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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 

Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua với “mục tiêu bình đẳng giới là 

xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong 

phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng 

giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa 

nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”[36].  Điều này 

đã tạo ra một môi trường lành mạnh, bình đẳng giữa nam và nữ. Nữ giới đã 

vượt ra khỏi phạm vi gia đình và vươn ra ngoài xã hội. Điều đó giúp cho nữ 

giới có cơ hội học tập phát triển bản thân, dám sống hết mình cho ước mơ 

hoài bão của bản thân nhiều hơn so với trước đây. Nhờ vậy, phẩm chất cơ bản 

nữ giới cũng được thể hiện một cách trọn vẹn, sâu sắc và tự nhiên hơn. 

Phẩm chất cơ bản nữ giới là những phẩm chất làm nền tảng, làm cơ sở 

cho toàn bộ hệ thống phẩm chất của phụ nữ nói chung. Nó là những thuộc 

tính, những đặc điểm tinh thần của phụ nữ được quy định, hình thành và phát 

triển thông qua hoạt động và giao tiếp của họ. Đồng thời chi phối toàn bộ đời 

sống và hoạt động nghề nghiệp của họ.  

Trên thực tế, Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa đất nước, hội nhập khu vực và thế giới vì thế đang trải qua những thay 

đổi có tính chất bước ngoặt. Ở một mức độ nhất định, thay đổi ấy đã và đang 

tạo ra những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới phẩm chất con người nói 

chung, nữ giới nói riêng từ hai khía cạnh: ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng 

tiêu cực. Điều đó đã tác động sâu sắc tới việc hình thành và phát triển những 

phẩm chất cơ bản của nữ giới. Như  nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 

của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
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đại hoá đất nước đã chỉ rõ: “Phụ nữ gặp nhiều khó khăn thách thức khi thực 

hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã 

hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất đạo đức và một số giá 

trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng 

phát triển trong một bộ phận phụ nữ” [28].  

Bên cạnh đó, vấn đề về phẩm chất cơ bản nữ giới thực sự còn rất mới 

mẻ ở Việt Nam. Chưa có nhiều nghiên cứu về nó. Mặt khác những thông tin 

về phẩm chất cơ bản nữ giới còn rất rời rạc và tản mạn. Việc nhận thức chưa 

đầy đủ về hình ảnh của nữ giới Việt Nam gồm có những phẩm chất cơ bản 

nào và mức độ cần thiết của các phẩm chất đó ra sao đã gây khó khăn cho nữ 

sinh viên trong việc tự trau dồi và hoàn thiện phẩm chất cơ bản của mình. 

Từ những thực tế đáng quan tâm trên, đã thôi thúc tác giả chọn đề tài 

nghiên cứu: “Đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố 

Hồ Chí Minh về phẩm chất cơ bản nữ giới”.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Khảo sát thực trạng đánh giá về phẩm chất cơ bản nữ giới của sinh viên 

một số trường đại học tại Tp.HCM. Từ đó đề xuất một số biện pháp để hình 

thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới đối với nữ sinh viên. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: Đánh giá, phẩm 

chất cơ bản, nữ giới, phẩm chất cơ bản nữ giới. 

3.2. Khảo sát thực trạng đánh giá của sinh viên một số trường đại học 

tại thành phố Hồ Chí Minh về phẩm chất cơ bản nữ giới và tìm hiểu một số 

yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản 

nữ giới. 

3.3. Đề xuất một số biện pháp để hình thành và phát triển các phẩm 

chất cơ bản nữ giới đối với nữ sinh viên. 
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4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại Tp.HCM về phẩm 

chất cơ bản nữ giới. 

4.2. Khách thể nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: Sinh viên ba trường đại học (ĐHSP, ĐHKT, 

ĐHMT). 

5. Giả thuyết nghiên cứu 

- Đa số sinh viên ba trường đại học tại Tp.HCM đánh giá ở mức độ cao 

về phẩm chất cơ bản nữ giới mang tính hiện đại. 

- Có sự khác biệt về  đánh giá phẩm chất cơ bản nữ giới giữa các nhóm 

khách thể nghiên cứu theo giới tính, trường học, khu vực cư trú.  

- Các yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội có ảnh hưởng ở mức cần thiết 

đến việc hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới. 

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

6.1. Nội dung:  

Đề tài tập trung: 

- Nghiên cứu đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới ở 

những mặt sau: Đánh giá của sinh viên về những phẩm chất cơ bản của nữ 

giới đang có hiện nay; Đánh giá của sinh viên về mức độ cần thiết của những 

phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay. 

- Khảo sát thực trạng đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ 

giới. Cụ thể là những nhóm phẩm chất: phẩm chất đối với bản thân; phẩm 

chất đối với gia đình; phẩm chất đối với người yêu; phẩm chất đối với công 

việc; phẩm chất đối với các mối quan hệ xã hội; phẩm chất đối với đất nước. 

Và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các phẩm 

chất cơ bản của nữ giới hiện nay. 
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6.2. Khách thể 

 Đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu trên sinh viên của 3 trường đại học tại 

Tp.HCM: 

-150 sinh viên trường ĐHSP. 

-150 sinh viên trường ĐHKT. 

-150 sinh viên trường ĐHMT. 

6.3. Thời gian 

Đề tài dự kiến thực hiện trong thời gian 6 tháng: từ tháng 3 năm 2014 

đến  

tháng 9 năm 2014 

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận 

7.1.1. Quan điểm hệ thống cấu trúc 

 Vận dụng quan điểm hệ thống cấu trúc để xây dựng cơ sở lý luận như 

khái niệm: Đánh giá, phẩm chất cơ bản, nữ giới, phẩm chất cơ bản nữ giới. 

7.1.2. Quan điểm thực tiễn 

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế khu 

vực và thế giới. Nữ giới Việt Nam đang đứng trước những tác động đa chiều, 

nhiều mặt của nền kinh tế thị trường. Không ít bộ phận giới trẻ mà đặc biệt là 

nữ giới đang chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ, ảo tưởng … Do vậy, 

việc gìn giữ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nữ giới Việt Nam đang 

gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì thế việc nghiên cứu đề tài: “Đánh giá 

của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về phẩm 

chất cơ bản nữ giới”, nhằm giúp nữ sinh viên có một cái nhìn rõ ràng hơn về 

hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, lý 

tưởng, phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay. Từ đó, góp phần giúp 

các bạn nữ sinh viên tự trau dồi và hoàn thiện bản thân, hướng tới hình mẫu 

nữ giới lý tưởng với các phẩm chất, nhân cách tốt đẹp. 
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 7.2. Các phương pháp nghiên cứu đề tài 

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

7.2.1.1. Mục đích 

  - Tìm ra những cơ sở nghiên cứu nhằm xây dựng khung lý thuyết và 

công cụ nghiên cứu cho đề tài. 

    - Hệ thống hóa những tài liệu nói trên để xây dựng khung lý thuyết và 

nội dung nghiên cứu của đề tài.  

7.2.1.2. Cách thức  

- Tham khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, sách, tạp 

chí chuyên ngành, các thông tin … có liên quan đến đề tài.  

7.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

a. Mục đích 

Chúng tôi xây dựng bảng hỏi dành cho sinh viên nhằm tìm hiểu đánh 

giá của sinh viên một số trường đại học tại Tp.HCM về phẩm chất cơ bản nữ 

giới. 

b. Cách thức thực hiện 

 Sử dụng bảng hỏi tiến hành khảo sát trên sinh viên ba trường đại học: 

ĐHSP, ĐHKT, ĐHMT để thu thập dữ liệu cho đề tài. 

7.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn 

a. Mục đích 

Thu được những ý kiến cụ thể của một số sinh viên. Những ý kiến này 

sẽ là những dữ liệu quan trọng mang tính định tính, nhằm làm rõ hơn và mô tả 

cụ thể hơn các kết quả thu được từ bảng hỏi. 

b. Cách thức thực hiện 

Sau khi thu số liệu và xử lý thống kê toán học, người nghiên cứu tiến 

hành phỏng vấn một số sinh viên của ba trường đại học (ĐHSP, ĐHKT, 

ĐHMT) theo bảng phỏng vấn đã soạn sẵn. 
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7.2.3. Phương pháp toán thống kê   

a. Mục đích 

Nhằm thống kê các số liệu thu được đối với các vấn đề: đánh giá của 

sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới.  

b. Cách thức thực hiện 

 Người nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để nhập và 

xử lý thống kê như: Tính tần số, tính điểm trung bình, phân tích biến lượng 

(Anova), làm cơ sở để bình luận số liệu thu được từ phương pháp điều tra 

bằng bảng hỏi. 
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN  

VỀ PHẨM CHẤT CƠ BẢN NỮ GIỚI 
 

1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Trong sự vận động phát triển đi lên của thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng không thể không kể đến vai trò to lớn của nữ giới. Thế nhưng, vai 

trò to lớn ấy trước đây không được đề cao, họ luôn cam chịu và chấp nhận số 

phận bị giữ chặt với gia đình, chồng con và thấp kém hơn nam giới. Mãi cho 

tới năm 1792, khi Bản Tuyên ngôn nữ quyền đầu tiên, do Mary 

Wollstonecraft soạn thảo ra đời đã mở ra một trang sử mới cho nữ giới. Từ 

đây, nhiều nước trên thế giới bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu về nữ giới một 

cách toàn diện và sâu sắc hơn cụ thể như: Vào năm 1848, Bản Công ước đầu 

tiên về quyền của phụ nữ ra đời tại Mỹ. Từ năm 1920 trở đi, tại nhiều nước, 

phụ nữ được quyền bầu cử và được làm những công việc  trước đây là của 

nam giới. Bên cạnh đó, sau hơn 30 năm nỗ lực đấu tranh vì sự tiến bộ phụ nữ 

của Uỷ ban về địa vị phụ nữ Liên hợp quốc (CSW) thì ngày 18/12/1979, 

Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) 

được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn và có hiệu lực [63]. Và đến năm 

1958, Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị tại Narabi (thủ đô Kênia) và vạch ra 

“chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ”. Có thể nói những năm 60, 70 trở đi 

“phong trào giải phóng phụ nữ mới” đã cuốn hút việc nghiên cứu phụ nữ với 

ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc. Sự phát triển của kinh tế văn hoá xã hội 

và việc thay đổi cách suy nghĩ đã khiến cho người phụ nữ dần dần được giải 

phóng, được học hành, tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn và họ đã gặt hái 

được không ít những thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  

 Hiện nay ở Việt Nam, phụ nữ bên cạnh việc chăm sóc con cái, tạo dựng 

tổ ấm gia đình, họ còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Với hơn 
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50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ đã và đang tham 

gia, đóng góp quan trọng vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Như 

nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12-7-1993 đã chỉ rõ: “Phụ nữ 

là người lao động, người công dân, người mẹ, người thầy đầu tiên của con 

người. Khả năng và điều kiện lao động, trình độ văn hoá, vị trí xã hội, đời 

sống vật chất và tinh thần của phụ nữ có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển 

của thế hệ tương lai” [27]. Mặc dù vậy, do Việt Nam đang trong giai đoạn mở 

cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Nữ giới Việt Nam đang đứng trước 

những tác động đa chiều, nhiều mặt của nền kinh tế thị trường. Không ít nữ 

giới đang chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ, ảo tưởng… Do vậy, việc 

gìn giữ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nữ giới Việt Nam đang đứng 

trước rất nhiều thử thách và khó khăn. 

Vì thế, việc nghiên cứu về nữ giới Việt Nam mà đặc biệt về phẩm chất 

cơ bản nữ giới là công việc thiết thực và có ý nghĩa trong thời đại hội nhập 

mang tính toàn cầu này. Nhưng thực tế ở Việt Nam, các đề tài nghiên cứu về 

nữ giới còn rất ít. Một số đề tài tiêu biểu như: Đề tài “Vấn đề phát triển nguồn 

nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay” của Nguyễn Thị Giáng 

Hương nhằm thấy được tầm quan trọng của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao 

và những điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan cơ bản tác động đến việc 

phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam. Từ đó tác giả đưa ra 

giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam [16]; Với đề tài “Thái độ 

của xã hội về chữ trinh nhìn từ góc độ giới” của tác giả Bùi Thị Hồng Thái đã 

chỉ ra những quan niệm về tình dục trước hôn nhân và ngoại tình của phụ nữ 

trong các nền văn hóa và ở Việt Nam. Qua đó tác giả khắc họa toàn diện cách 

nhìn của xã hội Việt Nam về chữ trinh của người phụ nữ rõ nét và sâu sắc 

[42]; Đề tài “Nét đẹp của phụ nữ trong ca dao cổ truyền người Việt” của Lê 

Thị Nguyệt nhằm ca ngợi nét đẹp thể chất và tinh thần của nữ giới Việt trong 

thơ ca [29]; Đề tài “Vai trò phụ nữ Xtiêng: truyền thống và biến đổi” của Chu 
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Phạm Minh Hằng nhằm tìm hiểu vị trí của phụ nữ Xtiêng và so sánh vai trò 

của phụ nữ Xtiêng đã thay đổi như thế nào theo thời gian [13]. Có thể nói, 

những đề tài trên đã nghiên cứu về nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống 

của nữ giới Việt Nam nhưng không đề cập đến phẩm chất cơ bản nữ giới. 

Đề cập cụ thể đến phẩm chất cơ bản nữ giới nhằm tuyên truyền và giáo 

dục phẩm chất nữ giới có thể kể đến những nghiên cứu: Đề án "Tuyên truyền, 

giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010- 2015". Đề án nhằm tuyên truyền, 

giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: Có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri 

thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng 

nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng 

đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây 

dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [64]. Và nghiên 

cứu của tác giả Nguyễn Trúc Hạnh về đề tài “Vấn đề kế thừa giá trị đạo đức 

truyền thống của phụ nữ tỉnh Bến Tre hiện nay”. Đề tài nêu lên nét đặc thù 

của những giá trị đạo đức truyền thống nổi bật ở người phụ nữ Bến Tre và 

tính tất yếu của việc kế thừa chúng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tác giả 

đã góp phần làm rõ sự vận động và phát triển về nội dung của các giá trị đạo 

đức truyền thống phụ nữ Việt Nam thông qua việc kế thừa chúng của phụ nữ 

tỉnh Bến Tre [12].  

Như vậy, hiện nay đã có những nghiên cứu và bài viết có liên quan đến 

vấn đề phẩm chất nữ giới nhưng chưa đề cập tổng quát và toàn diện vấn đề 

này. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền những phẩm 

chất phù hợp với giai đoạn hiện nay hoặc việc làm sao kế thừa và phát huy 

những phẩm chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Do vậy, những nghiên 
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cứu trên sẽ là nền tảng để người nghiên cứu có thể xác định được vấn đề trọng 

tâm của đề tài này. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Đánh giá 

Theo nghĩa thông thường, một số tác giả đã đưa ra quan điểm đánh giá 

như sau: Theo tác giả Nguyễn Kim Thản thì đánh giá là đoán định về giá cả 

của vật nào đó hoặc đoán định về giá trị của người hoặc vật nào đó [43]. Theo 

Nguyễn Như Ý thì đánh giá có nghĩa là nhận xét, bình phẩm về giá trị của 

một sự vật, một sự việc hay một người nào đó [57,tr.589]. 

Trong Tâm lý học, một số tác giả đã đưa ra quan điểm về đánh giá như 

sau: Theo B.S.Bloom, đánh giá là khâu sau cùng trong lĩnh vực nhận thức, “là 

việc phán đoán về một giá trị của các ý tưởng, của các tác phẩm, của cách 

giải quyết, của phương pháp, của tài liệu… [2,tr.278]. Đây còn là khâu rất 

quan trọng, kết thúc một quá trình nhận thức và có tác dụng kết hợp tất cả các 

khâu đã qua của quá trình nhận thức đó. Theo tác giả X.L.Rubinstein cho 

rằng: “Đánh giá là hoạt động để nhận thông tin mà nó cho ta biết giá trị của 

đối tượng”  [14,tr.34]. Còn theo Yvan Abernant cho rằng đánh giá là dựa vào 

sự đo lường, nhận xét về sự đạt được mục tiêu so với chuẩn [14,tr.34].  

Trong đề tài này người nghiên cứu đưa ra khái niệm đánh giá như sau: 

Đánh giá là những kết luận được con người rút ra từ những bằng chứng, phê 

phán có suy xét về sự kiện đó. 

Chức năng của đánh giá: 

Chức năng định hướng: Đánh giá nhằm phân tích các phương tiện vật 

chất và định ra một kế hoạch lý tưởng về tiến trình của hành động. Đó chính 

là đánh giá chuẩn đoán hay đánh giá dự báo. 

Chức năng điều chỉnh: Đánh giá là khâu quan trọng nhằm tác động 

ngược trong thời điểm thực hiện. Đây chính là đánh giá uốn nắn. 

Chức năng xác nhận hay xếp loại: Là chức năng đánh giá tổng hợp. Khi 
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thực hiện chức năng này cần xác định rõ mục tiêu cuối cùng mà ta hướng tới. 

Phân loại đánh giá: 

 Có các dạng đánh giá khác nhau: đánh giá khác biệt, đánh giá nhân 

viên, đánh giá công việc, đánh giá hoạt động, đánh giá kết quả, đánh giá 

chương trình, tự đánh giá, đánh giá hệ thống… 

Dựa vào đối tượng đánh giá có thể chia đánh giá thành 2 loại: Đánh giá 

về những đối tượng bên ngoài bản thân như về người khác, về sự vật, hiện 

tượng khách quan hay đánh giá chính mình. 

1.2.2. Phẩm chất cơ bản 

* Phẩm chất 

Trong tiếng Anh, danh từ Quality được dùng với nghĩa là: phẩm chất, 

đặc tính, loại, hạng. 

Trong Đại từ điển Tiếng Việt, tác giả Nguyễn Như Ý cho rằng phẩm 

chất là giá trị và tính chất tốt đẹp của con người hay vật gì [57]. 

Trong từ điển Tiếng Việt do tác giả Hoàng Phê chủ biên, phẩm chất 

được hiểu là cái làm nên giá trị của người hay vật [35]. Theo định nghĩa này, 

phẩm chất của một đối tượng nhất định là những thuộc tính, đặc điểm của đối 

tượng, căn cứ vào đó chúng ta có thể đánh giá, xác định giá trị của đối tượng. 

Theo từ điển Tâm lý học (Dictionary of psychology) của J.P. Chaplin thì 

phẩm chất là mức độ tương đối giữa cái tốt và cái tuyệt về lĩnh vực nào đó 

[1,tr.686]. 

Trong khi phân tích quan điểm về những phẩm chất chung của nhân 

cách, K.K.Platonốp đề cập đến vị trí của xu hướng, tính cách, khí chất, năng 

lực trong cấu trúc nhân cách. Và 4 tiểu cấu trúc nhân cách trong phẩm chất 

chung mà K.K.Platonốp đề cập ở đây với vai trò là phẩm chất tâm lý chứ 

không phải theo một cách hiểu phiến diện khi đồng nhất toàn bộ chúng như 

một phẩm chất xã hội. Một điều được K.K.Platonốp nhấn mạnh trong tác 

phẩm của mình, đó là: Các khái niệm “thuộc tính”, “đặc điểm”, “phẩm chất” 
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thường được áp dụng một cách tùy tiện và không chính xác trong học thuyết 

về nhân cách. Đôi khi người ta xem chúng là đồng nghĩa, nhưng sự thật thì 

không phải vậy, cụ thể theo ông: 

- “Thuộc tính” đó là khái niệm rộng nhất, nó là một cái gì vốn có của cá 

nhân, là một nét của cá nhân, cái nét ấy quy định sự giống nhau hay khác 

nhau của một cá nhân so với những cá nhân khác. 

- “Đặc điểm” cá nhân đó là những thuộc tính cá biệt hoặc sự tổng hòa 

những thuộc tính ấy. 

- “Phẩm chất” đó là thuộc tính cơ bản nhất làm cho cá nhân được xác 

định. Phẩm chất của cá nhân thay đổi, thì nói chung cá nhân ấy thay đổi. 

Trong từ điển Tâm lý học (The dictionary of psychology) của Raymond 

J.Corsini “Phẩm chất (quality) là đặc điểm  (hoặc đặc trưng) về cảm giác 

(Sensation) hoặc thực thể khác để cho nó trở thành độc đáo, là sự khác về chất 

(loại, thứ, hạng) chứ không phải về số lượng”[6,tr.796]. Như vậy, theo cách 

hiểu này, phẩm chất được hiểu là những đặc điểm (đặc trưng) về thực thể 

hoặc về sự phản ánh thế giới (tinh thần) của đối tượng để tạo nên sự khác biệt 

với đối tượng khác về tính chất, giúp đánh giá phân loại hay xếp hạng đối 

tượng. Có hai loại phẩm chất: phẩm chất của thực thể (vật chất - Entity) và 

phẩm chất của cảm giác (tinh thần - Sensation). 

Tuy cách nói khác nhau, nhưng có thể khái quát một số nội dung cơ bản 

sau: phẩm chất là đặc điểm, thuộc tính gắn bó với đối tượng; phẩm chất là 

mức độ giá trị của những đặc điểm, thuộc tính… của đối tượng để tạo nên sự 

khác biệt của chúng, làm cơ sở cho sự đánh giá, phân loại, xếp hạng; Có 

những phẩm chất thiên về tinh thần ( xét riêng về khía cạnh con người), 

nhưng có những phẩm chất thiên về thực thể vật chất (cả con người và đồ vật, 

vật chất). 

Trong thực tiễn đời sống xã hội, chung ta thường dùng những khái niệm: 

phẩm chất tốt, phẩm chất chưa tốt, chưa đảm bảo đầy đủ các phẩm chất theo 
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yêu cầu của nghề nghiệp,…, khi nhận xét hay đánh giá về một người nào đó. 

Phẩm chất và năng lực là hai khia cạnh được đề cập đến nhiều nhất. Về thực 

chất khi đánh giá nhân cách của một con người là chúng ta đã dựa trên những 

mặt phẩm chất, phẩm giá mà trong đó đã bao hàm cả mặt năng lực của người 

đó. Và phẩm chất và năng lực được xem như hai nhóm phẩm chất cơ bản của 

nhân cách. 

Xuất phát từ quan điểm của C.Mác: “Bản chất của con người là tổng hòa 

các mối quan hệ xã hội”, theo tác giả Nguyễn Ngọc Bích đã đưa ra hệ thống 

phẩm chất nhân cách bao gồm: Phẩm chất về mặt đạo đức và phẩm chất về 

mặt năng lực [3,tr.244]. 

- Phẩm chất về mặt đạo đức, bao gồm: 

+ Thế giới quan, lý tưởng bao gồm: quan điểm chính trị, lập trường, vai 

trò xã hội của cá nhân. 

+ Thái độ và hành vi ứng xử xã hội của cá nhân; Thái độ và hành vi đối 

với người khác, đối với gia đình, đối với xã hội: Đoàn thể, nhân dân, Tổ 

Quốc; Thái độ đối với lao động. 

+ Tình cảm và ý chí: 

Mặt tình cảm: Tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ. 

Mặt ý chí: Tính tự chủ, tính cân bằng, tính mục đích, tính dũng cảm, tính 

hòa nhập. 

-  Phẩm chất về mặt năng lực, bao gồm: 

+  Năng lực trí tuệ - năng khiếu, năng lực chuyên môn, tài năng 

+ Năng lực thể chất - tâm lý 

Có thể nói, khi đề cập đến mặt phẩm chất, phẩm giá của con người là ta 

đã bao hàm cả mặt năng lực của người đó. 

 Ở đây chúng ta xét phẩm chất trên đối tượng cụ thể là con người. Ta 

thấy, có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng có thể khái quát lại như sau: Phẩm 

chất là những đặc điểm, thuộc tính quy định giá trị của một con người; 
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Những đặc điểm, thuộc tính này tạo nên sự khác biệt giữa người này với khác. 

Phẩm chất thường được xem xét theo những tiêu chí nhất định và được phân 

biệt với những đặc điểm âm tính (thói, tật, kém phẩm chất,…) và những đặc 

điểm không điển hình khác. 

* Cơ bản 

Theo tác giả Nguyễn Kim Thản thì cơ bản là cái làm cơ sở cho những cái 

khác trong toàn bộ hệ thống [43]. 

