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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1. Giao lưu, hội nhập, thích ứng với văn hóa của nhân loại, cũng như bảo tồn, 

gìn giữ, phát huy văn hóa của dân tộc là những đòi hỏi cấp thiết  trong quá trình phát 

triển, tiếp biến văn hóa. Chính giao lưu, hội nhập văn hóa đã tạo ra cơ hội tiếp thu, 

chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm giàu thêm những giá trị văn hóa 

của dân tộc. Tuy nhiên, trong giao lưu văn hóa cũng diễn ra nguy cơ áp đặt văn hóa, 

xung đột văn hóa, đồng hóa văn hóa, xâm lăng văn hóa... tạo nên những thách thức 

cho việc bảo tồn, kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc - cái được coi là “căn cước 

dân tộc” mà bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng phải lưu tâm.  

2. Trong bối cảnh HNQT, giao lưu văn hóa và tác động của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi nhanh chóng nhiều mặt của đời sống xã hội, 

nhất là về giá trị, chuẩn mực xã hội. Nhu cầu tiếp nhận, thâu thái văn hóa, đặc biệt là 

những giá trị văn hóa mới phục vụ cho sự phát triển của quốc gia trở thành nhu cầu 

thiết yếu tự giác của các dân tộc. Các nước tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, 

chia sẻ các giá trị văn hóa, tiếp thu, bổ sung cho nhau, giúp các dân tộc gần gũi và 

hiểu nhau hơn. Đồng thời, HNQT cũng tạo ra những thách thức trong việc giữ gìn, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, sự tác động như thế nào, ảnh hưởng 

theo chiều hướng nào còn phụ thuộc rất lớn vào từng quốc gia, dân tộc, cũng như 

từng nhóm chủ thể đối tượng trong xã hội. Chính vì vậy, những vấn đề về ảnh hưởng 

văn hóa, tác động của “sức mạnh mềm” đang được các quốc gia quan tâm trên cả hai 

phương diện: nghiên cứu khoa học và hoạch định thực hiện chính sách. 

3. Sinh viên là một lực lượng xã hội quan trọng, đại diện tiêu biểu của thanh 

niên và của xã hội. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin-truyền 

thông, đặc biệt là sự phát triển của mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ đến sinh viên 

trên cả hai chiều cạnh: nắm bắt nhanh thông tin và nhưng thiếu khả năng làm chủ 

thông tin. Là những người có học thức, năng động, sáng tạo nên sinh viên dễ nắm bắt, 

có nhu cầu cao trong tiếp thu cái mới. Tuy nhiên, sinh viên cũng là nhóm xã hội mà 

sự trải nghiệm chưa nhiều, chưa có kinh nghiệm sống, dẫn đến khả năng phân biệt cái 

tích cực, cái tiêu cực, cái tiến bộ, cái bảo thủ trong tiếp nhận văn hóa ở họ chưa cao. 
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Là những người trẻ tuổi, sinh viên dễ dàng thay đổi các thói quen, nhận thức, thái độ, 

hành vi, lối sống theo cái mới; tuy nhiên họ cũng là nhóm xã hội dễ bị kích động, dễ 

chán nản, hoang mang, dao động trước khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Ảnh 

hưởng của VHPT đã và đang tác động đến sinh viên trên cả hai bình diện: chủ động 

và bị động; tích cực và tiêu cực; trước mắt và lâu dài. Hà Nội là nơi tập trung nhiều 

trường đại học hàng đầu của đất nước, đào tạo nhiều khối ngành cơ bản khác nhau. 

Do vậy, có thể coi đây là một địa bàn mang tính đại diện về cơ cấu, số lượng và chất 

lượng sinh viên để tiến hành khảo sát các tác động của VHPT. 

4. Thực tế cho thấy, trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa về văn hóa, sinh 

viên Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang chịu ảnh hưởng từ nhiều luồng 

văn hóa khác nhau: VHPT, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Trung 

Quốc… trên nhiều chiều cạnh, xu hướng khác nhau. Các hiện tượng sinh viên bị 

cuốn hút bởi những trào lưu giải trí của nước ngoài, thích sử dụng hàng ngoại, làm 

đẹp giống Tây, giống Hàn, bắt chước những hành vi, lối sống phương Tây…tạo nên 

những xu hướng thịnh hành trong xã hội. Những ảnh hưởng nào có ích cho sự phát 

triển văn hóa dân tộc? Những ảnh hưởng nào gây ra hệ lụy? Những vấn đề gì đặt ra 

mà Nhà nước, các cơ quan quản lý văn hóa và giáo dục, các nhà nghiên cứu, các 

trường học... cần giúp sinh viên hội nhập thành công trong bối cảnh HNQT? Điều 

này đặt ra những băn khoăn, lo lắng trong bầu không khí tâm lý xã hội Việt Nam 

hiện nay. 

5. Trong các công trình nghiên cứu, một số học giả trong và ngoài nước đã đánh 

giá cao sức mạnh và sự ảnh hưởng của VHPT đối với thế giới nói chung, đối với Việt 

Nam nói riêng và nhất là với thế hệ trẻ, cho rằng VHPT đã tạo nên xu hướng “Tây 

hóa”, “Mỹ hóa” về văn hóa  trong giới trẻ. Hiện nay Mỹ và các nước Tây Âu đang là 

những quốc gia đi đầu về giáo dục, đào tạo và làn sóng du học từ các nước phương 

Đông sang phương Tây ngày càng gia tăng. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực không 

thể phủ nhận của VHPT, thì cũng có không ít những ảnh hưởng tiêu cực gây nên những 

cú “sốc” văn hóa và những hệ lụy khó lường về văn hóa.  

Hiện nay có không ít các công trình nghiên cứu về VHPT nói chung, văn hóa 

của từng quốc gia hay từng lĩnh vực của VHPT nói riêng, nghiên cứu về ảnh hưởng 
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của VHPT đến văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh HNQT và toàn cầu hóa. 

Tuy nhiên, nghiên cứu về ảnh hưởng của VHPT đến một nhóm xã hội cụ thể là sinh 

viên, nhất là sinh viên Hà Nội hiện nay thì hầu như chưa có một công trình chuyên 

sâu nào. Do vậy, ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội là một hướng nghiên 

cứu cần thiết.  

Với những lý do trên, NCS lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng của văn hóa phương 

Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Qua điện ảnh, thời 

trang, ẩm thực)” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học với mong 

muốn góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của VHPT 

đến sinh viên Hà Nội hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nhận diện ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế trên nhiều chiều cạnh, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với sinh viên Việt 

Nam hiện nay, cung cấp cơ sở khoa học cho việc định hướng và hoạch định chính 

sách nhằm quản lý, giáo dục và đào tạo sinh viên hiệu quả hơn. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài, làm rõ các khái niệm cơ bản, trình bày 

các vấn đề lý luận liên quan, các lý thuyết vận dụng, xây dựng khung phân tích về ảnh 

hưởng văn hóa. 

- Làm rõ các đặc trưng của VHPT, giới thiệu về một số thành tố của VHPT 

(điện ảnh, thời trang, ẩm thực) và phương thức ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên 

hiện nay. 

- Khảo sát thực trạng ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội (qua điện 

ảnh, thời trang, ẩm thực) trên phương diện cấu trúc bề mặt và chiều sâu. 

- Nhận diện những nhân tố tác động và làm rõ những vấn đề đặt ra từ ảnh 

hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà 

Nội trong bối cảnh HNQT. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung nghiên cứu:  

VHPT là một phạm trù rất rộng, bao gồm nhiều nội dung và lĩnh vực. Trong 

khuôn khổ có hạn của luận án, NCS chỉ tập trung nghiên cứu những đặc trưng chung 

của VHPT và khảo sát ảnh hưởng của một số thành tố là điện ảnh, thời trang và ẩm 

thực đến sinh viên Hà Nội. Đây là ba lĩnh vực có tác động thường xuyên, trực tiếp và 

nhanh chóng đến sinh viên hơn cả. Điện ảnh phương Tây truyền tải nhiều giá trị văn 

hóa, ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành vi ứng xử của sinh viên. Thời trang và ẩm 

thực phương Tây có ảnh hưởng rất dễ nhận thấy đến cách ăn, mặc, gu thẩm mỹ, 

phong cách của sinh viên. 

- Phạm vi về thời gian: Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của VHPT đến sinh 

viên Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay. Đó là thời gian Việt 

Nam bắt đầu sử dụng phổ biến internet là hệ thống thông tin toàn cầu được sinh 

viên tiếp cận nhanh chóng. Đó cũng là khoảng thời gian Bộ Chính trị (khóa IX) ra 

Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 về hội nhập kinh tế quốc tế và 

từ năm 2001, Việt Nam tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động giao lưu, hợp 

tác kinh tế quốc tế. Theo đó, Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu và tiếp nhận 

ảnh hưởng của VHPT nói riêng và văn hóa các nước phát triển trên thế giới nói 

chung. Tuy nhiên, ảnh hưởng của VHPT đến văn hóa Việt Nam còn là kết quả của 

một quá trình tiếp xúc văn hóa lâu dài trong lịch sử, cho nên các giai đoạn lịch sử 

trước đó cũng được quan tâm nghiên cứu một cách phù hợp. 

- Về khách thể nghiên cứu: Luận án khảo sát sinh viên ở các trường đại học 

công lập từ năm 2014 đến năm 2018, do số lượng sinh viên và số trường đại học 

công lập ở Hà Nội chiếm đại đa số so với sinh viên ở các trường dân lập và  

trường quốc tế. Mặt khác, sinh viên ở các trường công lập và dân lập không khác 

nhau nhiều về ăn, mặc, nhu cầu giải trí và các hoạt động khác. Vì vậy, luận án 

khảo sát sinh viên tại 12 trường đại học công lập mang tính đại diện là: Đại học 

Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Khoa học xã hội 

và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ, Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, 

Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao 
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thông vận tải, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Kỹ thuật quân sự, 

Học viện Cảnh sát.  

- Về không gian nghiên cứu: Luận án lựa chọn không gian là khu vực nội 

thành Hà Nội để nghiên cứu, vì đây là nơi có cơ sở vật chất hiện đại, diễn ra nhiều 

hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Ở đây, sinh viên HNQT 

nhanh nhạy hơn cả và có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động văn hóa cũng như 

thể hiện các hành vi văn hóa. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, xử lý tư liệu thứ cấp: luận án tham 

khảo, tiếp thu, kế thừa các kết quả nghiên cứu đi trước của các công trình nghiên cứu, 

đề tài khoa học, luận án, luận văn đã được bảo vệ, các báo cáo số liệu, thống kê của 

các Bộ, ngành, đơn vị... Việc tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu đi trước 

giúp NCS có thể tham khảo, tìm hiểu các lý thuyết phù hợp để vận dụng cho quá trình 

triển khai đề tài, xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của VHPT đến 

sinh viên Hà Nội. Từ đó, NCS có thể sàng lọc, lựa chọn, kế thừa và phát triển những 

nội dung phù hợp phục vụ cho nội dung nghiên cứu của luận án. 

- Phương pháp quan sát tham dự: NCS đã tiếp xúc, tham dự và nhập cuộc 

cùng các nhóm sinh viên các trường đại học, đi đến các trung tâm thương mại, nhà 

hàng, quán ăn, các lễ hội (Noel, Halloween...), rạp chiếu phim, v.v... để quan sát thái 

độ, hành vi, cách ứng xử của sinh viên. Bằng những quan sát thực tiễn, NCS sẽ lựa 

chọn những biểu hiện phổ biến nhất để phân tích, đánh giá về ảnh hưởng của VHPT. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: NCS đã tiến hành phỏng vấn sâu các đối 

tượng sau: 

+ Phỏng vấn sinh viên: Căn cứ vào mục đích và nội dung nghiên cứu, NCS 

phỏng vấn sinh viên theo các câu hỏi bán cấu trúc, nhằm phát hiện, lý giải các vấn đề 

nghiên cứu. Tùy theo khả năng tương tác của từng sinh viên, NCS phỏng vấn thêm 

theo cấu trúc mở các sinh viên có các điều kiện kinh tế, xuất thân khác nhau, học các 

khối ngành khác nhau để hiểu rõ về sở thích, sự tiếp nhận, hiểu biết, tác động của 

điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây đối với họ. 

+ Phỏng vấn giảng viên các trường Đại học: Vì giảng viên các trường Đại học 

là người trực tiếp làm việc với sinh viên qua nhiều thế hệ và có những hoạt động sâu 
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sát cùng sinh viên, NCS phỏng vấn họ nhằm tìm hiểu những ý kiến, quan điểm, đánh 

giá của họ về các vấn đề nghiên cứu. 

+ Phỏng vấn chuyên gia: Phỏng vấn các chuyên gia trong các lĩnh vực điện 

ảnh, thời trang, ẩm thực để làm rõ thêm những phương diện chuyên môn sâu của từng 

lĩnh vực. 

Ý kiến của các sinh viên, đánh giá của các chuyên gia, thầy cô giáo sẽ cung 

cấp thêm kiến thức, thông tin, tình hình thực tế mang tính khách quan nhằm đem đến 

kết quả xác thực trong nghiên cứu. 

- Phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi: NCS phát ra 600 phiếu, thu 

về 574 phiếu hợp lệ khảo sát sinh viên các trường đại học công lập ở Hà Nội, hệ 

chính quy tập trung, đang học từ năm thứ 1 đến năm thứ 6, có độ tuổi từ 18 đến 25. 

