh đời sống khó
khăn chung của toàn xã hội cũng như bản thân sinh viên và gia đình họ.
Một khía cạnh khác, truyền thống gia đình thể hiện sự định hướng, kiểm soát chặt với con cái nhưng hiện
tại, mức độ này không lớn. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 20,56% sinh viên đã chọn ngành học với lý do theo
truyền thống gia đình.
Liên hệ với ý kiến của các bậc cha mẹ sinh viên qua các cuộc điều tra những năm gần đây cho thây những
người được hỏi muốn cho con tiếp tục nghề của mình có tỷ lệ thấp.
Chẳng hạn, kết quả điều tra năm 1989 đối với giáo viên đại học ở Hà Nội 2 , nếu so sánh hai chi tiêu định
hướng nghề nghiệp cho con cái theo nghề của mình hay theo việc làm có thu nhập cao như sau:

*

. Phụ trách Phòng Nchiên cứu xã hội, Bộ Nội vụ

1

. Tiến hành tháng 12/1990 với tổng số số mẫu 1.629 sinh viên 5 trường đại học ở khu vực Hà Nội: Trường Đại học
Bách khoa, Trường Đại học Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Trường Đại học Văn
hóa.
2

. Cuộc điều tra khảo sát của Viện Nghiên cứu giáo dục đại học - giáo dục chuyên nghiệp, tiên hành tháng 12/1989 với
tổng số mẫu là 300 giáo viên ở 5 trường đại học thuộc khu vực Hà Nội: Tổng hợp, Thủy lợi, Văn hóa, Sân khấu điện ảnh,
Kinh tế Quốc dân.
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Bảng 1: Đinh hướng nghề nghiệp cho con
Trường đại học

Theo nghề dạy học

Theo việc làm có thu nhập cao

- Tống hợp (khối tự nhiên)

38,88

33,33

- Tổng hợp {khối xã hội)