Theo tác giả Văn Tân cơ bản là nền gốc [41]. 

Theo tác giả Nguyễn Như Ý thì cơ bản là cái có tác dụng làm nền, làm 

gốc trong một hệ thống nào đó [57]. 

Như vậy, có thể hiểu: Cơ bản là cái làm nền, làm cơ sở trong một hệ 

thống nào đó. 

* Phẩm chất cơ bản 

Trên cơ sở tìm hiểu về các khái niệm: phẩm chất, cơ bản, người nghiên 

cứu đưa ra khái niệm phẩm chất cơ bản xét trên đối tượng cụ thể là con người 

như sau:  

Phẩm chất cơ bản là những phẩm chất làm nền tảng, làm cơ sở cho toàn 

bộ hệ thống phẩm chất nói chung. Đó là những phẩm chất tối thiểu mà mỗi cá 

nhân cần phải có để họ có thể sống, tồn tại và phát triển trong xã hội. 

 Nếu thiếu những phẩm chất này thì khó hình thành những phẩm chất 

mới cao hơn. Thậm chí còn gây ra những tác hại khó lường đến sự hình thành 

và phát triển nhân cách của con người. 

1.2.3. Nữ giới 

Nữ giới phân biệt với nam giới, là một trong hai giới tính truyền thống, 

cơ bản và đặc trưng của loài người. Nữ giới là một khái niệm chung để chỉ 

một người, một nhóm người hay toàn bộ những người trong xã hội mà một 

cách tự nhiên, mang những đặcđiểm giới tính được xã hội thừa nhận về khả 

năng mang thai và sinh nở khi cơ thể họ hoàn thiện và chức năng giới tính 
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hoạt động bình thường [62]. 

Theo Nguyễn Lân nữ giới là phụ nữ nói chung [19]. 

Theo Nguyễn Kim Thản nữ giới là giới đàn bà, con gái nói chung phân 

biệt với nam giới [43]. 

Tương tự như vậy, theo tác giả Như Ý thì nữ giới là đàn bà, con gái nói 

chung, phân biệt với nam giới [56]. 

Trong đề tài này người nghiên cứu đồng ý với kết luận của tác giả 

Nguyễn Lân cho rằng: nữ giới là phụ nữ nói chung. 

1.2.4. Phẩm chất cơ bản nữ giới 

Trên cơ sở tìm hiểu về các khái niệm: Phẩm chất cơ bản, nữ giới, người 

nghiên cứu đưa ra khái niệm phẩm chất cơ bản nữ giới như sau: 

Phẩm chất cơ bản nữ giới là những phẩm chất làm nền tảng, làm cơ sở 

cho toàn bộ hệ thống phẩm chất của phụ nữ nói chung. Nó là những thuộc 

tính, những đặc điểm tinh thần của phụ nữ được quy định, hình thành và phát 

triển thông qua hoạt động và giao tiếp của họ. Đồng thời chi phối toàn bộ đời 

sống và hoạt động nghề nghiệp của họ.  

Phẩm chất cơ bản nữ giới là những chuẩn mực làm nên giá trị của một 

người phụ nữ. Dựa vào khung chuẩn mực ấy người ta có thể đánh giá người 

phụ nữ ấy là tốt hay xấu. Nó là nền tảng để những phẩm chất tốt đẹp khác 

trong hệ thống phẩm chất phát triển, nhờ vậy nữ giới có thể trưởng thành và 

hoàn thiện hơn theo thời gian.Và những phẩm chất trong toàn bộ hệ thống 

phẩm chất cơ bản nữ giới điều có sự tương hỗ, tác động qua lại lẫn nhau như: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phẩm chất của người phụ nữ trong gia đình 

và ngoài xã hội là thống nhất với nhau và bổ sung cho nhau, bởi lẽ "gia đình 

là hạt nhân của xã hội, nhiều gia đình cộng lại mới tạo thành xã hội. Xã hội 

tốt thì gia đình càng phải tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt" [31,tr.523]. 
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1.3. Cơ sở lý luận về đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới 

 1.3.1. Nữ sinh viên 

1.3.1.1. Khái niệm nữ sinh viên 

Theo tác giả Thanh Nghị thì nữ sinh viên là con gái, đàn bà học trong 

trường đại học [26]. 

Theo tác giả Nguyễn Lân thì nữ sinh viên là phụ nữ học trong trường đại 

học [19]. 

Nữ sinh viên là người làm việc, người tìm kiếm, khai thác tri thức. Họ 

đang chuẩn bị cho một hoạt động mang lại lợi ích vật chất hay tinh thần của 

xã hội. Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất hay hoạt động 

xã hội của họ đều phục vụ cho việc chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động mang tính 

nghề nghiệp của mình sau khi kết thúc quá trình trong các trường nghề. 

Như vậy, có thể hiểu: Nữ sinh viên là những người phụ nữ đang học tập 

ở các trường đại học, cao đẳng và là những người công dân thực thụ của đất 

nước với sự phát triển hoàn thiện về tâm - sinh lý. 

1.3.1.2. Đặc điểm nữ sinh viên 

Sự phát triển thể chất: Do nữ sinh viên ở trong độ tuổi chuyển tiếp từ 

giai đoạn cuối thanh niên sang đầu giai đoạn tuổi trưởng thành, nên có thể nói 

rằng đây là giai đoạn phát triển ổn định. Mặt khác đến 24, 25 tuổi thì con 

người đã hoàn tất sự phát triển về thể chất (nữ sớm hơn nam 1, 2 năm). Đến 

25 tuổi cũng  là năm kết thúc giai đoạn đào tạo dài nhất ở đại học. 

Trong quá trình phát triển này, quá trình chín muồi sinh học cơ bản đã 

được hoàn thiện đến mức có thể coi là chu trình người trưởng thành như: Sự 

phát triển ổn định, đồng đều về hệ xương, cơ bắp tạo ra nét đẹp hoàn mỹ ở nữ 

sinh viên. Các tố chất về thể lực như sức nhanh, sức bền bỉ, dẻo dai, linh hoạt 

đều phát triển mạnh nhờ sự phát triển ổn định của các tuyến nội tiết cũng như 

sự tăng cường các hooc-môn nữ; hệ thống tim mạch, thần kinh mang tính ổn 

định và hoạt động theo nhịp bình thường thuộc chu kỳ người lớn. 
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Sự phát triển tâm lý: Bước sang tuổi sinh viên, các chức năng tâm lý 

cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển trí tuệ, khả năng tư 

duy. Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng ở tuổi này, các hoạt động tư 

duy của nữ sinh viên rất tích cực và có tính độc lập, tư duy lý luận phát triển 

mạnh, có khả năng khái quát các vấn đề, nhờ đó mà tự mình phát hiện ra cái 

mới. Sự phát triển mạnh của tư duy lý luận liên quan chặt chẽ với khả năng 

sáng tạo. 

1.3.1.3. Các hoạt động cơ bản của nữ sinh viên 

* Đặc điểm hoạt động học tập 

Xuất phát từ mục tiêu của giáo dục đại học nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo 

nguồn nhân lực chuyên môn cao cấp ở các lĩnh vực nghề nghiệp. Vì vậy, 

những đặc điểm chung trong hoạt động học tập của nữ sinh viên như sau: 

Theo tác giả Lê Quang Long thì hai phần ba tri thức của đời người được 

tích lũy vào giai đoạn này, lứa tuổi thanh niên sinh viên [30,tr.138]. Cũng như 

các nam sinh viên, hoạt động học tập của nữ sinh viên hướng vào việc hình 

thành và phát triển hoàn thiện nhân cách người chuyên gia trong lĩnh vực 

nghề nghiệp tương ứng, vì vậy học tập của  nữ sinh viên mang tính đặc trưng 

của hoạt động nghề nghiệp tương lai. Trình độ học vấn của nữ sinh viên được 

xác định là trình độ chuyên môn nghề nghiệp, do đó việc học tập trong trường 

đại học có một ý nghĩa rõ rệt, có thể xem như một dạng hoạt động lao động. 

Mục đích học tập chuyên nghiệp của nữ sinh viên là chiếm lĩnh hệ thống các 

kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, nhằm hình thành những phẩm chất 

của người chuyên gia tương lai. Vì vậy trong quá trình học tập, nữ sinh viên 

phải xây dựng cho mình vốn hành trang trí tuệ và nhân cách đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp sau này. 

+ Tính độc lập cao trong học tập: do yêu cầu của việc đào tạo người 

chuyên gia tương lai, nên việc học tập của nữ sinh viên đòi hỏi mức độ độc 

lập trí tuệ cao. Nữ sinh viên phải tự ý thức đầy đủ về hoạt động học tập của 
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bản thân, đó là sự giác ngộ bản thân về việc xác định mục đích cũng như định 

hướng rõ rệt về vị trí của mình trong thế giới người lớn. Do đó nữ sinh viên 

phải là chủ thể của hoạt động học tập, là người tổ chức, định hướng và kiểm 

tra quá trình học tập đồng thời cũng là một chủ thể có trách nhiệm của các 

hoạt động xã hội với tư cách là một công dân. 

Quá trình học tập của nữ sinh viên nhằm xây dựng phương pháp học tập, 

nghiên cứu khoa học độc lập, tự chủ. Sở dĩ nữ sinh viên có khả năng độc lập 

cao trong hoạt động học tập là do kết quả phát triển tương đối hoàn thiện của 

các chức năng tâm sinh lý của lứa tuổi này. Sự trưởng thành về mặt trí lực, tư 

duy logic, thế giới quan và nhân sinh quan là cơ sở quan trọng của sự phát 

triển tính độc lập cao ở lứa tuổi sinh viên. 

+ Tính sáng tạo: Ở đại học, nữ sinh viên phải lĩnh hội khối lượng kiến 

thức rất lớn bao gồm các kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành và 

các kiến thức khoa học cơ bản, nên đòi hỏi rất cao ở tính sáng tạo của nữ sinh 

viên. Nữ sinh viên phải tự chủ trong việc tổ chức các hoạt động tự học, tự 

nghiên cứu của mình cũng như hình thành cho mình các phương pháp học tập 

tích cực sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức và kinh nghiệm làm hành trang cho 

tương lai khi gia nhập vào hoạt động nghề nghiệp. Hoạt động học tập của nữ 

sinh viên hiện nay đã được đặt ở một vị trí rất quan trọng theo yêu cầu của 

Luật Giáo dục “ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của 

người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” 

[24]. 

+ Tính thực tiễn: Trong bối cảnh xã hội hiện nay, những yêu cầu của 

giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, đã tạo cho nữ sinh 

viên có thái độ học tập với tính năng động, sáng tạo cao. Mặt khác, để đáp 

ứng đòi hỏi thực tiễn, nữ sinh viên phải chủ động nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn, ngoại ngữ, tin học,…để trang bị kiến thức làm hành trang cho nghề 

nghiệp tương lai. 
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Ở trường đại học, mục tiêu học tập của tất cả sinh viên nói chung và nữ 

sinh viên nói riêng là học cách học, mà quan trọng là làm chủ quá trình học 

của bản thân như tự học, nghiên cứu khoa học,… làm cơ sở tiền đề của việc 

học suốt đời của mỗi cá nhân. Trong xu thế thời đại ngày nay, nữ sinh viên 

thực sự học tập vì cuộc sống, vì nghề nghiệp tương lai của bản thân. Nữ sinh 

viên tự điều khiển quá trình học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự 

đào tạo, biết kết hợp quá trình cá nhân hóa với quá trình xã hội hóa trong học 

tập của bản thân nhằm đạt tới việc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Ngoài ra, nữ 

sinh viên cần phải rèn luyện khả năng tạo nghiệp, nhạy bén với thị trường, 

chủ động gia nhập vào các tổ chức hoạt động nghề nghiệp xã hội, bước đầu 

đối với một số nữ sinh viên có thể tiếp cận với một số hoạt động nghề nghiệp 

đơn giản như tham gia các công việc làm thêm để kiếm thu nhập, nhưng dần 

dần là để nâng cao hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm 

gia nhập vào trị trường lao động trong tương lai. 

* Một số hoạt động khác của nữ sinh viên 

Hoạt động chính trị - xã hội: đây là một hoạt động đặc trưng ở tuổi sinh 

viên. Sinh viên nói chung và nữ sinh viên nói riêng là những người có trí tuệ 

nhạy bén, mẫn cảm đối với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia, 

quốc tế. Về mặt tư cách của một công dân, họ có chính kiến đối với đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng chính trị và Nhà nước, do đó hoạt động 

chính trị - xã hội là nhu cầu, nguyện vọng của nữ sinh viên. Việc tham gia của 

họ vào các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội như: Hội sinh viên, Đoàn sinh 

viên,… hay đối với những nữ sinh viên ưu tú, được vinh dự đứng vào hàng 

ngũ Đảng, mang một ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển nhân cách toàn 

diện của họ. 

Bên cạnh những hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội, nữ sinh viên 

cũng là nhóm người tích cực tham gia vào các hoạt động khác mang tính chất 

giải trí, vui chơi phù hợp với năng khiếu và sở thích cá nhân như các câu lạc 
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bộ văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, câu lạc bộ ngoại ngữ,…hay các cuộc 

thi về nghiệp vụ nghề nghiệp được Đoàn trường và các cơ quan tổ chức, cũng 

luôn hấp dẫn và lôi cuốn sự tham gia của nhiều nữ sinh viên, để thỏa mãn nhu 

cầu giao lưu phong phú cũng như nhu cầu rèn luyện toàn diện của họ. Bao 

trùm lên các hoạt động phong phú, đa dạng của sinh viên ở các trường đại học 

là những quan hệ giao lưu, giao tiếp với hàng loạt mối quan hệ xã hội đan xen 

lẫn nhau. Những mối giao lưu này mang tính phức hợp giữa cá nhân nữ sinh 

viên với người lớn, với bạn bè cùng lứa, cùng giới, khác giới, các tổ chức, các 

nhóm xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua phương tiện thông tin truyền 

thông),…Các hoạt động giao lưu này chiếm vị trí quan trọng trong sự phát 

triển đời sống tâm lý, nhân cách của nữ sinh viên. 

Vị thế xã hội của sinh viên nói chung và nữ sinh viên nói riêng có nhiều 

thay đổi so với lứa tuổi trước đó, các quan hệ xã hội của nữ sinh viên được 

mở rộng. Chính những thay đổi trong vị thế xã hội của nữ sinh viên, những 

thách thức khách quan của cuộc sống dẫn đến sự xuất hiện ở lứa tuổi này 

những nhu cầu hiểu biết thế giới, hiểu biết xã hội và các chuẩn mực quan hệ 

người - người, hiểu mình và tự khẳng định mình trong đời sống xã hội. 

* Một số phẩm chất về nhân cách của nữ sinh viên 

Sinh viên là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người, có sức khỏe, có khả năng 

sáng tạo và có tính độc lập cao. Trong những năm theo học đại học của nữ 

sinh viên được xem như là thời kỳ chuyển tiếp cho việc chuẩn bị độc lập cao 

tham gia vào các cộng đồng xã hội và hoạt động nghề nghiệp ổn định trong 

tương lai của nữ sinh viên. Do đó nữ sinh viên vẫn còn chịu sự tác động giáo 

dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Mặt khác, ở bản thân mỗi nữ sinh viên 

cũng cần có sự tự giáo dục và rèn luyện nhân cách để đáp ứng các yêu cầu 

nghề nghiệp trong tương lai. 

Sinh viên nói chung và nữ sinh viên nói riêng chưa có vị trí độc lập 

chính thức trong các tổ chức lao động xã hội, nữ sinh viên đang tích cực rèn 
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luyện cả về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp bằng cách tự rèn luyện, nỗ lực 

học tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên và bước đầu nữ sinh viên cũng trải 

nghiệm qua hoạt động thực tiễn như tham gia các cuộc thi về nghiệp vụ 

chuyên môn, hoặc đi làm thêm để tiếp cận dần với nghề nghiệp qua công tác 

thực tế chớ không phải chỉ dừng ở việc học lý thuyết suông. Nhân cách của 

nữ sinh viên phát triển khá toàn diện và phong phú với những điểm đặc trưng 

như sau: 

- Đặc điểm về tự đánh giá, tự ý thức, tự giáo dục của nữ sinh viên 

+ Tự đánh giá là một trong những phẩm chất quan trọng, có trình độ phát 

triển cao của nhân cách. Tự đánh giá có ý nghĩa định hướng, điều chỉnh hoạt 

động, hành vi của chủ thể nhằm đạt mục đích, lý tưởng sống một cách tự giác. 

Tự đánh giá ở lứa tuổi sinh viên là một hoạt động nhận thức, trong đó đối 

tượng nhận thức chính là bản thân chủ thể, là quá trình chủ thể thu thập, xử lý 

thông tin về chính mình, chỉ ra những tồn tại ở bản thân, từ đó có thái độ, 

hành vi, hoạt động phù hợp nhằm tự điều chỉnh, tự giáo dục để hoàn thiện và 

phát triển nhân cách. 

+ Đặc điểm tự đánh giá ở lứa tuổi sinh viên mang tính chất toàn diện và 

sâu sắc. Biểu hiện cụ thể của nó là sinh viên không chỉ đánh giá hình ảnh bản 

thân mình ở hình thức bên ngoài mà còn đi sâu vào các phẩm chất, các giá trị 

của nhân cách. Tự đánh giá của họ không chỉ trả lời câu hỏi: Tôi là ai? Mà 

còn đi sâu vào các nội dung liên quan đến bản thân họ như: Tôi là người như 

thế nào? Tôi có những phẩm chất gì? Tôi có xứng đáng không?... Hơn thế họ 

còn có khả năng lý giải và trả lời câu hỏi: Tại sao tôi là người như thế? 

[30,tr.155]. 

+ Những cấp độ đánh giá ở trên mang yếu tố phê phán, phân tích rõ rệt. 

Vì vậy tự đánh giá của nữ sinh viên có ý nghĩa tự ý thức và tự giáo dục cao. 

Tự ý thức là một trình độ phát triển cao của ý thức, nó giúp nữ sinh viên có 

hiểu biết về thái độ, hành vi cử chỉ của mình để chủ động hướng hoạt động 
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của mình đi theo những yêu cầu đòi hỏi của tập thể, của cộng đồng xã hội. Tự 

giáo dục là một mức độ phát triển cao trong nhận thức của nữ sinh viên nhằm 

rèn luyện mình theo những mục đích và kế hoạch cuộc đời. Nghiên cứu tự 

đánh giá, tự ý thức ở nữ sinh viên cho thấy mức độ phát triển của những phẩm 

chất nhân cách này có liên quan đến trình độ học lực, hình ảnh “cái Tôi”, 

cũng như kế hoạch sống trong tương lai của nữ sinh viên. Việc khám phá hình 

ảnh “cái Tôi” không đơn giản chỉ phụ thuộc vào trình độ nhận thức của nữ 

sinh viên, mà còn là tâm thế xã hội, thái độ của cá nhân đối với chính bản 

thân mình, bao gồm ba yếu tố phụ thuộc lẫn nhau đó là: nhận thức, xúc cảm 

và hành vi. Nhận thức về hình ảnh “cái Tôi” chính là sự hiểu biết về bản thân, 

biểu tượng về những phẩm chất và thuộc tính của nữ sinhv viên. Xúc cảm về 

“cái Tôi” thể hiện ở sự đánh giá những phẩm chất và lòng tự ái có liên quan 

tới những đánh giá ấy, lòng tự trọng và những tình cảm khác; hành vi là thái 

độ của thực tế đối với bản thân xuất phát từ hai yếu tố nói trên. 

Tóm lại những phẩm chất nhân cách như tự đánh giá, lòng tự trọng, tự 

tin, sự tự ý thức đều phát triển mạnh mẽ ở tuổi sinh viên. Chính những phẩm 

chất nhân cách bậc cao này có ý nghĩa rất lớn đối với việc tự giáo dục, tự rèn 

luyện và hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực của những trí thức tương lai 

là nữ sinh viên. 

-  Sự phát triển về định hướng giá trị của nữ sinh viên 

+ Định hướng giá trị là một trong những lĩnh vực rất cơ bản, quan trọng 

đối với đời sống tâm lý của sinh viên nói chúng và nữ sinh viên nói riêng. 

Định hướng giá trị là những giá trị được chủ thể nhận thức, ý thức và đánh giá 

cao, có ý nghĩa định hướng, điều chỉnh thái độ, hành vi, lối sống của chủ thể 

nhằm vươn tới những giá trị đó. 

+ Định hướng giá trị của nữ sinh viên liên quan mật thiết với xu hướng 

nhân cách và kế hoạch đường đời của họ. Với nữ sinh viên, những ước mơ, 

hoài bão, những lý tưởng của tuổi thanh xuân dần dần được hiện thực hóa, 
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được điều chỉnh trong quá trình học tập ở trường đại học. Tính viễn vông, ảo 

tưởng nhường chỗ cho các kế hoạch đường đời cụ thể, do việc học ở trường 

đại học để trở thành người có nghề nghiệp đã được xác định rõ ràng. Nữ sinh 

viên nhìn nhận vấn đề bản chất cuộc sống tích cực và duy vật hơn, thừa nhận 

sự thành công trong cuộc sống là do nỗ lực của bản thân hơn là sự phụ thuộc 

hoặc do số phận hay sự may rủi nào đó, họ không chỉ đặt ra kế hoạch đường 

đời của mình mà còn tìm cách để thực thi kế hoạch đó theo những giai đoạn 

nhất định. Nhiều nữ sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại 

học đã có kế hoạch riêng về nhiều mặt và để đạt được kế hoạch của mục đích 

đời mình. Họ không ngần ngại tìm những việc làm thêm để thỏa mãn những 

yêu cầu học tập ngày càng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành nghề 

sau này. 

+ Sinh viên là lứa tuổi đạt đến độ phát triển sung mãn của đời người, họ 

là lớp người giàu nghị lực, ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, do quy luật phát 

triển không đồng đều về mặt tâm lý, do những điều kiện và hoàn cảnh sống, 

giáo dục không giống nhau, nên không phải bất cứ nữ sinh viên nào cũng phát 

triển ở mức tối ưu. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống đúng 

đắn cũng như tính tích cực hoạt động của bản thân mỗi nữ sinh viên. Vì ở giai 

đoạn này, sự chi phối của thế giới quan và nhân sinh quan đối với hoạt động 

của nữ sinh viên thể hiện rất rõ nét. 

Nhìn chung, hệ thống định hướng giá trị của nữ sinh viên cũng có những 

hướng phát triển mới, song có thể thấy rằng, đây là những nét tính cách xã hội 

mới đang được định hình và phát triển theo xu hướng phát triển của xã hội. 

Nếu được quan tâm đúng mức, nó sẽ là những định hướng giá trị có lợi cho sự 

phát triển. 

