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ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Tên đề tài: Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh 

hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng) 

2. Mã số đề tài: B2018-ĐN03-25 

3. Cơ quan quản lý đề tài: Quỹ Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng  

4. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

5. Thời gian thực hiện: tháng 8/2018 đến tháng 7/2020 

6. Ban chủ nhiệm đề tài: 

- Chủ nhiệm: TS. Hà Văn Hoàng 

- Thư ký: ThS. Lê Thị Lâm 

- Thành viên: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh  

7. Các cộng tác viên: 

8. Các cơ quan phối hợp:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 

- 7 trường THPT tại 7 quận, huyện thành phố Đà Nẵng 

- Phòng Đào tạo/ Công tác sinh viên của 5 trường Đại học thành viên thuộc ĐH Đà 

Nẵng: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh 

tế, trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

         Giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

một quốc gia. Việc tiếp cận giáo dục ở trình độ cao của các tầng lớp dân cư được xem là 

“công cụ” để tăng trưởng kinh tế. Một mặt, trình độ dân trí càng cao càng tác động lớn 

đến mức thu nhập của họ. Mặt khác, giáo dục còn là một trong những “kênh” của sự di 

động xã hội các cá nhân. Chính vì vậy, giáo dục là phương cách “làm giàu” cho xã hội và 

cá nhân. 

      Tiếp cận giáo dục đại học là khả năng vào học đại học và hoàn thành khoá học của 

người học trên cơ sở năng lực cá nhân mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế - xã 

hội của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận nguồn lực giáo dục, đặc biệt là giáo dục 

đại học của các nhóm dân cư rất khác nhau, nhất là trong bối cảnh thị trường kinh tế có 

nhiều biến động, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của cách 

mạng công nghiệp 4.0. Theo Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê (2014) về mức 

sống dân cư cho thấy, trong cơ cấu chi cho giáo dục, học ph   32  , học thêm  16   và 

chi giáo dục khác  26   là các khoản chi chiếm t  trọng lớn  26 tr. 10 . Mặt khác, cũng 

theo kết quả của cuộc khảo sát này, t  lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có bằng cao đẳng trở 

lên của nhóm hộ giàu nhất gấp 38,2 lần nhóm hộ nghèo nhất  26, tr. 11 . Điều này một 

mặt thể hiện sự khác biệt trong việc tiếp cận nguồn lực giáo dục ở nước ta hiện nay; mặt 

khác, phản ánh sự hạn chế trong khả năng học đại học của người học với những hoàn 

cảnh kinh tế - xã hội khác nhau, đặc biệt là học sinh thuộc các gia đình nghèo và yếu thế. 

       Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam, nơi tập trung hơn 1,2 triệu 

người, với nhiều tầng lớp dân cư khác nhau. Một trong những chiến lược của Đà Nẵng là 

trở thành thành phố thông minh, với hệ thống an sinh được đảm bảo. Do đó, việc dân cư 

đạt được trình độ cao có ý nghĩa quan trọng. 

Học sinh nơi đây đến từ những gia đình với hoàn cảnh kinh tế - xã hội không 

giống nhau. Bên cạnh những yếu tố cá nhân, còn có những yếu tố khác tác động đến khả 

năng tiếp cận giáo dục đại học (bậc đại học) của học sinh nơi đây. Bởi vậy, việc nghiên 

cứu liên ngành nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố tác động đế cơ hội tiếp cận giáo dục 

đại học và đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực này là một trong 

những yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa không chỉ đối với cá nhân, gia đình học sinh mà còn 

giúp các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cơ sở giáo dục có căn cứ khoa học 

nhằm điều chỉnh, đề xuất chính sách xã hội trong giáo dục. 

Xuất phát từ lý thuyết và thực tiễn nêu trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

“Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh hiện nay (nghiên 

cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng)” 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và đánh giá thực trạng sự tác động của các yếu tố 

khác nhau đến việc tiếp cận giáo dục đại học từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường khả 

năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đ ch nghiên cứu, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Khái quát cơ sở lí luận của vấn đề tiếp cận giáo dục đại học  

+ Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học 

tại thành phố Đà Nẵng 

+ Đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học hiện nay  

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học sinh tại thành phố 

Đà Nẵng. 

4. Khách thể nghiên cứu 

Khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học sinh trung học phổ thông. 

5. Phạm vi đề tài nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho 

học sinh hiện nay. 

 - Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi 7 trường THPT 

tại 7 quận, huyện của thành phố Đà Nẵng bao gồm: quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, 

quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hoà Vang. 

 - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến năm 

2020. 

 - Phạm vi khách thể khảo sát:  

        Cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng và cán bộ quản lý của các trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Phân 

bố dự kiến: 

      + Học sinh của 7 trường THPT tại 7 quận, huyện của thành phố Đà Nẵng,  

         Phân bố mẫu được xác định theo công thức:  

 
       Theo dữ liệu thống kê của phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, 

hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  năm học 2018-2019) có 29175 học sinh THPT. 

Dựa theo công thức tính mẫu và tham khảo Bảng tra cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu với 

độ tin cậy 95% [11, tr. 153], chúng tôi xác định cỡ mẫu đại diện là 394 học sinh, được 
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phân bố cho 7 trường (lựa chọn ngẫu nhiên mỗi quận chọn 01 trường  đại diện cho 7 

quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

     + Phụ huynh của 394 học sinh 7 trường THPT tại 7 quận, huyện của thành phố Đà 

Nẵng. 

 Mẫu khảo sát điều tra bằng bảng hỏi phân bổ như sau: 

Bảng 0.1. Mẫu khách thể khảo sát 

Quận Học sinh Phụ huynh Tổng 

Hải Châu 56 56 112 

Thanh Khê 56 56 112 

Sơn Trà  56 56 112 

Liên Chiểu 56 56 112 

Ngũ Hành Sơn 56 56 112 

Cẩm Lệ 56 56 112 

Hoà Vang  56 56 112 

Tổng cộng  394 394 788 

 

+ Cán bộ quản lý (30 người): Trong số đó, các trường THPT bao gồm 14 hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng của 7 trường THPT thuộc 7 quận, huyện của thành phố Đà Nẵng 

(mỗi trường 02 khách thể ; 12 trưởng phòng, phó trưởng phòng công tác sinh viên và 

phòng Đào tạo của 5 trường Đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng (mỗi trường lựa chọn 

01 trưởng phòng, 01-02 phó trưởng phòng Đào tạo hoặc phòng Công tác sinh viên); 03 

cán bộ quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và 01 cán bộ UBND thành phố Đà 

Nẵng.  