6,67

33,33

- Thủy lợi

3333

16,67

- Văn hóa

4,35

43,48

- Sân khấu điện ảnh

11,76

35,29

- Kinh tế Quốc dân

13,64

50,00

Như vậy, tỷ lệ khá cao là muốn con làm những nghề khác mình đang làm, muốn tương lai con mình phải
sống khá hơn về vật chất, tinh thần. Bởi vậy, định hướng giá trị tìm được việc làm có thu nhập cao đảm bảo
cuộc sống của con cái, được xem như là lối thoát ra khỏi tình trạng khó khàn hiện nay
Các kết quả điều tra xã hội học cho thấy gia đình vẫn là một khâu quan trọng và cần phải được tính đến như
một nhân tố có ảnh hưởng tới sản phẩm cuối cùng của quá trình đào tạo sinh viên ở trường đại học.
2. Quy chế dào tạo mới và sinh viên:
Quy chế mới thay việc đào tạo theo biên chế bằng chương trình học 2 giai đoạn, tiến hành cấp học bổng trên
cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên và chính sách xã hội của Nhà nước, đề cao vai trò chủ động của
sinh viên trong học tập Tùy theo khả năng và Quĩ thời gian, sinh viên có thể kết thúc chương trình học nhanh
hay chậm. Quá trình đào tạo 2 giai đoạn tạo điều kiện cho sinh viên tự điều chỉnh việc lựa chọn ngành nghề và
mở ra khả năng liên kết của các trường về mặt đào tạo Tuy nhiên hiệu quả thực tế chưa nhiều. Số học sinh thi
lại, điểm kém, chây lười bỏ lên lớp, quay cóp, học trung bình chủ nghĩa đang còn phổ biến.
Nhiều cán bộ giảng dạy quản lý sinh viên khi được hỏi đã nêu ý kiến: "chưa có một mức độ chính xác nào
hoặc khái quát để tỏ rô ưu thế của quy chế đào tạo mới". Nhiều ý kiến sinh viên đề nghị phải bớt những môn
học chưa thiết thực, nếu đưa thêm vào môn học nào phải có đầu tư kỹ nội dung phương pháp giảng dạy, giáo
trình tài liệu tham khảo. Môn học ngoại ngữ nên cho tự chọn. Thông tin khoa học kỹ thuật mới cần được thường
xuyên đưa đến với sinh viên. Nâng cấp các cơ sở thực hành và tăng giờ thực hành để khi ra trường họ. Có thể sử
đụng chuyên môn ngay, không bỡ ngỡ. Cụ thể, 75,59% sinh viên không thích nghe giảng và 29,5% có nhu nhu
cầu tài liệu tham khảo là một chỉ báo đáng quan tâm đối với việc giảng dạy ở các trường đại học.
Tóm lại, quy chế đào tạo mới phải làm cho sinh viên học được những kiến thức thiết thực và nâng cao khả
năng làm việc sau này chứ không phải là sự thay đổi hình thức tổ chức học tập.
Mấy năm gần đây số sinh viên ở các trường đại học, nhất là địa bàn Hà Nội tăng lên nhanh chóng do việc
mở rộng đầu vào, đa dạng hóa loại hình và đối tượng đào tạo Sinh viên hệ mở rộng, là những người chỉ có bàng
tốt nghiệp phổ thông và đóng tiền học phí nhưng chiếm tỷ lệ xấp xỉ sinh viên hệ chính quy. Còn hệ chính quy
cũng được chia làm 2 loại: chính quy đủ tiêu chuẩn vào trường, được hưởng học bổng và chính quy mở rộng,
cũng phải đóng học phí. Có những trường số sinh viên mỡ rộng (loại đóng học phí) nhiều gấp đôi số sinh viên
chính quy.
Trường Dại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1989, có 800 sinh viên hệ chính quy và 1 200 sinh viên hệ mở rộng
vào học năm thứ nhất. Đến năm 1990-1991, con số đó là 752 và 1.400. Khoa Kinh tế có 490 sinh vipn hệ mở
rộng, gấp 3 lần số sinh viên chính quy. . - Vấn đề đặt ra là việc tăng số lượng sinh viên không tương xứng với sự
phát triển thêm cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Trong khi các cơ sở vật chất (giảng đường, phòng thí nghiệm, ký
túc xá...) đang xuống cấp, nhiêu năm không có kinh phí sửa chữa và xây dựng mới nên dù là sinh viên chính
quy cũng không thể hưởng chế độ ưu đãi về giảng đường, nơi ở, về thầy dạy. Trong khi đời sống còn nhiều khó
khăn, việc nhà trường lo tổ chức sinh hoạt, học tập cho sinh viên không thể đáp ứng nguyện vọng của họ. Giảng
viên phải phân chia quy thời gian, sức lực... cho nhiều lớp khác nhau. Ý nghĩa chính quy, mở rộng khi đã vào
học ở trường không còn ranh giới. Khả năng cạnh tranh ngang nhau tìm một chỗ làm việc khi học xong không
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còn phụ thuộc vào việc là sinh viên hệ chính quy hay thở rộng, đã học khá, giỏi hay yếu kém.
3. Việc làm cho sinh viên sau khi tết nghiệp:
Việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là một vấn đề gay cấn đang được toàn xã hội chú ý cùng với vấn
đề đời sống sinh viên ô các trường đại học nói chung.
Kết quả điều. tra 1990-1991 của Chương trình thế hệ trẻ cho thấy: hiện nay sinh viên quan tâm nhiều đến
việc làm, nghề nghiệp tương lai (79,3%) ), và đời sống kinh tế hàng ngày (71%) Đó là nguyện vọng chính đáng
của thế hệ trề.
Cuộc điều tra sinh viên tháng 12/1990 cụ thể hóa thêm điều đó. Xem xét lý do khi vào trường và ngành, sinh
viên quan tâm nhiều đến ngành để tìm việc làm (39,78%) Lý do này trội ú sinh viên thành thị: Khi xác định
những yếu tố ảnh hường đến chất lượng học tập thì "tìm việc làm sau khi tốt nghiệp" là yếu tố được sinh viên
coi trọng: 43,9%. Điều này thể hiện rõ ở sinh viên học năm cuối cùng.
Việc thực hiện chủ trương đào tạo không gắn với phân công công tác là yếu tố tác động mạnh đến tâm tư,
động cơ thái độ học tập của sinh viên. Gần 100% số sinh viên được hỏi cho rằng, khi tốt nghiệp muốn có công
ăn việc làm là hết sức khó khăn. Nhiều sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, khi ra trường không được sử
dụng hoặc phải làm việc trái ngành nghề chuyên môn, trong khi đó sinh viên học lực yếu kém lại được chỗ làm
tốt. Hiện tại chỉ có 40-50% số người có bằng đại học làm việc theo đúng chuyên môn của mình 3 . Những bất hợp
lý đó đã góp phần làm xuất hiện tâm lý bi quan, chán nản trong sinh viên như nếp sống "ăn tranh thủ, ngủ khẩn
trương, học bình thường, yêu đương thoải mái" cùng với nhiều hiện tượng tiêu cực khác. "Lễ tốt nghiệp ra
trường đồng thời cũng là bắt đầu thất nghiệp", theo đuổi sinh viên trong quá trình hoạt động học tập. Lý do đó,
cùng với tác động của nhiều yếu tố tiêu cực khác ảnh hưởng mạnh đến hoạt động học tập của sinh viên nên chất
lượng đào tạo giảm sút là điều tất nhiên.
Về phương diện giáo dục, đã đến lúc phải chuẩn bị cho sinh viên một định hướng giá trị mới về việc làm
trong cơ chế thị trường lao động đang hình thành. Định hướng này sẽ tác động sinh viên "học ra học", cố gắng
phấn đấu có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp theo đòi hỏi của cuộc sống.
4. Một số kết luận:
1 . Hiện nay, để giải quyết những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, người ta thường chỉ chú trọng
một mặt phiến diện nào đó, hoặc chỉ nói núi không làm, hoặc chỉ đề ra những khả năng không hiện thực. Thiết
nghĩ cần có một cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn. Cần phải thấy rằng sinh viên - chủ thể của hoạt động học
tập ở đại học là mục đích của đào tạo chứ không phải là phương tiện thực hiện mục đích đào tạo. Diều đó thể
hiện mục tiêu của chiến lược con người. Trong lĩnh vực đào tạo cần giải quyết những vấn đề đặt ra trong mối
tương quan rất nhiều yếu tố của chỉnh thể quan hệ: chủ thể học - chủ thể dạy - môi trường xã hội (nhà trường,
gia đình, xã hội). Các giải pháp phải mang tính tổng thể toàn xã hội, từ hệ thống giáo dục, chính sách lao động,
chính sách tiền lương, đến sự bảo vệ con người về an ninh xã hội... Sẽ không đầy đủ khi chỉ nói về chính sách
đào tạo, sử dụng, đãi ngộ trong khi "đầu vào", "đầu ra" của quá trình đào tạo đang mất cân đối, hoặc chỉ hô hào
giải quyết khó khăn đời sống, coi đó là bức thiết nhất, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân trong sự xuống cấp
chất lượng đào tạo hiện nay.
2. Muốn có các giải pháp tổng thể hữu hiệu đối với các vấn đề của sinh viên, của quá trình đào tạo nói
chung, cằn coi trọng nghiên cứu khoa học về sinh viên, trong đó không thể thiếu nghiên cứu xã hội học để đánh
giá khách quan về thực trạng, miêu tả, giải thích các hiện tượng của đời sống, học tập của sinh viên, cung cấp
thông tin đầy đủ về tình hình thực tế của chủ thể hoạt động học tập với các lợi ích, các quan điểm, các ý kiến,
các ảo tưởng, ngộ nhận, hoài bão, hy vọng đặc thù, đa dạng; những xu thế sinh viên hiện thực hóa lợi ích của họ
như thế nào trong hiện tại và tương lai... Sự phân tích cần cố gắng lăm nổi lên những vấn đề bức thiết và chi ra
phương thức giải quyết chúng.
3