1.3.2. Đặc điểm của phẩm chất cơ bản nữ giới 

1.3.2.1. Sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam, phẩm chất cơ bản nữ 
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giới đều có sự kế thừa, bổ sung và phát triển hợp lý với từng giai đoạn lịch sử 

cụ thể đó. Nếu như ngày xưa do tư tưởng Nho giáo ăn sâu vào thói quen, nếp 

nghĩ của người Việt Nam. Và người phụ nữ lúc ấy phải gắn chặt với gia đình, 

phụ thuộc vào chồng con. Vì thế đã tạo nên trong họ những phẩm chất như: 

Cần cù; Chăm chỉ; Đảm đang; Dịu dàng; Đoan trang; Kín đáo; Nhường nhịn; 

Thủy chung…Thì ngày nay, khi xã hội phát triển, đất nước hội nhập, Đảng và 

Nhà nước đã quan tâm sâu sắc đến nữ giới. Điều này đã tạo cơ hội cho nữ giới 

dám mạnh dạn vươn ra ngoài xã hội: sống, học tập và thể hiện hết mình, đồng 

thời họ bắt đầu quan tâm và chú ý nhiều hơn đến bản thân. Nhờ vậy hệ thống 

phẩm chất cơ bản của nữ giới lúc này cũng có sự thay đổi chuyển biến như 

sau: Bên cạnh những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nữ giới được giữ gìn 

và phát huy theo thời gian như: Chung thủy; Cần cù; Hiếu thảo; Kính trọng; 

Siêng năng, Đảm đang, Yêu nước…thì nữ giới cũng hình thành và bổ sung 

thêm rất nhiều phẩm chất hiện đại để đáp ứng nhu cầu của xã hội như: Biết 

chăm sóc sức khỏe; Biết làm đẹp; Có mục tiêu, lý tưởng; Tự tin; Ứng xử khéo 

léo; Cầu tiến; Năng động; Sáng tạo…  

- Những phẩm chất đối với bản thân: Khi đời sống luôn vận động và 

biến đổi không ngừng. Đặc biệt, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ, tốc độ biến đổi của xã hội trong thế kỷ XXI này lại càng nhanh 

chóng. Một phát minh của ngày hôm qua rất có thể sẽ trở thành lạc hậu trong 

ngày hôm nay. Vì thế nữ giới ngày này đã biết tự trang bị và hoàn thiện dần 

những phẩm chất cơ bản của mình để đáp ứng nhu cầu xã hội. Họ tự tin thể 

hiện bản thân, mạnh mẽ và năng động trong tác phong, biết vươn lên trong 

cuộc sống bằng mục tiêu lý tưởng và sự ham học hỏi của mình. Không những 

thế, bản thân họ ngày nay đã biết chia sẻ trách nhiệm và tìm kiếm sự ủng hộ 

từ người thân, gia đình và dành thời gian quan tâm đến bản thân nhiều hơn 

như biết chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hình thức của mình. Họ đang dần dần 

biết cách cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống của bản thân. 
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- Những phẩm chất thể hiện trong gia đình: Trong xã hội hiện đại, khi 

nhịp sống ngày càng năng động và có nhiều thay đổi thì vị trí, vai trò của nữ  

giới trong gia đình lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. “Gia đình trong xã 

hội mới rất coi trọng người phụ nữ, khác với gia đình phong kiến trước đây 

chỉ coi trọng người đàn ông. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, trong gia 

đình Việt Nam hiện nay phụ nữ là người có thực quyền. Điều đó thể hiện ở 

chỗ họ quản lý, điều hành và tổ chức cuộc sống gia đình, họ trực tiếp quyết 

định từ vấn đề sinh đẻ, nuôi dạy con cái đến hoạt động kinh tế - tài chính và 

quan hệ đối nội cũng như đối ngoại của gia đình” [37,tr.161]. Họ có thể ở vai 

trò là người vợ, người mẹ, người chị, người em trong gia đình. Là người mẹ, 

họ đảm nhiệm sinh con, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Nên 

dân gian có câu “con hư tại mẹ cháu hư tại bà”. Là người vợ, họ gắn bó chữ 

tình với chữ nghĩa, yêu thương người chồng hết mực. Luôn đồng lòng cùng 

chồng vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Là người chị, người em họ biết hòa 

thuận, yêu thương nhau và biết đỡ đần công việc giúp cha mẹ. Dù ở bất cứ vai 

trò nào, nữ giới điều thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của mình như: Hiếu 

thảo, Kính trọng, Chu đáo, Quan tâm giúp đỡ, Ứng xử khéo léo…với tất cả 

các thành viên trong gia đình. Họ là người giữ lửa, truyền yêu thương và là 

sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình với nhau.  

- Những phẩm chất thể hiện trong tình yêu: Ở mỗi thời đại, quan 

niệm về tình yêu điều rất khác nhau. Nếu trong thời phong kiến, tình yêu của 

nữ giới phải dựa vào sự sắp xếp của ông bà, cha mẹ. Dù họ chưa một lần gặp 

mặt hoặc tình yêu đó không xuất phát từ sự yêu thương họ vẫn phải tiến tới 

hôn nhân với đối tượng mà người lớn sắp đặt. Trái lại, ngày nay nữ giới được 

quyền chủ động trong việc tìm kiếm đối tượng và có thời gian tìm hiểu rồi 

mới tiến tới hôn nhân. Nữ giới ngày nay quan niệm tình yêu phải xuất phát từ 

sự yêu thương. Chính nhờ sự yêu thương làm cho hai con người gắn kết, chấp 

nhận lẫn nhau, thăng hoa trong cảm xúc và là động lực giúp họ vượt qua mọi 
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thử thách khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tình yêu thương đó không phải là 

sự lệ thuộc, thụ động dựa dẫm vào đối phương mà là sự độc lập trong suy 

nghĩ và có thể cả trong tài chính để cả hai cùng san sẻ và hỗ trợ nhau khi khó 

khăn. Hơn nữa khi có bất đồng, mâu thuẫn xảy ra họ sẵn sàng đối diện với 

nhau và thẳng thắn trao đổi để giải quyết vấn đề.  

- Những phẩm chất thể hiện trong công việc: Từ đầu thế kỷ XX trở về 

trước, phẩm chất cơ bản của nam giới và nữ giới thường đứng ở 2 cực đối lập 

nhau. Ví dụ đặc trưng của nữ giới là những phẩm chất hiền dịu, nói năng nhỏ 

nhẹ, thùy mị, thụ động…nên nữ giới lo nội trợ gia đình. Còn đặc trưng của 

nam giới là những phẩm chất mạnh mẽ, cương quyết, chủ động…nên nam 

giới thường lo việc xã hội, kiếm tiền.. Ngày nay thời đại đã thay đổi, sự phân 

công lao động đã mất đi sự cứng nhắc bất di bất dịch. Số lượng những công 

việc đặc thù dành riêng cho nam giới cũng giảm hẳn.Một số nữ giới đã tham 

gia vào công việc, những hoạt động mà trước đây nam giới chiếm “độc 

quyền” (ví dụ: bóng đá…) Nam giới và nữ giới cùng đảm nhiệm nhiều vai trò 

xã hội giống nhau, nam và nữ cùng làm ở một nhiệm sở có thể hỗ trợ nhau 

trong công việc, khi cần có thể thay thế nhau tương đối dễ dàng [20,tr.40]. 

Hơn nữa, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước nên nữ giới đã có 

một vai trò và vị trí nhất định trong xã hội. Họ đã trở thành lực lượng lao 

động đông đảo trong xã hội, họ có mặt trong tất cả các lĩnh vực, các ngành 

nghề, trong đó có nhiều người là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước và đoàn thể, doanh nghiệp. Ngày nay, người phụ nữ ngoài 

việc thực hiện trọn thiên chức của mình là làm mẹ làm vợ, họ đã không ngừng 

học hỏi, rèn luyện để trở thành người có văn hoá, hoàn thiện về tri thức, có kỹ 

năng sống và phát triển các phẩm chất như: siêng năng, cầu tiến, nhạy bén, 

năng động, sáng tạo…để tiếp cận, nắm bắt kịp thời kiến thức khoa học để 

phục vụ cho mọi công tác và không ít người trong số họ đã đạt đến những địa 

vị rất cao trong mọi lĩnh vực.  
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- Những phẩm chất thể hiện trong mối quan hệ xã hội: Người Việt 

Nam rất trọng tình cảm như: Tình cha con, mẹ con, tình vợ chồng, tình anh 

em, tình hàng xóm, tình đồng hương. Tình cảm còn lớn hơn của cải. Đặc biệt 

là nữ giới, với chức phận làm bà, làm mẹ, làm chị, làm em thì tình cảm ấy trở 

nên đậm đà sâu sắc hơn. Do xã hội phát triển quan hệ giao tiếp của nữ giới 

cũng có những thay đổi đáng kể: Nếu trước đây, phụ nữ chỉ giao tiếp trong 

phạm vi rất hẹp là gia đình và làng xóm, không có các mối quan hệ rộng rãi, 

không được tham gia các tổ chức. Phong tục tập quán, đạo đức truyền thống 

chỉ cho họ một môi trường nhỏ bé, tù túng trong bốn bức tường với những 

người trong gia đình và những người bạn gái. Càng về sau, sự thay đổi vận 

động của xã hội tác động làm môi trường đó khác đi, rộng ra và lớn hơn. 

Chưa bao giờ môi trường văn hóa ở Việt Nam lại phong phú và đa dạng, lại 

năng động và tích cực, lại khích lệ và cám dỗ, lại có nhiều cơ hội và thách 

thức... như hiện nay. Phụ nữ được giải phóng khỏi những gò bó, những bất 

công, họ được mở rộng quan hệ ra đến quốc gia và quốc tế, được giao lưu, 

học hỏi và phát triển [60].  Sống trong môi trường với nhiều thay đổi và thách 

thức như thế để nữ giới có thể thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội. Họ 

đã mạnh dạn dấn thân, trải nghiệm và hoàn thiện nhiều phẩm chất tốt đẹp của 

mình như: Hòa đồng; Tôn trọng; Ứng xử khéo léo; Biết quan tâm giúp đỡ 

người khác…và xem đó như bí quyết giúp họ thành công trong công việc và 

cuộc sống của mình. 

- Những phẩm chất đối với đất nước: Trong bối cảnh mới của lịch sử 

đất nước, nữ giới Việt Nam đang đứng trước thời cơ và thách thức mới. Phẩm 

chất đối với đất nước của nữ giới Việt Nam được xác định trên cơ sở vai trò 

và nhiệm vụ mới: Nữ giới Việt Nam phải là những người lao động sáng tạo và 

là người công dân tích cực trong các hoạt động xã hội, làm tròn chức năng 

nuôi dạy thế hệ trẻ, là chủ nhân thế kỉ XXI. Để hoàn thành tốt sự mệnh trên 

nữ giới Việt Nam không ngừng hoàn thiện và trang bị cho mình những phẩm 
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chất tốt đẹp tương xứng với sứ mệnh đó như: Yêu nước; Ý thức pháp luật; Tự 

hào dân tộc; Biết ơn các thế hệ đi trước; Trách nhiệm; Tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội; Đoàn kết cộng đồng…Như bài phát biểu của Chủ tịch Hội 

phụ Nữ Việt Nam Hà Thị Khiết tại buổi tọa đàm “Vai trò của Phụ Nữ Việt 

Nam Trong Thế Kỷ XXI” do Quỹ Phát triển Phụ Nữ Liên Hợp Quốc 

UNIFEM và Hội phụ nữ Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ của các tổ chức 

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà đã nói: “Trong thành tựu chung của đất 

nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực 

lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, 

sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng với sự 

hội nhập và phát triển theo xu thế chung của nhân loại” [59]. 

1.3.2.2. Đặc điểm của phẩm chất cơ bản của nữ giới 

Hệ thống phẩm chất cơ bản của nữ giới được hình thành dựa trên quá 

trình nhận thức, đánh giá, rèn luyện một cách tự nguyện theo nhu cầu đặc 

trưng riêng của từng cá nhân. Vì vậy quá trình giáo dục nữ giới những phẩm 

chất tốt đẹp cần chú ý tới đặc điểm tâm lí, nhân cách của họ tránh chuyện rập 

khuôn, áp đặt. 

 Sự hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản của nữ giới bao giờ 

cũng chịu ảnh hưởng, chịu sự chi phối bởi sự định hướng phẩm chất của xã 

hội tại mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Do đó hệ thống phẩm 

chất của nữ sinh viên thời nay luôn có sự khác biệt so với thời xưa. 

Các phẩm chất trong hệ thống phẩm chất cơ bản nữ giới có mối quan hệ 

tương hỗ tác động qua lại lẫn nhau. Và chúng có thể duy trì, phát triển, thay 

đổi và hoàn thiện theo thời gian phụ thuộc sự tích cực tự rèn luyện, tự giáo 

dục của mỗi cá nhân. 

Sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới bị chi phối, chịu sự 

tác động thường xuyên của các yếu tố như gia đình, nhà trường, xã hội. Đặc 

biệt sự tự nhận thức, tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi nữ sinh viên đóng vai 
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trò quan trọng nhất. 

1.3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển 

các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 

* Là một thực thể tồn tại trong tự nhiên và xã hội, con người chịu tác 

động bởi nhiều yếu tố. Các Mác đã nói “…bản chất con người là sự tổng hòa 

các mối quan hệ xã hội”. Vì vậy, việc định hướng phẩm chất cho giới nữ cũng 

bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Có thể khái quát thành 2 nhóm tác động đến 

phẩm chất căn bản của giới nữ. Đó là nhóm yếu tố bên trong và nhóm yếu tố 

bên ngoài. 

- Nhóm yếu tố bên trong: Là các yếu tố nằm ngay trong chính bản thân 

nữ giới như tự ý thức, tự giáo dục, tự rèn luyện, tính cách, sở thích, quan 

điểm, lý tưởng sống của mỗi người cũng như những trải nghiệm sống của 

chính bản thân họ trong suốt quá trình sống. Đây là yếu tố quyết định trực tiếp 

đến định hướng phẩm chất của nữ giới. Trong quá trình đó nữ giới: tự học, tự 

đọc, tự nghiên cứu, tự nghĩ, phân tích, thể nghiệm để tự rút ra kinh nghiệm, 

kết luận cho mình, hình thành nên những giá trị cho bản thân mình. Chính 

hoạt động thực tiễn của cá nhân là con đường cơ bản để tiếp thu, thử thách 

các phẩm chất. Trong thực tiễn đời sống, những quan niệm, niềm tin, tri thức, 

thái độ, hành vi… về các phẩm chất có được thực hiện trong hoạt động, giao 

tiếp…mới bộc lộ hết giá trị đích thực của nó trong những tình huống cụ thể, 

mới được kiểm nghiệm cái gì là có ích lợi, hiệu quả, được tán dương, chấp 

nhận và cái gì ngược lại.  

- Nhóm yếu tố bên ngoài: Là các yếu tố không nằm bên trong bản thân 

nữ giới, mà họ bị tác động liên tục thường xuyên trong quá trình sống, thông 

qua các mối quan hệ của nữ giới trong gia đình, nhà trường và xã hội. 

+ Gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường văn hóa xã hội đầu tiên và 

đặc biệt quan trọng đối với mỗi người. Môi trường văn hóa gia đình được tạo 
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dựng trên cơ sở tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên ruột 

thịt trong gia đình. Trong đó những người con, người cháu nhận được sự giáo 

dục, chỉ bảo từ những người lớn trong gia đình, dòng họ. Những suy nghĩ, 

tình cảm cũng như những định hướng giá trị của những người lớn trong gia 

đình ít nhiều cũng có tác động đến con cái, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

Như tác giả Nguyễn Khắc Viện đã nói: “Gia đình là nơi mà mỗi thành 

viên từ tấm bé được bồi dưỡng về mặt vật chất và tinh thần, là chỗ dựa khi 

cuộc sống ngoài xã hội gặp khó khăn. Gia đình là một tổ ấm”. Điều đó cho 

thấy gia đình có những tác động gần gũi, mạnh mẽ và thường xuyên nhất đến 

sự phát triển nhân cách của mỗi người. Thế giới quan, lý tưởng sống của ông 

bà cha mẹ hay cụ thể hơn là cách nghĩ, cách sống, cách nhìn nhận cuộc sống, 

văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa tiêu dùng của người lớn trong gia đình 

cũng ảnh hưởng nhiều đến việc định hướng giá trị đạo đức con cháu.  

Thậm chí ngay cả mức sống, mức thu nhập, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp của cha mẹ cũng tác động ít nhiều đến sự lựa chọn và sắp xếp thứ bậc 

phẩm chất của con cái. Không ít các bạn nữ sinh ra và lớn lên trong gia đình 

nghèo, ba mẹ vất vả mưu sinh kiếm sống. Và trong suy nghĩ, tư tưởng của các 

bạn là làm sao để kiếm được nhiều tiền, thậm chí là bất chấp danh dự và tính 

mạng và điều này dẫn đến những hành vi đi ngược lại các giá trị đạo đức của 

dân tộc, gây nguy hiểm cho người khác và cho dân tộc. 

Thực tế cho thấy chính sự gương mẫu của ông bà cha mẹ, những người 

lớn trong gia đình, cách cư xử, cách sống chuẩn mực đạo đức giữa ông bà với 

cha mẹ, giữa cha mẹ với con cái có những tác động thường xuyên, thấm 

nhuần và có những ảnh hưởng vô thức đến sự phát triển nhân cách mỗi người. 

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, khi mà sợi dây huyết thống 

kết nối các thành viên trong gia đình có phần lỏng lẻo thì điều cần thiết là 

trong mỗi gia đình cần xây dựng văn hóa gia đình, truyền thống gia đình. 

Truyền thống gia đình như một động lực, một sức mạnh tinh thần, một bệ 
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phóng vững chắc thôi thúc mỗi cá nhân phải phấn đấu, vững tin khi bước vào 

đời. Bên cạnh đó, truyền thống gia đình như thuốc kháng sinh có tác dụng bảo 

vệ và chống lại sự tha hóa của con người trong thời buổi phức tạp hiện nay, là 

góp phần không nhỏ trong việc giáo dục và định hướng các phẩm chất cho nữ 

giới. 

Gia đình là môi trường xã hội đầu tiên của mỗi người. Sau này khi lớn 

khôn, mỗi người có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều phía của nền văn hóa, nhưng 

những gì mà nền văn hóa gia đình hun đúc, những giá trị đạo đức mà mỗi 

người nhận được từ nền giáo dục gia đình vẫn in sâu, đậm nét trong mỗi 

người đến suốt cuộc đời. 

+ Nhà trường 

Bên cạnh sự tác động của gia đình, nhà trường cũng tác động mạnh mẽ 

đến việc hình thành những phẩm chất cho giới nữ. Thông qua lối sống của 

bạn bè trong lớp, những lời dạy bảo nhắc nhở từ thầy cô, sự gương mẫu, uy 

tín của thầy cô, cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường đã tác động 

củng cố nhận thức, có sức thuyết phục và góp phần hình thành những phẩm 

chất cơ bản của nữ giới. Các phẩm chất tốt đẹp sẽ được củng cố thông qua các 

kiến thức trong sách vở, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. 

Xây dựng một môi trường lành mạnh, văn minh và đạo đức sẽ có những 

tác dụng tích cực và hiệu quả đối với sự hình thành những phẩm chất, hành vi 

và thói quen tốt của nữ giới. 

+ Xã hội 

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và giao lưu kinh tế, văn hóa ngày 

càng sâu rộng. Đòi hỏi chúng ta phải hết sức linh hoạt và nhạy bén để bắt kịp 

với những lợi thế của nền kinh tế thị trường, đồng thời phải đẩy lùi những 

mâu thuẫn, nguy cơ có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của 

xã hội nói chung và đối với công tác giáo dục phẩm chất căn bản cho nữ giới 

nói riêng. Vì mặt trái của cơ chế thị trường luôn phát sinh những vấn nạn 
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trong xã hội như: ô nhiễm môi trường, tham nhũng, lai căn văn hóa, lối sống 

thực dụng, hay sự suy đồi và đảo lộn các giá trị truyền thống của cha ông… 

Những việc làm vô đạo đức trong xã hội mà báo chí đưa tin ngày càng nhiều 

khiến chúng ta không khỏi giật mình và suy ngẫm về sự xuống cấp về phẩm 

chất trong một bộ phận giới trẻ hiện nay mà đặc biệt là nữ giới. 

Bên cạnh đó, sự sai phạm, lợi dụng chức quyền, tham ô, tham nhũng của 

một số vị quan chức đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hướng phẩm chất 

của học sinh, sinh viên nói chung và nữ giới nói riêng. Không ít các em thấy 

hoang mang khi những phẩm chất tốt đẹp được học từ gia đình và nhà trường 

nhưng lại không được củng cố ngoài xã hội. Tại đại hội lần thứ IX của Đảng 

đã khẳng định rằng: “tình trạng tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống 

của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham 

nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức 

kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”. 

Nhận thức được điều này, những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cơ 

quan đoàn thể đã và đang có những việc làm, những chủ trương chính sách để 

nâng cao việc giáo dục và định hướng những phẩm chất tốt đẹp cho nữ giới: 

Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã đề 

ra mục tiêu xây dựng "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức 

khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, 

có lòng nhân hậu. Và đề án Bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 

CNH-HĐH là “Tự trọng, Tự tin, Đảm đang, Trung hậu”. Ngoài ra còn có 

những phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ, ấp, khu phố văn hóa, gia 

đình hiếu học. Hội những người cao tuổi Việt Nam phát động phong trào 

“ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền” hay cuộc vận động trong 

trường học “mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng 

tạo” 

Tóm lại, việc định hướng phẩm chất căn bản nữ giới chịu ảnh hưởng bởi 
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nhiều yếu tố như sự giáo dục trong gia đình, nhà trường, xã hội… Trong đó, 

yếu tố đóng vai trò quan trọng đến sự lựa chọn, định hướng phẩm chất ở mỗi 

nữ giới đó chính là sự tự nhận thức, tự giáo dục, tự rèn luyện, tự đánh giá của 

bản thân họ. 

1.4. Một số tiêu chí đánh giá về đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ 

bản nữ giới. 

Đánh giá của sinh viên được đánh giá qua việc sinh viên lựa chọn theo 

mong muốn của bản thân về những phẩm chất cơ bản nữ giới trong 6 nhóm 

(Nhóm phẩm chất đối với bản thân; Nhóm phẩm chất đối với gia đình; Nhóm 

phẩm chất đối với người yêu; Nhóm phẩm chất đối với công việc; Nhóm 

phẩm chất đối với quan hệ xã hội; Nhóm phẩm chất đối với đất nước) hiện 

nay đang theo hướng nào: Truyền thống; Hiện đại; Có sự kế thừa bổ sung hợp 

lý. 

 Phẩm chất truyền thống  

Phẩm chất truyền thống cơ bản của nữ giới là những phẩm chất được 

hình thành từ lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ của nữ giới và được truyền từ 

đời này sang đời khác. Những phẩm chất truyền thống tiêu biểu của nữ giới 

được thể hiện trong luận văn là: Tự trọng; Dịu dàng; Kín đáo; Từ tốn; Đoan 

trang; Giản dị; Tiết kiệm; Vị tha; Đảm đang; Hiếu thảo; Nhường nhịn; Trung 

thực; Kính trọng; Biết ơn; Chung thủy; Hi sinh; Siêng năng; Tháo vát; Kiên 

nhẫn; Chấp nhận; Giữ lời hứa; Quan tâm giúp đỡ; Cẩn thận; Chu đáo; Yêu 

nước; Nhân ái; Tự hào dân tộc; Biết ơn thế hệ đi trước…  

Nếu sinh viên chọn số lượng phẩm chất truyền thống nhiều hơn phẩm 

chất hiện đại thì ta kết luận đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ 

giới hiện nay mang đậm nét truyền thống. 

 Phẩm chất hiện đại 

Phẩm chất hiện đại cơ bản của nữ giới là những phẩm chất đang tồn tại 

hiện nay của nữ giới và chúng gắn liền với sự phát triển, tạo ra những giá trị 
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mới đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày nay. Những phẩm chất hiện đại tiêu 

biểu của nữ giới được thể hiện trong luận văn là: Hiểu biết công nghệ; Tự tin; 

Có mục tiêu, lý tưởng; Thích ứng tốt; Năng động; Biết làm đẹp; Mạnh mẽ; 

Thẳng thắn; Hài hước; Có chính kiến; Độc lập tài chính; Tự hoàn thiện bản 

thân; Ham học hỏi; Ứng xử khéo léo; Công bằng; Biết tổ chức; Sáng tạo; Hòa 

đồng; Linh hoạt; Nhạy bén; Hợp tác; Ý thức pháp luật; Tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội… 

Nếu sinh viên chọn số lượng phẩm chất hiện đại nhiều hơn phẩm chất 

truyền thống thì ta kết luận đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ 

giới hiện nay mang đậm nét hiện đại. 

 Phẩm chất có sự kế thừa và bổ sung hợp lý 

Những phẩm chất truyền thống cơ bản của nữ giới và những phẩm chất 

hiện đại cơ bản của nữ giới trong sự phát triển của xã hội có mối quan hệ biện 

chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó tạo nên một hướng tiếp cận 

mới là phẩm chất nữ giới có sự kế thừa và bổ sung hợp lý. Trong đó, những 

phẩm chất truyền thống cơ bản của nữ giới là cơ sở, là tiền đề cho những 

phẩm chất hiện đại cơ bản của nữ giới và những phẩm chất hiện đại cơ bản 

của nữ giới là sự kế thừa, phát triển nâng cao của những phẩm chất truyền 

thống cơ bản của nữ giới.  