6. Giả thuyết nghiên cứu  

 - Các yếu tố: cá nhân, thiết chế, vị trí sinh sống, kinh tế - xã hội, văn hoá - xã hội, 

thông tin có sự ảnh hưởng đến việc tiếp cận giáo dục đại học của học sinh. 

 - Các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh có tính 

cấp thiết và khả thi.  

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích, tổng hợp tài liệu về lý thuyết liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu; 

       - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:  

          + Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: sử dụng phiếu khảo sát để thu thập thông 

tin về thực trạng các yếu tố tác động đến việc tiếp cận giáo dục đại học thông qua Phiếu 

trưng cầu ý kiến dành cho học sinh. 

          + Phương pháp phỏng vấn: tìm hiểu, thu thập những thông tin bổ sung để làm sáng 

rõ hơn các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp này được thực hiện thông qua hình thức 
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phỏng vấn bán cấu trúc dành cho cán bộ quản lý nhằm bổ sung, lý giải và bổ trợ cho các 

kết quả nghiên cứu định lượng.  

- Phương pháp bổ trợ  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê toán hoặc thông qua việc dùng phần 

mềm SPSS 20 để tính toán, thống kê số liệu khảo sát. 

8. Cấu trúc của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nghiên cứu gồm 

có 3 chương như sau: 

 Chương 1. Cơ sở lý luận của vấn đề tiếp cận giáo dục đại học 

Chương 2. Thực trạng về sự tác động của các yếu tố đến khả năng tiếp cận giáo 

dục đại học tại thành phố Đà Nẵng  

Chương 3. Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học hiện nay của 

học sinh tại thành phố Đà Nẵng. 



Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TIẾP CẬN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề tiếp cận giáo dục đại học 

1.1.1. Nghiên cứu quốc tế 

Việc nghiên cứu bất bình đẳng xã hội trong giáo dục và tiếp cận giáo dục đại học 

trên thế giới có thể chia thành những khuynh hướng gồm: 

- Nghiên cứu chỉ số đo lường tiếp cận giáo dục đại học: Để so sánh mức độ tiếp cận 

giáo dục đại học của các tầng lớp dân cư giữa các quốc gia, Usher A., Cervenan A. đã 

đưa ra bốn chỉ số đo lường tiếp cận giáo đại học bao gồm: t  lệ người học đại học; t  lệ 

người có trình độ đại học - những người đã hoàn thành bậc đại học (số lượng ngừoi dân 

có trình độ đại học từ 25 đến 34 tuổi); chỉ số bình đẳng trong giáo dục – EEI được đo 

bằng t  lệ phần trăm toàn bộ nữ có trình độ đại học từ 45 đến 65 tuổi với t  lệ phần trăm 

sinh viên có bố có trình độ đại học; chỉ số bình đẳng giới trong giáo dục  GPI  được đo 

bằng t  lệ sinh viên nữ trên tổng số. 

- Nghiên cứu rào cản của việc tiếp cận giáo dục đại học: Cơ hội tiếp cận giáo dục 

đại học của các tầng lớp xã hội, các nhóm dân cư chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau 

nhưng có thể chia thành các nhóm rào cản gồm: văn hóa – xã hội, kinh tế - xã hội, đặc 

điểm cá nhân, thể chế xã hội,… 

1.1.2. Nghiên cứu trong nước 

Ở Việt Nam, tiếp cận giáo dục đại học và vấn đề bất bình đẳng xã hội trong tiếp 

cận giáo dục đại học cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm. Có thể kể đến hai hướng 

nghiên cứu gồm: 

- Sự khác biệt và rào cảo trong việc tiếp cận giáo dục đại học: Theo các nghiên cứu 

của Đỗ Thiên kính và Lê Ngọc Hùng chỉ ra rằng có sự bất bình đẳng cao trong việc tiếp 

cận giáo dục đại học ở Việt Nam, đặc biệt, sự khác biệt về các nhóm xã hội trong hệ 

thống giáo dục đại học phụ thuộc vào mức thu nhập gia đình. Trong nghiên cứu về sự bất 

bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam, Vũ Hoàng Linh, Lê Việt Thủy và 

Giang Thanh Long tập trung vào các yếu tố kinh tế xã hội (yếu tố nhân khẩu học, giáo 

dục của cha mẹ và mức thu nhập gia đình . Cùng với các nghiên cứu khác, theo các tác 

giả, tình trạng gia đình, nguồn lực vật chất, trình độ học vấn của cha mẹ và yếu tố lãnh 

thổ có ý nghĩa lớn đối trong việc tiếp cận giáo dục đại học. 

- Nghiên cứu về giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học: 

Có nhiều nghiên cứu về giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục nói riêng 

va tiếp cận giáo dục đại học nói chung nhưng phần lớn đều xoay quanh các giải pháp 

hướng đến các nhóm chủ thể là cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, nhà trường, cá 

nhân học sinh và gia đình. 
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Qua việc phân tích tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt 

là ở Việt Nam cho thấy, tiếp cận giáo dục đại học và vấn đề bất bình đẳng xã hội trong cơ 

hội tiếp cận nguồn lực giáo dục đại học được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trên những 

phương diện khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu phân tích thực trạng dựa 

trên số liệu thứ cấp, tiếp cận ở từng góc độ riêng lẻ (Kinh tế học, Xã hội học, Tâm lý 

học). Ở Việt Nam, cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và 

sâu rộng, đặc biệt là đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng  cơ hội) tiếp cận giáo dục 

đại học.  

1.2. Khái niệm “tiếp cận giáo dục đại học”  

Khái niệm “tiếp cận giáo dục đại học” trong phạm vi của nghiên cứu này được 

hiểu là khả năng vào học đại học của các tầng lớp dân cư trên cơ sở tổng hoà các yếu tố 

năng lực cá nhân, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá của gia đình cũng như các yếu tố 

thiết chế, thông tin được đảm bảo cho chủ thể tiếp cận.  

1.3. Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận giáo dục nói chung như: các yếu tố vốn 

con người  năng lực cá nhân, sức khoẻ của học sinh), vốn kinh tế, vốn văn hoá, vốn xã 

hội của gia đình. Trên cơ sở các “vốn này”, nghiên cứu chúng tôi phân chia thành các yếu 

tố ảnh hưởng đến tiếp cận giáo dục đại học bao gồm: cá nhân, thể chế, kinh tế và văn hóa 

xã hội, vị trí sinh sống và thông tin. 