Phiếu khảo sát được phát ngẫu nhiên, đại diện cho sinh viên các khối ngành: kinh tế - 

kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, ngoại giao - ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội và nhân văn, chính trị và lực lượng vũ trang. Số phiếu phát theo khối ngành được 

tính tương ứng một cách tương đối so với số sinh viên thực tế của các khối ngành. 

NCS xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS (Statistic Package for Social Science) phiên 

bản 22.0 để thu được kết quả điều tra định lượng.  

Ngoài ra, luận án còn sử dụng các phương pháp khác trong nghiên cứu khoa 

học nói chung như: so sánh, đối chiếu, thống kê, biện luận… 

5. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

5.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Trong bối cảnh đất nước ta đang ngày càng HNQT sâu rộng, VHPT tiếp tục 

gây ảnh hưởng đến sinh viên Hà Nội, tuy nhiên ảnh hưởng đó biểu hiện ở cấp độ bề 

mặt nhiều hơn là ở cấp độ chiều sâu. 

5.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1: VHPT có những đặc trưng gì và phương thức ảnh hưởng của VHPT 

đến sinh viên hiện nay như thế nào? 

Câu hỏi 2: Ảnh hưởng của VHPT qua các lĩnh vực: điện ảnh, thời trang, ẩm thực 

đến sinh viên Hà Nội ở cấp độ bề mặt và chiều sâu ra sao trong bối cảnh HNQT? 
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Câu hỏi 3: Những vấn đề gì đặt ra từ ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội 

hiện nay? 

6. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận án 

Về mặt lý luận 

Luận án góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về ảnh hưởng của văn hóa, ảnh 

hưởng của VHPT đến sinh viên, xây dựng khung phân tích về ảnh hưởng văn hóa. 

Về mặt thực tiễn 

- Luận án trình bày một số phương thức ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 

đến sinh viên Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở phân tích những đặc trưng cơ bản của văn 

hóa phương Tây thể hiện qua các thành tố: điện ảnh, thời trang, ẩm thực, luận án đi 

sâu phân tích ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội biểu hiện ở 

cấp độ bề mặt và cấp độ chiều sâu. 

- Luận án nhận diện những nhân tố tác động từ ảnh hưởng của văn hóa phương 

Tây đến sinh viên Hà Nội. Từ thực trạng, luận án phân tích những vấn đề đặt ra đối 

với sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên 

cứu, giảng dạy và hoạch định chính sách.  

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bố cục của luận 

án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về sinh 

viên Hà Nội. 

Chương 2: Đặc trưng cơ bản và phương thức ảnh hưởng của văn hóa phương 

Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Chương 3: Nhận diện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà 

Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Chương 4: Nhân tố tác động và những vấn đề đặt ra từ ảnh hưởng của văn hóa 

phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN  

VÀ KHÁI  QUÁT VỀ SINH VIÊN HÀ NỘI 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

* Nghiên cứu về văn hóa phương Tây 

Nghiên cứu văn hóa phương Tây ở nước ngoài rất phong phú và đa dạng. Mỗi 

một nền văn hóa trong các nước phương Tây được nghiên cứu với nhiều góc độ: truyền 

thống dân tộc, tâm tính con người, lịch sử , văn học, nghệ thuật, tôn giáo, lối 

sống…Hoặc có những công trình nghiên cứu chung theo dòng chảy lịch sử và không 

gian văn hóa rộng lớn của châu Âu, Bắc Mỹ hay của toàn nhân loại. Có một số công 

trình đã được dịch ra tiếng Việt như: Nghiên cứu lịch sử nhân loại của Arnold J. 

Toynbee [129]. Toynbee đã đánh giá khái quát toàn bộ quá trình tiến hoá của nền văn 

minh nhân loại, chỉ ra quy luật của sự diệt vong, sự lan toả và phát triển mạnh mẽ của 

các nền văn minh. Ông chỉ ra từ thế kỷ XVI, nhân loại đã bước sang kỷ nguyên của 

nền văn minh phương Tây. Trong công trình Văn minh phương Tây (1994) [17], các 

giáo sư trường đại học Harvard Crane Brinton, Jonh B. Christopher, Robert Lee 

Wolff hệ thống lại lịch sử thế giới phương Tây từ thời thượng cổ đến thời hiện đại 

theo tiêu chí văn minh. Các tác giả trình bày những hoạt động văn hóa cơ bản của mỗi 

thời kỳ lịch sử và phân tích một cách công phu những giá trị của chủ nghĩa cá nhân, tự 

do với tư cách là những đặc trưng của các nước phương Tây. Mark Kishlansky, Geary và 

O'Brien (2005) trong cuốn sách Nền tảng văn minh phương Tây [72] đã phác họa diện 

mạo của châu Âu từ cổ đại đến ngày nay qua những bước phát triển của con người và xã 

hội phương Tây ở các góc độ: cấu trúc xã hội, định chế chính trị, những thay đổi trong 

việc tổ chức sản xuất, tác động của kỹ thuật và công nghệ, gia đình. M. Fragonard (1999) 

trong công trình Văn hoá thế kỷ XX - Từ điển lịch sử văn hóa [73] cho rằng, hầu hết các 

thành tựu của văn hoá thế kỷ XX đều thuộc về VHPT. Các tác giả đề cập và khẳng định 

vị trí, vai trò của văn hóa Hoa Kỳ trong VHPT, chỉ ra nền văn hóa đại chúng của Hoa Kỳ 

như truyền hình, điện ảnh, âm nhạc, games… đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa 

châu Âu đương đại. Nhà sử học Niall Ferguson (2017) trong tác phẩm Văn minh phương 
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Tây và phần còn lại của thế giới [92] đã chỉ ra trong 5 thế kỷ qua, phương Tây vươn tới 

vị trí thống trị toàn cầu bởi đã phát triển 6 khái niệm mới đầy uy lực: cạnh tranh, khoa 

học, pháp quyền, y học hiện đại, chủ nghĩa tiêu dùng và đạo lý nghề nghiệp.  

Huntington trong tác phẩm Sự va chạm của các nền văn minh [100] cho rằng 

không nên chia thế giới theo khái niệm VHPT và phương Đông mà nên gọi là văn 

minh phương Tây, phương Đông. Nghiên cứu từ góc độ văn minh, Huntington chỉ ra 

sức mạnh của phương Tây là khoa học kỹ thuật và quân sự dẫn đến sự áp đảo đối với 

các nền văn hóa phi phương Tây. Trong công trình này, Huntington nhiều lần sử dụng 

thuật ngữ “văn hóa phương Tây” để nói đến ngôn ngữ, tôn giáo, điện ảnh, âm nhạc, ẩm 

thực… của phương Tây.  

Đáng chú ý, có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra văn hóa Hoa Kỳ hiện nay như 

là cốt lõi của nền văn hóa phương Tây, văn hóa toàn cầu, Tác giả Jean - Pierre Fichou 

Văn minh Hoa Kỳ [57], lý giải văn hóa Mỹ bằng nhiều thuyết khác nhau, trong đó có chủ 

nghĩa thực dụng, thuyết dân chủ, thuyết Darwin xã hội…. Tác giả Robert H. Bellah chủ 

biên cuốn Văn hóa và tính cách của người Mỹ [99] đem đến cho người đọc những hiểu 

biết về văn hóa tinh thần Mỹ như chủ nghĩa cá nhân, tính thực dụng, tình yêu và hôn 

nhân, tôn giáo... Mark J. Penn trong công trình Những trào lưu mới trong xã hội Mỹ [71] 

đã phân tích 75 xu hướng tiềm ẩn sức mạnh to lớn làm thay đổi tương lai nước Mỹ. 

Esther Wanning trong cuốn sách Sốc văn hóa Mỹ [36], do Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức 

Thược dịch, đã trình bày những tiêu chuẩn giá trị của người Mỹ, nguồn gốc nước Mỹ, sự 

đa dạng của cuộc sống Mỹ, dấu hiệu để nhận biết một người Mỹ, gia đình và cuộc sống 

hàng ngày của người Mỹ. Ông đã giới thiệu những giá trị của người Mỹ là: sự công 

bằng, tính hiệu quả, tính độc lập, tính thích ứng. Chủ nghĩa cá nhân, tính hiệu quả (thực 

dụng) là hai trong nhiều đặc trưng của văn hóa Mỹ được tác giả tập trung phân tích. Gary 

Althen trong cuốn Phong cách Mỹ, cẩm nang dành cho doanh nhân, du học sinh, khách 

du lịch [37] cũng đề cập đến các giá trị Mỹ, trong đó có: chủ nghĩa cá nhân, sự tự do, 

bình đẳng, thời gian, đề cao vật chất… 

* Nghiên cứu về điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây 

Những nghiên cứu về điện ảnh phương Tây chủ yếu theo khía cạnh chuyên sâu 

của điện ảnh học: biên kịch, quay phim, chọn cảnh, diễn xuất, kỹ xảo…Có vài công 
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trình liên quan về khía cạnh văn hóa như: hành động hút thuốc lá trong điện ảnh Mỹ 

đương đại, hình ảnh người da đen trong điện ảnh Mỹ, hiphop trong điện ảnh Mỹ… 

Những nghiên cứu về thời trang chủ yếu bàn về lịch sử, thị trường thời trang, 

ít có những công trình liên quan đến nội dung luận án dự định nghiên cứu. Nghiên 

cứu Fashion, culture and identity (Thời trang, văn hóa và tính đồng nhất) [155] của 

Fred Davis đưa ra một vài giả thuyết hấp dẫn về ý nghĩa xã hội và tâm lý của thời 

trang trong văn hóa hiện đại, đó là: thời trang đã phát triển như thế nào, tại sao sự lựa 

chọn trang phục lại thể hiện địa vị xã hội, đặc trưng giới tính, xu hướng tình dục, sự 

chuẩn mực…. Nhóm tác giả Marilyn Delong, Karen Labat, Nancy Nelson, Aeran 

Koh, Yangjin Kim (2002) trong Global Products, global markets: jeans in Korea and 

the United States (Sản phẩm toàn cầu, thị trường toàn cầu: nghiên cứu về trang phục 

jeans ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ) [169] nghiên cứu về trang phục jeans ở hai quốc gia có 

lượng tiêu thụ lớn đối với sản phẩm này cho kết quả rằng: nguồn gốc thương hiệu, 

hình thức và các yếu tố khác liên quan đến bối cảnh văn hóa quan trọng hơn nơi sản 

xuất hàng hóa đó. Clothing and Fashion: American Fashion from head to toe (Trang 

phục và thời trang: Thời trang Hoa Kỳ từ đầu đến chân) do Jose Blanco F chủ biên 

[158] nghiên cứu về lịch sử trang phục và thời trang Mỹ từ thời kỳ trước thuộc địa 

cho đến thế kỷ XXI và làm rõ phong cách ăn mặc của từng thời kỳ, các sự kiện lịch 

sử liên quan và văn hóa đại chúng Mỹ, thể hiện mối liên hệ giữa sự thay đổi trong xã 

hội Mỹ với cách người Mỹ ăn mặc.   

Về ẩm thực phương Tây, có các công trình nghiên cứu bàn về tính duy lý, 

khoa học và nghệ thuật trong ẩm thực phương Tây. Cuốn The rituals of dinner: the 

origins, evolution, eccentricities, and meaning of table manners. (1991) (Lễ nghi 

trong ăn uống: nguồn gốc, sự phát triển, độ lệch tâm và ý nghĩa của các quy tắc trên 

bàn ăn) [152] diễn giải ý nghĩa của những lễ nghi trong ăn uống, cách ăn và tại sao ăn 

như vậy. Margaret Visser đã giải thích: các quy tắc trên bàn ăn có tính lịch sử, cổ xưa 

và phức tạp, mỗi một xã hội khác nhau đã dần dần phát triển hệ thống quy tắc riêng 

biệt, tuy phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn duy trì các tập quán riêng 

của mình nhằm củng cố hệ tư tưởng cũng như phong cách thẩm mỹ và đặc trưng 

riêng [162]. Lawrence R. Schehr & Allen S. Weiss trong French Food. On the table. 

On the page, and in French Culture” (Ẩm thực Pháp. Trên bàn ăn. Trong văn học và 

trong văn hóa Pháp) [160] phân tích ẩm thực Pháp trên nhiều bình diện: lịch sử, văn 
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hóa, mỹ học, nghệ thuật ăn uống. Tác giả cho rằng bữa ăn của người Pháp mang 

nhiều ý nghĩa tinh thần hơn nhu cầu vật chất. Nó thừa hưởng một logic và trật tự vốn 

được coi là mang đậm chất Pháp. Nó bao hàm sự giao thoa giữa lịch sử ẩm thực, lịch 

sử địa phương, dân tộc và liên văn hóa.  