Để kết luận đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 

có sự kế thừa và bổ sung hợp lý thì ta căn cứ vào hai điều kiện. Thứ nhất: 

Phẩm chất cơ bản nữ giới phải bao gồm cả phẩm chất truyền thống và phẩm 

chất hiện đại. Thứ hai: Số lượng phẩm chất truyền thống và hiện đại phải có 

sự trùng khớp với danh sách mức độ cần thiết của các phẩm chất cơ bản nữ 

giới hiện nay mà các sinh viên đã chọn. 
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Tiểu kết chương 1 
 Phẩm chất cơ bản nữ giới là những phẩm chất làm nền tảng, làm cơ sở 

cho toàn bộ hệ thống phẩm chất của giới nữ nói chung. Nó là những thuộc 
tính, những đặc điểm tinh thần của giới nữ được quy định, hình thành và phát 
triển thông qua hoạt động và giao tiếp của họ. Đồng thời chi phối toàn bộ đời 
sống và hoạt động nghề nghiệp của họ. Trải qua sự phát triển và đi lên của 
dân tộc Việt Nam thì phẩm chất nữ giới cũng có sự kế thừa và bổ sung để phù 
hợp với thời đại. Cụ thể trong đề tài này, sinh viên đánh giá phẩm chất cơ bản 
nữ giới hiện nay mang đậm nét hiện đại tuy nhưng bên cạnh đó cũng có 
những phẩm chất truyền thống được sinh viên đánh giá cao và có sự kế thừa 
phát triển theo thời gian. Đây là hình mẫu nữ giới mà sinh viên mong muốn. 
Tiêu biểu như, bên cạnh các phẩm chất truyền thống của nữ giới như: Hiếu 
thảo, kính trọng với cha mẹ…; Siêng năng, cần cù trong công việc…; Thủy 
chung trong tình yêu…thì sinh viên cho rằng, nữ giới hiện nay cũng có rất 
nhiều phẩm chất hiện đại như: Đối với bản thân thì nữ giới: Biết chăm sóc sức 
khỏe; Biết làm đẹp và tự xây dựng mục tiêu, lý tưởng cho mình…; Trong giao 
tiếp tương tác với người khác thì thì nữ giới có: Sự Tự tin; Ứng xử khéo 
léo…; Trong công việc thì nữ giới biết: Cầu tiến,  Năng động, Sáng tạo… để 
đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện nay. 

Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề cho thấy ở Việt Nam vấn đề 
phẩm chất cơ bản nữ giới ngày càng được quan tâm và nghiên cứu. Để xây 
dựng hình mẫu nữ giới gồm những phẩm chất phù hợp với thời đại. Đồng thời 
góp phần vào việc hỗ trợ sinh viên nữ trau dồi và hoàn thiện phẩm chất của 
bản thân. 

Cơ sở lý luận của đề tài cho thấy để tạo thuận lợi cho đề tài nghiên cứu 
cần làm rõ các khái niệm: Đánh giá, phẩm chất cơ bản, phẩm chất cơ bản nữ 
giới; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản 
nữ giới. Trên cơ sở đó cũng xây dựng những tiêu chí đánh giá về đánh giá của 
sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới. 
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Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG 

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ PHẨM CHẤT CƠ BẢN 

NỮ GIỚI 
 

2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu 

2.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Bảng 2.1: Mô tả thành phần trong mẫu nghiên cứu (đơn vị: số người) 

Trường Giới tính Khu vực cư trú 

Nam Nữ HCM Tỉnh 

ĐHSP 76 74 74 76 

ĐHKT 75 75 75 75 

ĐHMT 75 75 74 76 

Tổng 226 224 223 227 

450 450 
 

 Nhận xét: 

Quan sát bảng 2.1 ta thấy mẫu nghiên cứu gồm 450 sinh viên thuộc 3 

trường gồm ĐHSP, ĐHKT, ĐHMT. Cụ thể như sau: 

 + Trong 150 sinh viên trường ĐHSP có 76 sinh viên nam và 74 sinh 

viên nữ. Trong đó có 74 sinh viên đến từ Tp.HCM và 76 sinh viên đến từ các 

tỉnh khác. 

 + Trong 150 sinh viên trường ĐHKT có 75 sinh viên nam và 75 sinh 

viên nữ. Trong đó có 75 sinh viên đến từ Tp.HCM và 75 sinh viên đến từ các 

tỉnh khác. 

 + Trong 150 sinh viên trường ĐHMT có 75 sinh viên nam và 75 sinh 

viên nữ. Trong đó có 74 sinh viên đến từ Tp.HCM và 76 sinh viên đến từ các 

tỉnh khác. 
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 Như vậy, mẫu nghiên cứu gồm 226 sinh viên nam, 224 sinh viên nữ. 

Trong đó có 223 sinh viên đến từ Tp.HCM và 227 sinh viên đến từ các tỉnh 

thành khác. 

 2.1.2. Công cụ nghiên cứu 

 Để khảo sát đánh giá của sinh viên một số trường tại Tp.HCM về phẩm 

chất cơ bản nữ giới một cách khách quan và hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành 

xây dựng bảng hỏi theo các bước sau: 

 - Bước 1: Chúng tôi lập hệ thống câu hỏi mở, tiến hành thăm dò sơ bộ 

trên 150 sinh viên của ba trường: ĐHSP, ĐHKT, ĐHMT (phụ lục 1). 

 - Bước 2: Trên cơ sở kết quả điều tra bằng câu hỏi mở, kết hợp với 

những vấn đề lý luận, chúng tôi xây dựng phiếu điều tra chính thức dành cho 

sinh viên.  

 Phiếu điều tra chính thức gồm 2 phần: thông tin chung và ý kiến 

 A. Thông tin chung 

 + Trường: ĐHSP tương ứng với 1, ĐHKT tương ứng với 2, ĐHMT 

tương ứng với 3. 

 + Giới tính: Nam tương ứng với 1, Nữ tương ứng với 2. 

 + Khu vực cư trú: Tp.HCM tương ứng với 1, tỉnh tương ứng với 2. 

 B. Ý kiến gồm 5 câu chính với những mục đích cụ thể sau: 

 + Phần 1: Nhằm tìm hiểu đánh giá của sinh viên về những phẩm chất 

cơ bản của nữ giới hiện đang có. Dựa trên 77 phẩm chất phổ biến của nữ giới 

được các bạn sinh viên chọn nhiều nhất trong 150 phiếu hỏi mở, người nghiên 

cứu chia thành 6 nhóm nhỏ: Nhóm phẩm chất đối với bản thân; Nhóm phẩm 

chất đối với gia đình; Nhóm phẩm chất đối với người yêu; Nhóm phẩm chất 

đối với công việc; Nhóm phẩm chất đối với các mối quan hệ xã hội; Nhóm 

phẩm chất đối với đất nước (có một số phẩm chất trùng lặp ở các nhóm). 

Trong đó, sinh viên sẽ chọn 7 phẩm chất đối với bản thân, 5 phẩm chất đối 

với gia đình, 3 phẩm chất đối với người yêu, 5 phẩm chất đối với công việc, 3 
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phẩm chất đối với các mối quan hệ xã hội, 3 phẩm chất đối với đất nước. 

Trong mỗi nhóm phẩm chất, phẩm chất nào sinh viên chọn tương ứng với 1; 

Phẩm chất nào sinh viên không chọn tương ứng với 2.  

 + Phần 2: Nhằm tìm hiểu đánh giá của sinh viên về mức độ quan trọng 

của những phẩm chất cơ bản cần có của nữ giới hiện nay. Người nghiên cứu 

vẫn sử dụng 6 nhóm phẩm chất ở phần 1 để sinh viên đánh giá. Với mỗi phẩm 

chất người trả lời sẽ chọn 1 trong 5 mức độ: “Rất cần thiết”; “Cần thiết”; 

“Bình thường”; “Không cần thiết”; “Hoàn toàn không cần thiết”. Cách tính 

điểm: “Rất cần thiết” tương ứng với điểm 5; “Cần thiết” tương ứng với điểm 

4; “Bình thường” tương ứng với điểm 3; “Không cần thiết” tương ứng với 

điểm 2; “Hoàn toàn không cần thiết” tương ứng với điểm 1.  

 + Phần 3: Nhằm tìm hiểu đánh giá của sinh viên về mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội, bản thân nữ giới đến sự hình 

thành và phát triển các phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay. Với mỗi phẩm 

chất người trả lời sẽ chọn 1 trong 5 mức độ: “Ảnh hưởng rất nhiều”; “Ảnh 

hưởng nhiều”; “Phân vân”; “Ít ảnh hưởng”; “Không ảnh hưởng”. Cách tính 

điểm “Ảnh hưởng rất nhiều” tương ứng với 5 điểm; “Ảnh hưởng nhiều” 

tương ứng với 4 điểm; “Phân vân” tương ứng với 3 điểm; “Ít ảnh hưởng” 

tương ứng với 2 điểm; “Không ảnh hưởng” tương ứng với 1 điểm. 

 + Phần 4: Nhằm tìm hiểu mong đợi của sinh viên về những điều mà bản 

thân nữ giới cần làm để đảm bảo và phát huy những phẩm chất cơ bản của họ 

hiện nay. Với mỗi mong đợi người trả lời sẽ chọn 1 trong 3 mức độ: “Cần 

thiết”; “Phân vân”; “Không cần thiết”. Cách cho điểm “Cần thiết” tương ứng 

với 3 điểm; “Phân vân” tương ứng với 2 điểm; “Không cần thiết” tương ứng 

với 1 điểm. 

 + Phần 5: Nhằm tìm hiểu đánh giá của sinh viên về những hỗ trợ từ gia 

đình, nhà trường, xã hội để đảm bảo và phát huy những phẩm chất cơ bản của 

nữ giới hiện nay. Với mỗi hỗ trợ trong từng nhóm gia đình, nhà trường, xã hội 
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người trả lời sẽ chọn 1 trong 3 mức độ: “Cần thiết”; “Phân vân”; “Không cần 

thiết”. Cách cho điểm “Cần thiết” tương ứng với 3 điểm; “Phân vân” tương 

ứng với 2 điểm; “Không cần thiết” tương ứng với 1 điểm. 

 - Thang đánh giá: 

 + Với thang 5 mức độ, cách cho điểm từ 1-5 điểm tương ứng theo mức 

độ cần thiết tăng dần từ thấp đến cao, theo đó kết quả thu được ở từng câu hỏi 

được quy đổi thành các mức độ tương ứng như sau: 

ĐTB Mức độ 

1,0-1,79 Hoàn toàn không cần thiết Không ảnh hưởng 

1,80-2,59 Không cần thiết Ít ảnh hưởng 

2,6-3,39 Bình thường Phân vân 

3,4-4,19 Cần thiết Ảnh hưởng nhiều 

4,2-5,0 Rất cần thiết Ảnh hưởng rất nhiều 

      

 + Với thang 3 mức độ, cách cho điểm từ 1-3 điểm tương ứng với mức 

độ cần thiết tăng dần từ thấp đến cao, theo đó kết quả thu được ở từng câu hỏi 

được quy đổi thành các mức độ tương ứng như sau: 

ĐTB Mức độ 

1,0 - 1,65 Không cần thiết 

1,66 - 2,31 Phân vân 

2,32 - 3 Cần thiết 
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2.2. Kết quả nghiên cứu 

 2.2.1. Khảo sát đánh giá chung của sinh viên về thực trạng phẩm 

chất cơ bản nữ giới ngày nay 

Bảng 2.2: Đánh giá chung của sinh viên về thực trạng phẩm chất cơ 

bản của nữ giới hiện nay 

STT Nội dung N % TB 

1 Những phẩm chất truyền thống chiếm lĩnh 60 13,3 3 

2 Những phẩm chất hiện đại chiếm lĩnh 167 37,1 1 

3 Có những biểu hiện tiêu cực 49 10,9 5 

4 Những phẩm chất có sự kế thừa và bổ sung hợp 

lý 

117 26,0 2 

5 Phân vân 57 12,7 4 

Tổng 450 100,0  

 Nhận xét: 

 Nhìn vào bảng 2.2 ta thấy đánh giá của sinh viên về thực trạng thay đổi 

các phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, 

trong 450 sinh viên của 3 trường đại học được khảo sát ta thấy: Có tới 37,1% 

sinh viên cho rằng phẩm chất hiện đại đang chiếm số lượng lớn hơn so với 

các phẩm chất khác trong hệ thống phẩm chất cơ bản nữ giới. Tiếp đến có 

26,0% sinh viên đánh giá phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện này có sự kế 

thừa và bổ sung hợp lý. Kế đến có 13,3% sinh viên đánh giá những phẩm chất 

nữ giới hiện nay mang đậm nét truyền thống. Và kế cuối có 12,7% sinh viên 

đang vân phân không biết phẩm chất nữ giới hiện nay đang có những thay đổi 

như thế nào. Cuối cùng chỉ có một số rất ít sinh viên cho rằng những phẩm 

chất của nữ giới hiện nay đang có biểu hiện tiêu cực chiếm 10,9%. Điều này 

là một tín hiệu đáng mừng về thực trạng phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay. 

Vì chỉ có một số ít khoảng 23,6% sinh viên đang trong tình trạng phân vân 
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hoặc cho rằng những phẩm chất của nữ giới đang có biểu hiện tiêu cực, có tới 

76,4% sinh viên cho rằng phẩm chất nữ giới đang có những biểu hiện tích 

cực: hoặc mang tính hiện đại hoặc truyền thống hoặc có sự kế thừa bổ sung 

hợp lý. Mặc dù vậy, con số này chưa đủ để khẳng định về sự hiểu biết của 

sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới, vì đây chỉ là ý kiến chủ quan của sinh 

viên, và chưa có chứng cứ nào chứng minh những hiểu biết ấy là đúng đắn. 

 2.2.2. Khảo sát về một số phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay đang 

có 

Bảng 2.3: Đánh giá của sinh viên về những phẩm chất cơ bản đang có 

của nữ giới hiện nay 

STT Phẩm chất N % TB 
I. Đối với bản thân (7 phẩm chất) 
1 Biết làm đẹp 242 53,8 1 
2 Năng động 175 38,9 2 
3 Mạnh mẽ 149 33,1 3 
4 Tự tin 146 32,4 4 
5 Biết chăm sóc sức khỏe 139 30,9 5 
6 Có mục tiêu, lý tưởng 134 29,8 6 
7 Ham học hỏi 130 28,9 7 
II. Đối với gia đình (5 phẩm chất) 
1 Hiếu thảo 214 47,6 1 
2 Quan tâm giúp đỡ 210 46,7 2 
3 Kính trọng 194 43,1 3 
4 Chu đáo 175 38,9 4 
5 Ứng xử khéo léo 166 36,9 5 
III. Đối với người yêu (3 phẩm chất) 
1 Độc lập 182 40,4 1 
2 Yêu thương  173 38,4 2 
3 Thẳng thắn 167 37,1 3 
IV. Đối với công việc (5 phẩm chất) 
1 Cầu tiến 202 44,9 1 
2 Sáng tạo 163 36,2 2 
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3 Nhạy bén 160 35,6 3 
4 Siêng năng 158 35,1 4 
5 Năng động 148 32,9 5 
V. Đối với các mối quan hệ xã hội (3 phẩm chất) 
1 Ứng xử khéo léo 280 62,2 1 
2 Hòa đồng 250 55,6 2 
3 Quan tâm giúp đỡ 113 25,1 3 
VI. Đối với đất nước (3 phẩm chất) 
1 Ý thức pháp luật 227 50,4 1 
2 Yêu nước 195 43,3 2 
3 Tham gia tích cực các hoạt động xã hội 192 42,7 3 

 

Nhận xét: 

Quan sát bảng 2.3 ta thấy, đánh giá của sinh viên về những phẩm chất cơ 

bản đang có của nữ giới hiện nay mang tính hiện đại được thể hiện ở 6 nhóm 

phẩm chất như sau: 

+ Đối với bản thân: Dựa vào bảng 2.3 ta thấytrong 31 phẩm chất thuộc 

nhóm này sinh viên lựa chọn 7 phẩm chất thì sinh viên lựa chọn “Biết làm 

đẹp” là phẩm chất đang có rõ rệt nhất của nữ giới với 53,8%. Lý giải cho điều 

này, một sinh viên trường ĐHKT chia sẻ hai lý do: Thứ nhất, do đất nước hội 

nhập, nữ giới được tiếp cận nhiều cách thức làm đẹp phong phú, chính điều 

đó đã thúc đẩy họ học cách làm đẹp. Thứ hai, do yêu cầu của xã hội hiện nay 

đối với người đi làm là ngoài bằng cấp, năng lực thì cũng cần hình thức nên 

việc biết làm đẹp là một điều quan trọng; Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Năng 

động” chiếm 38,9%; Xếp thứ bậc 3 là phẩm chất “Mạnh mẽ” với 33,1%; Xếp 

thứ bậc 4 là “Tự tin” chiếm 32,4%; Xếp thứ bậc 5 là “Biết chăm sóc sức 

khỏe” chiếm 30,9%; Tiếp đến là phẩm chất “Có mục tiêu lý tưởng” với 29,8% 

và cuối cùng là “Ham học hỏi” chiếm 28,9%. 7 phẩm chất sinh viên lựa chọn 

trong nhóm này đều mang tính hiện đại. Qua đó cho thấy, nữ giới ngày nay 
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rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu xã hội và tự xây dựng cho mình 

những phẩm chất đáp ứng nhu cầu xã hội cao. 

 + Đối với gia đình: Theo tỉ lệ % ta thấy trong 17 phẩm chất thuộc 

nhóm này thì sinh viên chọn “Hiếu thảo” là phẩm chất đang có rõ nhất của nữ 

giới chiếm 47,6%. Lý giải cho vấn đề này một sinh viên ĐHMT chia sẻ hiếu 

thảo là một nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống, tiêu biểu cho cốt cách 

con người Việt Nam, là bước đi đầu tiên trên con đường hoàn thiện nhân cách 

và đạo đức. Nên phẩm chất này rất được các gia đình Việt chú trọng rèn luyện 

cho con cái ngay từ nhỏ; Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Quan tâm giúp đỡ” với 

46,7%; Xếp thứ bậc 3 là phẩm chất “Kính trọng” với 43,1%; Kế cuối là phẩm 

chất “Chu đáo” chiếm 38,9%; Cuối cùng là “Ứng xử khéo léo” với 36,9%. 

 + Đối với người yêu: Quan sát tỉ lệ % ta thấy trong 10 phẩm chất thuộc 

nhóm này thì sinh siên chọn “Độc lập” là phẩm chất đang có rõ rệt nhất của 

nữ giới với 40,4%; Kế đến là phẩm chất “Yêu thương” chiếm 38,4%; Cuối 

cùng là phẩm chất “Thẳng thắn” chiếm 37,1%. Lý giải cho 3 nhận định trên 

một sinh viên trường ĐHSP chia sẻ các bạn nữ ngày nay rất chủ động trong 

tình yêu, họ có thể tìm kiếm đối tượng mình thích, tìm hiểu một thời gian nếu 

hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay. Họ có sự độc lập và thẳng thắn trong 

tình yêu. Và điều đặc biệt các bạn không chấp nhận việc “cha mẹ đặt đâu con 

ngồi đấy” như ngày xưa nữa. 

 + Đối với công việc: Quan sát tỉ lệ % ta thấy trong 18 phẩm chất thuộc 

nhóm này thì sinh viên chọn “Cầu tiến” là phẩm chất đang có rõ rệt nhất của 

nữ giới chiếm 44,9%; Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Sáng tạo” với 36,2%; Kế 

đến là phẩm chất “Nhạy bén” với 35,6%; Kế cuối là phẩm chất “Siêng năng” 

chiếm 35,1%; Cuối cùng là phẩm chất “Năng động” với 32,9%.  

 + Đối với các mối quan hệ xã hội: Quan sát tỉ lệ % ta thấy trong 13 

phẩm chất thuộc nhóm này thì sinh viên chọn “Ứng xử khéo léo” là phẩm 

chất đang có rõ nhất của nữ giới chiếm 62,2%; Kế đến là phẩm chất “Hòa 
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đồng” với 55,6%; Cuối cùng là phẩm chất “Quan tâm giúp đỡ” chiếm 25,1%. 

 + Đối với đất nước: Quan sát tỉ lệ % ta thấy trong 8 phẩm chất thuộc 

nhóm này thì sinh viên chọn “Ý thức pháp luật” là phẩm chất đang có rõ nhất 

của nữ giới chiếm 50,4%. Lý giải cho nhận định này một sinh viên trường 

ĐHMT chia sẻ hầu hết các bạn nữ điều nhận thức được tầm quan trọng của 

việc bản thân ý thức pháp luật. Họ cho rằng việc bản thân ý thức pháp luật 

không chỉ giúp cho họ tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong 

gia đình và xã hội, hòa nhập tốt vào các quan hệ xã hội mà còn giúp họ chủ 

động đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đời sống xã hội. Đặc biệt, giúp 

họ nuôi dạy con cái của mình sau này trở thành một người công dân tốt; Kế 

đến là phẩm chất “Yêu nước” chiếm 43,3%; Cuối cùng là phẩm chất “Tích 

cực tham gia các hoạt động xã hội” chiếm 42,7%. 