Yếu tố cá nhân là nguồn lực cá nhân của người học, và một vị trí quan trọng trong 

số đó là thành t ch của học sinh và động cơ tiếp cận giáo dục đại học. 

Yếu tố thiết chế của khả năng tiếp cận giáo dục đại học được hiểu là các yếu tố về 

nhà trường, các khoá học thêm,… 

Vị trí sinh sống đề cập đến sự khác biệt của các khu vực, khu định cư. 

Yếu tố kinh tế -xã hội là tình trạng tài chính và kinh tế của gia đình. Yếu tố này 

phản ánh mối quan hệ giữa tình trạng kinh tế xã hội của các gia đình và cơ hội tiếp cận 

giáo dục đại học. 

Yếu tố văn hóa - xã hội được coi là sự kết hợp giữa vốn xã hội và văn hóa của các 

gia đình, ảnh hưởng đến quyết định học đại học của con cái. 

Yếu tố thông tin là toàn bộ các nguồn thông tin được cung cấp bởi các trường học 

được học sinh tham khảo, tìm kiếm để quyết định học đại học.  

1.4. Các lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các lý thuyết gồm: 

- Lý thuyết hệ thống 

- Lý thuyết cấu trúc – chức năng 

- Lý thuyết nhu cầu con người 
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Chƣơng 2. THỰC TRẠNG VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN  

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

2.1. Khái quát về địa bàn và quá trình nghiên cứu  

2.1.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 

2.2. Các yếu tố tác động đến cơ hội tiếp cận giáo dục đại học  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 394 học sinh được khảo sát có 366 học 

sinh quyết định học đại học và 28 học sinh không quyết định học đại học. Tồn tại nhiều 

yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định học đại học  cơ hội tiếp cận giáo dục đại học) của 

học sinh. Kết quả phân t ch tương quan giữa các yếu tố với việc quyết định học hay 

không học đại học cho thấy, năng lực cá nhân, loại hình lớp học/trường THPT, kỳ thi 

THPT Quốc gia, khả năng tài ch nh của gia đình, vị trí sinh sống của gia đình, việc cung 

cấp thông tin trường học, ngành học, trình độ học vấn và nghề nghiệp của cha/mẹ là 

những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định hay không quyết định học đại học của học 

sinh (tất cả p<0,05) có sự tương quan thuận; trong khi đó trình độ học vấn của cha/mẹ và 

nghề nghiệp của cha/mẹ học sinh có sự tương quan nghịch. Đây là điều kiện để phân tích 

hồi qui các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định học hay không học đại học của học 

sinh. 

Phân tích hồi quy đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định học hay 

không học đại học của học sinh THPT thành phố Đà Nẵng cho thấy, với hệ số R
2
 hiệu 

chỉnh là 0,69, nghĩa là 69  
 
sự biến thiên của việc quyết định học hay không học đại học 

được giải thích bởi các biến độc lập. Điều này cho thấy mô hình hồi quy tuyến phù hợp 

với dữ liệu của mẫu. 

Mặt khác, kết quả kiểm định giả thuyết về độ phù hợp với tổng thể của mô hình, 

giá trị F= 60,84, với p= 0,000<0,005, chứng tỏ R
2 

của tổng thể khác 0. Điều đó đồng 

nghĩa với việc mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng là phù hợp với tổng thể (xem bảng 

2.2.) 

Bảng 2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc quyết định học hay không học đại học của 

học sinh 

Các yếu tố Hệ số chuẩn hoá 

Beta 

p F 

Năng lực cá nhân 0,521 0,000 

60,84 

Loại hình lớp học/trường THPT, 

kỳ thi THPT Quốc gia 
0,494 0,001 

Khả năng tài ch nh của gia đình 0,471 0,006 

Vị trí sinh sống của gia đình 0,337 0,016 

Việc cung cấp thông tin trường 0,366 0,005 
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học, ngành học 

Trình độ học vấn của cha/mẹ -0,215 0,017 

Nghề nghiệp cha/mẹ  -0,057 0,019 

Mức ý nghĩa thống kê: p<0.05, VIF < 10 

 

Số liệu nghiên cứu từ bảng 2.2 cho thấy, Năng lực cá nhân (p=0,000), Loại hình 

lớp học/trường THPT, kỳ thi THPT Quốc gia (p=0,001), Khả năng tài ch nh của gia đình 

(p=0,006),Vị trí sinh sống của gia đình  p=0,016 , Việc cung cấp thông tin trường học, 

ngành học  p=0,005 , Trình độ học vấn (p= 0,017) và nghề nghiệp của cha/mẹ (p=0,019) 

là những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định hay không quyết định học đại học của học 

sinh. Trong số những yếu tố này, năng lực cá nhân có sự ảnh hưởng lớn nhất (Beta = 

0,521), tiếp đến là các yếu tố khác: Loại hình lớp học/trường THPT, kỳ thi THPT Quốc 

gia (Beta = 0,494), Khả năng tài ch nh của gia đình  Beta = 0,471 , Việc cung cấp thông 

tin trường học, ngành học (Beta = 0,366), Vị trí sinh sống của gia đình  Beta = 0,337 . 

Đồng thời các yếu tố này có sự ảnh hưởng thuận chiều, nghĩa là khi các yếu tố này tăng 

cao thì khả năng quyết định học đại học càng tăng.  

Tuy nhiên, trình độ học vấn của cha/mẹ (Beta= -0,215) và nghề nghiệp của cha/mẹ 

học sinh (Beta = -0,057) có sự ảnh hưởng nghịch chiều. Nghĩa là không phải cha mẹ có 

trình độ học vấn cao và nghề nghiệp ở vị thế cao mới cho con cái học đại học. 

2.2.1. Yếu tố cá nhân 

Yếu tố cá nhân là yếu tố mang tính quyết định đối với việc tiếp cận giáo dục đại 

học của học sinh THPT, trong đó, kết quả học tập của học sinh và động cơ (của học sinh 

và phụ huynh) quyết định học hay không học đại học được xem là những tham số có ý 

nghĩa hơn cả. 

