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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Sách là một kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Về hình thức, sách 

chỉ là một vật dụng nhỏ bé do con người tạo ra, giá trị vật chất có thể không có 

mấy nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng to lớn. Đọc sách giúp ta tích luỹ được 

nhiều kinh nghiệm, mở mang kiến thức và đặc biệt đọc sách giúp ta cảm thấy 

thoải mái, yêu đời hơn. Giống như Môngtexkiơ đã nói: “Thích đọc sách tức là 

biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy 

những giờ phút kì thú”[23, tr.7] Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt, cần phải 

có những quyển sách hay, phù hợp với lứa tuổi, và việc cần chú trọng nhiều 

nhất đó chính là cách chọn sách. Hiện nay sách tràn ngập khắp mọi nơi. Nhưng 

để tìm được một quyển sách hay, phù hợp với hoàn cảnh lứa tuổi thì không 

phải là dễ. Vì vậy “khi gặp được một quyển sách hay,nên mua liền dù đọc 

được hay không đọc được,vì sớm muộn gì cũng cần tới nó”[23,tr.6]  

Văn hóa đọc, với tư cách văn hóa hành vi của mỗi cá nhân con người, 

biểu hiện ở khả năng lựa chọn sách, kỹ năng đọc và lĩnh hội sách cũng như 

cách thức ứng xử với sách báo, là sự thể hiện rõ ràng nhất đặc điểm tâm lý và 

nhân cách của mỗi cá nhân, được hình thành từ lứa tuổi ấu thơ và phát triển 

trong suốt cuộc đời con người.Văn hóa đọc hiện nay của sinh viên có sự 

chuyển biến lớn. Thay vì đọc các sách nghiên cứu, học thuật thì có một bộ 

phận lớn sinh viên đọc tiểu thuyết, sách truyện khác. Bên cạnh những nhu cầu 

đọc lành mạnh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ phát triển những nhu cầu đọc 

phiến diện, lệch lạc, tạo nên trào lưu đọc tiểu thuyết ngôn tình trong sinh viên, 

đặc biệt là sinh viên nữ - những người vốn nhạy cảm, tâm hồn bay bổng.  

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị của đất nước, là nơi tiếp 

nhận sớm nhất các xu hướng khác nhau trong quá trình giao lưu, hội nhập văn 
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hóa, đồng thời cũng là một thị trường sách sôi động, có nhiều biến đổi phức 

tạp dưới tác động của các nhân tố như kinh tế, văn hóa, xã hội, thị trường và 

lợi nhuận. Khảo sát ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình tới sinh viên nhằm 

tìm ra nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng để từ đó định hướng lại văn hóa đọc, 

tìm ra giải pháp giảm thiểu các tác động xấu từ tiểu thuyết ngôn tình là một 

vấn đề cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.  

Trong môi trường văn hóa đó, Đại học Văn hóa Hà Nội là trường đào 

tạo chuyên ngành văn hóa xã hội, kết hợp lý thuyết và thực hành về văn hóa – 

nghệ thuật. Do đó, sinh viên nữ luôn chiếm đại đa số trong trường. Tính chất 

nghệ thuật khiến sinh viên nữ trong trường có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn, 

bay bổng hơn so với sinh viên nữ các trường khác. Hơn nữa, sinh viên nữ ở 

Đại học Văn hóa Hà Nội thường đọc sách và cũng có nhiều thời gian để đọc 

sách hơn so với các trường khác. Vì vậy ảnh hưởng của các loại sách, đặc biệt 

là tiểu thuyết ngôn tình tới sinh viên nữ được thể hiện rõ ràng hơn cả. 

Xuất phát từ những lí do đó, tôi xin chọn đề tài: “Ảnh hưởng của tiểu 

thuyết ngôn tình trong đời sống sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Văn học có một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Văn 

học có nhiều thể loại, phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, tiểu 

thuyết được coi là một trong những thể loại dễ cảm thụ nhất đối với nhiều đối 

tượng độc giả khác nhau.  

Trong khoảng mười năm gần đây, tiểu thuyết ngôn tình là một thể loại 

được chú ý đặc biệt ở Việt Nam. Thể loại văn học này có sức hấp dẫn lớn đối 

với một bộ phận thanh niên, trung niên, đặc biệt là các sinh viên nữ. Sức hấp 

dẫn đó đã tạo nên một trào lưu đọc tiểu thuyết ngôn tình, gây nhiều tranh cãi 

trong đời sống văn học Việt Nam hiện đại.  
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Rất nhiều nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý, 

nhà văn, nhà báo… đưa ra những nhận xét, đánh giá trái chiều về vai trò và 

tác động của tiểu thuyết ngôn tình tại Việt Nam. Tuy nhiên, đó đều là những 

nhận xét, đánh giá chung chung, thiếu cụ thể. Đa số các nhận định đó đều thể 

hiện trong các bài viết trên internet hoặc mạng xã hội như website, facebook, 

blog… Đáng chú ý, hầu hết các ý kiến đó đều có cái nhìn tiêu cực về thể loại 

tiểu thuyết ngôn tình.  