2.2.3. Khảo sát tính cần thiết của một số phẩm chất cơ bản nữ giới 

hiện nay 

 a. Khảo sát mức độ cần thiết của một số phẩm chất cơ bản nữ giới 

Bảng 2.4: Đánh giá của sinh viên về mức độ cần thiết của một số 

phẩm chất cơ bản nữ giới 

STT PHẨM CHẤT ĐTB ĐLTC TB 
I. Đối với bản thân 
1 Khiêm tốn 3,67 0,97 15 
2 Trung thực 3,86 0,96 7 
3 Tự trọng 4,01 0,92 3 
4 Trách nhiệm 4,01 0,95 3 
5 Tự tin 3,88 0,98 6 
6 Lạc quan 3,79 0,98 9 
7 Năng động 3,77 0,98 11 
8 Dịu dàng 3,40 1,02 22 
9 Quyết đoán 3,73 0,99 12 
10 Biết làm đẹp 3,80 1,05 8 
11 Vô tư 3,29 1,14 23 
12 Kín đáo 3,55 1,05 18 
13 Gọn gàng 3,72 0,99 13 



45 

14 Duyên dáng 3,55 1,04 18 
15 Từ tốn 3,40 1,00 22 
16 Đoan trang 3,42 1,02 21 
17 Giản dị 3,47 1,03 20 
18 Thẳng thắn 3,65 1,03 16 
19 Mạnh mẽ 3,70 1,07 14 
20 Tiết kiệm 3,72 1,01 13 
21 Hiểu biết công nghệ 3,63 1,05 17 
22 Ham học hỏi 3,88 0,94 6 
23 Biết chăm sóc sức khỏe 4,02 0,97 2 
24 Có sức cuốn hút 3,70 1,04 14 
25 Có mục tiêu, lý tưởng 4,08 0,98 1 
26 Có chính kiến 3,97 0,86 5 
27 Hài hước 3,52 0,93 19 
28 Độc lập tài chính 3,70 1,09 14 
29 Tự hoàn thiện bản thân 3,98 0,95 4 
30 Chủ động 3,78 0,95 10 
31 Thích ứng tốt 3,97 0,95 5 
II. Đối với gia đình 
1 Vị tha 3,88 0,86 8 
2 Tôn trọng 4,14 0,88 2 
3 Đảm đang 3,92 0,94 5 
4 Hiếu thảo 4,21 0,98 1 
5 Chân thành 4,05 0,88 3 
6 Chu đáo 3,87 0,91 9 
7 Quan tâm giúp đỡ 3,86 0,92 10 
8 Nhường nhịn 3,64 0,89 15 
9 Trung thực 3,88 0,94 8 
10 Biết ơn 3,94 0,97 4 
11 Kính trọng 4,14 0,93 2 
12 Thấu hiểu 3,82 0,90 12 
13 Chia sẻ 3,80 0,91 13 
14 Biết lắng nghe 3,84 0,92 11 
15 Biết giữ lời hứa 3,90 0,97 6 
16 Ứng xử khéo léo 3,89 1,03 7 
17 Công bằng 3,73 1,01 14 
III. Đối với người yêu 
1 Chung thủy 4,04 0,92 1 
2 Tin tưởng 3,98 0,88 3 
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3 Trách nhiệm  3,90 0,90 5 
4 Độc lập 3,72 0,97 8 
5 Vị tha 3,76 0,88 7 
6 Thẳng thắn 3,82 0,94 6 
7 Chân thành 3,96 0,95 4 
8 Yêu thương 4,04 0,98 1 
9 Tôn trọng 4,00 0,97 2 
10 Hi sinh 3,50 1,08 9 
IV. Đối với công việc 
1 Siêng năng 3,92 0,96 6 
2 Kiên nhẫn 3,91 0,91 7 
3 Tháo vát 3,84 0,90 10 
4 Linh hoạt  3,91 0,90 7 
5 Thích nghi 3,84 0,94 10 
6 Nhạy bén 3,86 0,88 9 
7 Cầu tiến  3,94 0,93 5 
8 Biết tổ chức 3,88 0,92 8 
9 Hợp tác 3,83 0,94 11 
10 Sáng tạo  3,92 1,03 6 
11 Độc lập 3,79 1,00 12 
12 Uy tín 3,98 0,98 4 
13 Chu đáo 3,83 0,92 11 
14 Nhiệt huyết 3,88 0,99 8 
15 Năng động 3,92 1,02 6 
16 Chủ động 4,04 0,89 3 
17 Trung thực 4,05 0,86 2 
18 Cẩn thận 4,06 0,92 1 
V. Đối với các mối quan hệ xã hội 
1 Tôn trọng 4,03 0,90 2 
2 Trung thực 4,00 0,91 3 
3 Chân thành 3,90 0,91 6 
4 Nhân hậu 3,77 0,92 11 
5 Ứng xử khéo léo 4,10 0,89 1 
6 Hòa đồng 3,97 0,93 4 
7 Lắng nghe 3,81 0,94 9 
8 Chia sẻ 3,80 0,88 10 
9 Giữ lời hứa 3,93 0,95 5 
10 Quan tâm giúp đỡ 3,87 0,87 7 
11 Vị tha 3,67 0,94 12 
12 Nhiệt tình 3,84 0,92 8 
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13 Chấp nhận 3,59 1,05 13 
VI. Đối với đất nước 
1 Tự hào dân tộc 4,05 0,90 4 
2 Đoàn kết cộng đồng 4,07 0,85 3 
3 Nhiệt tình tham gia các 

hoạt động xã hội 
4,03 0,88 6 

4 Nhân ái 3,92 0,88 8 
5 Biết ơn thế hệ đi trước 4,00 0,91 7 
6 Yêu nước 4,04 1,00 5 
7 Ý thức pháp luật 4,15 0,91 2 
8 Trách nhiệm 4,21 0,94 1 

 

Nhận xét: 

 Điểm trung bình cho thấy các phẩm chất trong 6 nhóm phẩm chất mà 

người nghiên cứu đưa ra, lựa chọn của sinh viên đều có điểm trung bình từ 

3,29-4,21 tức ở mức từ bình thường đến rất cần thiết. Đây là một tín hiệu 

đáng mừng bởi phần lớn các bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc xây 

dựng những phẩm chất tốt đẹp cho bản thân để hoàn thiện nhân cách và đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nó được thể hiện như sau: 

 + Nhóm phẩm chất đối với bản thân: Lựa chọn của sinh viên ở mức 

từ bình thường đến cần thiết với điểm trung bình từ 3,29-4,08. Cụ thể theo 

đánh giá của sinh viên thì nữ giới cần “Xây dựng mục tiêu lý tưởng” là quan 

trọng nhất có điểm trung bình 4,08; Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Biết chăm 

sóc sức khỏe” có điểm trung bình 4,02; Xếp thứ bậc 3 là 2 phẩm chất “Tự 

Trọng” và “Trách nhiệm” có điểm trung bình 4,01; Xếp thứ bậc 4 là phẩm 

chất “Tự hoàn thiện bản thân” có điểm trung bình 3,98; Xếp thứ bậc 5 trong 

nhóm này là phẩm chất “Thích ứng tốt” có điểm trung bình 3,97; Xếp thứ bậc 

6 trong nhóm là 2 phẩm chất “Tự tin” và “Ham học hỏi”; Xếp thứ bậc 7 là 

phẩm chất “Trung thực” có điểm trung bình 3,86; Thấp nhất trong nhóm này 

là phẩm chất “Vô tư” có điểm trung bình 3,29. 

 + Nhóm phẩm chất đối với gia đình: Lựa chọn của sinh viên ở mức từ 
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cần thiết đến rất cần thiết với điểm trung bình từ 3,64-4,21. Cụ thể, phẩm chất 

được sinh viên lựa chọn với mức độ đồng ý cao nhất là “Hiếu thảo” có điểm 

trung bình 4,21 hướng về mức rất cần thiết; Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Kính 

trọng” và “Tôn trọng” có điểm trung bình 4,14; Xếp thứ bậc 3 trong nhóm là 

phẩm chất “Chân thành” có điểm trung bình 4,05; Xếp thứ bậc 4 là phẩm chất 

“Biết ơn” có điểm trung bình 3,94; Xếp thứ bậc 5 là phẩm chất “Đảm đang” 

có điểm trung bình 3,92; Thấp nhất trong nhóm này là phẩm chất “Nhường 

nhịn” có điểm trung bình 3,64. 

 + Nhóm phẩm chất đối với người yêu: Lựa chọn của sinh viên đều ở 

mức cần thiết với điểm trung bình từ 3,50-4,04. Cụ thể, phẩm chất được các 

bạn sinh viên lựa chọn với mức độ đồng ý cao nhất là “Chung thủy” và “Yêu 

thương” đồng điểm trung bình khá cao 4,04. Xếp thứ bậc 2 là phẩm chất “Tôn 

trọng” điểm trung bình 4,00; Xếp thứ bậc 3 trong nhóm là phẩm chất “Tin 

tưởng” điểm trung bình 3,98; Thấp nhất trong nhóm này là phẩm chất “Hy 

sinh” có điểm trung bình 3,50.  

 + Nhóm phẩm chất đối với công việc: Lựa chọn của sinh viên đều ở 

mức cần thiết với điểm trung bình từ 3,79-4,06. Cụ thể, theo đánh giá của các 

bạn sinh viên thì nữ giới cần nhất là phẩm chất “Cẩn thận” có điểm trung bình 

khá cao 4,06. Xếp thứ bậc 2 trong nhóm này là phẩm chất “Trung thực” có 

điểm trung bình gần bằng phẩm chất “Cẩn thận” là 4,05; Xếp thứ bậc 3 là 

phẩm chất “Chủ động” có điểm trung bình 4,04; Xếp thứ bậc 4 là phẩm chất 

“Uy tín” có điểm trung bình 3,98; Xếp thứ bậc 5 trong nhóm là phẩm chất 

“Cầu tiến” có điểm trung bình 3,94; Thấp nhất trong nhóm này là phẩm chất 

“Độc lập” có điểm trung bình 3,79.  

 + Nhóm phẩm chất đối với quan hệ xã hội: Lựa chọn của sinh viên 

đều ở mức cần thiết. Cụ thể, theo sinh viên đánh giá thì nữ giới cần “Ứng xử 

khéo léo” có điểm trung bình khá cao 4,10. Xếp thứ bậc 2 trong nhóm phẩm 

chất này là phẩm chất “Tôn trọng” với điểm trung bình khá cao 4,03; Xếp thứ 
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bậc 3 là phẩm chất “Trung thực” có điểm trung bình 4,00; Thấp nhất trong 

nhóm này là “Chấp nhận” có điểm trung bình 3,59.  

 + Nhóm phẩm chất đối với đất nước: Lựa chọn của sinh viên ở mức 

từ cần thiết đến rất cần thiết với điểm trung bình từ 3,92-4,21. Cụ thể, theo 

sinh viên thì nữ giới cần nhất là “Trách nhiệm” có điểm trung bình rất cao 

4,21; Xếp thứ bậc 2 trong nhóm này là phẩm chất “Ý thức pháp luật” có điểm 

trung bình khá cao 4,15; Xếp thứ bậc 3 trong nhóm là phẩm chất “Đoàn kết 

cộng đồng” có điểm trung bình 4,07; Thấp nhất trong nhóm này là phẩm chất 

“Nhân ái” có điểm trung bình 3,92.  

 b. Kết quả so sánh những  phẩm chất đang có của nữ giới và mức 

độ cần thiết của những phẩm chất đó trong thời điểm hiện nay 

Bảng 2.5: So sánh những phẩm chất đang có của nữ giới và mức độ 

cần thiết của những phẩm chất đó 

STT Phẩm chất Phẩm chất đang có Mức độ cần thiết của 
phẩm chất đang có 

N % TB N % TB 
I. Đối với bản thân (7 phẩm chất) 
1 Biết làm đẹp 242 53,8 1 450 3,80 8 
2 Năng động 175 38,9 2 450 3,77 11 
3 Mạnh mẽ 149 33,1 3 450 3,70 14 
4 Tự tin 146 32,4 4 450 3,88 6 
5 Biết chăm sóc sức khỏe 139 30,9 5 450 4,02 2 
6 Có mục tiêu, lý tưởng 134 29,8 6 450 4,08 1 
7 Ham học hỏi 130 28,9 7 450 3,88 6 
II. Đối với gia đình (5 phẩm chất) 
1 Hiếu thảo 214 47,6 1 450 4,21 1 
2 Quan tâm giúp đỡ 210 46,7 2 450 3,86 10 
3 Kính trọng 194 43,1 3 450 4,14 2 
4 Chu đáo 175 38,9 4 450 3,87 9 
5 Ứng xử khéo léo 166 36,9 5 450 3,89 7 
III. Đối với người yêu (3 phẩm chất) 
1 Độc lập 182 40,4 1 450 3,72 8 
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2 Yêu thương  173 38,4 2 450 4,04 1 
3 Thẳng thắn 167 37,1 3 450 3,83 6 
IV. Đối với công việc (5 phẩm chất) 
1 Cầu tiến 202 44,9 1 450 3,94 5 
2 Sáng tạo 163 36,2 2 450 3,92 6 
3 Nhạy bén 160 35,6 3 450 3,86 9 
4 Siêng năng 158 35,1 4 450 3,92 6 
5 Năng động 148 32,9 5 450 3,92 6 
V. Đối với các mối quan hệ xã hội (3 phẩm chất) 
1 Ứng xử khéo léo 280 62,2 1 450 4,10 1 
2 Hòa đồng 250 55,6 2 450 3,97 4 
3 Quan tâm giúp đỡ 113 25,1 3 450 3,87 7 
VI. Đối với đất nước (3 phẩm chất) 
1 Ý thức pháp luật 227 50,4 1 450 4,15 2 
2 Yêu nước 195 43,3 2 450 4,04 5 
3 Tham gia tích cực các 

hoạt động xã hội 
192 42,7 3 450 4,03 6 

 

 Nhận xét:  

 Kết quả so sánh các phẩm chất đang có của nữ giới với mức độ cần 

thiết của các phẩm chất đó cho thấy có những nét tương đồng và khác biệt 

như sau: 

 + Nhóm đối với bản thân: So sánh những phẩm chất sinh viên đánh 

giá nữ giới đang có với mức độ cần thiết của các phẩm chất đó trong nhóm 

này ta thấy số liệu điều tra phản ánh sự khác biệt khá lớn trong suy nghĩ của 

sinh viên về những phẩm chất đang có và những phẩm chất thật sự cần cho nữ 

giới hiện nay cụ thể như sau: Phẩm chất “Biết làm đẹp” của nữ giới được 

đánh giá có thứ bậc cao nhất trong nhóm những phẩm chất đang có nhưng 

trong thực tế mức độ cần thiết của phẩm chất này lại rơi xuống thứ bậc 8 và 

có điểm trung bình là 3,80; Tiếp đến phẩm chất “Năng động” xếp thứ bậc 2 

trong nhóm phẩm chất đang có nhưng mức độ cần thiết chỉ xếp thứ bậc 11 
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(3,77); Kế đến là phẩm chất “Mạnh mẽ” xếp thứ bậc 3 trong nhóm phẩm chất 

đang có nhưng mức độ cần thiết chỉ xếp thứ bậc 14 (3,70); Tiếp đến là phẩm 

chất “Tự tin” xếp thứ bậc 4 trong nhóm phẩm chất đang có thì mức độ cần 

thiết xếp thứ bậc 6 (3,88); Kế đến là phẩm chất “Biết chăm sóc sức khỏe” xếp 

thứ bậc 5 trong nhóm phẩm chất đang có lại có sự nhảy vọt thứ bậc về mức độ 

cần thiết lên xếp thứ bậc 2 (4,02) trong nhóm phẩm chất cần thiết; Kế cuối, 

xếp thứ bậc 6 trong nhóm phẩm chất đang có là “Có mục tiêu lý tưởng” lại 

nhảy vọt thứ bậc khá lớn được các bạn sinh viên đánh giá mức độ cần thiết 

cao nhất xếp thứ bậc 1 (4,08); Cuối cùng là phẩm chất “Ham học hỏi” xếp thứ 

bậc 7 thì mức độ cần thiết xếp thứ bậc 6 (3,88).  

 + Nhóm đối với gia đình: Quan sát bảng 2.5 ta thấy đánh giá của sinh 

viên về những phẩm chất đang có của nữ giới với mức độ cần thiết của các 

phẩm chất đó trong nhóm này có những điểm tương đồng và khác biệt như 

sau: Điều khá thú vị là phẩm chất “Hiếu thảo” xếp thứ bậc 1 trong nhóm 

những phẩm chất đang có tương đồng với mức độ cần thiết của nó là xếp thứ 

bậc 1 (4,21). Khi phỏng vấn một sinh viên ĐHSP thì bạn chia sẻ rằng “Hiếu 

thảo” là một phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc dù trải qua bao thế hệ 

nó vẫn giữ nguyên giá trị trong lòng người Việt và bản thân nữ giới cần phải 

giữ gìn và phát huy nó; Xếp thứ bậc 2 trong nhóm phẩm chất đang có là phẩm 

chất “Quan tâm giúp đỡ” có mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 10 (3,86); Kế 

đến là phẩm chất “Kính trọng” xếp thứ bậc 3 trong nhóm phẩm chất đang có 

lại có mức độ cần thiết rất khả quan xếp thứ bậc 2 (4,14); Kế cuối là phẩm 

chất “Chu đáo” xếp thứ bậc 4 trong nhóm những phẩm chất đang có với mức 

độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 9 (3,87); Cuối cùng là “Ứng xử khéo léo” xếp 

thứ bậc 5 trong nhóm những phẩm chất đang có thì mức độ cần thiết lại xếp 

thứ bậc 7 (3,89). 

 + Nhóm đối với người yêu: So sánh những phẩm chất sinh viên đánh 

giá nữ giới đang có với mức độ cần thiết của các phẩm chất đó trong nhóm 
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này ta thấy số liệu điều tra phản ánh sự khác biệt cụ thể như sau: Đầu tiên 

phẩm chất “Độc lập” xếp thứ bậc 1 trong nhóm những phẩm chất đang có với 

mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 8 (3,72); Kế đến, xếp thứ bậc 2 trong 

nhóm những phẩm chất đang có là phẩm chất “Yêu thương” lại có sự nhảy 

vọt thứ bậc về mức độ cần thiết tiến lên thứ bậc 1 (4,04). Theo phỏng vấn một 

bạn sinh viên ĐHSP thì “Yêu thương” là sợi dây kết nối 2 người với nhau và 

gia đình được xây dựng trên nền tảng yêu thương. Nếu không có yêu thương 

họ không thể tiến tới hôn nhân. Bản thân nữ giới cần phải gìn giữ và phát huy 

nó; Cuối cùng là phẩm chất “Thẳng thắn” xếp thứ bậc 3 trong nhóm những 

phẩm chất đang có với mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 6 (3,82). 

 + Nhóm đối với công việc: Quan sát bảng 2.5 ta thấy đánh giá của sinh 

viên về những phẩm chất đang có của nữ giới với mức độ cần thiết của các 

phẩm chất đó trong nhóm này có sự khác biệt khá lớn như sau: Đầu tiên phẩm 

chất “Cầu tiến” xếp thứ bậc 1 trong nhóm những phẩm chất đang có với mức 

độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 5 (3,94); Kế đến, xếp thứ bậc 2 trong nhóm 

những phẩm chất đang có là phẩm chất “Sáng tạo” có mức độ cần thiết rơi 

xuống thứ bậc 6 (3,92); Tiếp đến, là phẩm chất “Nhạy bén” xếp thứ bậc 3 

trong nhóm những phẩm chất đang có thì mức độ cần thiết rớt xuống thứ bậc 

9 (3,86); Kế cuối là phẩm chất “Siêng năng” xếp thứ bậc 4 trong nhóm những 

phẩm chất đang có đồng thứ bậc mức độ cần thiết với phẩm chất “Sáng tạo” 

là xếp thứ bậc 6 (3,92); Cuối cùng xếp thứ bậc 5 trong nhóm những phẩm 

chất đang có là phẩm chất “Năng động” cũng đồng thứ bậc mức độ cần thiết 

với 2 phẩm chất “Sáng tạo” và “Siêng năng” là rơi xuống thứ bậc 6 (3,92).  

 + Nhóm đối với các quan hệ xã hội: So sánh những phẩm chất sinh 

viên đánh giá nữ giới đang có với mức độ cần thiết của các phẩm chất đó 

trong nhóm này ta thấy số liệu điều tra phản ánh sự khác biệt và tương đồng 

như sau: Đầu tiên phẩm chất “Ứng xử khéo léo” xếp thứ bậc 1 trong nhóm 

những phẩm chất đang có với mức độ cần thiết cao nhất xếp thứ bậc 1 (4,10). 
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Theo phỏng vấn một bạn sinh viên ĐHMT thì phẩm chất này trong thực tế rất 

quan trọng và cần thiết để tương tác và kết nối với mọi người tốt hơn. Nếu 

thiếu nó sẽ rất khó khăn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ cả trong 

công việc lẫn bạn bè; Xếp thứ bậc 2 trong nhóm những phẩm chất đang có là 

phẩm chất “Hòa đồng” có mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 4 (3,97); Cuối 

cùng là phẩm chất “Quan tâm giúp đỡ” xếp thứ bậc 3 trong nhóm những 

phẩm chất đang có thì mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 7 (3,87). 

 + Nhóm đối với đất nước: Quan sát bảng 2.5 ta thấy đánh giá của sinh 

viên về những phẩm chất đang có của nữ giới với mức độ cần thiết của các 

phẩm chất đó trong nhóm này có những điểm khác biệt như sau: Đầu tiên là 

phẩm chất “Ý thức pháp luật” xếp thứ bậc 1 trong nhóm những phẩm chất 

đang có với mức độ cần thiết xếp thứ bậc 2 (4,15). Kế đến, xếp thứ bậc 2 

trong nhóm những phẩm chất đang có là phẩm chất “Yêu nước” có mức độ 

cần thiết rớt xuống thứ bậc 5 (4,04); Cuối cùng là phẩm chất “Tích cực tham 

gia các hoạt động xã hội” xếp thứ bậc 3 trong nhóm những phẩm chất đang có 

với mức độ cần thiết rơi xuống thứ bậc 6 (4,03).  

 c. Kết quả so sánh về mức độ cần thiết của các nhóm phẩm chất 

theo giới tính, trường học và khu vực cư trú 

Bảng 2.6: So sánh các nhóm phẩm chất theo thông số giới tính 

Nhóm phẩm chất Giới tính 
Nam Nữ F 

df=1 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
I. Đối với bản thân 3,72 0,49 3,75 0,49 0,44 0,51 
II. Đối với gia đình 3,89 0,58 3,94 0,54 0,92 0,34 
III. Đối với người yêu 3,85 0,60 3,89 0,60 0,55 0,46 
IV. Đối với công việc 3,89 0,57 3,93 0,58 0,54 0,46 
V. Đối với các mối quan 
hệ xã hội 

3,86 0,58 3,87 0,59 0,03 0,87 

VI. Đối với đất nước 4,07 0,60 4,05 0,62 0,07 0,80 
Nhận xét: 

 Kết quả so sánh mức độ cần thiết của 6 nhóm phẩm chất xét theo giới 
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tính không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ sinh viên 

cụ thể như sau: Nhóm đối với bản thân có điểm trung bình (Nam:3,72; 

Nữ:3,75); Nhóm đối với gia đình có điểm trung bình (Nam:3,89; Nữ:3,94); 

Nhóm đối với người yêu có điểm trung bình (Nam:3,85; Nữ:3,89); Nhóm đối 

với công việc có điểm trung bình (Nam:3,89; Nữ:3,93); Nhóm đối với quan 

hệ xã hội với điểm trung bình (Nam:3,86; Nữ:3,87); Nhóm đối với đất nước 

có điểm trung bình (Nam:4,07; Nữ: 4,05). Từ số liệu ta thấy trong 6 nhóm thì 

có 5 nhóm điểm trung bình của nữ lớn hơn của nam. Điều này chứng tỏ lựa 

chọn của sinh viên nữ hướng về mức rất cần thiết cao hơn sinh viên na 

Bảng 2.7: So sánh các nhóm phẩm chất theo thông số khu vực cư trú 

Nhóm phẩm chất Khu vực cư trú 

Tp.HCM Tỉnh F 

df=1 

P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 

I. Đối với bản thân 3,70 0,50 3,77 0,48 2,26 0,13 

II. Đối với gia đình 3,86 0,56 3,97 0,55 4,61 0,03 

III. Đối với người yêu 3,83 0,62 3,92 0,57 2,80 0,10 

IV. Đối với công việc 3,88 0,60 3,94 0,55 1,23 0,27 

V. Đối với các mối quan hệ 

xã hội 

3,87 0,60 3,86 0,57 0,02 0,90 

VI. Đối với đất nước 4,02 0,61 4,09 0,62 1,61 0,21 
 

Nhận xét: 

 Kết quả so sánh mức độ cần thiết của 6 nhóm phẩm chất xét theo khu 

vực cư trú có những lưu ý sau: Trong 6 nhóm thì chỉ có nhóm đối với gia đình 

là có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa sinh viên 2 khu vực cư trú cụ 

(Tp.HCM:3,86; Tỉnh:3,97;P=0,03). Các nhóm còn lại kết quả cho thấy không 

có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa sinh viên 2 khu vực cư trú. 
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Bảng 2.8: So sánh các nhóm phẩm chất theo thông số trường học 

Nhóm phẩm chất Trường 
ĐHSP ĐHKT ĐHMT F 

df=2 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
I. Đối với bản thân 3,80 0,38 3,67 0,52 3,72 0,55 2,92 0.06 
II. Đối với gia đình 4,11 0,51 3,82 0,51 3,81 0,59 14,94 0,00 
III. Đối với người 
yêu 

4,06 0,53 3,77 0,61 3,79 0,62 11,62 0,00 

IV. Đối với công 
việc 

4,08 0,48 3,88 0,59 3,77 0,61 11,68 0,00 

V. Đối với các mối 
quan hệ xã hội 

3,95 0,53 3,84 0,57 3,82 0,64 2,11 0,12 

VI. Đối với đất 
nước 

4,26 0,54 4,04 0,56 3,87 0,67 16,67 0,00 

 

Nhận xét: 

 Kết quả so sánh mức độ cần thiết của 6 nhóm phẩm chất xét theo 

trường học có những nét tương đồng và khác biệt như sau: Với 4 nhóm: 

Nhóm đối với gia đình (ĐHSP:4,11; ĐHKT:3,82; ĐHMT:3,81;P=0,00); 

Nhóm đối với người yêu (ĐHSP:4,06; ĐHKT:3,77; ĐHMT:3,79;P=0,00); 

Nhóm đối với công việc (ĐHSP:4,08; ĐHKT:3,88; ĐHMT:3,77;P=0,00); 

Nhóm đối với đất nước (ĐHSP:4,26; ĐHKT:4,04; ĐHMT:3,87;P=0,00) kết 

quả cho thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa sinh viên 3 trường. 

Riêng 2 nhóm còn lại là nhóm đối với bản thân (ĐHSP:3,80; ĐHKT:3,67; 

ĐHMT:3,72) và nhóm đối với các mối quan hệ xã hội (ĐHSP:3,95; 

ĐHKT:3,84; ĐHMT:3,82) kết quả cho thấy không có sự khác biệt mang ý 

nghĩa thống kê giữa sinh viên 3 trường với 2 nhóm này. 