Bảng 2.5. Tƣơng quan giữa giới tính, kết quả học tập và 

quyết định học đại học 

 Quyết định học đại học 

Giới tính 
Hệ số tương quan -0,002 

p 0,966 

Kết quả học tập 
Hệ số tương quan 0,201** 

p 0,000 

** p<0,05 

 

Số liệu nghiên cứu từ bảng trên cho thấy, mức độ tương quan giữa giới tính và kết 

quả học tập với quyết định học đại học của học sinh Đà Nẵng. Về yếu tố giới tính, có thể 

thấy rằng không có mối liên hệ nào giữa yếu tố này và quyết định học đại học của học 
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sinh khi p=0,966, hay nói cách khác, việc học sinh THPT có quyết định học đại học hay 

không không hề phụ thuộc vào yếu tố giới tính. 

Trên phương diện cá nhân, kết quả học tập là yếu tố tác động lớn đến quyết định 

học đại học của học sinh trong khi yếu tố giới tính không có ảnh hưởng đối với quyết 

định này. Bên cạnh đó, động cơ học đại học của một cá nhân chịu ảnh hưởng từ nhiều lý 

do, trong đó lý do lớn nhất khiến học sinh và phụ huynh quyết định học đại học là để đảm 

bảo cuộc sống vật chất và vị thế trong xã hội trong tương lai, ngược lại, lý do mà học sinh 

và phụ huynh giải thích cho việc không học đại học phần lớn là do học đại học tốn kém 

thời gian, khó tìm kiếm việc làm và không đủ năng lực học tập. Do đó, cần phải có những 

giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh. 

2.2.2. Yếu tố thiết chế 

Trong số các yếu tố về thiết chế xã hội thì nhà trường là yếu tố quan trọng, ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc quyết định học đại học của học sinh. Ở phạm vi nghiên cứu 

này xem xét loại hình lớp học, việc học thêm và kỳ thi THPT Quốc gia. 

Trong nhà trường, việc phân chi lớp học cũng có ảnh hưởng đến quyết định học 

đại học của học sinh (bảng 2.10)  

Bảng 2.10. Loại hình lớp học và quyết định học đại học của học sinh  

Quyết định học đại học Giới tính 

Có Không Tổng 

Lớp đại trà/ phổ thông 
Số lượng 182 16 198 

T  lệ (%) 91,9 8,1 100 

Lớp chọn/phân ban 
Số lượng 184 12 196 

T  lệ (%) 93,9 6,1 100 

Tổng 
Số lượng 366 28 394 

T  lệ (%) 7,1 92,9 100 

 

Theo số liệu từ bảng trên cho thấy, t  lệ học sinh học lớp chọn/phân ban quyết 

định học đại học lên đến 93,9 , đây là một con số rất cao, chỉ có 12 học sinh lớp chọn 

quyết định không học đại học  6,1  . Trong khi đó, t  lệ học sinh quyết định học đại học 

ở các lớp đại trà là 91,9% (thấp hơn so với lớp chọn/phân ban 2%). Tuy nhiên, không có 

sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh học ở các loại hình lớp học khác nhau. 

Học thêm là một trong những tham số thuộc yếu tố thể chế quan trọng, góp phần 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia và xét 

tuyển Đại học.  

Bảng 2.11. Học sinh đánh giá chất lƣợng các khóa học thêm 
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Các khoá học thêm Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Thứ 

bậc 

Ở trường THPT  đang học với nhiều học sinh khác 1,99 1,184 1 

Ở Trung tâm ôn luyện thi của thầy, cô giáo tại 

trường đang học 

1,92 1,404 2 

Ở Trung tâm ôn luyện thi của thầy, cô giáo trường 

đại học 

1,59 1,499 3 

Học với gia sư tại nhà 1,38 1,497 4 

Tự học, không học thêm 1,16 1,423 5 

 

Học sinh có nhiều lựa chọn trong việc học thêm để củng cố kiến thức cho kỳ thi 

THPT sắp tới. Việc học thêm ở trường THPT đang học với nhiều học sinh khác được cho 

là có chất lượng tốt nhất với giá trị trung bình là x = 1,99. Việc học ở Trung tâm ôn luyện 

thi của thầy, cô giáo ở trường đang học cũng được học sinh đánh giá tốt với giá trị trung 

bình là x = 1.92. Việc ôn tập ở trung tâm ôn luyện thi của thầy, cô giáo trường đại học 

cũng được học sinh đánh giá ở mức trung bình khá, x = 1,59 (thấp hơn ở trường THPT 

đang học với nhiều học sinh khác 0.4 điểm trung bình). Ngoài ra, học sinh còn lựa chọn 

phương pháp ôn luyện khác như học với gia sư tại nhà  x = 1,38). Tuy nhiên, việc tự học 

 x = 1,16) lại được học sinh đánh giá là kém hiệu quả nhất, giá trị ở dưới mức trung bình. 

Điều này cho thấy, học sinh vẫn chưa có thói quen tự học cũng như chưa hiểu rõ lợi ích 

của việc tự học.  

2.2.3. Vị trí sinh sống 

Vị tr  địa lý được xem là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng quyết định học đại học 

của học sinh. Giữa các vùng vị tr  địa lý khác nhau cũng có sự cách biệt trong việc quyết 

định học đại học (bảng 2.14).    

Bảng 2.14. Tỉ lệ quyết định học đại học của học sinh giữa các vùng (%) 

Trƣờng Không học 

Đại học 

Có học  

Đại học 

Tổng 

THPT Cẩm Lệ (Quận Cẩm Lệ) 19,6 80,4 100 

THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Liên Chiểu) 5,4 94.6 100 

THPT Phạm Phú Thứ (Huyện Hoà Vang) 10,7 89,3 100 

THPT Ngũ Hành Sơn  Quận Ngũ Hành Sơn  12,5 87,5 100 

THPT Hoàng Hoa Thám (Quận Sơn Trà  0 100 100 

THPT Thanh Khê (Quận Thanh Khê) 1,8 98,2 100 

THPT Phan Châu Trinh (Quận Hải Châu) 0 100 100 

Tổng 7,1 92,9 100 
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 Số liệu nghiên cứu từ bảng 2.14 cho thấy, 100% học sinh những trường THPT 

được khảo sát thuộc các quận trung tâm thành phố như quận Hải Châu, Sơn Trà đều 

quyết định lựa chọn tiếp tục con đường học vấn lên bậc cao hơn – đại học. Trong khi đó, 

những học sinh ở các trường thuộc vùng ven như quận Cẩm Lệ (19,6%), quận Ngũ Hành 

Sơn  12,5   và vùng ngoại thành như huyện Hoà Vang (10,7%) quyết định không học 

đại học chiếm tỉ lệ đáng kể.  