Các tác giả Bob Ashley, Joanne Hollows, Steve Jones, Ben Taylor trong cuốn 

sách Food and Cultural studies. (Nghiên cứu về ẩm thực và văn hóa) [149] đã tìm 

hiểu mối quan hệ giữa đồ ăn, sự tiêu thụ thực phẩm và đặc trưng về văn hóa từ góc độ 

liên ngành của các lý thuyết nghiên cứu văn hóa, ký hiệu học của Barthes, nhân học 

của Levi-Strauss. Nhiều chủ đề được đề cập đến như ẩm thực và dân tộc, đặc trưng về 

giới khi ăn uống, hiện tượng các đầu bếp nổi danh từ các chương trình truyền hình, 

nguyên tắc của chế độ ăn chay… 

* Nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa phương Tây  

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của VHPT được tiến hành theo hai cách tiếp cận 

chủ yếu. Một là, các công trình bàn trực tiếp đến ảnh hưởng của VHPT đối với thế 

giới. Nhóm những công trình này rất đa dạng và phong phú. Có nghiên cứu ảnh 

hưởng của VHPT ở cấp độ vùng, lãnh thổ và cấp độ châu lục. Có nghiên cứu ảnh 

hưởng của VHPT qua những nghiên cứu về tác động của nó đối với từng thành tố của 

văn hóa. Hai là, trong các nghiên cứu về toàn cầu hóa, các công trình đề cập đến giao 

lưu, tiếp biến giữa các nền văn hóa trên thế giới.  

Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến khu vực châu Á là chủ đề rất được 

quan tâm nghiên cứu.  Schneider và Silverman trong công trình Xã hội học toàn cầu 

[157] đã phân tích sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống phương Đông và văn minh 

phương Tây trong đời sống văn hóa đương đại ở Nhật Bản. Tadao Umesao, tác giả 

cuốn Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học [134] đã tiếp cận các nền văn minh từ 

các yếu tố địa lý sinh thái và chỉ ra rằng Nhật Bản và các nước Tây Bắc Âu có điều 

kiện sinh thái địa lý tương tự. Vì vậy, ông đưa ra nhận định: văn minh Nhật Bản 

thuộc loại hình văn minh phương Tây. Cũng có khá nhiều công trình nghiên cứu về 

ảnh hưởng của văn hóa Mỹ đến văn hóa toàn cầu. I. Milchin trong tác phẩm Văn hóa 

là nhân tố ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ [54] cho rằng quá trình toàn cầu hóa chính là 

“Mỹ hóa”, ảnh hưởng của toàn cầu hóa chính là ảnh hưởng của Mỹ. Văn hóa là “sức 

mạnh mềm” của Mỹ, ảnh hưởng đối với thế giới lớn hơn cả sức mạnh kinh tế và quân 
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sự. Tác giả cho rằng không nên “đóng cửa” để chặn ảnh hưởng đó, mà nên tiếp thu 

văn hóa Mỹ để làm giàu hơn văn hóa dân tộc.  

* Nghiên cứu về toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế 

Tác giả Apparadai, Arjun trong Modernity at Large: Cultural dimensions 

of Globalization (Hiện đại nói chung: các chiều kích văn hóa của toàn cầu hóa) 

[134], đã đã miêu tả những dòng chảy văn hóa diễn ra trên toàn cầu với những sự 

trùng lặp, những sự tiếp biến giữa các nền văn hóa. Cuốn sách The Anthropology of 

Development and Globalization (Nhân học về Phát triển và Toàn cầu hóa) của 

Edelman, Marc, Angelige Haugerud [151] là tập hợp các bài nhân học về phát triển 

và toàn cầu hóa. Tác giả cung cấp những quan điểm cổ điển và những cuộc tranh luận 

hiện nay, những khám phá mới từ tiếp cận nhân học với sự phát triển là lĩnh vực lý 

thuyết mới về những vấn đề toàn cầu và những vấn đề xuyên quốc gia Hans Peter 

Hahn trong “Sự lan tỏa, tiếp biến và toàn cầu hóa: Một số nhận xét về các cuộc tranh 

luận hiện tại trong nhân học” cho rằng: “Việc tập trung vào quan điểm, cách nhìn địa 

phương thông qua nghiên cứu tiếp biến văn hóa có thể được xem là cách tối ưu để tìm 

hiểu ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới các địa phương” [146].  

Thomas L. Friedman trong Chiếc Lexus và cây Ô Liu [120] và Thế giới Phẳng 

[121] đã lý giải một cách thuyết phục về toàn cầu hóa. Friedman cho rằng toàn cầu 

hóa chia làm 3 giai đoạn: 1.0; 2.0 và giai đoạn 3.0. Ông cho rằng giai đoạn 3.0 là giai 

đoạn từ năm 2000 đến nay, có sự xuất hiện của Internet nên thế giới ngày càng 

phẳng. Ông bàn nhiều về kinh tế, tác động của nhân tố khoa học công nghệ. Ngoài 

kinh tế, Friedman bàn về chính trị, văn hóa, xã hội, gia đình. Friedman cho rằng thế 

giới phẳng mà không phẳng bởi các nền văn hóa trên thế giới có nhiều đặc trưng, 

khác biệt. Công trình Toàn cầu hoá văn hoá (2001) của  Dominique Wolton [21]. Tác 

giả đã lý giải về khả năng chung sống giữa các nền văn hoá châu Âu, và cho rằng châu 

Âu đã liên kết về kinh tế là điều kiện thuận lợi cho khả năng gắn kết châu Âu: “nếu bắt 

đầu bằng văn hoá, thì có lẽ những người châu Âu vẫn còn mãi tranh cãi nhau, trong 

khi với kinh tế, họ đã xích lại gần nhau” [21, tr.236].  

Các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của VHPT trong toàn cầu hóa chỉ ra 

những thời cơ và thách thức của phát triển văn hóa trước sự tác động của toàn cầu hóa. 

Nhiều học giả nhân định tác động của toàn cầu hóa làm cho các quốc gia ngày càng 
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gần nhau hơn, hiểu biết về nhau và ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau. Bên cạnh đó, một số 

học giả cũng chỉ ra nguy cơ xung đột văn hóa giữa các nền văn hóa khác biệt nhau. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

*  Nghiên cứu về văn hóa phương Tây 

Nghiên cứu về VHPT ở Việt Nam được nghiên cứu trong không gian rộng của 

lịch sử văn hóa của châu Âu, Bắc Mỹ hoặc toàn thế giới. Viện Nghiên cứu châu Âu 

có các công trình nghiên cứu cấp Bộ như: Khái quát chung về lịch sử văn hóa, văn 

minh châu Âu [48], Một số nét cơ bản về diện mạo, đặc trưng và vai trò của văn hóa 

châu Âu của Trần Phương Hoa [49] trình bày khái quát về bức tranh văn hóa châu Âu 

từ lịch sử đến hiện đại. Tác giả Đặng Hữu Toàn trong Các nền văn hóa thế giới bàn 

đến các nền văn hóa “mang tính thế giới” có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến 

sự phát triển văn hóa nhân loại. Tác giả cho rằng: cuộc cách mạng công nghiệp đã làm 

thay đổi những mối quan hệ giữa người với người: “Việc phá hủy những mối quan hệ 

truyền thống (gia đình, công xã, láng giềng, bạn hữu) giữa người với người và việc 

thay thế chúng bằng những tính toán về lợi ích thương mại, bằng nguyên tắc sáng kiến 

cá nhân đã thúc đẩy quá trình cá thể hóa” [126; 586 -587]. Đỗ Lộc Diệp chủ biên cuốn 

Mỹ - Âu - Nhật: Văn hóa và phát triển [19] quan niệm phương Tây là các nước Tây 

Âu và Mỹ. Văn hóa Tây Âu và Mỹ được tác giả trình bày theo các lĩnh vực: khoa 

học, triết học, văn học nghệ thuật, văn hóa đại chúng…Theo tác giả, sự phát triển của 

văn hóa đại chúng phương Tây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do đã đạt tới giai đoạn 

hàng hóa dồi dào của xã hội tiêu thụ.  

Hướng nghiên cứu khác về VHPT là nghiên cứu về một nền văn hóa cụ thể như 

văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ, văn hóa Thụy  Điển, văn hóa Đức…Nghiên cứu về văn hóa 

Pháp, các sách, bài báo đã đề cập trên nhiều lĩnh vực: văn học, ngôn ngữ, báo chí, giáo 

dục, hội hoạ…Năm 1999, Viện ngôn ngữ học thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam chủ 

trì Hội thảo về Giao lưu văn hoá & Ngôn ngữ Việt - Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo tác giả Hữu Ngọc trong Phác thảo chân dung văn hóa Pháp [80], đã cung cấp 

những tri thức cơ bản cho người đọc về văn hóa Pháp, về những tính cách đặc trưng 

Pháp như tính nhân văn, lịch thiệp và hài hước; đồng thời đề cập đến sự ảnh hưởng của 

văn hóa Pháp đối với Việt Nam thông qua Hồ Chí Minh. Theo Hữu Ngọc, văn hóa Pháp 

được hình thành trên nền VHPT. VHPT có ba yếu tố: chủ nghĩa nhân văn cổ Hy Lạp - 
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La Mã, yếu tố Do Thái - Ki Tô giáo và chủ nghĩa duy lý về khoa học. Bằng những số 

liệu, tác giả chứng minh Pháp là một xã hội tiêu dùng, đặc biệt trong ăn, mặc, ở. Bên 

cạnh đó, người Pháp có “thời gian rỗi” tương đối dài nên việc hưởng thụ các món ăn 

càng được người Pháp coi trọng. Tác giả cho rằng: “Nước Pháp có truyền thống sành ăn 

uống.” [82; 207]. Nghiên cứu nền văn hóa khác ở châu Âu còn có: Mảnh trời Bắc Âu - 

Văn hóa Thụy Điển (1991) của Hữu Ngọc [83]. Tác giả có sự so sánh với quan niệm 

sống, lối sống của người Thụy Điển và người Việt Nam. Sự khác biệt của văn hóa Đông 

- Tây trong cái nhìn của Hữu Ngọc không xung đột mà là sự lý thú. 

Trong các nền văn hóa phương Tây, nhiều học giả quan tâm đến văn hóa Hoa 

Kỳ, tiêu biểu như Hữu Ngọc, Đỗ Lộc Diệp, Lê Thế Quế, Nguyễn Thái Yên Hương… 

Tác giả Hữu Ngọc trong Hồ sơ văn hóa Mỹ [85], đề cập đến tính cách Mỹ, văn hóa, 

tư tưởng, tôn giáo, khoa học Mỹ, diện mạo xã hội Mỹ, nghệ thuật Mỹ và khẳng định 

Mỹ - Việt có duyên nợ. Lê Thế Quế (2006), Đặc trưng văn hoá Hoa Kỳ [96] dành 

một chương để nói về ảnh hưởng của văn hóa Mỹ trên thế giới và Việt Nam. Tác giả 

chỉ ra kiểu ăn đặc trưng của Mỹ là ăn nhanh với những thứ chế biến sẵn tiện lợi. Tuy 

nhiên, ẩm thực Mỹ cũng vô cùng phong phú bởi nó là sự kết tinh của ẩm thực Âu, ẩm 

thực của người da đỏ và ẩm thực của người da đen. Vấn đề quan hệ nam nữ và tình 

dục cởi mở, bình đẳng. Cách mạng tình dục là một trong những khuynh hướng mới 

của người Mỹ, đặc biệt là tình dục đồng tính. Tác giả cũng chỉ ra đặc trưng của văn 

hóa Hoa Kỳ là: chủ nghĩa cá nhân, sự tự do, bình đẳng, chủ nghĩa thực dụng. Tác giả 

Lương Văn Kế trong Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa [59] đã đề cập đến hệ giá 

trị đặc sắc của nền văn hóa Mỹ, toàn cầu hóa và các phương thức truyền bá văn hóa 

Mỹ ra thế giới. Nguyễn Thái Yên Hương, Liên bang Mỹ - Đặc trưng xã hội - văn hoá 

tiếp cận theo hướng mở rộng từ đặc thù thể chế chính trị Mỹ đến đặc thù văn hóa: là 

quốc gia đa chủng tộc nên có một nền văn hóa đa sắc tộc. Trong Trí tuệ dân tộc Mỹ, 

các tác giả cho rằng dân tộc Mỹ, người Mỹ có nhiều trí tuệ, phần lớn là biểu hiện qua 

hành vi. Trung tâm trí tuệ của người Mỹ là trí tuệ thực dụng. “Điểm sáng nhất của 

“Trí tuệ thực dụng” là người ta luôn chú trọng và nhấn mạnh đến hiệu quả đạt được 

của tư tưởng và hành vi” [61]. Trương Tuyết Minh (2016), Văn hóa Mỹ [76] bàn đến 

đặc trưng văn hóa Mỹ là: thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, dân chủ…Tác giả nhấn mạnh 

đến sự hình thành các đặc trưng văn hóa Mỹ bởi có sự kế thừa của văn hóa châu Âu, 
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sự đa dạng của các nền văn hóa và xã hội công nghiệp iện đại luôn thôi thúc con 

người hành động.  