 2.2.4. Nhận định chung về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự 

hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 

 a. Khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình thành và 

phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 
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Bảng 2.9: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển một 

số phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 
STT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐTB SD TB 
I.Xã hội 
1 Lịch sử truyền thống dân tộc 3,67 1,08 5 
2 Các quy định thành văn của pháp luật, xã hội và nhà 

trường 
3,69 0,94 4 

3 Các chuẩn mực  đạo đức xã hội 3,92 0,92 2 
4 Tôn giáo 3,50 1,06 7 
5 Sách báo dạy làm người 3,37 1,02 8 
6 Hoạt động tuyên truyền thời sự văn hóa, đạo đức, lối 

sống trên các phương tiện truyền thông 
3,55 1,05 6 

7 Sự phát triển của khoa học công nghệ 3,84 1,02 3 
8 Sự hội nhập kinh tế, giao lưu văn hóa 3,93 0,91 1 
II.Gia đình 
1 Lịch sử truyền thống gia đình 4,00 0,91 3 
2 Trình độ học vấn của cha mẹ 3,71 1,05 4 
3 Nghề nghiệp của cha  mẹ 3,60 1,10 6 
4 Lối sống của chính cha mẹ và người trong gia đình 4,05 0,98 2 
5 Những lời dạy bảo nhắc nhở từ gia đình 4,10 0,89 1 
6 Điều kiện kinh tế gia đình 3,61 1,10 5 
III.Nhà trường 

1 Những kiến thức học từ sách vở 3,68 0,99 3 

2 Lối sống của chính thầy cô giáo 3,62 1,09 5 

3 Những lời dạy bảo nhắc nhở từ thầy cô giáo 3,70 1,00 2 

4 Phong cách giảng dạy của thầy cô 3,61 1,05 5 

5 Kỷ luật trong nhà trường 3,63 1,00 4 

6 Các hoạt động phong trào trong nhà trường 3,53 1,03 6 

7 Lối sống của bạn bè trong lớp 3,70 1,03 1 

IV.Bản thân 

1 Sự tự nhận thức, tự giáo dục và rèn luyện của mỗi người 4,07 0,98 2 

2 Tính cách của mỗi cá nhân 4,08 0,96 1 

3 Mục đích, ước mơ, lý tưởng sống của mỗi người 4,05 0,95 3 

4 Những kiến thức bản thân tự học thêm từ các khóa học 
ngoài đời 

3,86 1,00 4 

5 Thần tượng ở một lĩnh vực nào đó 3,61 1,12 5 
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Nhận xét: 

 Kết quả khảo sát đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và 

phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới của sinh viên ở bảng 2.9 với 4 nhóm: Xã 

hội, gia đình, nhà trường và bản thân, tất cả sinh viên đều lựa từ mức phân 

vân đến ảnh hưởng nhiều với điểm trung bình từ 3,37-4,10. Cụ thể như sau: 

 + Xã hội: Đánh giá của sinh viên đối với các nhận định về nhóm xã hội 

từ mức phân vân đến ảnh hưởng nhiều với điểm trung bình từ 3,37-3,93. 

Trong đó, nhận định có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành và phát 

triển phẩm chất nữ giới theo sinh viên là “Sự hội nhập kinh tế, giao lưu văn 

hóa” với số điểm trung bình 3,93. Thấp nhất trong nhóm này là nhận định 

“Sách báo dạy làm người” với điểm trung bình là 3,37.  

 + Gia đình: Đánh giá của sinh viên đối với các nhận định thuộc về 

nhóm gia đình đều ở mức ảnh hưởng nhiều với điểm trung bình từ 3,60-4,10. 

Trong đó, nhận định có sức ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành phẩm chất 

nữ giới theo sinh viên là “Những lời dạy bảo nhắc nhở từ gia đình” với số 

điểm cao 4,10 tức hướng về mức ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó, nhận 

định “Nghề nghiệp cha mẹ” với số điểm 3,60 theo các bạn sinh viên là ít ảnh 

hưởng nhất đến sự hình thành và phát triển phẩm chất của nữ giới.  

 + Nhà trường: Đánh giá của các bạn sinh viên đối với các nhận định 

thuộc về nhóm nhà trường đều ở mức ảnh hưởng nhiều với điểm trung bình từ 

3,53-3,70. Trong đó, theo sinh viên nhận định có sức ảnh hưởng lớn nhất đến 

sự hình thành phẩm chất nữ giới là “Lối sống của bạn bè trong lớp” với 3,70 

điểm tức hướng về mức ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó, nhận định “Các 

hoạt động phong trào trong nhà trường” với 3,53 điểm là ảnh hưởng ít nhất 

đến sự hình thành và phát triển phẩm chất nữ giới. Lý giải cho nhận định này 

một bạn sinh viên trường ĐHSP cho rằng hiện nay các phong trào hoạt động 

trong các trường đại học còn thiếu và yếu về số lượng và chất lượng nên ảnh 

hưởng của các hoạt động đó đến sinh viên rất thấp. 
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 + Bản thân: Quan sát bảng 2.9, ta thấy đánh giá của sinh viên đối với 

các nhận định thuộc về nhóm bản thân đều mức ảnh hưởng nhiều với điểm 

trung bình từ 3,61-4,07. Nhận định được sinh viên cho là ảnh hưởng rất lớn 

đến sự hình thành và phát triển phẩm chất nữ giới là “Tính cách mỗi cá nhân” 

có điểm trung bình cao 4,08; Kế đến là nhận định “Sự tự nhận thức, tự giáo 

dục và rèn luyện của mỗi người” có điểm trung bình gần bằng nhận định trên 

là 4,07. Nhận định được cho là ít ảnh hưởng nhất đến sự hình thành và phát 

triển phẩm chất nữ giới là “Thần tượng ở một lĩnh vực nào đó” có điểm trung 

bình 3,61. 

2.2.5. Kết quả khảo sát mong đợi của sinh viên về những điều nữ 

giới cần làm để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ hiện nay 

 a. Nhận định chung của sinh viên về những điều nữ giới cần làm để 

đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ hiện nay 

 Bảng 2.10: Đánh giá của sinh viên về những điều nữ giới cần làm để 

đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ 

STT NHẬN ĐỊNH ĐTB ĐLTC TB 

1 Xây dựng lập trường vững vàng 2,80 0,43 1 

2 Biết lắng nghe và tiếp thu để sửa đổi 
những gì chưa hợp lý 

2,74 0,47 2 

3 Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của 
bản thân 

2,64 0,57 5 

4 Không ngừng hoàn thiện bản thân 2,72 0,47 3 

5 Biết tôn trọng những giá trị của bản thân 2,67 0,55 4 

6 Chủ động trang bị cho bản thân những 
phẩm chất từ nhiều nguồn khác nhau 
(sách vở, phương tiện truyền thông, báo 
chí, thực tế cuộc sống) 

2,58 0,58 6 

7 Tự đặt ra những nguyên tắc sống cho bản 
thân 

2,50 0,62 7 

8 Mở rộng các mối quan hệ xã hội và tham 
gia các hoạt động, phong trào xã hội 

2,58 0,62 6 
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Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.10, ta thấy đánh giá của sinh viên về 8 nhận định mong 

đợi về những điều nữ giới cần làm đều ở mức cần thiết với điểm trung bình từ 

2,50-2,80. Trong đó, nhận định theo sinh viên cho là cần thiết nhất mà nữ giới 

phải làm là “Xây dựng lập trường vững vàng” có điểm trung bình 2,80. Lý 

giải cho nhận định này một sinh viên trường ĐHSP chia sẻ đất nước ta đang 

trong giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Nữ giới Việt 

Nam đang đứng trước những tác động đa chiều, nhiều mặt của nền kinh tế thị 

trường. Không ít bộ phận giới trẻ mà đặc biệt là nữ giới đang chạy theo lối 

sống thực dụng, hưởng thụ, ảo tưởng do mặt trái của nền kinh tế thị trường 

tạo ra… Do vậy việc xây dựng lập trường vững vàng là một điều cần thiết 

trong giai đoạn hiện nay. Kế đến là nhận định “Biết lắng nghe và tiếp thu để 

sửa đổi những gì chưa hợp lý” có điểm trung bình 2,74. Xếp thứ bậc 3 trong 8 

nhận định trên là “Không ngừng hoàn thiện bản thân” có điểm trung bình 

2,72. Nhận định “Biết tôn trọng những giá trị của bản thân” xếp thứ bậc 4 

trong nhóm có điểm trung bình 2,67. Đứng thứ bậc 5 trong nhóm theo đánh 

giá của sinh viên là nhận định “Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của bản 

thân” với điểm trung bình 2,64. Xếp thứ bậc 6 trong nhóm là 2 nhận định 

“Mở rộng các mối quan hệ xã hội và tham gia các hoạt động, phong trào xã 

hội” và “Chủ động trang bị cho bản thân những phẩm chất từ nhiều nguồn 

khác nhau (sách vở, phương tiện truyền thông, báo chí, thực tế cuộc sống)” 

với điểm trung bình 2,58. Có mức độ cần thiết thấp nhất theo đánh giá của 

sinh viên là nhận định “Tự đặt ra những nguyên tắc sống cho bản thân” có 

điểm trung bình 2,50. 

 b. Kết quả so sánh những điều nữ giới cần làm theo các thông số 

giới tính, khu vực cư trú và trường học 
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Bảng 2.11: So sánh những điều nữ giới cần làm theo thông số giới tính 

Nhận định Giới tính 
Nam Nữ F 

df=1 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
1.Xây dựng lập trường 
vững vàng. 

2,82 0,43 2,79 0,43 0,35 0,55 

2. Biết lắng nghe và 
tiếp thu để sửa đổi 
những gì chưa hợp lý. 

2,71 0,48 2,77 0,46 1,82 0,18 

3. Nhận thức được 
quyền và nghĩa vụ của 
bản thân. 

2,66 0,56 2,63 0,58 0,31 0,58 

4. Không ngừng hoàn 
thiện bản thân. 

2,70 0,48 2,75 0,47 0,89 0,35 

5. Biết tôn trọng 
những giá trị của bản 
thân. 

2,65 0,56 2,70 0,55 0,78 0,38 

6. Chủ động trang bị 
cho bản thân những 
phẩm chất từ nhiều 
nguồn khác nhau (sách 
vở, phương tiện truyền 
thông, báo chí, thực tế 
cuộc sống). 

2,52 0,61 2,64 0,54 4,97 0,03 

7. Tự đặt ra những 
nguyên tắc sống cho 
bản thân. 

2,46 0,63 2,55 0,62 2,78 0,10 

8. Mở rộng các mối 
quan hệ xã hội và tham 
gia các hoạt động, 
phong trào xã hội. 

2,52 0,63 2,63 0,60 3,70 0,06 

 Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.11 ta thấy, mong đợi của sinh viên về những điều  nữ 

giới cần làm để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ xét theo giới 

tính có những tương đồng và khác biệt cụ thể như sau: Trong 8 nhận định đưa 

ra thì chỉ có 1 nhận định “Chủ động trang bị cho bản thân những phẩm chất từ 

nhiều nguồn khác nhau (sách vở, phương tiện truyền thông, báo chí, thực tế 
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cuộc sống)” cho thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm sinh 

viên nam và nữ (Nam:2,52; Nữ:2,64; P=0,03). Trong đó sinh viên nữ có điểm 

trung bình cao hơn so với sinh viên nam. Lý giải cho điều này một sinh viên 

trườngĐHSP cho rằng sinh viên nữ trong bất cứ việc gì điều luôn có sự chuẩn 

bị trước và thường chủ động tìm tòi học hỏi cái mới thông qua sách vở, báo 

chí, phương tiện truyền thông, thực tế cuộc sống nên họ cho rằng việc rèn 

luyện phẩm chất cơ bản nữ giới phải học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau là 

quan trọng. Trong khi nam giới thì suy nghĩ mọi thứ cứ để nó đến tự nhiên và 

học hỏi cái mới thông qua các trải nghiệm từ những va vấp trong cuộc sống 

của chính họ nên họ đánh giá nhận định trên không cao bằng sinh viên nữ. 

Các nhận định còn lại cho thấy không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê 

giữa 2 nhóm sinh viên nam và nữ. 

Bảng 2.12: So sánh những điều nữ giới cần làm theo thông số khu 

vực cư trú 

Nhận định Khu vực cư trú 
Tp.HCM Tỉnh F 

Df=1 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
1.Xây dựng lập trường 
vững vàng. 

2,77 0,46 2,85 0,39 3,86 0,05 

2. Biết lắng nghe và tiếp 
thu để sửa đổi những gì 
chưa hợp lý. 

2,76 0,47 2,72 0,48 0,80 0,37 

3. Nhận thức được 
quyền và nghĩa vụ của 
bản thân. 

2,62 0,61 2,67 0,53 0,89 0,35 

4. Không ngừng hoàn 
thiện bản thân. 

2,74 0,48 2,71 0,46 0,24 0,63 

5. Biết tôn trọng những 
giá trị của bản thân. 

2,67 0,56 2,68 0,55 0,04 0,84 

6. Chủ động trang bị cho 
bản thân những phẩm 
chất từ nhiều nguồn 
khác nhau (sách vở, 
phương tiện truyền 
thông, báo chí, thực tế 

2,57 0,59 2,60 0,57 0,39 0,53 
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cuộc sống). 
7. Tự đặt ra những 
nguyên tắc sống cho bản 
thân. 

2,50 0,64 2,51 0,61 0,01 0,94 

8. Mở rộng các mối quan 
hệ xã hội và tham gia 
các hoạt động, phong 
trào xã hội. 

2,59 0,62 2,56 0,62 0,23 0,63 

 

 Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.12 ta thấy, mong đợi của sinh viên về những điều  nữ 

giới cần làm để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ xét theo khu 

vực cư trú có những điểm đáng lưu ý như sau: Với 8 nhận định đưa ra thì chỉ 

có 1 nhận định “Xây dựng lập trường vững vàng” cho thấy có sự khác biệt 

mang ý nghĩa thống kê trong mong đợi của sinh viên 2 khu vực cư trú 

Tp.HCM và tỉnh  (Tp.HCM: 2,77; Tỉnh:2,85; P=0,05). Ta thấy sinh viên tỉnh 

có điểm trung bình cao hơn sinh viên Tp.HCM. Một sinh viên trường ĐHMT 

được phỏng vấn lý giải điều này: khác với sinh viên Tp.HCM các sinh viên 

tỉnh có mối gắn bó với gia đình từ nhỏ đến khi lên đại học mới xa nhà và 

thành phố là một môi trường năng động, nhiều mới mẻ và là nơi tiếp nhận 

nhiều trao lưu mới vì thế việc xây dựng lập trường vững vàng là một điều 

quan trọng đối với các bạn. Các nhận định còn lại cho thấy không có sự khác 

biệt mang ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm sinh viên ở hai khu vực Tp.HCM và 

tỉnh. 

Bảng 2.13: So sánh những điều nữ giới cần làm theo thông số trường học 

Nhận định Trường học 
ĐHSP ĐHKT ĐHMT F 

df=2 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
1. Xây dựng lập 
trường vững vàng 

2,89 0,38 2,80 0,40 2,73 0,49 4,93 0,01 

2. Biết lắng nghe 
và tiếp thu để sửa 
đổi những gì chưa 
hợp lý 

2,92 0,27 2,69 0,50 2,61 0,54 18,34 0,00 
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3. Nhận thức được 
quyền và nghĩa vụ 
của bản thân 

2,87 0,35 2,62 0,58 2,44 0,66 23,91 0,00 

4. Không ngừng 
hoàn thiện bản 
thân 

2,93 0,26 2,73 0,46 2,51 0,55 32,96 0,00 

5. Biết tôn trọng 
những giá trị của 
bản thân 

2,92 0,32 2,62 0,59 2,48 0,61 27,81 0,00 

6. Chủ động trang 
bị cho bản thân 
những phẩm chất 
từ nhiều nguồn 
khác nhau (sách 
vở, phương tiện 
truyền thông, báo 
chí, thực tế cuộc 
sống) 

2,77 0,45 2,60 0,58 2,38 0,62 18,25 0,00 

7. Tự đặt ra những 
nguyên tắc sống 
cho bản thân 

2,59 0,61 2,53 0,58 2,39 0,66 4,06 0,02 

8. Mở rộng các 
mối quan hệ xã 
hội và tham gia 
các hoạt động, 
phong trào xã hội 

2,72 0,57 2,61 0,59 2,40 0,66 10,87 0,00 

Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.13 ta thấy, mong đợi của sinh viên về những điều  nữ 

giới cần làm để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ xét theo trường 

học có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê trong mong đợi của các bạn sinh 

viên 3 trường. Cụ thể như sau: Nhận định “Xây dựng lập trường vững vàng” 

(ĐHSP:2,89; ĐHKT:2,80; ĐHMT:2,73; P=0,01); Nhận định “Biết lắng nghe 

và tiếp thu để sửa đổi những gì chưa hợp lý” (ĐHSP:2,92; ĐHKT:2,69; 

ĐHMT:2,61; P=0,00); Nhận định “Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của 

bản thân” (ĐHSP:2,87; ĐHKT:2,62; ĐHMT:2,44; P=0,00); Nhận định 

“Không ngừng hoàn thiện bản thân” (ĐHSP:2,93; ĐHKT:2,73; ĐHMT:2,51; 

P=0,00); Nhận định “Biết tôn trọng những giá trị của bản thân” (ĐHSP:2,92; 
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ĐHKT:2,62; ĐHMT:2,48; P=0,00); Nhận định “Chủ động trang bị cho bản 

thân những phẩm chất từ nhiều nguồn khác nhau (sách vở, phương tiện truyền 

thông, báo chí, thực tế cuộc sống)” (ĐHSP:2,77; ĐHKT:2,60; ĐHMT:2,38; 

P=0,00); Nhận định “Tự đặt ra những nguyên tắc sống cho bản thân” 

(ĐHSP:2,59; ĐHKT:2,53; ĐHMT:2,39; P=0,02); Nhận định “Mở rộng các 

mối quan hệ xã hội và tham gia các hoạt động, phong trào xã hội” 

(ĐHSP:2,72; ĐHKT:2,61; ĐHMT:2,40; P=0,01).  

2.2.6. Kết quả khảo sát về những hỗ trợ từ các yếu tố gia đình, nhà 

trường, xã hội đến sự hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ 

giới hiện nay 

 a. Khảo sát về những hỗ trợ từ các yếu tố gia đình, nhà trường, xã 

hội đến hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay 

Bảng 2.14: Đánh giá những hỗ trợ từ các yếu tố gia đình, nhà trường, xã 
hội đến sự hình thành và phát triển một số phẩm chất cơ bản nữ giới hiện 
nay 

STT NHẬN ĐỊNH ĐTB ĐLTC TB 
I.Gia đình 
1 Dạy dỗ chỉ bảo các phẩm chất cơ bản nữ 

giới ngay từ nhỏ. 
2,81 0,45 1 

2 Là những tấm gương sáng cho con noi theo. 2,76 0,47 2 
3 Tạo ra một môi trường sống lành mạnh. 2,73 0,50 3 
4 Ủng hộ, động viên và khích lệ khi con khi 

làm đúng, tránh gây áp lực trong việc hướng 
dẫn con những phẩm chất nữ giới cơ bản. 

2,69 0,52 4 

5 Tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ. 2,64 0,55 7 
6 Bình đẳng giới. 2,67 0,54 5 
7 Có sự phối hợp chặt chẽ với thôn xóm, nhà 

trường để có sự thống nhất trong việc giáo 
dục những phẩm chất cho trẻ. 

2,53 0,64 8 

8 Tạo điều kiện trẻ phát huy những phẩm chất 
nữ giới trong gia đình. 

2,66 0,56 6 

II.Nhà trường 
1 Giáo dục một cách toàn diện tài và đức.  2,67 0,54 3 
2 Cán bộ và giáo viên trong trường là những 2,66 0,54 4 
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tấm gương sáng để trẻ noi theo. 
3 Đưa các kiến thức về phẩm chất nữ giới như 

một môn học chính khóa vào giảng dạy 
trong nhà trường nhằm trang bị cho học sinh 
nữ những hiểu biết cơ bản về phẩm chất nữ 
giới. 

2,60 0,60 6 

4 Tổ chức nhiều chương trình hoạt động dưới 
dạng chuyên đề, kỹ năng, cuộc thi về phẩm 
chất nữ giới. 

2,66 0,55 4 

5 Xây dựng khung kỷ luật cho học sinh. 2,60 0,64 6 

6 Xây dựng và khen thưởng những tấm gương 
học sinh về những phẩm chất tích cực để trẻ 
noi theo. 

2,65 0,54 5 

7 Phát hành những tập san, tờ bướm màu sắc, 
hình thù sinh động, các kiến thức cơ bản về 
phẩm chất nữ giới phát cho học sinh. 

2,44 0,69 8 

8 Xây dựng câu lạc bộ dành riêng cho nữ giới 
để hỗ trợ cho các bạn các kiến thức liên quan 
đến nữ giới. 

2,58 0,61 7 

9 Bình đẳng giới. 2,70 0,51 2 

10 Có sự phối hợp với gia đình và xã hội trong 
việc hỗ trợ trẻ hình thành phẩm chất nữ giới. 

2,72 0,51 1 

III.Xã hội 

1 Các chính sách, quy định văn bản pháp luật 
rõ ràng về hỗ trợ nữ giới. 

2,71 0,51 3 

2 Xóa bỏ định kiến về giới. 2,74 0,48 1 
3 Mở rộng môi trường làm việc cho nữ giới để 

họ thể hiện và khẳng định mình. 
2,72 0,54 2 

4 Phát hành nhiều sách báo, phim ảnh về phẩm 
chất nữ giới. 

2,49 0,64 7 

5 Có những chế độ đãi ngộ khuyến khích và 
khen thưởng nữ giới. 

2,62 0,58  

6 Xây dựng những tấm gương nữ có những 
phẩm chất tích cực để phụ nữ noi theo. 

2,69 0,52 4 

7 Có sự phối hợp giữa gia đình nhà trường và 
xã hội để giáo dục phẩm chất nữ giới. 

2,67 0,54 5 

8 Xây dựng nhiều câu lạc bộ  hỗ trợ nữ giới. 2,61 0,60 6 
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Nhận xét: 

 Kết quả khảo sát đánh giá của sinh viên về những hỗ trợ từ các yếu tố 

gia đình, nhà trường, xã hội đến sự hình thành và phát triển một số phẩm chất 

cơ bản nữ giới hiện nay đều ở mức cần thiết với điểm trung bình từ 2,44-2,81; 

cụ thể như sau: 

 + Gia đình: Quan sát bảng 2.14, ta thấy đánh giá của sinh viên về 8 

nhận định về sự hỗ trợ của yếu tố gia đình đều ở mức cần thiết với điểm trung 

bình từ 2,53-2,81. Trong đó, nhận định cần thiết nhất là “Dạy dỗ chỉ bảo các 

phẩm chất cơ bản nữ giới ngay từ nhỏ” có điểm trung bình 2,81. Lý giải cho 

vấn đề này một sinh viên trường ĐHSP cho rằng, những năm đầu đời là giai 

đoạn nền tảng để xây dựng phẩm chất, nhân cách cho trẻ. Nếu giađình không 

chú trọng việc xây dựng phẩm chất, nhân cách cho con ngay từ nhỏ thông qua 

cách cư xử, lối sống với những người thân trong gia đình thì khi lớn lên trẻ 

khó mà hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Nhận định được đánh giá có 

mức độ hỗ trợ thấp nhất trong nhóm là “Có sự phối hợp chặt chẽ với thôn 

xóm, nhà trường để có sự thống nhất trong việc giáo dục những phẩm chất 

cho trẻ” với điểm trung bình 2,53. 

 + Nhà trường: Quan sát bảng 2.14, ta thấy đánh giá của sinh viên về 

10 nhận định sự hỗ trợ từ yếu tố nhà trường đều ở mức cần thiết với điểm 

trung bình từ 2,44-2,72. Trong đó, nhận định cần thiết nhất đối với nữ giới là 

“Có sự phối hợp với gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ trẻ hình thành phẩm 

chất nữ giới” có điểm trung bình 2,72. Thấp nhất là nhận định “Phát hành 

những tập san, tờ bướm màu sắc, hình thù sinh động các kiến thức cơ bản về 

phẩm chất nữ giới phát cho học sinh” với điểm trung bình 2,44. 