2.2.4. Kinh tế - xã hội 

Kinh tế - xã hội là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận giáo 

dục đại học của học sinh THPT Đà Nẵng. 

Bảng 2.16. Mức thu nhập và quyết định học đại học 

Quyết định học/ 

không học đại học 

Mức thu nhập bình quân hàng tháng Tổng 

Dưới 1 

triệu đồng 

Từ 1,1 đến 3 

triệu đồng 

Từ 3,1 đến 

5 triệu đồng 

Từ 5,1 đến 

10 triệu 

đồng 

Trên 10 

triệu 

đồng 

Không học 

đại học 

Số lượng 0 4 12 5 7 28 

Tỉ lệ (%) 0 5,4 10 4,1 10,9 7,1 

Có học  

đại học 

Số lượng 15 70 108 116 57 366 

Tỉ lệ (%) 100 94,6 90,0 95,9 89,1 92,9 

Tổng  Số lượng 15 74 120 121 64 394 

Tỉ lệ (%) 100 100 100 100 100 100 

 

Kết quả nghiên cứu từ bảng trên cho thấy, có 64 học sinh trong gia đình có thu 

nhập trên 10 triệu, trong số này, có 89,1% quyết định học đại học, đây là một t  lệ khá 

cao vì các gia đình có thu nhập cao sẽ có điều kiện chu cấp cho con em của học tiếp cận 

cấp học cao hơn. 10,9% còn lại, tuy thuộc gia đình có điều kiện khá giả nhưng các em 

quyết định không học đại học vì ngoài việc học đại học, các em còn có nhiều lựa chọn 

khác. Nhóm thu nhập từ 3,1 triệu đến 5 triệu là nhóm có t  lệ học sinh quyết định học đại 

học thấp thứ hai  90  , cao hơn nhóm thu nhập hơn 10 triệu là 0,8 điểm phần trăm. 

Nhóm thu nhập từ 1,1 triệu đến 3 triệu và nhóm thu nhập từ 5,1 đến 10 triệu triệu có t  lệ 

học sinh quyết định học đại học lần lượt là 94,6% và 95,9%.  

Như vậy, có thể thấy rằng có sự khác biệt trong các nhóm thu nhập về quyết định 

học đại học. Thu nhập càng cao thì khả năng cho con cái học đại học càng lớn. Tuy thu 

nhập gia đình ảnh hưởng nhiều đến việc học sinh có thể theo học đại học hay không 

nhưng đây không phải yếu tố quyết định mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. 

2.2.5. Yếu tố văn hóa - xã hội 
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Ngoài thu nhập và nghề nghiệp của phụ huynh, trình độ học vấn cũng là một đặc 

điểm của gia đình có ảnh hưởng đến quyết định học đại học của học sinh. (Bảng 2.23) 

Bảng 2.23. Trình độ học vấn của phụ huynh và quyết định học đại học 

Quyết định học 

 đại học  

Trình độ học vấn của phụ huynh Tổng 

Tiểu 

học 

THCS THPT Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại học Sau đại 

học 

 

Không học 

đại học 

Số lượng 2 12 7 0 0 5 2 28 

Tỉ lệ (%) 6,9 10,3 5,4 0 0 6,5 16,7 7,1 

Có học đại 

học 

Số lượng 27 105 123 12 17 72 10 366 

Tỉ lệ (%) 93,1 89,7 94,6 100 100 93,5 83,3 92,9 

Tổng  Số lượng 29 117 130 12 17 77 12 394 

Tỉ lệ (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Theo kết quả nghiên cứu, những phụ huynh tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng là có 

t  lệ học sinh quyết định học đại học cao nhất (100%). Vì khi phụ huynh có mức độ nhận 

thức nhất định sẽ nhận thức được vai trò của giáo dục đại học và mong muốn con em 

mình có được tương lại tốt đẹp hơn bản thân họ thông qua việc học đại học. 

Tỉ lệ này giảm dần khi trình độ của phụ huynh tăng lên. Với những phụ huynh có 

trình độ đại học, t  lệ học sinh học đại học là 93,5%, t  lệ này ở nhóm phụ huynh có trình 

độ cao học là 83,3%.  

Ở phụ huynh có trình độ Tiểu học, THPT, THCS có t  lệ học sinh quyết định học 

đại học lần lượt là 93,1%, 89,7% và 94,6%. Lý do là, không phải những phụ huynh này 

không mong muốn con em họ được học đại học mà với thực trạng sinh viên thất nghiệp 

hiện nay, sẽ có những gia đình cho rằng học đại học là tốn kém thời gian và lãng phí tiền 

bạc khi ra trường không thể tìm kiếm một việc làm phù hợp. Tuy nhiên, đó chỉ là một 

phần nhỏ, phần lớn phụ huynh vẫn mong muốn con em họ được tiếp cận bậc học cao 

hơn. 

2.2.6. Yếu tố thông tin 

Việc cung cấp các nguồn thông tin và chất lượng các nguồn thông tin được cung cấp có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp cận giáo dục đại học.  

Bảng 2.24. Đánh giá mức độ thông tin của trƣờng đại học 

Các thông tin Điểm  

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Thứ bậc 

Danh mục các ngành và chuyên ngành 1,82 0,818 2 

Danh mục các tổ hợp xét tuyển 1,87 0,765 1 

Điều kiện cụ thể để xét tuyển 1,74 0,875 3 
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Các điều kiện đảm bảo học tập (giảng viên, 

thư viện, giảng đường,...) 
1,55 0,918 5 

Vị trí, triển vọng nghề nghiệp theo ngành/ 

chuyên ngành 
1,60 0,858 4 

Chế độ, chính sách cho sinh viên (học bổng, 

miễn giảm học ph ,…  
1,13 0,889 6 

 

Từ số liệu nghiên cứu có thể nhìn thấy rằng, học sinh tiếp cận thông tin tuyển sinh 

từ các trường đại học với các tất cả tham số có giá trị trung bình dao động từ 1,13 đến 

1,87. Nghĩa là lượng thông tin học sinh có thể tiếp cận chỉ dao động ở mức trung bình.  