* Nghiên cứu về điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây 

- Trong lĩnh vực điện ảnh, công trình của Vũ Ngọc Thanh, Điện ảnh học, lý luận 

và thực tiễn [109] từ góc độ phê bình và lý luận điện ảnh đã đi sâu tìm hiểu về các 

khuynh hướng nghiên cứu khác nhau, trong đó có mối quan hệ giữa điện ảnh và khán 

giả. Tác giả đã lý giải mối liên hệ giữa điện ảnh và khán giả dựa trên tâm lý học. Điện 

ảnh Mỹ được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hơn cả. Các bài viết tập trung vào tìm hiểu 

lý do phim Mỹ chiếm lĩnh thị trường thế giới và chính sách của Mỹ với điện ảnh: Tác giả 

Nguyễn Kim Anh trong Vài nét về điện ảnh Mỹ và giải thưởng Oscar[1], tìm hiểu quá 

trình phát triển điện ảnh Mỹ và chủ đề phim Mỹ. Nguyễn Thị Nga trong Sức mạnh 

của điện ảnh Mỹ trên thế giới [80] đã chỉ ra những nguyên nhân khiến điện ảnh Mỹ trở 

thành nền công nghiệp sáng tạo quốc tế là do giá phim rẻ, nội dung hấp dẫn, quảng cáo 

lớn, kỹ xảo điện ảnh, trả lương cao cho các ngôi sao, ngôn ngữ là tiếng Anh. Lê Đình 

Cúc trong Điện ảnh Mỹ và công nghệ truyền thông [18] trình bày về sức mạnh của 

Hollywood với thế giới và lý giải nguyên nhân về sức mạnh đó.Một số bài khác cũng 

nhằm lý giải sức mạnh của ngành công nghiệp giải trí Mỹ như: Thiên Thanh với 

Hollywood đang hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả quốc tế [106] đã trình bày lý do và 

thực trạng phim Mỹ gây sốt thị trường thế giới. Tác giả Trần Hậu trong Một số xu hướng 

đào tạo điện ảnh ở Mỹ hiện nay [42] cho biết về xu hướng đào tạo điện ảnh Mỹ là coi 

nhẹ tính hàn lâm, chú trọng công nghệ mới và tiềm năng. Cốt truyện phim châu Âu có 

gì khác cốt truyện phim Mỹ? của Đoàn Tuấn [132] khẳng định lý do phim Mỹ ảnh 

hưởng toàn cầu là chủ đề phim, kết cấu phim trong đó nhấn mạnh phim Mỹ kết có 

hậu, sử dụng các ngôi sao điện ảnh để chuyển tải nghệ thuật.  

- Về lĩnh vực thời trang, có một số công trình nghiên cứu lịch sử trang phục 

Việt Nam có trình bày sự giao thoa, tiếp biến với trang phục phương Tây như: Trang 

phục Việt Nam [125] và Trang phục Thăng Long - Hà Nội [124] của Đoàn Thị Tình. 

Trong cuốn Lịch sử văn hóa Việt Nam [67] các tác giả đã trình bày về thời trang, ẩm 

thực điện ảnh…theo phân kỳ lịch sử văn hóa Việt Nam, trong đó có trình bày sự biến 

đổi văn hóa Việt Nam do ảnh hưởng VHPT. Một số giáo trình của các trường đại học 
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về lịch sử thời trang nhưng trình bày sơ lược về lịch sử thời trang thế giới và quá trình 

hình thành và phát triển thời trang Việt Nam như Đoàn Thị Tình, Trang phục Việt 

Nam [125]. Ngoài ra, có nhiều những bài viết và các trang tin trên internet có viết về 

những xu hướng thời trang của phương Tây. 

- Nghiên cứu về ẩm thực phương Tây chủ yếu được các tác giả nghiên cứu 

chung trong nghiên cứu về ẩm thực thế giới, hoặc được bàn đến để so sánh với ẩm thực 

Việt Nam. Tác giả Trần Quốc Vượng trong Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm 

[139] bàn về văn hóa ẩm thực Việt Nam đã so sánh ẩm thực Việt với ẩm thực phương 

Tây về cách ăn của người phương Tây mang tính cá nhân, tính “thực tế”, coi trọng mùi 

vị. Giáo trình văn hóa ẩm thực của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội [62] đề cập tương 

đối hệ thống về các vấn đề văn hóa ẩm thực phương Tây: đặc trưng, quy tắc ứng xử, 

yếu tố lịch sử, yếu tố văn hóa - xã hội, ẩm thực của một số quốc gia. Các tác giả cũng 

khẳng định về tính duy lý, sự tôn trọng cá nhân trong văn hóa ẩm thực phương Tây. 

Văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới [113] của Nguyễn Thị Diệu Thảo bàn về các 

món ăn phương Tây: các loại gia vị trong món ăn Âu châu, so sánh các cách bày bàn 

tiệc theo phong cách châu Âu và giới thiệu một số món nổi tiếng ở mỗi quốc gia: Pháp, 

Ý, Mỹ… Trần Ngọc Thêm trong  Ẩm thực và ẩm thưc̣ Việt Nam từ góc nhìn triết lý âm 

dương [123] đã bàn đến triết lý khác nhau giữa Đông và Tây, cái hợp lý trong ăn uống 

người Việt với khí hậu, địa lí của người Việt. Bên cạnh đó, có rất nhiều sách về ẩm 

thực thường thức như: Giáo trình lý thuyết chế biến món ăn [60] của Trịnh Cao Khải 

chủ biên, Bếp thời hiện đại - Các món ăn khẩu vị phương Tây [15] của Triệu Thị Chơi 

…Ngoài ra còn có các bài báo đề cập đến đặc trưng ẩm thực phương Tây và sự khác 

biệt giữa món ăn Đông - Tây,giới thiệu món ăn, đồ uống là đặc trưng của đất nước, 

vùng miền và cách thức ăn, uống truyền thống của người dân bản địa.  

*  Nghiên cứu về ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 

Các công trình nghiên cứu trực tiếp về ảnh hưởng VHPT đối với Việt Nam 

được một số công trình bàn đến. Sự tiếp xúc của văn hóa Việt Nam với Pháp của 

Phan Ngọc [91] đề cập đến: điều kiện tiếp xúc, những ảnh hưởng tốt và xấu của 

VHPT (tư tưởng, ngôn ngữ, giáo dục, văn chương, báo chí, điện ảnh, sân khấu, lối 

sống…). Trong công trình Từ văn hóa đến văn hóa học [26] thuộc đề tài cấp Nhà 

nước do tác giả Phạm Đức Dương chủ nhiệm đã chỉ ra tiếp xúc văn hóa với Pháp và 
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phương Tây - quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam. Đề tài đã khảo sát những 

chặng đường tiếp xúc trực tiếp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới 

nhằm rút ra quan niệm và cách ứng xử của người Việt trong việc lựa chọn và tiếp 

nhận những yếu tố văn hóa ngoại lai để phát triển văn hóa dân tộc.  

Trong Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam 

trong quá trình toàn cầu hóa [58], tác giả Lương Văn Kế đã chỉ ra đặc trưng của văn 

hóa Tây Âu, văn hóa Mỹ, văn hóa Canada; phân tích ảnh hưởng của văn hóa Âu - Mỹ 

đối với các khu vực, những kinh nghiệm ứng xử của các nước trước ảnh hưởng văn hóa 

Âu - Mỹ. Một số tạp chí: Sự áp đảo của văn hóa phương Tây đối với phương Đông 

trên phương diện văn hóa và tinh thần truyền thống của Nguyễn Đình Chú [16], 

Những trải nghiệm ban đầu của gặp gỡ Á - Âu trong văn hóa Việt Nam [50] của Trần 

Phương Hoa… chỉ ra sự khác biệt giữa văn hóa Đông - Tây; sự gặp gỡ, giao lưu văn 

hóa Đông - Tây, những kinh nghiệm của việc giao lưu văn hóa Đông - Tây của các 

nước, chỉ ra sự biến đổi văn hóa phương Đông trước tác động của VHPT, những giá 

trị mới và tác động tiêu cực của VHPT, kinh nghiệm ứng xử VHPT của các nước 

ngoài phương Tây.  

Hữu Ngọc trong Đối thoại liên văn hóa giữa Việt Nam và phương Tây [84] chia 

tiếp biến văn hóa Việt Nam với phương Tây qua 4 giai đoạn. Tác giả cho rằng quá 

trình Tây phương hóa của Việt Nam chính là hiện đại hóa. Còn tác giả Đỗ Minh Hợp 

trong Giá trị phương Tây trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện 

nay [53] thì cho rằng giá trị phương Tây nằm trong sự đan xen giữa toàn cầu hóa và 

hiện đại hóa; hệ giá trị phương Tây trong sự tương phản với hệ giá trị phương Đông. 

Theo tác giả: “Các quyền con người (sự sống, tự do và khát vọng hạnh phúc) là các giá 

trị phương Tây cơ bản” [53, tr.59]. Bài viết, Diện mạo và đặc điểm cơ bản của văn hóa 

Việt Nam trong buổi đầu tiếp xúc văn hóa Đông Tây (nhìn từ phương diện tư tưởng, 

học thuật) trong cuốn Văn hóa học và một số vấn đề lịch sử, văn hóa [45], các tác giả 

cho rằng: “Các nhà Đông Kinh Nghĩa Thục đã tiến hành “điểm kiểm” lại những “đặc 

tính” trong của nước mình, của văn minh Á Đông trong mối quan hệ với văn minh Âu - 

Mỹ. Họ phân tích và chỉ ra đặc điểm “gốc” của văn minh nước ta và của cõi Á Đông là 

“luôn luôn tĩnh”, trong khi văn minh Âu - Mỹ là “luôn luôn động” [45, tr.149]. 
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Nghiên cứu về ảnh hưởng của VHPT đối với Việt Nam được đề cập ở góc độ 

theo các lớp văn hóa Việt Nam: lớp bản địa, lớp văn hóa Trung Hoa, lớp VHPT với 

sự hòa quyện, kết hợp với nhau, tạo nên sự tiếp biến không ngừng của văn hóa Việt 

Nam. Tác giả Trần Ngọc Thêm trong Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam chỉ ra những 

khác nhau của VHPĐ và VHPT là yếu tố “tĩnh” và “động”, là âm và dương... Trong 

Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc [88], Phan Ngọc đã chỉ ra sự 

khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và VHPT. Ông cho rằng, nền tảng của văn hóa Việt 

Nam là nhân cách luận, của VHPT là cá nhân luận; từ đó chi phối cách ứng xử của 

người Việt và người phương Tây. Tác giả Trần Lê Bảo trong Văn hóa Việt Nam (Một 

số vấn đề về văn hóa Việt Nam và văn hóa Việt Nam hiện đại) [9] trình bày các khái 

niệm văn hóa, đối thoại, tiếp xúc văn hóa; quá trình tiếp biến văn hóa của Việt Nam 

trong lịch sử dân tộc, nổi bật là tiếp biến văn hóa Pháp cuối thế lỷ XIX và đầu thế kỷ 

XX, trong đó có văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục.  

Nghiên cứu về tác động của các yếu tố mới như các loại hình giải trí (trong đó 

có loại hình giải trí từ phương Tây) qua phương tiện truyền thông mới có công trình 

Các loại hình giải trí trên phương tiện truyền thông mới tác động đến lối sống [69] 

của Từ Thị Loan. Côrng trình đã làm rõ những tác động tích cực lẫn tiêu cực của việc 

sử dụng các loại hình giải trí trên các phương tiện truyền thông mới đến lối sống 

người dân, trong đó có giới trẻ như: mức sống, chất lượng sống, nếp sống, lẽ sống. 

Tác giả cho rằng: các loại hình giải trí trên phương tiện truyền thông mới thúc đẩy 

các giá trị cá nhân và dân chủ hóa xã hội   

* Nghiên cứu về toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế 

Nhiều công trình nghiên cứu về toàn cầu hóa, HNQT, sự phát triển văn hóa 

Việt Nam hiện nay gián tiếp nghiên cứu ảnh hưởng của VHPT đối với Việt Nam. 

Nhiều tác giả khẳng định có toàn cầu hóa văn hóa. Trong toàn cầu hóa văn hóa có 

nhiều vấn đề đặt ra: thời cơ và thách thức, thuận và nghịch, giao lưu tiếp biến văn 

hóa, xung đột văn hóa, Mỹ hóa văn hóa… 

Tác giả Dương Phú Hiệp trong công trình Tác động của toàn cầu hóa đối với 

sự phát triển văn hóa của người Việt Nam [44]. Cuốn sách tập hợp những bài viết của 

các nhà nghiên cứu nổi tiếng như: Dương Phú Hiệp, Hồ Sĩ Quý, Nguyễn Đức Thìn, 

Lương Văn Kế…chỉ ra những khía cạnh khác nhau của toàn cầu hóa, những tác động 

tích cực, tiêu cực, những giá trị cần tiếp nhận và những mặt trái của ảnh hưởng văn 
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hóa đến nền văn hóa truyền thống của Việt Nam… Trong Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập” của trường ĐH VHHN [130] có nhiều bài 

viết bàn về xu hướng vận động và nguy cơ của văn hóa, về đa dạng văn hóa đương 

đại và sự giao lưu, hội nhập, đối thoại văn hóa… trong quá trình toàn cầu hóa.  

Công trình do Nguyễn Chí Bền chủ biên, Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế [7] đã có những khảo cứu về những tác động thuận, nghịch 

của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phân tích những cơ hội và thách thức của quá 

trình này đối với văn hóa Việt Nam. Trong công trình do Ngô Đức Thịnh chủ biên, 

Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đối 

mới và hội nhập [118] đã chỉ ra một số khuynh hướng biến đổi văn hóa trong bối 

cảnh HNQT: Giao lưu và ảnh hưởng văn hóa, đứt gãy giữa truyền thống và hiện đại 

trong quá trình đổi mới văn hóa các dân tộc, khuynh hướng đồng hóa tự nhiên về văn 

hóa, xu hướng phục hồi văn hóa truyền thống. Gần đây là công trình do tác giả 

Nguyễn Văn Kim chủ biên, Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam [66]. Cuốn 

sách là một công trình nghiên cứu khoa học có hệ thống, có nhiều tư tưởng mới, khá 

toàn diện về quá trình tiếp biến và hội nhập văn hóa. Công trình rút ra được các bài 

học từ quá trình tiếp biến và hội nhập văn hóa trong lịch sử; phân tích thực tiễn tiếp 

biến trong phát triển kinh tế xã hội. 