Trên trang website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục 

“Lăng kính văn hóa” đăng ngày 05-06-2014 cũng đã đưa ra lời cảnh báo “Cần 

cẩn trọng với ngôn tình”[20] Bài viết đã lý giải nguyên nhân vì sao ngôn tình 

hấp dẫn người đọc và đưa ra lời cảnh báo, kêu gọi sự quan tâm và có những định 

hướng trong công tác quản lý dòng văn học không chính thống này. 

Trên trang Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, bản tin số 260, chuyên 

mục “Dọc đường văn học” có bài viết “Văn học trẻ & nguy cơ ngôn tình 

hóa”[22] đã đưa ra những ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình không chỉ tới 

nguời đọc mà còn ảnh hưởng tới những tác giả văn học trẻ Việt Nam. 

Trên website của Đại học quốc gia Hà Nội, ở chuyên mục “Văn 

hóa/văn học” đăng ngày 16-03-2015 đã đưa ra bài viết “Số phận ngắn ngủi 

của tiểu thuyết ngôn tình”[21] Bài viết nói về “dấu hiệu lũng đoạn văn hóa 

đọc” của người Việt trẻ và hy vọng số phận của tiểu thuyết ngôn tình cũng đi 

theo quy luật: văn chương xa rời cuộc sống có tuổi thọ ngắn ngủi. 

Bên cạnh đó hàng loạt các báo như Thanh niên, Công an nhân dân, Thể 

thao văn hóa… cũng có các bài viết đánh giá và cảnh báo về ảnh hưởng của 

tiểu thuyết ngôn tình. Tuy nhiên các bài viết trên báo đều chưa nêu được lý do 

và giải pháp định hướng để giữ gìn văn hóa đọc lành mạnh cho sinh viên. 

Ngoài ra, các bài viết trên báo chỉ đưa ra những nhận định chung về “sinh 
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viên”, “giới trẻ”, “thanh niên”, … mà chưa chỉ ra đối tượng đề cập đến một 

đối tượng bị ảnh hưởng đặc biệt hơn so với các độc giả thường xuyên của tiểu 

thuyết ngôn tình là sinh viên nữ, đặc biệt là sinh viên nữ trong các trường đào 

tạo về văn hóa nghệ thuật.  

Do vậy, khóa luận này chỉ tập trung tới đối tượng nghiên cứu chính là 

sinh viên nữ khối ngành xã hội mà cụ thể là sinh viên nữ Đại học Văn hóa Hà 

Nội để phân tích rõ ảnh hưởng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục 

những ảnh hưởng tiêu cực cũng như phát huy những tác động tích cực của 

tiểu thuyết ngôn tình đối với đối tượng này. 

3. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1.Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc tìm hiểu về tiểu thuyết ngôn tình và ảnh hưởng của tiểu 

thuyết ngôn tình tới sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chúng tôi 

muốn đánh giá và đưa ra giải pháp, định hướng cho một trào lưu đọc sách của 

sinh viên nữ Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng và thanh niên trong cả nước 

nói chung. 

3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tìm hiểu ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình đối với sinh viên nữ Đại 

học Văn hóa Hà Nội. Trên cơ sở đó khảo sát, đánh giá, tìm ra nguyên nhân, 

mức độ ảnh hưởng để từ đó định hướng lại văn hóa đọc, tìm ra giải pháp giảm 

thiểu các tác động xấu từ tiểu thuyết ngôn tình. 

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nữ sinh viên trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội từ sinh viên năm nhất tới sinh viên năm thứ tư (từ 18 đến 22 tuổi).  
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4.2.Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: phạm vi nghiên cứu và tiến hành khảo sát trong quá 

trình triểu khai khóa luận là tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.  

Về thời gian: Nghiên cứu trong thời gian học đại học của sinh viên, trải 

dài 4 năm tương ứng với 4 năm đại học (từ năm học thứ nhất đến khi ra trường). 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

+ Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.  

+ Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp các nguồn tư liệu 

+ Phương pháp điều tra bảng hỏi: phát 400 phiếu câu hỏi khảo sát về 

đềtài tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong đó 100 phiếu cho sinh viên 

khóa học. 

+ Phương pháp phỏng vấn sâu: tiến hành phỏng vấn sâu một số nữ sinh 

viên tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

6. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Khóa luận là công trình nghiên cứu có hệ thống về tiểu thuyết ngôn 

tình và những ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình tới đời sống sinh viên nữ 

Đại học Văn hóa Hà Nội. Từ đó, tìm ra nguyên nhân, định hướng lại văn hóa 

đọc, tìm ra giải pháp giảm thiểu các tác động xấu từ tiểu thuyết ngôn tình. 

7. BỐ CỤC BÀI NGHIÊN CỨU 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

khóa luận chia làm 3 chương: 

Chương 1: Tiểu thuyết ngôn tình và sự phổ biến của tiểu thuyết ngôn 

tình tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Chương 2:Ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình tới sinh viên nữ trường 

Đại học Văn hóa Hà Nội 

Chương 3: Phát huy giá trị của tiểu thuyết ngôn tình trong đời sống 

sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội 
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