Trong đó, danh mục các tổ hợp xét tuyển là nguồn thông tin được đánh giá là đầy 

đủ nhất với giá trị trung bình là x = 1,87. Kế đó là vị trí, danh mục các ngành và chuyên 

ngành  x =1,82 . Việc học sinh chọn theo học trường đại học nào phụ thuộc vào ngành/ 

chuyên ngành mà học sinh đó lựa chọn. Vì vậy, nếu các trường đại học muốn thu hút học 

sinh thì việc cung cấp thông tin chi tiết về ngành, chuyên ngành là điều tất yếu.  

Bên cạnh đó, mức độ đầy đủ về các thông tin như điều kiện xét tuyển cụ thể 

 x =1,74  và vị trí, triển vọng nghề nghiệp theo ngành/ chuyên ngành  x =1,60  cũng được 

đánh giá ở mức trung bình khá. 

Cuối cùng là chế độ, chính sách cho sinh viên (học bổng, miễn giảm học ph ,… , 

các điều kiện đảm bảo học tập (giảng viên, giảng đường, thư viện,..) với giá trị trung bình 

lần lượt là 1,13 và 1,55.  

Hiện nay, học sinh được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là Internet, do 

đó việc tìm kiếm thông tin về trường đại học là khá dễ dàng. Đồng thời, ngoài tư vấn 

tuyển sinh trực tiếp, nhiều trường đã tổ chức hoạt động truyền thông, tuyển sinh qua 

nhiều kênh mà giới trẻ thường xuyên sử dụng như Facebook, Youtube do đó mà thông tin 

dễ dàng đến với học sinh hơn trước nhiều lần. 
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Chƣơng 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC  

ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

3.1. Căn cứ và nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.1.1. Căn cứ đề xuất giải pháp  

3.1.1.1. Căn cứ  pháp lý 

 Giáo dục đại học có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia. Để tạo cơ hội tiếp cận giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng cho 

các tầng lớp trong xã hội. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qui 

định rõ “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 

giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công 

dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”  Khoản 2, Điều 37) và 

“Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo 

dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng 

bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực 

hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý”  Khoản 2, Điều 61) [19]. 

3.1.1.2. Căn cứ  lý thuyết 

Để đề xuất các giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục đại học một cách có 

hiệu quả cần dựa trên lý thuyết về tiếp cận giáo dục đại học. Theo đó, việc tiếp cận giáo 

dục đại học chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm yếu tố xã hội (ngoại lực) 

như môi trường giáo dục đại học, các chính sách học tập, điều kiện về vật chất và tinh 

thần ở môi trường học tập. sự ủng hộ học tập và vấn đề tài chính cho học tập; yếu tố nội 

lực từ học sinh như tâm thế, kiến thức, kỹ năng, động cơ học tập và các yếu tố thể chế (từ 

hệ thống quản lý Nhà nước).  

Do đó, việc đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học 

cho học sinh tại Đà Nẵng cần chú ý đến căn cứ có ý nghĩa l  luận về các thành tố ảnh 

hưởng đến tiếp cận giáo dục đại học như trên. 

3.1.1.3. Căn cứ  thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu thực tiễn (thực trạng) tiếp cận giáo dục đại học cũng như các 

yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học sinh thành phố Đà 

Nẵng là những căn cứ quan trọng để tiến hành xây dựng các giải pháp. Do đó, việc đề 

xuất các giải pháp cần được dựa trên những thực tiễn này để đảm bảo tính hệ thống, logic 

và hữu hiệu. 
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 3.1.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp  

- Đảm bảo tính pháp lý và khoa học 

- Đảm bảo tính hệ thống  

- Đảm bảo tính toàn diện  

- Đảm bảo tính thực tiễn 

- Đảm bảo tính khả thi 

- Đảm bảo tính hiệu quả 

3.2. Giải pháp tăng cƣờng khả năng tiếp cận giáo dục đại học 

Giải pháp 1. Giải pháp tăng cường các yếu tố xã hội (ngoại lực) 

Biện pháp 1. Tăng cường quảng bá, truyền thông về giáo dục đại học 

Biện pháp 2. Xây dựng các chính sách học tập trong giáo dục đại học 

Biện pháp 3. Xây dựng môi trường học tập tích cực, hiện đại và hấp dẫn 

Biện pháp 4. Thúc đẩy sự ủng hộ học tập Đại học từ phụ huynh và cộng đồng 

Biện pháp 5. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho vấn đề tài chính học tập ở 

Đại học 

Giải pháp 2. Giải pháp tăng cường các yếu tố cá nhân (nội lực) 

Biện pháp 1. Hình thành tâm thế tiếp cận Đại học ở học sinh THPT 

Biện pháp 2. Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng cho việc tiếp cận Đại học của 

học sinh THPT 

Biện pháp 3. Xây dựng động cơ học tập cho học sinh THPT 

Giải pháp 3. Giải pháp tác động đến hệ thống quản lý nhà nước, cộng đồng cho 

vấn đề tiếp cận Đại học của học sinh THPT 

Biện pháp 1. Tham mưu cho U  ban nhân dân các cấp về khả năng tiếp cận Đại 

học cho học sinh THPT 

Biện pháp 2. Tham mưu cho Sở giáo dục và đào tạo về khả năng tiếp cận Đại học 

cho học sinh THPT 

Biện pháp 3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng tiếp cận Đại học cho học 

sinh THPT 

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các giải pháp trên 30 khách thể cho thấy 

tất cả các biện pháp đều được đánh giá là cần thiết. 

Nhóm giải pháp tăng cường yếu tố cá nhân (nội lực  được cho là cần thiết nhất với 

giá trị trung bình là x  =3,00. Mỗi biện pháp trong nhóm giải pháp này đều được đánh giá 

là rất cần thiết. Cả ba biện pháp hình thành tâm thế tiếp cận Đại học ở học sinh THPT, 

trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng cho việc tiếp cận Đại học của học sinh THPT, xây 

dựng động cơ học tập cho học sinh THPT đều có giá trị trung bình bằng nhau và bằng 

3.00.  
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Nhóm giải pháp tác động đến hệ thống quản lý nhà nước, cộng đồng cho vấn đề 

tiếp cận Đại học của học sinh THPT cũng được đánh giá là cấp thiết không kém, với giá 

trị trung bình là x  =2,98 (thấp hơn so với nhóm giải pháp tăng cường yếu tố cá nhân 0,02 

điểm trung bình). Trong nhóm giải pháp này gồm ba biện pháp mà việc nâng cao nhận 

thức cộng đồng về khả năng tiếp cận Đại học cho học sinh THPT là biện pháp cấp thiết 

nhất trong nhóm giải pháp này (x =3,00). Hai biện pháp Tham mưu cho U  ban nhân dân 

các cấp về khả năng tiếp cận Đại học cho học sinh THPT và Tham mưu cho Sở giáo dục 

và đào tạo về khả năng tiếp cận Đại học cho học sinh THPT đều có giá trị trung bình là x  

=2,97. 