Trên các tạp chí, có rất nhiều bài viết về văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và HNQT. Các tác giả đã đề cập đến những vấn đề chung về giao lưu văn hóa; mối 

quan hệ biện chứng giữa cái nội sinh và cái ngoại sinh trong giao lưu văn hóa, đánh 

giá tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa hiện nay đối với giao lưu văn 

hóa; những cơ hội và thách thức; dự báo chiều hướng phát triển của văn hóa Việt 

Nam đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT hiện nay. Một số công trình đề cập 

trực tiếp đề cập đến vấn đề trên như:  Giao lưu văn hóa đối với sự phát triển văn hóa 

nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay của Phạm Duy Đức [35]; Văn hóa Việt Nam trước xu 

thế toàn cầu hóa - thời cơ và thách thức của Thành Duy [27]...  

*  Nghiên cứu về sinh viên và sinh viên Hà Nội  

Những công trình nghiên cứu về sinh viên là tương đối nhiều, vấn đề được đề 

cập đến chủ yếu là đời sống văn hóa, nhân cách văn hóa, hành vi văn hóa, lối sống, 

nhu cầu văn hóa tinh thần của sinh viên. Công trình Nghiên cứu đặc điểm lối sống 

sinh viên hiện nay và những phương hướng, biện pháp giáo dục lối sống cho sinh 
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viên của tác giả Mạc Văn Trang [135] cho rằng tiếp cận văn hóa của sinh viên là tìm 

hiểu các hành vi và các khuôn mẫu hoạt động là nội dung được luận án kế thừa. Tác 

giả Hồ Sĩ Lộc,  trong “Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở 

Hà Nội hiện nay” [70] đã đưa ra vấn đề về văn hóa của sinh viên chính là tổng hòa 

các mối quan hệ (mang tính văn hóa) giữa các cá nhân (giảng viên, sinh viên, cán bộ, 

công nhân viên) và các tổ chức thành viên (khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, lớp 

học) trên cả hai phương diện vật chất và tinh thần.  

Nghiên cứu về những cơ sở để sinh viên tiếp nhận văn hóa chủ yếu từ những 

chuyên ngành khác với văn hóa học. Luận án TS tâm lý học: Định hướng giá trị của 

thanh niên sinh viên hiện nay của Đỗ Ngọc Hà [38] đã nghiên cứu các phương pháp 

định hướng giá trị của tâm lý học để áp dụng cho khách thể nghiên cứu là những sinh 

viên của Việt Nam nói chung qua đó để phát hiện những đặc trưng cơ bản và khuynh 

hướng biến đổi của định hướng giá trị của sinh viên Việt Nam nói chung. Lối sống 

của sinh viên cũng được bao quát trong công trình của Phạm Hồng Tung và các cộng 

sự: Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và 

HNQT [126]. Nhóm tác giả đã trình bày xu hướng biến đổi tích cực (trong đó có lối 

sống thực dụng) và lối sống tiêu cực (thờ ơ vô cảm, tiếp thu không chọn lọc ảnh 

hưởng từ văn hóa bên ngoài) của thanh niên hiện nay. Tác giả Vũ Thị Tùng Hoa, 

Sinh viên với văn hóa mạng toàn cầu, [50]. Sinh viên thời đại thế giới phẳng của 

nhóm Giáo Sư SEGVN [90], Nguyễn Quý Thanh, Internet - sinh viên - lối sống: 

Nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới [107] cho rằng internet 

làm cho lối sống của sinh viên năng động hơn, hướng ngoại nhiều hơn, định hướng 

giá trị mang tính tự do hơn so với thế hệ sinh viên trước kia. Đây là kết quả có tính 

gợi mở cho chúng tôi tìm hiểu về tác động của phương tiện truyền thông trong tiếp 

nhận VHPT của sinh viên hiện nay.  

1.1.3. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 

Văn hóa phương Tây và ảnh hưởng của VHPT đến thế giới và Việt Nam được 

nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu trong các công trình lớn, nhỏ, rộng, 

hẹp khác nhau và đem lại nhiều kết quả đồ sộ, giá trị. Qua điểm luận các công trình 

nghiên cứu có thể rút ra một số nhận xét như sau: 



 24 

- Có nhiều công trình nghiên cứu về VHPT, đặc biệt là đặc trưng của VHPT, 

văn minh, văn học, nghệ thuật, tư duy, lối sống phương Tây. Nội dung của VHPT 

thường được nghiên cứu thông qua một nền văn hóa cụ thể như: văn hóa Mỹ, văn hóa 

Pháp, văn hóa Đức, văn hóa Thụy Điển… Chỉ có một số ít công trình nghiên cứu về 

văn hóa Tây Âu và Bắc Mỹ, văn minh phương Tây trên bình diện tổng quát nhằm rút 

ra những đặc trưng lớn mang tính khu vực, châu lục, liên quốc gia, từ đó đúc rút 

những tổng kết có tính chất so sánh văn hóa Đông - Tây. 

- Ảnh hưởng của VHPT đến thế giới và Việt Nam được đề cập qua nghiên cứu 

về tiếp xúc, tiếp biến văn hóa, về lịch sử ảnh hưởng và kinh nghiệm ứng xử của các 

nước trước sức mạnh của VHPT. Các học giả đã nhấn mạnh đến sức mạnh kinh tế, 

quân sự, chính trị của phương Tây dẫn tới ảnh hưởng văn hóa đối với các nước ngoài 

phương Tây. Trong xu thế toàn cầu hóa, sức mạnh về truyền thông có vai trò quan 

trọng trong ảnh hưởng của VHPT đối với thế giới. 

- Qua các công trình nghiên cứu về toàn cầu hóa, HNQT, ảnh hưởng của 

VHPT được đề cập đến như là một minh chứng cho xu thế khó có thể đảo ngược. Các 

học giả đã khẳng định về sự biến đổi văn hóa nhanh, mạnh mà toàn cầu hóa là một 

trong những nhân tố tác động. 

- Các công trình về sinh viên và sinh viên Hà Nội: có nhiều công trình nghiên 

cứu, chủ yếu là về đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa, nhu cầu, thị hiếu của sinh viên.  

Đó là những công trình nghiên cứu với những tri thức vô cùng quý báu mà 

luận án có thể kế thừa, tham khảo và học hỏi. Tuy nhiên, nghiên cứu về ảnh hưởng 

của VHPT đến Việt Nam đến nay vẫn còn những khoảng trống có thể tiếp tục đi sâu, 

mở rộng và phát triển như sau:  

- Nghiên cứu về ảnh hưởng của VHPT đến Việt Nam đã có những công trình 

đề cập đến những vấn đề chung và trải dài suốt lịch sử giao lưu, tiếp xúc của văn hóa 

Việt Nam với văn hóa phương Tây, nhất là tiếp xúc với văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ. 

Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của các thành tố cụ thể 

như: điện ảnh, thời trang, ẩm thực và gắn với bối cảnh đương đại hiện nay.   

- Đã có những nghiên cứu về ảnh hưởng, tác động của VHPT đến văn hóa, xã 

hội và con người Việt Nam nói chung, nhưng những nghiên cứu chuyên sâu về ảnh 
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hưởng của VHPT đến những nhóm xã hội khác nhau, mà cụ thể là đối tượng sinh 

viên thì hiện nay vẫn còn khá là thiếu vắng. Khi đi sâu nghiên cứu về các nhóm xã 

hội, chúng ta có thể thấy mức độ ảnh hưởng, cơ chế ảnh hưởng, quá trình ảnh hưởng 

văn hóa sẽ có những đặc thù khác nhau.  

Chính vì vậy, trong luận án này, NCS sẽ tập trung nhận diện ảnh hưởng của 

VHPT đến nhóm đối tượng là sinh viên Hà Nội và những vấn đề đặt ra từ thực trạng 

ảnh hưởng đó. 

1.2. Cơ sở lý luận  

1.2.1. Các khái niệm cơ bản 

* Văn hóa phương Tây 

Khái niệm văn hóa xuất hiện khá sớm trong lịch sử ở cả phương Đông và 

phương Tây. Đến nay, thế giới đã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Mỗi ngành, 

mỗi công trình nghiên cứu có cách định nghĩa và cách hiểu riêng tùy theo hướng lựa 

chọn tiếp cận của tác giả. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa là tiếp cận văn hóa 

theo hướng cấu trúc- hoạt động nên phù hợp với hướng tiếp cận nghiên cứu ảnh 

hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên: 

Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo 

và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, 

văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở 

và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức 

là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng 

với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu 

cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn [75, tr.431]. 

 Theo đó, văn hóa có thể hiểu như sau:  

- Văn hóa là do con người sáng tạo ra, mang dấu ấn của cộng đồng đã sáng tạo 

ra văn hóa phản ánh cuộc sống hiện thực của chủ thể văn hóa về ăn, mặc, ở, đi lại… 

phản ánh khát vọng, suy nghĩ, lối sống của của chủ thể sáng tạo ra văn hóa. Vì vậy, 

văn hóa mang những đặc trưng của con người/ cộng đồng người sáng tạo ra văn hóa 

(đối sánh với cộng đồng khác). Những đặc trưng đó vừa mang tính phổ biến, vừa 

mang tính bản sắc khi đối sánh với cộng đồng khác. 
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- Văn hóa gồm nhiều thành tố: ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 

học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, 

ăn, ở, đi lại…. 

- Văn hóa là còn các phương thức sử dụng: là cách ăn, cách mặc, cách tiêu 

dùng, cách giao tiếp, ứng xử của nhóm người/ cộng đồng người.  

- Mục đích của văn hóa là vì con người. Sản phẩm văn hóa và phương thức sử 

dụng biểu hiện sự thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Sự thích 

ứng của sản phẩm hóa và phương thức sử dụng phụ thuộc vào không gian, thời gian, 

điều kiện vật chất, quan niệm, mục đích, ý nghĩa hoạt động… của chủ thể văn hóa.  

Có nhiều quan niệm/ cách hiểu rộng hẹp khách nhau về VHPT. Có quan niệm  

cho rằng, VHPT là văn hóa cụ thể của một quốc gia thuộc châu Âu như Anh, Pháp, 

Đức…Có quan niệm cho rằng VHPT gồm văn hóa của các nước Tây Âu, Bắc  Mỹ, 

Otxtraylia, New Zealand. Trong đề tài này, VHPT được hiểu là văn hóa có nguồn gốc 

từ Tây Âu và Bắc Mỹ, do người Tây Âu và người Bắc Mỹ sáng tạo ra, nhằm phục vụ 

nhu cầu của con người, thích ứng với môi trường tự nhiên và xã hội. 

Thuật ngữ “phương Tây” xuất hiện từ thời Hy Lạp - La Mã. Người Hy Lạp gọi 

khu vực phía mặt trời lặn so với họ là phương Tây, các vùng đất còn lại (châu Phi và 

châu Á) gọi là phương Đông. Các khái niệm Cận, Trung và Viễn Đông - là những vùng 

địa lý lấy Hy Lạp làm gốc để so sánh. Phân chia phương Đông và phương Tây còn 

được thể hiện ngay trong khối các nước châu Âu: Tây Âu và  Đông Âu. Sự phân chia 

Tây Âu và Đông Âu dựa trên các tiền đề về địa - chính trị, văn hóa - lịch sử, trình độ 

phát triển. Về tiền đề văn hóa - lịch sử, Đông Âu, Tây Âu được phân chia bởi:  

Đông Âu là khu vực của dòng nhân chủng Slave và tôn giáo là dòng Chính 

thống giáo (Đông La Mã cổ đại) của Thiên chúa giáo và có tiếp nhận ảnh 

hưởng nhất định của Hồi giáo; Tây Âu là khu vực của hai dòng nhân 

chủng chủ yếu là  Romance và Gecman theo Cơ đốc giáo La Mã hoặc Tin 

lành (phía Tây La Mã cổ đại) [59, tr.26]. 

Khi “phương Tây” ban đầu được mở rộng sang châu lục mới, người ta phân 

biệt phương Đông và phương Tây cũng dựa trên nhiều tiêu chí như: nhân chủng, địa 

lý, ngữ hệ, văn hóa, kinh tế, chính trị... nên khái niệm này mang tính ước lệ, tương 

đối. Khái niệm “phương Tây” chỉ khối các nước tương đồng về trình độ phát triển, 

văn hóa, chính trị.  
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Thuật ngữ “văn hóa phương Tây” được dùng để diễn tả về những hằng số văn 

hóa tương đối ổn định của Tây Âu và Bắc Mỹ. VHPT bắt nguồn từ Tây Âu, được 

truyền bá theo sự di dân, sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân Tây Âu đến Bắc Mỹ. 