 + Xã hội: Đánh giá của sinh viên về 8 nhận định trong nhóm xã hội đều 

ở mức cần thiết với điểm trung bình từ 2,49-2,74. Trong đó, nhận định cần 

thiết nhất cho nữ giới hiện nay là “Xóa bỏ định kiến giới” có điểm trung bình 

2,74. Lý giải cho điều này một sinh viên ĐHKT chia sẻ đây là cách tốt nhất 
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mà xã hội trân trọng người phụ nữ thật sự. Chính lúc đó,  họ mới vượt ra khỏi 

khuôn khổ của gia đình vươn ra ngoài xã hội dấn thân, thể hiện và cống hiến. 

Thấp nhất trong nhóm này là nhận định “Phát hành nhiều sách báo, phim ảnh 

về phẩm chất nữ giới” có điểm trung bình 2,49. 

 b. Kết quả so sánh những hỗ trợ từ các nhóm yếu tố đến sự hình 

thành và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới theo các thông số giới 

tính, khu vực cư trú và trường học 

 Bảng 2.15: So sánh những hỗ trợ từ các nhóm yếu tố theo thông số 

giới tính 

Nhóm yếu tố Giới tính 

Nam Nữ F 

df=1 

P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 

I. Gia đình 2,66 0,33 2,71 0,32 3,14 0,08 

II. Nhà trường 2,61 0,33 2,65 0,32 2,09 0,15 

III. Xã hội 2,63 0,35 2,68 0,33 2,37 0,13 
  

Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.15 ta thấy đánh giá của các bạn sinh viên về sự hỗ trợ 

từ các nhóm yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội xét theo thông số giới tính là 

không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa 2 nhóm sinh viên nam và nữ. Cụ 

thể, Nhóm yếu tố gia đình (Nam:2,66; Nữ:2,71); Nhóm yếu tố nhà trường 

(Nam:2,61; 2,65); Nhóm yếu tố xã hội (Nam:2,63; Nữ:2,68). Đánh giá của 

sinh viên nam và nữ đều ở mức cao với điểm trung bình từ  2,61-2,71; trong 

đó, nhóm sinh viên nữ có điểm trung bình cao hơn nhóm sinh viên nam.  
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Bảng 2.16: So sánh những hỗ trợ từ các nhóm yếu tố theo thông số khu 

vực cư trú 

Nhóm yếu tố Khu vực cư trú 
Tp.HCM Tỉnh F 

df=1 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
I. Gia đình 2,68 0,34 2,70 0,31 0,35 0,55 
II. Nhà trường 2,62 0,35 2,64 0,30 0,33 0,56 
III. Xã hội 2,65 0,34 2,66 0,34 0,16 0,69 
  

Nhận xét: 

 Quan sát bảng 2.16 ta thấy đánh giá của các bạn sinh viên về sự hỗ trợ 

từ các nhóm yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội xét theo thông số khu vực cư 

trú là không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa Tp.HCM và Tỉnh. Cụ thể, 

Nhóm yếu tố gia đình (Tp.HCM:2,68; Tỉnh:2,70); Nhóm yếu tố nhà trường 

(Tp.HCM:2,62; Tỉnh: 2,64); Nhóm yếu tố xã hội (Tp.HCM:2,65; Tỉnh:2,66). 

Đánh giá của sinh viên Tp.HCM và tỉnh đều ở mức cần thiết với điểm trung 

bình từ 2,62-2,70; trong đó nhóm sinh viên tỉnh có điểm trung bình cao hơn 

nhóm sinh viên Tp.HCM. 

Bảng 2.17: So sánh những hỗ trợ từ các nhóm yếu tố theo thông số 

trường học 

Nhóm yếu tố Trường học 
ĐHSP ĐHKT ĐHMT F 

df=2 
P 

ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC ĐTB ĐLTC 
I. Gia đình 2,82 0,24 2,71 0,28 2,54 0,38 30,32 0,00 
II. Nhà trường 2,68 0,30 2,69 0,28 2,52 0,36 14,01 0,00 
III. Xã hội 2,74 0,30 2,74 0,30 2,49 0,36 29,53 0,00 
 

Nhận xét: 
 Quan sát bảng 2.17 ta thấy đánh giá của các bạn sinh viên về sự hỗ trợ 
từ các nhóm yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội xét theo thông số trường học 
cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa giữa sinh viên ba trường. Cụ thể, Nhóm yếu 
tố gia đình (ĐHSP:2,82; ĐHKT:2,71; ĐHMT:2,54; P=0,00); Nhóm yếu tố 
nhà trường (ĐHSP:2,68; ĐHKT:2,69; ĐHMT:2,52; P=0,00); Nhóm yếu tố xã 
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hội (ĐHSP:2,74; ĐHKT:2,74; ĐHMT:2,49; P=0,00). Đánh giá của sinh viên 
3 trường đều ở mức cần thiết với điểm trung bình từ 2,49-2,82. 
2.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm hỗ trợ nữ sinh viên hình thành và 

phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới. 

2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 

- Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá của sinh viên một số 

trường đại học tại Tp.HCM về phẩm chất cơ bản nữ giới được trình bày ở 

chương 1, người nghiên cứu lưu tâm đến các vấn đề sau đây như là cơ sở cho 

việc xây dựng biện pháp hỗ trợ nữ sinh viên hình thành và phát triển phẩm 

chất cơ bản nữ giới. 

+ Sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản của nữ sinh viên bị chi 

phối, chịu sự tác động thường xuyên của các yếu tố như gia đình, nhà trường, 

xã hội. Tuy nhiên, sự tự nhận thức, tự đánh giá và tự giáo dục của mỗi nữ sinh 

viên là quan trọng nhất. 

+ Phẩm chất cơ bản của nữ sinh viên có thể hoàn thiện và phát triển theo 

thời gian phụ thuộc vào việc tự đánh giá, tự giáo dục của mỗi nữ sinh viên. 

+ Sự hình thành và phát triển các phẩm chất cơ bản của mỗi nữ sinh viên 

bao giờ cũng chịu ảnh hưởng, chịu sự chi phối bởi sự định hướng phẩm chất 

của xã hội tại mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. 

- Từ kết quả nghiên cứu thực trạng về đánh giá của sinh viên một số 

trường đại học tại Tp.HCM về phẩm chất cơ bản nữ giới, người nghiên cứu 

đặc biệt quan tâm, lưu ý đến các nội dung sau: 

+ Sinh viên không chỉ quan tâm và đánh giá cao các giá trị truyền thống 

ngàn đời nay của dân tộc mà còn quan tâm sâu sắc đến các phẩm chất hiện đại 

trong cuộc sống cá nhân, mối quan hệ, công việc, tình yêu… 

+ Đánh giá của sinh viên về một số phẩm chất cơ bản nữ giới cần có cho 

nữ giới trong giai đoạn hiện nay là khá tích cực.  

+  Sinh viên đánh giá về sự hỗ trợ của 3 nhóm yếu tố gia đình, nhà 
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trường, xã hội là ở mức độ cần thiết. 

Từ chính cơ sở lý luận và thực trạng trên, người nghiên cứu đề xuất một 

số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ nữ sinh viên trong việc hình 

thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới. 

2.3.2. Các biện pháp giáo dục nhằm hỗ trợ nữ sinh viên hình thành 

và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới 

Xã hội 

  - Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xóa bỏ định kiến giới đóng vai trò 

quan trọng trong việc hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới cho 

nữ sinh viên. Vì thế cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và kiểm 

tra pháp luật về bình đẳng giới để xóa bỏ định kiến về giới; nâng cao nhận 

thức của toàn xã hội về vấn đề giới và bình đẳng giới; Hướng dẫn các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt là đặc biệt là 

các khu phố, xóm ấp phải thực hiện giáo dục pháp luật về bình đẳng giới có 

hiệu quả, thiết thực và phù hợp với đối tượng nữ sinh viên. Ngoài ra, lãnh đạo 

ở những cơ quan, đơn vị cần có sự công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, đề 

bạt. Không nên coi nữ giới cũng như nam giới trong việc phân công, đòi hỏi, 

yêu cầu mà không tính đến việc nữ giới phải thực hiện những công việc trong 

gia đình. Bên cạnh đó, nữ giới cần được giảm bớt gánh nặng gia đình. Bằng 

cách nam giới trong gia đình cần phải tham gia vào công việc gia đình cùng 

với nữ giới. Song song đó, các dịch vụ xã hội dành cho gia đình cần được 

phát triển một cách rộng rãi và phù hợp với nữ giới để nữ giới tiếp cận dễ 

dàng. Tạo điều kiện cho nữ giới có thời gian học tập, làm việc, cải thiện chất 

lượng cuộc sống của mình, có tiếng nói trong gia đình. 

- Ngoài ra, trong mỗi khu phố, xóm ấp cần phát động xây dựng khu phố, 

xóm ấp văn hóa, không tệ nạn xã hội. Bà con hàng xóm gần gũi, đoàn kết, yêu 

thương, giúp đỡ lẫn nhau nhằm tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh và 

an toàn cho các em nữ hình thành và phát triển phẩm chất tốt đẹp môt cách 
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thuận lợi hơn.  

- Cần tuyên dương và nhân rộng các gương điểm hình người tốt việc tốt 

và phê phán những gương xấu ở xóm, ấp, khu phố địa phương. Tạo ra luồng 

dư luận tốt trong cộng đồng dân cư. 

- Các cấp chính quyền ở địa phương nên tạo điều kiện cho các chi hội 

phụ nữ mở rộng hoạt động của mình bằng nhiều hình thức thiết thực như giao 

lưu với các gia đình văn hóa hiếu học tiêu biểu, tổ chức các buổi tọa đàm chia 

sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, các buổi báo cáo chuyên đề, 

mời các chuyên gia Tâm lý - Giáo dục đến nói chuyện để mọi gia đình, mọi 

bậc cha mẹ đều tìm cho mình phương pháp giáo dục phẩm chất cho các em nữ 

hiệu quả. 

- Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa thế mạnh của các phương tiện thông 

tin đại chúng để giáo dục các phẩm chất tốt đẹp cho nữ sinh viên thông qua 

các tờ báo: “Áo trắng”, “Sinh viên Việt Nam”, “Mực tím”, “Hoa học trò”; 

Thông qua các chương trình truyền hình như: “Khoảnh khắc kì diệu”, “Rung 

chuông vàng”; “Ngôi nhà mơ ước”, “Vượt lên chính mình”, “Đèn đom đóm” 

 - Các cơ quan ban ngành trong xã hội cần tổ chức kiểm tra nghiêm túc 

và chặt chẽ những luồng văn hóa phương Tây đang du nhập vào nước ta để có 

được những biện pháp ngăn chặn kịp thời những giá trị tiêu cực, tạo hàng rào 

văn hóa an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam tránh những ảnh hưởng tiêu cực của 

văn hóa ngoại lai. Đồng thời các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý 

chặt chẽ hoạt động kinh doanh mạng, trò chơi điện tử, karaoke, vũ trường, 

quán bar,… để ngăn chặn kịp thời những hoạt động không lành mạnh trong 

giới trẻ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới 

của nữ sinh viên. 

Nhà trường 

- Nhà trường cần xây dựng một trang thông tin kết nối giữa gia đình nhà 

trường nhằm chia sẻ và trao đổi về những thông tin liên quan đến việc giáo dục 
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phẩm chất cơ bản nữ giới cho nữ sinh viên. Qua đó, gia đình và nhà trường có 

thể thống nhất trong việc giáo dục phẩm chất tốt đẹp cho nữ sinh viên. 

- Nhà trường cũng cần tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi 

sinh hoạt kỹ năng sống theo định kỳ để cung cấp kịp thời những kiến thức về 

giáo dục rèn luyện phẩm chất cho nữ sinh viên và gia đình các em. 

- Ở mỗi chi đoàn, các khoa trong trường phối hợp với tác tổ chức xã hội 

thành lập các câu lạc bộ như câu lạc bộ sống đẹp, câu lạc bộ bạn trẻ và kỹ 

năng sống, câu lạc bộ giá trị sống nhằm hướng nữ sinh viên vào những hoạt 

động lành mạnh, qua đó nữ sinh viên dễ dàng bộc lộ những phẩm chất của 

mình. Do đó việc giáo dục và hình thành các phẩm chất tốt đẹp cho nữ sinh 

viên thuận lợi hơn.  

- Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong nhà trường phối hợp với 

địa phương cùng nhau tổ chức các hoạt động, các phong trào thể hiện lòng 

nhân ái: Hiến máu nhân đạo, Mùa hè xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, đến với 

các em khuyết tật ở các cô nhi viện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dâng 

hương thắp nến nghĩa trang liệt sĩ…. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục thể thao được tổ chức vào các ngày lễ lớn trong năm: Ngày quốc tế phụ 

nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn (26/3); Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 

(30/4); Ngày thương binh liệt sĩ (27/7); Ngày nhà giáo Việt Nam 

(20/11)…nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc qua đó giáo dục các 

phẩm chất tốt đẹp cho sinh viên nói chung và nữ sinh viên nói riêng. 

- Các chi đoàn, đoàn khoa và đoàn trường hình thành các quỹ nhân ái 

như quỹ vòng xoay tình bạn, quỹ hy vọng, quỹ hoa hướng dương… nhằm xây 

dựng những phẩm chất tốt đẹp của nữ sinh viên trong cách đối xử với những 

người xung quanh trên tinh thần tương thân tương ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn 

nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. 

- Phòng công tác sinh viên phối hợp với ban quản lý ký túc xá tổ chức 
các hoạt động trong kí túc xá như xây dựng kí túc xá xanh sạch, văn minh, các 
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đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các nhóm học tập, đội văn nghệ xung 
kích… xây dựng và tạo môi trường sống lành mạnh trong sinh viên nói chung 
và nữ sinh viên nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc hình thành 
và rèn luyện những phẩm chất tốt cho nữ sinh viên. 

- Nhà trường cần tổ chức biên tập và cho ra mắt tờ tập san cho sinh viên, 
xuất bảng hàng tháng hoặc hàng quý với nội dung biểu dương các gương tốt, 
các tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, nghị lực vượt khó trong sinh viên, 
đăng các bài nghiên cứu khoa học, các sáng tác thơ văn, truyện ngắn, bút ký 
đặc sắc của sinh viên… nhằm tạo sân chơi bổ ích qua đó giáo dục phẩm chất 
tốt đẹp trong nữ sinh viên.   

Gia đình 
- Kết quả nghiên cứu cho thấy sự giáo dục ngay từ nhỏ của gia đình đối 

với các em gái có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và phát triển phẩm 
chất cơ bản nữ giới cho nữ sinh viên.  

 - Ông bà, cha mẹ, đặc biệt là người có uy tín trong gia đình thường 
xuyên trò chuyện với con cháu về những tấm gương có những phẩm chất tốt 
đẹp, đồng thời uốn nắn và điều chỉnh kịp thời những hành vi, biểu hiện vô đạo 
đức ở con trẻ. 

- Ông bà, cha mẹ nên tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của con 
mình, cũng như những phương pháp giáo dục con tích cực. Bên cạnh đó, hàng 
ngày nên dành thời gian quan tâm đến việc học tập của con, lắng nghe những 
suy nghĩ của con trẻ để kịp thời uốn nắn và giáo dục trẻ. 

 - Gia đình động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để con tham gia 
các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ 
thiện trong và ngoài nhà trường. Qua đó trẻ được học những bài học từ thực tế 
giúp trẻ hình thành và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp của bản thân. 

- Xây dựng gia đình văn hóa, trong đó ông bà cha mẹ mẫu mực, con 
cháu thảo hiền, mọi thành viên trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương, 
đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. 
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Tiểu kết chương 2 
Từ chương 2 ta có thể rút ra một số kết luận sau: 
2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu cho thấy nghiên cứu được tiến 

hành trên 450 sinh viên của ba trường đại học tại Tp.HCM (ĐHSP, ĐHKT, 
ĐHMT), công cụ nghiên cứu là một phiếu điều tra gồm 5 phần nhằm tìm hiểu 
đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Khái quát chung đánh giá của sinh viên về thực trạng thay đổi các 

phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay mang tính hiện đại (tức là trong hệ 
thống phẩm chất cơ bản nữ giới số lượng phẩm chất hiện đại nhiều hơn phẩm 
chất truyền thống). 

2.2.2. Đánh giá của sinh viên về những phẩm chất cơ bản đang có của nữ 
giới hiện nay mang tính hiện đại được thể hiện ở 6 nhóm phẩm chất: Nhóm 
phẩm chất đối với bản thân; Nhóm phẩm chất đối với gia đình; Nhóm phẩm 
chất đối với người yêu; Nhóm phẩm chất đối với công việc; Nhóm phẩm chất 
đối với quan hệ xã hội; Nhóm phẩm chất đối với đất nước. 

2.2.3. Đánh giá của sinh viên về mức độ cần thiết của một số phẩm chất 
cơ bản nữ giới là khá tích cực. Các phẩm chất trong 6 nhóm phẩm chất đưa ra, 
đánh giá của sinh viên từ mức bình thường đến mức rất cần thiết với điểm 
trung bình từ 3,29-4,21 và cho thấy có sự khác biệt trong đánh giá của sinh 
viên xét theo khu vực cư trú và trường học. 

2.2.4. Các yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội, bản thân nữ giới … có ảnh 
hưởng và hỗ trợ nhất định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản 
nữ giới hiện nay. 

2.2.5. Đánh giá của sinh viên về những điều nữ giới cần làm để đảm bảo 
và phát huy phẩm chất cơ bản của bản thân là: Xây dựng lập trường vững 
vàng; Biết tôn trọng những giá trị của bản thân; Không ngừng hoàn thiện bản 
thân; Biết lắng nghe và tiếp thu để sửa đổi những gì chưa hợp lý.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

- Phẩm chất cơ bản nữ giới là những phẩm chất làm nền tảng, làm cơ sở 

cho toàn bộ hệ thống phẩm chất của phụ nữ nói chung. Nó là những thuộc 

tính, những đặc điểm tinh thần của phụ nữ được quy định, hình thành và phát 

triển thông qua hoạt động và giao tiếp của họ. Đồng thời chi phối toàn bộ đời 

sống và hoạt động nghề nghiệp của họ. 

-  Phẩm chất cơ bản nữ giới là một vấn đề khá mới ở Việt Nam nhưng 

cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế việc nghiên cứu 

đánh giá của sinh viên về phẩm chất cơ bản nữ giới là một việc làm cần thiết, 

nhằm tìm hiểu về những phẩm chất tốt đẹp mà nữ giới đang có và việc cần bổ 

sung những phẩm chất gì phù hợp đối với xã hội hiện nay. Nhờ vậy, nữ sinh 

viên có sự định hướng để tự trau dồi và rèn luyện phẩm chất mình tốt hơn. 

- Trong 450 sinh viên được khảo sát cho thấy đánh giá chung của sinh 

viên về thực trạng các phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay mang tính hiện 

đại. 

 - Đánh giá của sinh viên về những phẩm chất cơ bản đang có của nữ 

giới hiện nay mang tính hiện đại được thể hiện ở 6 nhóm phẩm chất: Nhóm 

phẩm chất đối với bản thân; Nhóm phẩm chất đối với gia đình; Nhóm phẩm 

chất đối với người yêu; Nhóm phẩm chất đối với công việc; Nhóm phẩm chất 

đối với quan hệ xã hội;  Nhóm phẩm chất đối với đất nước. 

- Đánh giá của sinh viên về mức độ cần thiết của một số phẩm chất cơ 

bản nữ giới hiện nay đều ở mức bình thường đến rất cần thiết.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển một số phẩm chất 

cơ bản nữ giới hiện nay được đánh giá ở mức phân vân đến ảnh hưởng nhiều. 

- Đánh giá của sinh viên về những điều nữ giới cần làm để đảm bảo và 

phát huy phẩm chất cơ bản của bản thân ở mức cần thiết. 
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- Đánh giá về sự hỗ trợ của 3 nhóm yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội 

đều ở mức cần thiết.  

2. Kiến nghị 

 Đối với xã hội: 

Xã hội cần xóa bỏ định kiến giới và cách nhìn đúng đắn về vai trò và vị 

trí của nữ giới hiện nay.  

Xã hội cầnmở rộng môi trường làm việc cho nữ giới để họ thể hiện và 

khẳng định mình. 

Xã hội cần xây dựng các tổ chức, đội nhóm, nhà văn hóa, câu lạc bộ hỗ trợ nữ 

giới. 

 Đối với nhà trường: 

 Nhà trường nên có sự phối hợp với gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ 

nữ sinh viên hình thành phẩm chất nữ giới cơ bản.  

Nhà trường cần xây dựng bộ phận chuyên trách cung cấp những thông 

tin về phẩm chất nữ giới, chính sách bình đẳng giới…trên trang thông tin của 

trường. Từ đó tạo ra những hiệu ứng tích cực lan tỏa trong sinh viên để chính 

sinh viên sẽ có những tác động lẫn nhau, góp phần hình thành và định hướng 

phẩm chất tốt đẹp trong cuộc sống; hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong 

lối sống của mình. 

Nhà trường có thể áp dụng nhiều biện pháp tác động với nhiều hình thức 

phong phú, hấp dẫn và phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường cũng 

như đặc thù của từng khoa, từng ngành nghề đào tạo; đặc biệt cần chú ý đến 

nhu cầu, nguyện vọng, sở thích và những mong đợi của nữ sinh viên… như 

những chương trình: giáo dục chính trị đầu năm, hoạt động thực tế, các hoạt 

động giáo dục dưới dạng chuyên đề, kỹ năng, cuộc thi về phẩm chất nữ giới. 

Nhằm giáo dục nữ sinh viên hình thành và phát triển phẩm chất cơ bản nữ 

giới. 

Nhà trường cần xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm dành riêng cho sinh 
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viên nữ để hỗ trợ các bạn về những kiến thức liên quan đến nữ giới. 

 Đối với gia đình: 

Gia đình cần dạy dỗ chỉ bảo cho các em nữ các phẩm chất cơ bản nữ giới 

ngay từ nhỏ.  

Người lớn trong gia đình phải là những tấm gương sáng về lối sống, tác 

phong, lời ăn tiếng nói cho các em nữ noi theo.  

Ông bà, cha mẹ cần tạo một môi trường sống lành mạnh như không lạm 

dụng đòn roi, cho các em nữ có thể nêu lên quan điểm và đóng góp ý kiến của 

mình, sống với sở thích của mình, tạo tâm lý thoải mái để trẻ học tập vui chơi. 

Gia đình nên ủng hộ động viên và khích lệ khi các em nữ làm đúng, 

tránh gây áp lực trong việc hướng dẫn các em nữ những phẩm chất nữ giới cơ 

bản. 

Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trong việc giáo dục những phẩm chất 

tốt đẹp cho nữ sinh viên bằng việc xây dựng gia đình nề nếp văn hóa, gia đình 

hiếu học, ông bà cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền. 

 Đối với sinh viên:  

Sinh viên cần xây dựng lập trường vững vàng, biết lắng nghe và tiếp thu 

để sửa đổi những gì chưa hợp lý đồng thời không ngừng hoàn thiện bản thân 

và biết tôn trọng giá trị của bản thân mình.  

Sinh viên cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm những thông tin liên 

quan đến phẩm chất nữ giới từ nhiều nguồn để tự học hỏi và rèn luyện bản 

thân. 

Sinh viên cần chủ động tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt 

động liên quan đến cộng đồng xã hội. Từ đó làm giàu vốn sống cho tâm hồn 

và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho bản thân. 

Sinh viên cần trao đổi và chia sẻ với các bạn nữ khác về phẩm chất cơ 

bản nữ giới mà bản thân biết để giúp nhiều bạn nữ sinh viên khác hình thành 

và phát triển phẩm chất cơ bản nữ giới thuận lợi hơn. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Phiếu thăm dò ý kiến dưới đây được thiết kế để phục vụ cho nghiên cứu về 

“Đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về 

phẩm chất cơ bản nữ giới” (là những phẩm chất nền tảng của giới nữ nói chung, 

ví dụ: thủy chung, độc lập, dịu dàng, năng động…) là luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 

chuyên ngành Tâm lý, trường đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Để nội dung đề tài được thực hiện một cách khoa học và có giá trị, chúng tôi 

rất cần sự tham gia đóng góp ý kiến từ các bạn. 