Nhóm giải pháp cuối cùng là tăng cường các yếu tố xã hội (ngoại lực) với giá trị 

trung bình x  =2,96, giảm 0,01 điểm trung bình so với nhóm giải pháp tác động đến hệ 

thống quản lý nhà nước, cộng đồng. Biện pháp tăng cường quảng bá, truyền thông về 

giáo dục đại học được đánh giá là ít cấp thiết hơn các biện pháp khác (x  =2,90 , nhưng 

đây vẫn là một giá trị cao, cho thấy đây vẫn là một biện pháp cần thiết. các biện pháp còn 

lại gồm: Xây dựng các chính sách học tập trong giáo dục đại học, Xây dựng môi trường 

học tập tích cực, hiện đại và hấp dẫn, Thúc đẩy sự ủng hộ học tập Đại học từ phụ huynh 

và cộng đồng và Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho vấn đề tài chính học tập ở Đại 

học đều có giá trị trung bình là 2,97. 

Như vậy tất cả các biện pháp trong các nhóm giải pháp được đưa ra đều có giá trị 

trung bình xấp xỉ 3, điều này cho thấy tất cả các biện pháp đều được cho là cần thiết với 

mức độ khác nhau. Không có biện pháp nào được đánh gia là không cần thiết. 

Bên cạnh việc khảo sát về tính cấp thiết của các nhóm giải pháp, đề tài còn tiến 

hành khảo sát tính khả thi của các giải pháp. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, tất cả các giải 

pháp đều có tính khả thi và có giá trị trung bình cao, đều từ 2,93 trở lên ở mỗi biện pháp 

được đưa ra. 

Nhóm giải pháp tăng cường các yếu tố xã hội là nhóm giải pháp được đánh giá là 

ít cấp thiết nhất nhưng lại là nhóm giải pháp khả thi nhất trong tình hình hiện nay (x  

=2,99 . Trong đó những biện pháp Tăng cường quảng bá, truyền thông về giáo dục đại 

học, Xây dựng các chính sách học tập trong giáo dục đại học, Thúc đẩy sự ủng hộ học tập 

Đại học từ phụ huynh và cộng đồng là những biện pháp được cho là khả thi nhất trong 

nhớm giải pháp này với giá trị trung bình đều bằng 3.00. Việc Xây dựng môi trường học 

tập tích cực, hiện đại và hấp dẫn (x  =2,97  và Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho 

vấn đề tài chính học tập ở Đại học  x=2.97  được xem là khó thực hiện hơn vì cần có sự 

đóng góp trực tiếp về mặt tài chính. 

Nhóm giải pháp thứ hai là Giải pháp tăng cường các yếu tố cá nhân (nội lực) với 

giá trị trung bình là x  =2,98. Biện pháp xây dựng động cơ học tập cho học sinh (x  =3,00) 

được cho là dễ thực hiện hơn cả khi chỉ cần tác động đến nhu cầu, sở thích, mục đ ch học 
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tập của học sinh trong kh  đó việc hình thành tâm thế học đại học (x  =2,97) và trang bị 

kiến thức, kỹ năng  x  =2,97  được cho là khó thực hiện hơn vì còn tùy thuộc vào các đặc 

điểm cá nhân khó có thể thay đổi của học sinh như t nh cách, năng lực học tập,… 

Cuối cùng là nhóm giải pháp tác động đến hệ thống quản lý nhà nước, cộng đồng 

cho vấn đề tiếp cận Đại học của học sinh THPT (x  =2,97) là nhóm giải pháp khó thực 

hiện nhất. mức độ khả thi của mỗi biện pháp được đưa ra lần lượt theo thứ tự sau: Nâng 

cao nhận thức cộng đồng về khả năng tiếp cận Đại học cho học sinh THPT (x  =3,00), 

tham mưu cho Sở giáo dục và đào tạo về khả năng tiếp cận Đại học cho học sinh THPT 

(x  =2,97), tham mưu cho U  ban nhân dân các cấp về khả năng tiếp cận Đại học cho học 

sinh THPT (x  =2.93). Bởi lẽ, việc tác động vào hệ thống quản lý và cộng đồng cần sự tác 

động kết hợp nhiều đối tượng, có sự liên kết giữa nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Quá trình nghiên cứu đã tiến hành phân tích một cách có hệ thống các khái niệm 

cơ bản về việc tiếp cận giáo dục và các yếu tố ảnh hưởng đến các việc tiếp cận giáo dục 

đại học của học sinh THPT. Chính những lý luận này đã định hướng cho đề tài nghiên 

cứu thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận giáo dục từ đó đề xuất những 

giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học sinh THPT tại thành phố 

Đà Nẵng.  

Kết quả nghiên cứu thực trạng đã làm rõ được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

tiếp cận giáo dục đại học của học sinh THPT tại thành phố Đà Nẵng bao gồm: cá nhân, 

thiết chế, vị trí sinh sống, kinh tế - xã hội, văn hóa – xã hội, thông tin.  

Năng lực học tập và động cơ học tập là hai yếu tố từ cá nhân ảnh hưởng lớn nhất 

đến tiếp cận giáo dục đại học của học sinh THPT trong khi giới tính không có ảnh hưởng 

đáng kể. Về yếu tố thiết chế xã hội, đề tài đã xem xét mối quan hệ giữa trường học, loại 

hình lớp học, việc học thêm và kỳ thi THPT Quốc gia với khả năng tiếp cận giáo dục đại 

học của học sinh THPT Đà Nẵng. Giữa các vùng vị tr  địa lý khác nhau cũng có sự cách 

biệt trong việc quyết định học đại học. Học sinh ở vùng Trung tâm có t  lệ học đại học 

cao hơn vùng ven và ngoại thành. Yếu tố kinh tế - xã hội chủ yếu được phân tích qua yếu 

tố tài chính, kết quả cho thấy rằng thu nhập gia đình càng cao, việc quyết định học địa 

học càng lớn. Yếu tố văn hóa – xã hội được xem xét qua phương diện trình độ học vẫn, 

nghề nghiệp và mức trao đổi giữa phụ huynh và học sinh về vấn đề học đại học. Yếu tố 

thông tin là yếu tố quan trọng đối với học sinh khi tiếp cận giáo dục đại học. Trong đó, đề 

tài khảo sát và so sánh mức độ các loại thông tin của trường đại học, chất lượng các 

nguồn thông tin và thông tin về chính sách tín dụng cho học sinh sinh viên. Kết quả chỉ ra 

việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống và đầy đủ của học sinh và phụ huynh còn nhiều 

hạn chế. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo 

dục đại học của học sinh THPT tại thành phố Đà Nẵng, đề tài đề xuất ba nhóm giải pháp 

nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh THPT như sau: 