Năm 1492, Christophe Columbus đã đặt chân lên châu Mỹ, mở đầu cho sự di cư và 

truyền bá văn hóa của người châu Âu đến Tân lục địa. Người Tây Ban Nha, người 

Pháp, người Hà  Lan, người Anh…lần lượt khám phá, chinh phục vùng đất mới này. 

Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada. Văn hóa Bắc Mỹ thực chất cũng là văn hóa Hoa Kỳ 

(Mỹ) vì sự tương đồng giữa văn hóa Hoa Kỳ với Canada và vì sự bao trùm sức mạnh 

của Hoa Kỳ với khu vực này. Vậy nên có thể gọi văn hóa Bắc Mỹ là văn hóa Mỹ. 

Văn hóa Tây Âu và văn hóa Mỹ có những điểm khác nhau. Khi người Tây Âu 

đến Bắc Mỹ, văn hóa Tây Âu được trộn lẫn với văn hóa bản địa, tạo nên những sắc thái 

mới của văn hóa Âu trên mảnh đất mới. Văn hóa Mỹ nhấn mạnh tự do cá nhân hơn so 

với những giá trị khác, đề cao tính hữu dụng và thiết thực hơn so với văn hóa Tây Âu. 

Tuy nhiên văn hóa chủ đạo của Mỹ vẫn là văn hóa Tây Âu do lịch sử hình thành. Đến 

thế kỷ  XVII, trên đất nước Hoa Kỳ, phần lớn dân định cư là người Anh, sử dụng 

ngôn ngữ Anh và theo đạo Tin lành. Do đó, văn hóa Mỹ được hình thành trên nền văn 

hóa chủ đạo mang đặc trưng Anglo - Saxon. Văn hóa Tây Âu và văn hóa Mỹ cùng chung 

nhiều giá trị như: cá nhân luận, đề cao tự do, bình, đẳng, bác ái…Theo đó, VHPT được 

hiểu là một khái niệm có tính tương đối, có tính ước lệ, được tiếp cận từ những đặc 

trưng, tính chất của văn hóa. 

* Ảnh hưởng văn hóa 

Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, “ảnh hưởng” vừa là danh từ, 

vừa là động từ. Với nghĩa động từ, “ảnh hưởng là tác động (từ người, sự vật, hiện 

tượng) có thể làm dần dần có những biến đổi nhất định trong tư tưởng, hành vi, hoặc 

trong quá trình phát triển của sự vật hoặc người nào đó”. Với nghĩa danh từ, “ảnh 

hưởng là có ảnh hưởng đến (ai, việc gì đó)” [93, tr.11]. Theo đó, “ảnh hưởng” là 

những dấu ấn để lại trên chủ thể chịu ảnh hưởng sau khi có sự tác động. Còn Từ điển 

Tường giải và liên tưởng Tiếng Việt của Nguyễn Văn Đạm thì định nghĩa: “Ảnh 

hưởng là tác động có hiệu quả của một đối tượng này đến một đối tượng khác” (danh 

từ). Nếu là động từ, “ảnh hưởng là có tác dụng. Việc làm của cán bộ có ảnh hưởng 
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đến tư tưởng của quần chúng” [93, tr.16]. Như vậy, có thể coi ảnh hưởng là sự tác 

động của sự vật, hiện tượng nào đó đến sự vật, hiện tượng khác hay con người (cá 

nhân, cộng đồng) để lại dấu ấn nhất định (thay đổi, biến đổi chuyển hóa…) trong quá 

trình tác động tương hỗ. 

Ảnh hưởng văn hóa là sự tác động, tương tác của nền văn hóa này đến nền văn 

hóa khác tạo nên những thay đổi của một hay cả hai nền văn hóa trong quá trình tương 

tác. Chủ thể của các nền văn hóa ấy cũng có sự biến đổi, thay đổi trong các hành vi, các 

biểu hiện hình thức bề ngoài, trong cách ứng xử, trong quan điểm sống… Đây chính là 

những dấu ấn của nền văn hóa bên ngoài được ghi nhận trong chủ thể chịu tác động. Vì 

vậy, ảnh hưởng văn hóa là kết quả của một quá trình tương tác qua lại. Ảnh hưởng văn 

hóa phụ thuộc vào điều kiện/hoàn cảnh tiếp xúc, giao lưu văn hóa. Tiếp xúc, giao lưu văn 

hóa càng nhiều, trực tiếp và sôi động thì ảnh hưởng văn hóa càng mạnh mẽ.  

Ảnh hưởng văn hóa được hiểu theo các tính chất sau: 

- Ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực:  Ảnh hưởng tích cực là những 

ảnh hưởng phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội, phù hợp với hệ giá trị, với 

truyền thống của chủ thể văn hóa, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển văn hóa 

và con người. Ảnh hưởng tiêu cực là những ảnh hưởng đi ngược lại với hệ giá trị, với 

truyền thống tốt đẹp, làm méo mó, sai lệch quá trình phát triển văn hóa và con người.  

- Ảnh hưởng chủ động và ảnh hưởng bị động: Ảnh hưởng chủ động là chủ thể 

văn hóa chủ động tiếp nhận những yếu tố văn hóa bên ngoài. Ảnh hưởng bị động là 

chủ thể văn hóa bị tác động bởi những yếu tố văn hóa bên ngoài. 

- Ảnh hưởng có định hướng và ảnh hưởng không định hướng: Ảnh hưởng có 

định hướng là ảnh hưởng mà chủ thể tác động đặt ra mục tiêu phải đạt được một kết 

quả nhất định. Ảnh hưởng không định hướng là ảnh hưởng không đặt ra nhiệm vụ là 

phải đạt được mục tiêu nào đó, thậm chí hiệu quả tác động xuất hiện thường do cơ 

chế lây lan và bắt chước của đối tượng. 

- Ảnh hưởng theo cấp độ bề mặt và chiều sâu: Để nghiên cứu một hiện tượng 

văn hóa cần luận giải hay giải mã văn hóa cả về bề mặt và chiều sâu. Khi nói về biến 

đổi văn hóa, tác giả Phạm Đức Dương nhìn văn hóa trên hai bình diện: bề mặt và 

chiều sâu. 
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Cấu trúc bề mặt bao gồm tất cả các hệ thống ký hiệu văn hóa nằm trên biểu 

tầng (tức là những biểu hiện văn hóa) được thay đổi liên tục. Ta gọi đó là 

những biến số, là yếu tố động của văn hóa. Đó chính là đời sống văn hóa của 

một cộng người nhất định. Cấu trúc chiều sâu là bộ phận chìm khó nhìn thấy 

nằm trong cơ tầng (tức là nằm trong tâm thức con người), là yếu tố tĩnh của 

văn hóa. Đó chính là hệ giá trị văn hóa [26, tr.145]. 

Như vậy, ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ bề mặt là ảnh hưởng đến những biểu 

hiện bên ngoài của chủ thể tiếp nhận văn hóa. Ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ chiều 

sâu là ảnh hưởng đến giá trị, ý nghĩa thực hành văn hóa. 

- Các bước ảnh hưởng: Tác giả Phạm Đức Dương cho rằng, cấu trúc văn hóa 

hiện đại gồm yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Yếu tố ngoại sinh khi thâm nhập 

vào nền văn hóa bản địa sẽ trải qua 3 bước: “lúc đầu là sao phỏng, tiếp đó là mô 

phỏng và cuối cùng là bản địa hóa - được người Việt biến thành cái của mình”. 

“Những yếu tố nội sinh trong quan hệ với các yếu tố ngoại sinh của cùng một cấu trúc 

đều được biến đổi cũng theo ba bước: tháo rời cấu trúc cũ, rồi được sắp xếp lại (tái 

cấu trúc) theo cảm thức hiện đại và cuối cùng được hiện đại hóa” [26, tr.171]. 

Trong luận án này, ảnh hưởng văn hóa được nhận biết và luận giải theo cấp độ 

bề mặt và chiều sâu. Trong ảnh hưởng ở cấp độ bề mặt và cấp độ chiều sâu cũng có 

ảnh hưởng chủ động - ảnh hưởng bị động, ảnh hưởng định hướng - ảnh hưởng không 

định hướng, ảnh hưởng trực tiếp - ảnh hưởng gián tiếp. Như vậy, ảnh hưởng văn hóa 

là sự tác động của nền văn hóa này đối với nền văn hóa kia và ngược lại, ghi lại 

những dấu ấn của một nền văn hóa khác trên chủ thể chịu ảnh hưởng khi có sự tiếp 

xúc văn hóa được biểu hiện ở cấp độ bề mặt và cấp độ chiều sâu. 

* Sinh viên   

Thuật ngữ “sinh viên” dùng để chỉ những người học các bậc đào tạo cao đẳng 

và đại học ở Việt Nam. Trong Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa “sinh viên” là “người 

học ở bậc đại học” [137, tr.860]. Theo Luật Giáo dục năm 2009, điều 83: “Sinh viên” 

là thuật ngữ dùng để chỉ những người đang học tập ở các trường đại học và cao đẳng 

[97]. Theo điều 5, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

“Sinh viên là công dân Việt Nam đang học bậc đại học, cao đẳng ở trong và ngoài 

nước...” [52, tr.4].  
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Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt nằm trong  đội ngũ thanh niên. Họ xuất 

thân từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, cùng lứa tuổi, tâm sinh lý, có chung 

trình độ và ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Sinh viên là những người đang học tập 

tiếp thu những tri thức, kỹ năng của một lĩnh vực nghề nghiệp nhất địnhvà là những 

người đang chuẩn bị gia nhập vào đội ngũ tri thức.  

* Hội nhập quốc tế 

“Hội nhập quốc tế” (tiếng Anh: “internationalintegration”, tiếng Pháp: 

“intégrationinternationale”) là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực chính trị 

học quốc tế và kinh tế quốc tế. Về ngữ nghĩa, “hội nhập” có nguồn gốc từ “liên kết” 

(integration) với nghĩa chung nhất là hành động hoặc quá trình gắn kết các phần tử 

riêng rẽ với nhau; hợp chung các bộ phận vào một chỉnh thể (nhất thể, hợp nhất) và 

kết hợp các thành tố khác nhau lại (tụ hội, tụ nhóm). 

Khái niệm “hội nhập quốc tế” ra đời vào khoảng giữa thế kỷ XX ở châu Âu. 

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm “hội nhập quốc tế”. Quan điểm 

thứ nhất cho rằng HNQT là sản phẩm cuối cùng của một quá trình. Chẳng hạn như quá 

trình liên kết các bang để hình thành sản phẩm cuối cùng là quốc gia Hoa Kỳ và Thụy 

Sĩ. Quan điểm thứ hai coi HNQT là sự liên kết các quốc gia thông qua giao lưu kinh tế, 

du lịch, văn hóa…Quan điểm thứ ba coi HNQT là hiện tượng, hành vi: các quốc gia 

thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế để theo đuổi mục đích của họ [63, tr.63]. 

HNQT là một quá trình nên không phải hội nhập một lần, giới hạn trong một 

khoảng thời gian nhất định. Điều đó có nghĩa HNQT là quá trình theo đúng nguyên lý 

của sự phát triển: đi từ thấp đến cao, từ ít đền nhiều, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. 

HNQT bắt đầu từ kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công 

lao động quốc tế rồi sau đó lan sang những lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, 

văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác. HNQT là quá trình phát triển tất yếu, do sự ra 

đời và phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi phải mở rộng các thị trường quốc gia, 

hình thành thị trường khu vực và quốc tế thống nhất. Ngày nay, HNQT là sự lựa chọn 

chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển và là xu thế lớn của thời đại. HNQT 

diễn ra trên nhiều bình diện. Về bản chất, hội nhập chính là quá trình hợp tác đa 

phương, dựa trên cơ sở các luật lệ và chuẩn mực và nguyên tắc chung. Đây chính là 
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đặc điểm phân biệt HNQT với các hoạt động hợp tác quốc tế khác, như trao đổi, tham 

vấn, phối hợp chính sách... Nói cách khác, hội nhập là một hình thức hợp tác quốc tế ở 

trình độ cao, gắn với luật lệ và chuẩn mực chung giữa các nước.  

Ở Việt Nam, thuật ngữ “hội nhập quốc tế” được sử dụng từ khoảng giữa thập 

niên 1990 cùng với quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN và các tổ chức kinh tế thế 

giới khác. HNQT được hiểu theo hai nghĩa: Một là, hội nhập là việc đạt đến một trạng 

thái phát triển cao của quá trình hợp tác quốc tế. Hội nhập là khi các quốc gia đã hoàn 

thiện xong các cơ chế pháp lý để trao đổi, giao lưu thuận tiện, toàn diện; Hai là, hội 

nhập là một quá trình các nước chủ động các hoạt động nhằm mở rộng hợp tác quốc 

tế, gắn kết với nhau trong khuôn khổ luật chơi chung của các quốc gia. Hiện nay, 

phần lớn các nhà nghiên cứu hiểu theo nghĩa thứ hai: hội nhập là quá trình hơn là một 

trạng thái phát triển. Việt Nam hiện tại cũng đang thực hiện quá trình HNQT. HNQT 

hiện nay nhìn từ phía Việt Nam là chủ động và tích cực có những hợp tác quốc tế trên 

mọi lĩnh vực nhằm tranh thủ thời cơ bên ngoài, đẩy lùi những hạn chế, thách thức, 

nguy cơ của đất nước.  