A. Phần thông tin 

1. Họ tên……………………………………….. 

2. Giới tính: Nam…                            Nữ … 

3. Nơi trường trú: Tp.HCM…     Tỉnh… 

B. Phần ý kiến 

Xin các bạn vui lòng cho biết ý kiến của mình về 

Câu 1: Theo bạn, thực tế hiện nay nữ giới đang có những phẩm chất cơ bản 

nào? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Câu 2: Theo bạn, những phẩm chất đang có của nữ giới hiện nay đã đáp ứng 

sự phát triển của xã hội chưa? Tại sao? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Theo bạn, những phẩm chất truyền thống của nữ giới là gì? Bạn vui 

lòng liệt kê 10 phẩm chất cụ thể và xếp chúng theo thứ tự 1(quan trọng nhất) 

=>10 (ít quan trọngnhất)? 



 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………1……………………………2…………………………

……………………………3……………………………4…………………………

……………………………5…..………………………..6…………………………

……………………………7……………………………8…………………………

……………………………9…………………………...10………………………… 

Câu 4: Theo bạn, những phẩm chất hiện đại của nữ giới là gì? Bạn vui lòng 

liệt kê 10 phẩm chất cụ thể và xếp chúng theo thứ tự 1(quan trọng nhất) =>10 (ít 

quan trọng nhất)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….............................1.............................................2.............................................

..........................................3.............................................4............................................

..........................................5.............................................6............................................

..........................................7.............................................8............................................

........................................9.........................................10....................................... 

Câu 5: Theo bạn, những phẩm chất truyền thống và những phẩm chất hiện 

đại của nữ giới có mẫu thuẫn với nhau trong thời đại ngày nay? Tại sao? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Câu 6: Theo bạn, thực tế hiện nay nữ giới cần có những phẩm chất cơ bản 

nào?  

…...................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 7: Hình mẫu nữ giới lý tưởng trong thời đại ngày nay theo bạn gồm 

có những phẩm chất cơ bản nào? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 

Câu 8:  Theo bạn, những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hình thành và phát 

triển các phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện này? Và những yếu tố đó ảnh hưởng 

như thế nào? 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 9: Theo bạn, bản thân nữ giới cần làm gì để đảm bảo và phát huy phẩm 

chất cơ bản của họ hiện nay? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Theo bạn: gia đình, nhà trường, xã hội cần có những hỗ trợ gì để đảm 

bảo và phát huy những phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay? 

Gia đình 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Nhà trường 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Xã hội 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các bạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 2 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 
Các bạn sinh viên thân mến! 

Chúng tôi đang tìm hiểu những phẩm chất nền tảng của giới nữ trong cuộc sống hiện nay. 

Do đó, chúng tôi gửi đến các bạn phiếu hỏi này và mong các bạn hợp tác bằng cách trả lời tất 

cả các câu hỏi theo ý kiến riêng của các bạn.  

A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG 

Bạn là sinh viên Trường:…………………………………………………………… 

Giới tính: Nam                          Nữ  

Có hộ khẩu thường trú tại:  TP.HCM                        Tỉnh   

B. PHẦN Ý KIẾN 

1 Theo bạn, thực tế hiện nay nữ giới ĐANG CÓ những phẩm chất cơ bản nào? (Vui 

lòng chọn các phẩm chất bằng cách đánh dấu X vào các ô số tương ứng theo qui ước) 

1.1 Đối với bản thân  

(Hãy chọn 7 phẩm chất  dưới đây mà bạn đánh giá giới nữ hiện nay có rõ rệt nhất) 

1. Khiêm tốn 

 2. Trung thực 

3. Tự trọng 

4. Trách nhiệm 

5. Tự tin 

6. Lạc quan 

7. Năng động 

8. Dịu dàng 

 

 

1.2 Đối với gia đình 

(Hãy chọn 5 phẩm chất  dưới đây mà bạn đánh giá nữ giới hiện nay có rõ rệt nhất) 

 

 

 

 

 

 

9.  Quyết đoán 

10.Biết làm đẹp 

11.Vô tư 

12.Kín đáo 

13.Gọn gàng 

14.Duyên dáng 

15.Từ tốn 

16.Đoan trang 

17.Thẳng thắn 

18.Mạnh mẽ 

19.Tiết kiệm 

20.Hiểu biết công nghệ 

21.Ham học hỏi 

22.Biết chăm sóc sức khỏe 

23.Có sức cuốn hút 

24.Có mục tiêu, lý tưởng 

25.Có chính kiến 

26.Hài hước 

27.Độc lập tài chính 

28.Tự hoàn thiện bản thân 

29.Chủ động 

30.Thích ứng tốt 

31. Giản dị 

1. Vị tha 

2. Tôn trọng 

3. Đảm đang 

4. Hiếu thảo 

5. Chia sẻ 

 

6. Chân thành 

7. Chu đáo 

8. Quan tâm giúp đỡ 

9. Nhường nhịn 

 

10. Trung thực 

11. Biết ơn 

12. Kính trọng 

13. Thấu hiểu 

 

 

14. Lắng nghe 

15. Giữ lời hứa 

16. Ứng xử khéo léo 

17. Công bằng 

 



 
 

1.3 Đối với người yêu 

(Hãy chọn 3 phẩm chất  dưới đây mà bạn đánh giá nữ giới hiện nay có rõ rệt nhất) 

 

 

 

 

 

1.4 Đối với công việc 

(Hãy chọn 5 phẩm chất  dưới đây mà bạn đánh giá nữ giới hiện nay có rõ rệt nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Đối với các mối quan hệ xã hội 

(Hãy chọn 3 phẩm chất dưới đây mà bạn đánh giá nữ giới hiện nay có rõ rệt nhất) 

 

 

 

 

 

 

1.6 Đối với đất nước 

(Hãy chọn 3 phẩm chất dưới đây mà bạn đánh giá nữ giới hiện nay có rõ rệt nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chung thủy 

2. Tin tưởng 

3. Trách nhiệm 

 

4. Vị tha 

5. Độc lập 

6. Hi sinh 

 

7. Chân thành 

8. Thẳng thắn 

 

9. Yêu thương 

10. Tôn trọng 

 

1. Siêng năng 

2. Kiên nhẫn 

3. Tháo vát 

4. Linh hoạt 

5. Thích nghi 

 

6.   Nhạy bén 

7.   Cầu tiến 

8.   Biết tổ chức 

9.   Hợp tác 

10. Sáng tạo 

 

11. Độc lập 

12. Uy tín 

13. Chu đáo 

14. Nhiệt huyết 

 

 

15. Năng động 

16. Trung thực 

17. Chủ động 

18. Cẩn thận 

 

1. Tôn trọng 

2. Trung thực 

3. Chân thành 

4. Nhân hậu 

 

 

5. Ứng xử khéo léo 

6. Hòa đồng 

7. Lắng nghe 

 

 

8.   Chia sẻ 

9.   Giữ lời hứa 

10. Quan tâm giúp đỡ 

 

 

11. Vị tha 

12. Nhiệt tình 

13. Chấp nhận 

 

 

1. Tự hào dân tộc 

2. Đoàn kết cộng đồng 

3. Yêu nước 

4. Trách nhiệm 

 

 

 

5. Ý thức pháp luật 

6. Nhân ái 

7. Biết ơn các thế hệ đi trước 

8. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội 

 

 

 



 
 

2. Bạn hãy đánh giá PHẨM CHẤT NỮ GIỚI HIỆN NAY THEO Ý KIẾN CỦA 

BẠN(Vui lòng chọn mức độ của các phẩm chất bằng cách khoanh tròn một con số từng dòng 

theo qui ước) 

-  Đánh số 5: Rất cần thiết 

- Đánh số 4: Cần thiết 

- Đánh số 3: Bình thường 

- Đánh số 2: Không cần thiết  

- Đánh số 1: Hoàn toàn không cần thiết 
ST
T 

PHẨM CHẤT MỨC ĐỘ  ST
T 

PHẨM CHẤT MỨC ĐỘ 

I. Đối với bản thân 
1 Khiêm tốn 5      4     3      2      1  2 Trung thực 5      4     3      2      1 
3 Tự trọng 5      4     3      2      1  4 Trách nhiệm 5      4     3      2      1 
5 Tự tin 5      4     3      2      1  6 Lạc quan 5      4     3      2      1 
7 Năng động 5      4     3      2      1  8 Dịu dàng 5      4     3      2      1 
9 Quyết đoán 5      4     3      2      1  10 Biết làm đẹp 5      4     3      2      1 
11 Vô tư 5      4     3      2      1  12 Kín đáo 5      4     3      2      1 
13 Gọn gàng 5      4     3      2      1  14 Duyên dáng 5      4     3      2      1 
15 Từ tốn 5      4     3      2      1  16 Đoan trang 5      4     3      2      1 
17 Giản dị 5      4     3      2      1  18 Thẳng thắn 5      4     3      2      1 
19 Mạnh mẽ 5      4     3      2      1  20 Hiểu biết công 

nghệ 
5      4     3      2      1 

21 Tiết kiệm 5      4     3      2      1  22 Biết chăm sóc sức 
khỏe 

5      4     3      2      1 

23 Ham học hỏi 5      4     3      2      1  24 Có sức cuốn hút 5      4     3      2      1 
25 Có mục tiêu, lý 

tưởng 
5      4     3      2      1  26 Có chính kiến 5      4     3      2      1 

27 Hài hước 5      4     3      2      1  28 Độc lập tài chính 5      4     3      2      1 
29 Tự hoàn thiện 

bản thân 
5      4     3      2      1  30 Chủ động 5      4     3      2      1 

31 Thích ứng tốt 5      4     3      2      1  
II. Đối với gia đình 
1 Vị tha 5      4     3      2      1  2 Tôn trọng 5      4     3      2      1 
3 Đảm đang 5      4     3      2      1  4 Hiếu thảo 5      4     3      2      1 
5 Chân thành 5      4     3      2      1  6 Chu đáo 5      4     3      2      1 
7 Quan tâm giúp đỡ 5      4     3      2      1  8 Nhường nhịn 5      4     3      2      1 
9 Trung thực 5      4     3      2      1  10 Biết ơn 5      4     3      2      1 
11 Kính trọng 5      4     3      2      1  12 Thấu hiểu 5      4     3      2      1 
13 Chia sẻ 5      4     3      2      1  14 Biết lắng nghe 5      4     3      2      1 
15 Biết giữ lời hứa 5      4     3      2      1  16 Ứng xử khéo léo 5      4     3      2      1 
17 Công bằng 5      4     3      2      1  
III. Đối với người yêu 
1 Chung thủy 5      4     3      2      1  2 Tin tưởng 5      4     3      2      1 
3 Trách nhiệm 5      4     3      2      1  4 Độc lập 5      4     3      2      1 
5 Vị tha 5      4     3      2      1  6 Thẳng thắn 5      4     3      2      1 
7 Chân thành 5      4     3      2      1  8 Yêu thương 5      4     3      2      1 
9 Tôn trọng 5      4     3      2      1  10 Hi sinh 5      4     3      2      1 
IV. Đối với công việc 



 
 

1 Siêng năng 5      4     3      2      1  2 Kiên nhẫn 5      4     3      2      1 
3 Tháo vát 5      4     3      2      1  4 Linh hoạt 5      4     3      2      1 
5 Thích nghi 5      4     3      2      1  6 Nhạy bén 5      4     3      2      1 
7 Cầu tiến 5      4     3      2      1  8 Biết tổ chức 5      4     3      2      1 
9 Hợp tác 5      4     3      2      1  10 Sáng tạo 5      4     3      2      1 
11 Độc lập 5      4     3      2      1  12 Uy tín 5      4     3      2      1 
13 Chu đáo 5      4     3      2      1  14 Nhiệt huyết 5      4     3      2      1 
15 Năng động 5      4     3      2      1  16 Chủ động 5      4     3      2      1 
17 Trung thực 5      4     3      2      1  18 Cẩn thận 5      4     3      2      1 
V. Đối với các mối quan hệ xã hội 
1 Tôn trọng 5      4     3      2      1  2 Trung thực 5      4     3      2      1 
3 Chân thành 5      4     3      2      1  4 Nhâu hậu 5      4     3      2      1 
5 Ứng xử khéo léo 5      4     3      2      1  6 Hòa đồng 5      4     3      2      1 
7 Lắng nghe 5      4     3      2      1  8 Chia sẻ 5      4     3      2      1 
9 Giữ lời hứa 5      4     3      2      1  10 Quan tâm giúp đỡ 5      4     3      2      1 
11 Vị tha 5      4     3      2      1  12 Nhiệt tình 5      4     3      2      1 
13 Chấp nhận 5      4     3      2      1  
VI. Đối với đất nước 
1 Tự hào dân  tộc 5      4     3      2      1  2 Đoàn kết cộng 

đồng 
5      4     3      2      1 

3 Nhiệt tình với các 
hoạt động xã hội 

5      4     3      2      1  4 Nhân ái 5      4     3      2      1 

5 Biết ơn thế hệ đi 
trước 

5      4     3      2      1  6 Yêu nước 5      4     3      2      1 

7 Ý thức pháp luật 5      4     3      2      1  8 Trách nhiệm 5      4     3      2      1 
 

3. Bạn hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến sự hình thành 

và phát triển các phẩm chất cơ bản nữ giới hiện nay,bằng cách khoanh tròn  vào các ô số 

tương ứng với mỗi yếu tố theo qui ước 

- Đánh số 5: Ảnh hưởng rất nhiều           

- Đánh số 4: Ảnh hưởng nhiều 

- Đánh số 3: Phân vân 

STT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MỨC ĐỘ 
I.Xã hội 
1 Lịch sử truyền thống dân tộc 5   4   3   2  1 
2 Các quy định thành văn của pháp luật, xã hội và nhà trường 5   4   3   2  1 
3 Các chuẩn mực  đạo đức xã hội 5   4   3   2  1 
4 Tôn giáo 5   4   3   2  1 
5 Sách báo dạy làm người 5   4   3   2  1 
6 Hoạt động tuyên truyền thời sự văn hóa, đạo đức, lối sống trên 

các phương tiện truyền thông 
5   4   3   2  1 

7 Sự phát triển của khoa học công nghệ 5   4   3   2  1 
8 Sự hội nhập kinh tế, giao lưu văn hóa 5   4   3   2  1 
II.Gia đình 
1 Lịch sử truyền thống gia đình 5   4   3   2  1 
2 Trình độ học vấn của cha mẹ 5   4   3   2  1 
3 Nghề nghiệp của cha  mẹ 5   4   3   2  1 

- Đánh số 2: Ít ảnh hưởng 
- Đánh số 1: Không ảnh hưởng 

 



 
 

4 Lối sống của chính cha mẹ và người trong gia đình 5   4   3   2  1 
5 Những lời dạy bảo nhắc nhở từ gia đình 5   4   3   2  1 
6 Điều kiện kinh tế gia đình 5   4   3   2  1 
III.Nhà trường 
1 Những kiến thức học từ sách vở 5   4   3   2  1 
2 Lối sống của chính thầy cô giáo 5   4   3   2  1 
3 Những lời dạy bảo nhắc nhở từ thầy cô giáo 5   4   3   2  1 
4 Phong cách giảng dạy của thầy cô 5   4   3   2  1 
5 Kỷ luật trong nhà trường 5   4   3   2  1 
6 Các hoạt động phong trào trong nhà trường 5   4   3   2  1 
7 Lối sống của bạn bè trong lớp 5   4   3   2  1 
IV.Bản thân 
1 Sự tự nhận thức, tự giáo dục và rèn luyện của mỗi người 5   4   3   2  1 
2 Tính cách của mỗi cá nhân 5   4   3   2  1 
3 Mục đích, ước mơ, lý tưởng sống của mỗi người 5   4   3   2  1 
4 Những kiến thức bản thân tự học thêm từ các khóa học ngoài đời 5   4   3   2  1 
5 Thần tượng ở một lĩnh vực nào đó 5   4   3   2  1 

 

4. Dưới đây là một số mong đợi của bạn về những điều bản thân nữ giới cần làm 

để đảm bảo và phát huy phẩm chất cơ bản của họ hiện nay (hãy cho biết ý kiến của bạn 

bằng cách đánh dấu X vào mỗi giả thuyết phù hợp với bạn) 

ST
T 

NHẬN ĐỊNH Cần 
thiết 

Phân 
vân 

Không 
cần 
thiết 

1 Xây dựng lập trường vững vàng    
2 Biết lắng nghe và tiếp thu để sửa đổi những gì chưa hợp lý    
3 Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của bản thân    
4 Không ngừng hoàn thiện bản thân    
5 Biết tôn trọng những giá trị của bản thân    
6 Chủ động trang bị cho bản thân những phẩm chất từ nhiều 

nguồn khác nhau (sách vở, phương tiện truyền thông, báo chí, 
thực tế cuộc sống) 

   

7 Tự đặt ra những nguyên tắc sống cho bản thân    
8 Mở rộng các mối quan hệ xã hội và tham gia các hoạt động, 

phong trào xã hội 
   

 

5. Bảng đánh giá những hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, xã hội để đảm bảo và phát 

huy những phẩm chất cơ bản của nữ giới hiện nay (hãy cho biết ý kiến của bạn bằng cách 

đánh dấu X vào mỗi giả thuyết phù hợp với bạn) 
S
T
T 

NHẬN ĐỊNH Cần 
thiết 

Phân 
vân 

Không 
cần thiết 

I.Gia đình 
1 Dạy dỗ chỉ bảo các phẩm chất cơ bản nữ giới ngay từ nhỏ    
2 Là những tấm gương sáng cho con noi theo    
3 Tạo ra một môi trường sống lành mạnh    
4 Ủng hộ, động viên và khích lệ khi con khi làm đúng, tránh gây áp lực 

trong việc hướng dẫn con những phẩm chất nữ giới cơ bản 
   



 
 

5 Tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ    
6 Bình đẳng giới    
7 Có sự phối hợp chặt chẽ với thôn xóm, nhà trường để có sự thống nhất 

trong việc giáo dục những phẩm chất cho trẻ 
   

8 Tạo điều kiện trẻ phát huy những phẩm chất nữ giới trong gia đình    
II.Nhà trường 
1 Giáo dục một cách toàn diện tài và đức     
2 Cán bộ và giáo viên trong trường là những tấm gương sáng để trẻ noi 

theo 
   

3 Đưa các kiến thức về phẩm chất nữ giới như một môn học chính khóa 
vào giảng dạy trong nhà trường nhằm trang bị cho học sinh nữ những 
hiểu biết cơ bản về phẩm chất nữ giới 

   

4 Tổ chức nhiều chương trình hoạt động dưới dạng chuyên đề, kỹ năng, 
cuộc thi về phẩm chất nữ giới 

   

5 Xây dựng khung kỷ luật cho học sinh    
6 Xây dựng và khen thưởng những tấm gương học sinh về những phẩm 

chất tích cực để trẻ noi theo 
   

7 Phát hành những tập san, tờ bướm màu sắc, hình thù sinh động các 
kiến thức cơ bản về phẩm chất nữ giới phát cho học sinh 

   

8 Xây dựng câu lạc bộ dành riêng cho nữ giới để hỗ trợ cho các bạn các 
kiến thức liên quan đến nữ giới 

   

9 Bình đẳng giới    
1
0 

Có sự phối hợp với gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ trẻ hình thành 
phẩm chất nữ giới 

   

III.Xã hội 
1 Các chính sách, quy định văn bản pháp luật rõ ràng về hỗ trợ nữ giới    
2 Xóa bỏ định kiến về giới    
3 Mở rộng môi trường làm việc cho nữ giới để họ thể hiện và khẳng định 

mình 
   

4 Phát hành nhiều sách báo, phim ảnh về phẩm chất nữ giới    
5 Có những chế độ đãi ngộ khuyến khích và khen thưởng nữ giới    
6 Xây dựng những tấm gương nữ có những phẩm chất tích cực để phụ 

nữ noi theo 
   

7 Có sự phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội để giáo dục phẩm 
chất nữ giới 

   

8 Xây dựng nhiều câu lạc bộ  hỗ trợ nữ giới    
 

6. Dưới đây là một số giả thuyết về thực trạng phẩm chất căn bản của nữ giới 

ngày nay(Hãy cho biết ý kiến của bạn bằng cách đánh dấu X vào 1 giả thuyết phù hợp với 

bạn nhất) 

STT NHẬN ĐỊNH Đồng ý 

1 Những phẩm chất truyền thống chiếm lĩnh  
2 Những phẩm chất hiện đại chiếm lĩnh  
3 Có nhiều biểu hiện tiêu cực  
4 Những phẩm chất có sự kế thừa và bổ sung hợp lý   
5 Phân vân  



 
 

Phụ lục 3 

BẢNG PHỎNG VẤN SÂU ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN MỘT 

SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ  

PHẨM CHẤT CƠ BẢN NỮ GIỚI 

1. Kết quả khảo sát cho thấy đối với bản thân sinh viên chọn “Biết làm đẹp” là 

phẩm chất đang có của nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo bạn, tại sao lại như vậy?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Kết quả khảo sát cho thấy trong gia đình sinh viên chọn “Hiếu thảo” là phẩm 

chất đang có của nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo bạn, tại sao lại như vậy? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên chọn “Hiếu thảo” là phẩm chất đang có cao 

nhất của nữ giới và mức độ cần thiết của nó cũng cao nhất. Bạn nghĩ sao về điều 

này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Kết quả khảo sát cho thấy 3 phẩm chất đang có trong tình yêu của nữ giới 

được sinh viên lựa chọn với tỷ lệ cao nhất là: “Độc lập” kế đến là “Yêu 

thương” và cuối cùng “Thẳng thắn”. Bạn nghĩ sao về điều này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Kết quả khảo sát cho thấy trong mối quan hệ với đất nước sinh viên chọn “Ý 

thức pháp luật” là phẩm chất đang có chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm. Bạn lý giải 

sao về điều này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Kết quả khảo sát cho thấy trong tình yêu sinh viên chọn “Yêu thương” có mức độ 

cần thiết cao nhất. Theo bạn, tại sao lại như vậy? 

………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………… 

7. Kết quả khảo sát cho thấy trong quan hệ xã hội sinh viên chọn “Ứng xử khéo 

léo” là phẩm chất đang có cao nhất của nữ giới và mức độ cần thiết của nó cũng cao 

nhất. Bạn lý giải sao về điều này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Nhận định “Chủ động trang bị cho bản thân những phẩm chất từ nhiều nguồn 

khác nhau (sách vở, phương tiện truyền thông, báo chí, thực tế cuộc sống)” cho thấy 

có sự khác biệt ý nghĩa xét theo giới tính trong mong đợi của sinh viên về những 

điều nữ giới cần làm. Theo bạn, đâu là yếu tố tạo nên sự khác biệt? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. Kết quả khảo sát mong đời của sinh viên về điều nữ giới làm để giữ gìn và phát 

triển phẩm chất cơ bản nữ giới cho thấy nhận định “ Xây dựng lập trường vững 

vàng” chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm. Theo bạn, tại sao lại như vậy?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Nhận định “Xây dựng lập trường vững vàng” cho thấy có sự khác biệt mang 

ý nghĩa thống kê trong mong đợi của các bạn sinh viên 2 khu vực cư trú thành phố 

và tỉnh  về những điều nữ giới cần làm. Theo bạn, đâu là yếu tố tạo nên sự khác 

biệt? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. Kết quả khảo sát về sự ảnh hưởng của yếu tố nhà trường thì nhận định “Các 

hoạt động phong trào trong nhà trường” có sức ảnh hưởng thấp nhất đến sự hình 

thành và phát triển phẩm chất nữ giới. Bạn lý giải sao về điều này? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12. Kết quả khảo sát về sự hỗ trợ từ yếu tố gia đình thì nhận định “Dạy dỗ chỉ 

bảo các phẩm chất cơ bản nữ giới ngay từ nhỏ” chiếm tỷ lệ cao nhất. Bạn lý giải sao 



 
 

về điều này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13. Kết quả khảo sát về hỗ trợ từ xã hội thì nhận định “Mở rộng môi trường làm 

việc cho nữ giới để họ thể hiện và khẳng định mình” chiếm tỷ lệ cao nhất. Bạn lý 

giải sao về điều này? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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