. Xem: Góp phần nghiên cứu chính sách xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 1988, trang 150.
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Những vấn đề bức thiết có thể thấy là:

- Sự mất cân đối "đầu vào - đầu ra" của quá trình đào tạo, không tuân theo quy luật đào tạo gắn với yêu cầu
sử dụng, gây lãng phí lớn về sức người và ngân sách.
Quy luật dạy và học gắn liền với nhau, giảng dạy gắn với thực tiễn còn kém, chưa được thực hiện hiệu quả.
Sinh viên còn thụ động trong hoạt động học tập. Giáo viên còn thiếu điều kiện nghiên cứu, áp dụng phương
pháp giảng dạy mới. Nhà trường đại học còn lúng túng về cơ chế thực hiện quá trình dạy và học, mặc dù đã có
nhiều cố gắng.
- Dạy nghề chưa gắn với dạy người, chưa thể hiện được sinh viên là mục đích của đào tạo mà có phần thấy
họ như là phương tiện của đào tạo. Cụ thể. là:
+ Mở rộng tuyển sinh đào tạo không cân xứng với điều kiện cơ sở dạy và học.
+ Niềm tin, lý tưởng của' sinh viên bị khủng hoảng. Những giá trị đạo đức cần cho hình thành nhân
cách sinh viên, cho người kỹ sư ra trường chưa được chú trọng.
3. Với những kết quả nghiên cứu bước đầu, xin nêu một số kiến nghị:
a) Trước hết giải pháp tổng thể phải cân xứng, môi trường trong và ngoài trường đại học phải tạo điều kiện
cho sinh viên tự khẳng định mình bằng các hoạt động của họ. Những kỹ sư, chuyên gia khi ra trường cần có đủ
khả năng thích nghi với môi trường lao động sản xuất, công tác. Giáo dục dạy nghề phải đi đôi với dạy làm
người để sinh viên có thể hòa nhập được trong cuộc sống cộng đồng trong từng bước phát triển của đất nước.
b) Giải pháp tổng thể phải nhàm vào những vấn đề bức thiết nhất của đời sống xã hội nói chung, cũng như
của sinh viên, giáo viên đại học đó là việc làm và đời sống, dân chủ và công bằng xã hội.
Cần khác phục tình trạng mở rộng tuyển sinh, đào tạo một cách ồ ạt. Trở thành sinh viên chỉ có thể có một
chuẩn nhất định mở điểm chuẩn, (ở quy chế tuyển sinh, đào tạo) theo từng lĩnh vực ngành nghề, từng trường
Tránh tình trạng "mở rộng" như một "thành tích" của việc thực hiện 3 chương trình kinh tế, thương mại hóa nhà
trường, cứ đóng tiền là thành sinh viên.
Tuyển chọn sình viên phải có mức độ phù hợp với trình độ đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phỉ đầu tư.
Đồng thời tăng cường giáo dục hướng nghiệp, đầu tư dạy kỹ thuật cơ bản, tổng hợp, dạy nghề phổ cập ở các
trường phổ thông để tạo khả năng thích ứng lao động cho thanh niên học sinh. Nếu không vào được đại học thì
họ vẫn có định hướng việc làm phù hợp khả năng của .họ.
Hệ thống nhà trường đại họe là hệ thống mở, làm cho nhà trường gắn liền với xã hội, thu hút nhiều nguồn
lực tham gia xây dựng nhà trường. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, các cơ quan "đặt hàng" đào tạo nhằm định
hướng cho sinh viên thay trước nơi mình có thể làm việc nếu đủ trình độ, khả năng. Điều đó sẽ khuyến khích
tính tích cực của cả người dạy và người học.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