Vì vậy, HNQT là quá trình các nước tiến hành các hoạt động tăng cường sự 

gắn kết với nhau dựa trên sự chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực 

và tuân thủ các luật chơi chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế. 

Trong lĩnh vực văn hóa, HNQT là tăng cường giao lưu, học hỏi các nền văn hóa trên 

thế giới nhằm làm giàu văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực quảng bá văn hóa dân tộc 

ra thế giới, trên tinh thần “có vay, có trả”. Qua đó, Việt Nam tiếp nhận những giá trị 

văn hóa có tính chất hiện đại, tiên tiến, có tính toàn cầu nhằm làm giàu văn hóa dân 

tộc, có thể đối thoại với các nền văn hóa trên thế giới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự 

phát triển văn hóa và cho sự phát triển đất nước. 

1.2.2. Lý thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Giao lưu, tiếp biến văn hóa (acculturation) là thuật ngữ được nhiều học giả sử 

dụng. Thuật ngữ acculturation xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1880, do các nhà 

dân tộc học Mỹ sử dụng. “Về mặt từ nguyên, tiền tố Latinh “ad” có nghĩa là “sự sáp lại 

gần nhau”, thuật ngữ biểu thị việc “làm cho các nền văn hóa trở nên gần gũi với nhau” 

[63, tr.45]. Tác giả Trần Quốc Vượng đã trích dẫn quan điểm của Herkovits định nghĩa 

về acculturation như sau: “Dưới từ acculturation, ta hiểu là hiện tượng xảy ra khi những 



 32 

nhóm người có văn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài và trực tiếp gây ra sự biến đổi mô 

thức (pattern) văn hóa ban đầu của một hay cả hai nhóm” [134, tr.34]. 

Đầu thế kỷ XX, thuật ngữ acculturation trở nên phổ biến trong giới nhân học 

Bắc Mỹ. Nghiên cứu tiếp biến văn hóa được nghiên cứu ứng dụng ở nhiều lĩnh vực 

khác nhau: nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học… W.I. Thomas và Florian 

Znaniecki nghiên cứu về những người nông dân nhập cư Ba Lan tại Chicgo đã đưa ra 

ba hình thức tiếp biến văn hóa tương ứng với ba loại tính cách của những người nông 

dân nhập cư này. Đó là Bohemian (tiếp nhận văn hóa bản địa, từ bỏ văn hóa gốc của 

họ); Phi - li (không tiếp nhận văn hóa bản địa, bảo tồn văn hóa gốc của họ); Kiểu 

sáng tạo (có khả năng thích ứng với văn hóa bản địa, đồng thời bảo tồn văn hóa gốc 

của họ). Từ nghiên cứu đó, Thomas đã đưa ra nhận định: văn hóa của cộng đồng lớn 

sẽ lấn lướt văn hóa cộng đồng nhỏ, dẫn đến quá trình tiếp biến văn hóa hay đồng hóa 

văn hóa theo tự nhiên. Tiếp biến văn hóa sẽ hướng đến quá trình đồng hóa văn hóa. 

Việc tiếp biến văn hóa hay đồng hóa văn hóa diễn ra liên tục, qua nhiều thế hệ, văn 

hóa của cộng đồng nhỏ sẽ hòa lẫn vào văn hóa của cộng đồng lớn. Như vậy, sự biến 

đổi của văn hóa là do tiếp xúc, giao lưu văn hóa lâu dài giữa các nhóm, cộng đồng 

khác nhau. Redfield (1934), Broom (1954) đã nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa của 

những xã hội bị ảnh hưởng bởi VHPT. Kết quả cho thấy sự biến đổi văn hóa do cả hai 

xã hội đã trải qua tiếp xúc lâu dài với nhau. Văn hóa của xã hội có ưu thế (phương 

Tây) ảnh hưởng đến người dân bản địa qua giao lưu, tiếp biến văn hóa. 

 Thuật ngữ “acculturation” được nhiều nhà nghiên cứu đưa ra các cách hiểu 

khác nhau, song không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau. Kroeber (1876 - 1960) 

cho rằng:  

Tiếp biến văn hóa bao gồm những biến đổi sản sinh ra trong một nền văn 

hóa do ảnh hưởng của một nền văn hóa khác, kết quả dẫn đến sự tương 

đồng của hai nền văn hóa đó gia tăng. Ảnh hưởng có thể là tương hỗ hoặc 

lấn át một chiều. Sự đồng hóa đem lại có thể tiến hành cho đến khi một 

nền văn hóa bị triệt tiêu bởi sự hấp thụ nền văn hóa kia, hoặc những nhân 

tố khác có thể can thiệp để làm cân bằng sự đồng hóa và giữ cho hai nền 

văn hóa đó tồn tại riêng biệt. Thường thì quá trình tiếp biến đó có xu 

hướng thực hiện dần dần từng bước mà không đột ngột, trong khoảng thời 

gian dài của lịch sử [63, tr.45-46]. 
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Ở Việt Nam, từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX đến nay, thuật ngữ acculturation 

được các nhà nghiên cứu dịch theo nhiều cách khác nhau: giao lưu, tiếp nhận văn hóa 

(Nguyễn Khắc Viện), hỗn dung văn hóa (Nguyễn Đức Từ Chi), giao thoa văn hóa 

(Trần Quốc Vượng), tiếp biến văn hóa (Hà Văn Tấn), tương tác văn hóa (Hữu Ngọc), 

hội tụ văn hóa (Trần Văn Khê), lắp ghép văn hóa (Phan Ngọc)… Acculturation được 

dùng với nhiều cách khác nhau: ảnh hưởng văn hóa, bắt chước văn hóa, chiếm đoạt 

văn hóa, cộng sinh với nhau để tồn tại, đan xen văn hóa, hòa nhập văn hóa, hội nhập 

văn hóa, lan tỏa văn hóa, mô phỏng văn hóa, phối kết văn hóa, tác động văn hóa, thâu 

nạp văn hóa, thâu thái văn hóa, thụ ứng văn hóa, tích hợp văn hóa...  

Tác giả Nguyễn Văn Kim trích từ cuốn từ điển hiện đại mang tính cập nhật là 

American Heritage Dictonary cho rằng: “Tiếp biến văn hóa là sự biến đổi về văn hóa 

của một nhóm người hoặc một cá nhân do kết quả đem lại bởi sự tiếp xúc với một 

nền văn hóa khác” [63, tr.46]. Theo The Columbia Encyclopedia:  

Tiếp biến văn hóa là những biến đổi do kết quả của sự tiếp xúc giữa các 

nền văn hóa khác nhau qua thời gian. Tiếp xúc có thể đem lại những hệ 

quả rõ rệt, như việc một nền văn hóa ngày nay vay mượn một số nét từ 

một nền văn hóa khác, hoặc sự dung hợp tương đối của các nền văn hóa 

riêng rẽ [63, tr.46]. 

Tiếp biến văn hóa được dùng với nghĩa là tiếp thu và biến đổi, nhằm nhấn 

mạnh vai trò chủ động của chủ thể văn hóa trong quá trình tiếp xúc, hỗn sinh. Giao 

lưu dẫn đến biến đổi văn hóa. Vì vậy, hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng thuật 

ngữ kép: “giao lưu - tiếp biến văn hóa” để chuyển tải nội dung của quá trình phát 

triển văn hóa. Đó là quá trình: giao lưu, tiếp xúc, hỗn dung - cộng sinh, trao đổi - biến 

đổi - tiếp biến. Vì vậy, giao lưu, tiếp biến văn hóa vừa là nhu cầu tự thân của nền văn 

hóa, vừa là hệ quả của các lĩnh vực khác tác động đến giao lưu, tiếp biến. 

Như vậy, tiếp biến văn hóa là: “tiếp” có nghĩa là tiếp nhận, tiếp xúc, đón nhận, 

“biến” có nghĩa là thay đổi, không giữ nguyên như trước. Vì vậy, “Tiếp biến văn hóa” có 

2 nội dung cơ bản là “tiếp xúc” và “biến đổi” văn hóa. Có thể hiểu tiếp biến văn hóa gồm 

các nội dung sau: Một là, tiếp biến văn hóa diễn ra trong quá trình tiếp xúc văn hóa, giao 

lưu văn hóa. Hai là, tiếp biến văn hóa là một quá trình, diễn ra dần dần, không đột ngột. 

Ba là, thái độ trong quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa tác động đến kết quả ảnh hưởng 
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văn hóa. Bốn là, mức độ của tiếp biến văn hóa bao gồm nhiều mức: tiếp nhận nguyên 

mẫu, nguyên xi các yếu tố văn hóa của nhau (ngôn ngữ, chữ viết, tư tưởng, quan điểm, 

các công cụ, phương tiện sinh hoạt); tiếp nhận có chọn lọc, lấy cái phù hợp để góp phần 

làm phong phú văn hóa của mình (tăng lên về số lượng công cụ, vật phẩm, lễ hội, tôn 

giáo, tín ngưỡng); tiếp nhận để biến đổi cho phù hợp với cộng đồng, quốc gia, dân tộc, 

đáp ứng nhu cầu phát triển, sáng tạo, giải quyết các vấn đề của dân tộc mình đặt ra. Năm 

là, kết quả của tiếp xúc văn hóa là sự biến đổi văn hóa: Tiếp xúc có thể đem lại những hệ 

quả rõ rệt, như việc một nền văn hóa ngày nay vay mượn một số nét từ một nền văn hóa 

khác (văn hóa bản địa vay mượn văn hóa ngoại lai).  

Có thể nói, giao lưu, tiếp biến văn hóa là một quá trình tạo nên ra một chất 

lượng mới của nền văn hóa bản địa. Về phương diện văn minh, thông qua giao lưu, 

tiếp biến văn hóa, những nền văn minh ở trình độ thấp, lạc hậu có cơ hội để nâng cao 

trình độ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, về phương diện văn hóa không xét ở mức 

độ cao thấp mà xét ở góc độ khác biệt.  

Trong luận án này, NCS vận dụng lý thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa để phân 

tích, luận giải về ảnh hưởng văn hóa của VHPT đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. Ảnh hưởng văn hóa nằm trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa; 

kết quả của giao lưu, tiếp biến văn hóa trong một thời điểm xác định chính là ảnh 

hưởng văn hóa. Trong ảnh hưởng văn hóa cũng bàn đến các yếu tố nội sinh và yếu tố 

ngoại sinh, sự xuất hiện yếu tố mới khi hai nền văn hóa được tiếp xúc với nhau. 

1.2.3. Các cấp độ ảnh hưởng văn hóa và khung phân tích về ảnh hưởng 

văn hóa  

Ảnh hưởng văn hóa là kết quả của tiếp xúc văn hóa. Tác giả Phạm Đức Dương 

cho rằng: “Khi nói đến tiếp xúc là nói tới sự tiếp xúc giữa hai mô hình văn hóa và ảnh 

hưởng của một mô hình văn hóa này đối với một nền văn hóa khác, trong một thời 

gian dài, trên một quy mô rộng, làm biến đổi cấu trúc và cơ chế vận hành của văn hóa 

đi vay mượn” [26, tr.161].  

Kết quả tiếp xúc của một nền văn hóa này với nền văn hóa kia là tạo ra những 

dấu ấn của nhau, nền văn hóa này vay mượn một số yếu tố của nền văn hóa kia. 

Đó chính là ảnh hưởng văn hóa. Ảnh hưởng văn hóa có khi là sự dung hợp tương 
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đối của các nền văn hóa riêng rẽ (tương hợp giữa yếu tố nội sinh và ngoại sinh) 

nhưng có khi dẫn đến sự lấn át của nền văn hóa ngoại lai đối với văn hóa bản địa.  

Kết quả của ảnh hưởng không giống như “nguyên mẫu”, đồng thời yếu tố mới 

không phải là văn hóa bản địa: 

Sự giao thoa trong quá trình tiếp xúc chính là sự đi lệch chuẩn cả đối với 

mô hình bản địa lẫn mô hình vay mượn, bởi vì các yếu tố ngoại sinh khi 

thâm nhập đã làm biến đổi cấu trúc văn hóa bản địa, và quá trình bản địa 

hóa cũng làm cho các yếu tố vay mượn cũng phải biến đổi theo. So với 

nguyên mẫu thì cả hai cùng lệch chuẩn. Quá trình hoán cải cái cũ, cái mới 

làm cho mô hình văn hóa thay đổi theo hướng ngày càng thỏa mãn những 

nhu cầu cuộc sống đặt ra [26, tr.65]. 

 Mối quan hệ giữa cấu trúc bề mặt và cấu trúc chiều sâu là mối quan hệ tương 

tác qua lại với nhau: 

Cấu trúc chiều sâu đóng vai trò định hướng và điều chỉnh những biến đổi 

trên bề mặt. Do đó, những biến đổi trên bề mặt dù thiên biến vạn hóa như 

thế nào chăng nữa thì cũng không phải là sự hỗn loạn mà có tổ chức, phải 

tuân theo một trật tự nhất định vừa trực tiếp, vừa gián tiếp. Còn các yếu tố 

trên bề mặt, trong quá trình biến đổi, dần dần thẩm thấu và tác động đến 

cấu trúc chiều sâu, làm cho cấu trúc này cũng phải biến đổi theo dù rất 

chậm rãi [26, tr.146]. 