Giải pháp 1. Giải pháp tăng cường các yếu tố xã hội (ngoại lực) 

Biện pháp 1. Tăng cường quảng bá, truyền thông về giáo dục đại học 

Biện pháp 2. Xây dựng các chính sách học tập trong giáo dục đại học 

Biện pháp 3. Xây dựng môi trường học tập tích cực, hiện đại và hấp dẫn 

Biện pháp 4. Thúc đẩy sự ủng hộ học tập Đại học từ phụ huynh và cộng đồng 

Biện pháp 5. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho vấn đề tài chính học tập ở 

Đại học 

Giải pháp 2. Giải pháp tăng cường các yếu tố cá nhân (nội lực) 
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Biện pháp 1. Hình thành tâm thế tiếp cận Đại học ở học sinh THPT 

Biện pháp 2. Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng cho việc tiếp cận Đại học của 

học sinh THPT 

Biện pháp 3. Xây dựng động cơ học tập cho học sinh THPT 

Giải pháp 3. Giải pháp tác động đến hệ thống quản lý nhà nước, cộng đồng cho 

vấn đề tiếp cận Đại học của học sinh THPT 

Biện pháp 1. Tham mưu cho U  ban nhân dân các cấp về khả năng tiếp cận Đại 

học cho học sinh THPT 

Biện pháp 2. Tham mưu cho Sở giáo dục và đào tạo về khả năng tiếp cận Đại học 

cho học sinh THPT 

Biện pháp 3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng tiếp cận Đại học cho học 

sinh THPT 

Các biện pháp này có mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện. Đồng thời, 

tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp cũng đã được khẳng định bởi cán bộ có 

chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ của các chủ thể này 

sẽ mang lại hiệu quả đối với việc tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học 

sinh THPT tại thành phố Đà Nẵng. 

Như vậy nhiệm vụ nghiên cứu đã được giải quyết và mục tiêu của nghiên cứu 

cũng đã được thực hiện. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước 

- Đối với Nhà nước: 

Nhà nước thực hiện vai trò tổ chức và thực thi trách nhiệm xã hội đối với việc tăng 

cường tiếp cận đại học, cụ thể như sau: xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho việc 

tiếp cận giáo dục đại học; xây dựng và đảm bảo thực hiện các ch nh sách thúc đẩy tiếp 

cận giáo dục đại học;  đảm bảo cung cấp dịch vụ giáo dục nói chung và giáo dục đại học 

nói riêng cho toàn dân, phân phối các nguồn lực hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học một 

cách hợp lý và công bằng; đại diện cho quốc gia tham gia vào hoạt động giáo dục chung 

của khu vực và thế giới. 

Kiên trì chủ trương xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, thông qua hai 

giải pháp: Tự chủ hóa về tài ch nh đối với trường công lập và mở rộng hệ thống trường 

ngoài công lập. 

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Bộ GB&ĐT cần thực hiện vai trò là cơ quan điều tiết hoạt động của các trường 

Đại học thông qua những quy định, quy chế nhằm tạo tiền đề cho việc mở rộng cơ hội 

tiếp cận giáo dục địa học. 

- Đối với UBND: 
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UBND thay mặt Nhà nước cùng với Bộ GD&ĐT thực hiện vai trò là cơ quan chủ 

quản các trường đại học tại địa phương. 

UBND cần đảm bảo việc thực hiện Luật pháp, các ch nh sách liên quan đến tiếp 

cận giáo dục đại học tại địa phương. 

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng: 

Sở GD&ĐT cần tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và 

theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. 

Sở GD&ĐT chủ trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục tại các trường 

THPT trên địa bàn thành phố, điều phối hoạt động hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học của 

học sinh THPT tại các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục đại học 

Cần đẩy mạnh tự chủ tài ch nh đối với các cơ sở giáo dục đại học để giúp Nhà 

nước phân bổ ngân sách hỗ trợ cho Đại học một cách hiệu quả, hỗ trợ có hiệu quả chính 

sách học tập cho sinh viên.  

Cơ sở giáo dục là cơ quan đóng vai trò ch nh trong việc cung cấp nguồn thông tin 

ch nh xác và đầy đủ nhất về giáo dục đại học cho học sinh và phụ huynh. 

2.3. Đối với các trường THPT 

Các trường THPT có trách nhiệm tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo 

dục khác  hướng nghiệp) theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp 

THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đảm bảo trang bị kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho học sinh chuẩn bị học đại học. 

Các trường THPT cần đóng vai trò là kênh thông tin ch nh xác và đầy đủ cho học 

sinh và gia đình, đồng thời cùng với gia đình thực hiện việc hướng nghiệp cho học sinh. 

2.4. Đối với gia đình học sinh 

Gia đình có trách nhiệm là chỗ sự tinh thần cho học sinh, có vai trò định hướng 

trong việc quyết định học đại học của học sinh. 

Gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho quá trình học đại học 

của học sinh. 

2.5. Đối với học sinh 

Học sinh cần tích cực học tập, ôn tập, tích lũy những kỹ năng và kiến thức cần 

thiết cho kỹ thi THPT và quá trình học đại học. 

Học sinh chủ động tìm hiểu những nguồn lực có thể hỗ trợ cho quá trình học tập 

của bản thân như tìm hiểu các quỹ khuyến học, học bổng,… 

2.6. Đối với cộng đồng xã hội 

Cộng đồng xã hội cần có tinh thần ủng hộ giáo dục đại học, tạo điều kiện cho học 

sinh tiếp cận giáo dục đại học hiệu quả. 
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Xã hội hóa giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội 

như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội 

cha mẹ học sinh, Hiệp hội các trường đại học, Hội khuyến học,… cần có sự phối hợp, tạo 

môi trường xã hội thức đẩy tiếp cận giáo dục đại học. 

 

 