Những dấu ấn trên bề mặt và chiều sâu của văn hóa bản địa khi tiếp xúc văn 

hóa ngoại lai chính là ảnh hưởng. Ảnh hưởng bề mặt có thể thấy các yếu tố mới 

“giống” các yếu tố văn hóa ngoại lai. Tuy nhiên, ảnh hưởng chiều sâu của văn hóa thì 

những yếu tố văn hóa ngoại lai đã được bản địa hóa hay được “khúc xạ”. “Nhờ độ 

khúc xạ đó mà những yếu tố ngoại lai biến đổi, thích nghi và tiếp tục sinh sôi nảy nở 

trong một môi trường văn hóa khác nó làm cho nó có một sức sống mới” [26, tr.164]. 

Như vậy, cấp độ ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ bề mặt và cấp độ chiều sâu được 

quan niệm như sau: 

- Ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ bề mặt: thông qua tiếp xúc dẫn đến hành vi của 

chủ thể là bắt chước, sử dụng, làm theo những sản phẩm văn hóa của nhau. Các nhà 
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nghiên cứu gọi cấp độ ảnh hưởng bề mặt là ảnh hưởng tới cấu trúc bề mặt. (xem 

Phạm Đức Dương, 2013). 

- Ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ chiều sâu: tức là ảnh hưởng được tạo ra ở hệ 

thống giá trị, là những yếu tố bên trong của một nền văn hóa, yếu tố hằng số, ít biến 

đổi. Cũng theo Phạm Đức Dương (2013) ảnh hưởng văn hóa ở cấp độ chiều sâu được 

gọi là ảnh hưởng cấu trúc chiều sâu. 

 Từ đó, có thể xây dựng khung phân tích về ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên 

như sau: 

 

Hình 1.1: Khung phân tích về ảnh hƣởng văn hóa 

Ảnh hƣởng =  Tác động 

+ Kết quả 

              Tiếp xúc                       Tiếp biến  

     (Yếu tố ngoại sinh               Yếu tố nội sinh) 

Cấp độ biểu hiện 

Bề mặt 

Cấp độ biểu hiện 

Chiều sâu 

Tiếp nhận: 

Cảm tính, vô 

thức, hứng 

thú 

Hành vi: sử 

dụng, bắt 

chƣớc, làm 

theo 

Nhận thức: 

đánh giá, chọn 

lựa, hữu thức 

Hành động: 

vận dụng, biển 

đổi, sáng tạo  

Giao lƣu  

tiếp biến văn hoá 
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Ảnh hưởng văn hóa là kết quả của quá trình từ tiếp xúc văn hóa đến tiếp biến 

văn hóa. Tuy vậy,  ngay từ khi tiếp xúc văn hóa đã có ảnh hưởng văn hóa diễn ra. Đó 

là quá trình tác động của các yếu tố ngoại sinh đối với các yếu tố nội sinh, tạo ra yếu 

tố mới. Yếu tố mới đó không phải là yếu tố nội sinh, cũng không “nguyên mẫu” như 

yếu tố ngoại sinh.Yếu tố mới đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với văn hóa dân 

tộc, với sự tiến bộ.  

Ảnh hưởng văn hóa là kết quả của sự tác động và để lại dấu ấn của nền văn 

hóa khác đối với nền văn hóa chịu ảnh hưởng. Kết quả đó được biểu hiện trên cấu 

trúc bề mặt và cấu trúc chiều sâu của văn hóa. Trong cấu trúc văn hóa ở bề mặt và 

chiều sâu đều có biểu hiện hành vi/hành động của chủ thể chịu ảnh hưởng.  

Hành vi là “toàn bộ những phản ứng, cách cư xử biểu hiện ra bên ngoài của 

một người trong một hoàn cảnh cụ thể [93, tr.659]. Hành vi ảnh hưởng văn hóa ở cấu 

trúc bề mặt của văn hóa được biểu hiện: bắt chước/ làm theo/ sử dụng sản phẩm văn 

hóa. Hành vi bắt chước của những người lớn không giống hành vi bắt chước của trẻ 

em. Hành vi bắt chước của người lớn có suy nghĩ, có lựa chọn và không máy móc, y 

nguyên. Hành động là “việc làm cụ thể của con người nhằm mục đích nhất định.” 

[93, tr.658]. Hành động ảnh hưởng văn hóa ở cấu trúc chiều sâu của văn hóa gắn với 

nhận thức, biểu hiện qua việc chủ thể văn hóa vận dụng những hiểu biết về văn hóa 

ngoại lai trong cuộc sống, tạo ra những thay đổi/ biến đổi/ sáng tạo. Giữa hành vi xét 

trên bề mặt với hành động xét ở chiều sâu đôi lúc không thể rạch ròi. Hành động ở 

chiều sâu được biểu hiện ra ngoài trên cơ sở nhận thức, quan điểm, ý thức của chủ thể 

văn hóa. 

Sinh viên vận dụng những hiểu biết về VHPT trong cuộc sống của mình có thể 

phù hợp hoặc không phù hợp với môi trường sống. Những hành vi/hành động không phù 

hợp có thể do cá nhân chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện hoặc cố tình hiểu sai, làm sai. Có 

những hành vi phù hợp là do nhận thức đúng, do biết vận dụng sáng tạo, do biết thích 

nghi với hoàn cảnh. Đó là sự kết hợp khéo léo giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và 

hiện đại mà Huntington gọi là khuynh hướng cải lương: chủ động đón nhận văn hóa 

VHPT, “cố gắng kết hợp hiện đại hóa với việc giữ gìn giá trị văn hóa, tập quán, và các 

thể chế cốt lõi của nền văn hóa bản địa” [100, tr.83].  
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Văn hóa luôn biến đổi, đó là quy luật vận động của văn hóa. Biến đổi của văn 

hóa một phần do ảnh hưởng từ ngoài, một phần do tự thân của nền văn hóa. Biến đổi 

của văn hóa do ảnh hưởng cũng có sự khác nhau giữa cấu trúc bề mặt và cấu trúc 

chiều sâu. Ảnh hưởng văn hóa trên bề mặt thể hiện rõ, nhanh hơn chiều sâu. Chiều 

sâu của văn hóa được coi là giá trị văn hóa, ý nghĩa của thực hành văn hóa, truyền 

thống văn hóa, bản sắc văn hóa. Vì vậy, khi nghiên cứu về ảnh hưởng văn hóa, cần 

thấy tính “bền vững” của các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa của dân 

tộc, bản sắc văn hóa dân tộc. 

1.3. Khái quát về sinh viên Hà Nội 

1.3.1. Hà Nội và các trường đại học ở Hà Nội 

Hà Nội là địa danh có chiều dài lịch sử ngàn năm, có bề dày về văn hóa và 

được kết tinh, hội tụ bởi nhiều nền văn hóa của dân tộc và thế giới. Hà Nội là nơi tiếp 

thu, tiếp biến văn hóa từ địa phương khác, từ nước ngoài vào. Vì vậy, văn hóa của Hà 

Nội nhiều tầng, lớp đan xen từ cổ xưa của nền văn hóa minh Sông Hồng đến văn hóa 

ngày nay. Đó là điều kiện thuận lợi cho sinh viên Hà Nội có thể tiếp thu, tiếp biến 

được nhiều giá trị văn hóa Đông, Tây. 

Hà Nội là thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là nơi 

giao cắt của các trục Đông - Tây và Nam - Bắc, nên về tổng thể, các lĩnh vực kinh tế - 

văn hóa - xã hội của Hà Nội chịu ảnh hưởng sớm và nhiều bởi những nhân tố nước 

ngoài trong quá trình hội nhập. Trong quá trình hội nhập, Hà Nội đang chuyển mình 

trở thành xã hội hiện đại, năng động và gần gũi với bạn bè thế giới. Với ưu thế tự 

nhiên của mình, giao lưu văn hóa ở Hà Nội nhộn nhịp, ngày càng có sự gia tăng về 

cường độ và chất lượng. Sự vận động, biến đổi nhanh chóng trong các hoạt động kinh 

tế - văn hóa - xã hội của Hà Nội và điều kiện HNQT thuận lợi tác động tới từng cá 

nhân sống tại Hà Nội. 

Hiện nay Hà Nội là một đô thị hiện đại lớn nhất miền Bắc, đông dân cư và tụ 

hợp nhiều tầng lớp khác nhau từ nhiều địa phương và các nước đến sinh sống, học 

tập, làm việc. Trong không gian đô thị, Hà Nội vẫn tồn tại lối sống, lối sinh hoạt của 

nông thôn - do một lượng lớn dân di cư mang đến Hà Nội. Về không gian địa – văn 

hóa của Hà Nội trên thực tế cũng không phải hoàn toàn xa lạ với tất cả sinh viên. Họ 
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hoàn toàn có thể bắt gặp ở đâu đó trong quá trình học tập và sinh hoạt của mình 

phong cách, lối sống, thói quen sinh hoạt của văn hóa của thị dân và văn hóa nông 

dân nơi họ xuất thân. 

Hà Nội có cơ sở hạ tầng đang phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư cho việc 

phát triển các ngành kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ…Nhu cầu sử dụng lao động 

có chất lượng cao của Hà Nội rất lớn. Vì vậy, có nhiều sinh viên đến Hà Nội mong 

muốn được ở lại Hà Nội làm việc. Trong quá trình học ở Hà Nội, sinh viên có nhiều 

cơ hội làm việc. 

Hà Nội là trung tâm giáo dục bậc cao của cả nước. Theo thống kê năm 2014: 

“Hà Nội chiếm 26,1% tổng số trường đại học và cao đẳng trên cả nước, 25% số lượng 

giảng viên, 31% số sinh viên” [128; 107]. Các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội đào 

tạo nhiều ngành nghề. Đội ngũ cán bộ khoa học và giảng dạy tại Hà Nội tập trung lực 

lượng đông đảo những trí thức đầu ngành và có số lượng lớn (chiếm khoảng 65% số 

cán bộ có học hàm, học vị trong cả nước) [128; 109]. Nhiều trường đại học ở Hà Nội 

có bề dày lịch sử và có tầm quốc gia như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà 

Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội… 

1.3.2. Sinh viên Hà Nội 

Sinh viên Hà Nội là những người đang học tại các trường đại học và cao đẳng 

ở Hà Nội. Sinh viên Hà Nội gồm những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và cả 

những người sinh ra và lớn ở các địa phương khác nhau trên cả nước. Đa số sinh viên 

Hà  Nội có độ tuổi từ 18 -25 tuổi.  

Tính đến năm 2106, Hà Nội có 94 trường đại học và cao đẳng với 753.760 

sinh viên [128, tr. 468]. Số lượng của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Hà 

Nội luôn mở: vào và ra theo chỉ tiêu và yêu cầu của khóa học. Sinh viên học ở Hà 

Nội đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc. Sinh viên 

Hà Nội vừa có đặc điểm chung của sinh viên cả nước, vừa có những đặc điểm riêng, 

cụ thể như sau:  

* Về tâm sinh lý của sinh viên  

Về mặt sinh lý: Sự phát triển về mặt thể chất của sinh viên trong thời kỳ này đã 

hoàn thành và tương đối ổn định sau thời gian biến đổi của tuổi dậy thì. Đây cũng là 

thời kỳ  sinh viên phát triển tư duy trừu tượng, đặc biệt là sự phát triển thế giới quan, 
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nhân sinh quan, chứa đựng hoài bão vươn lên tới lý tưởng cao đẹp, phát triển hứng thú 

nghề nghiệp… Sự dần trưởng thành về thể chất của sinh viên cho phép họ có đủ sức 

khỏe để tiến hành đồng thời nhiều hoạt động học tập, lao động, thể thao, vui chơi, giải 

trí và các hoạt động xã hội một cách thoải mái. Sự phát triển về mặt sinh lý một cách 

đầy đủ, hoàn thiện sẽ góp phần quan trọng trong việc học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Về mặt tâm lý: Đây là lứa tuổi hình thành và phát triển mạnh mẽ những phẩm 

chất nhân cách có ý nghĩa rất lớn đối với việc tự giáo dục, tự hoàn thiện bản thân theo 

hướng tích cực như khả năng tự đánh giá, lòng tự trọng, tự tin, ý thức… Những đặc 

điểm tâm lý của sinh viên bị chi phối bởi những đặc điểm về thể chất, môi trường, vai 

trò xã hội mà sinh viên sống và hoạt động. Một trong những đặc điểm tâm lý quan 

trọng nhất ở lứa tuổi sinh viên là sự phát triển tự ý thức. Những thay đổi trong vị thế 

xã hội, sự thách thức khách quan của cuộc sống dẫn đến làm xuất hiện ở họ những 

nhu cầu về hiểu biết thế giới, hiểu biết xã hội và các chuẩn mực quan hệ người - 

người, hiểu mình và tự khẳng định mình trong xã hội… Nhờ có tự ý thức mà sinh 

viên hình thành và phát triển thêm những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh giá bản 

thân để chủ động điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường xung quanh. Từ đó 

các quan hệ xã hội của sinh viên được mở rộng. 

Một đặc điểm tâm lý nổi bật nữa ở sinh viên là sự ổn định về mặt tình cảm. Sinh 

viên là lớp người giàu nghị lực, giàu ước mơ và hoài bão, có lòng nhiệt tình, hăng say, ý 

chí tiến thủ, hăng hái trong hoạt động, ham hiểu biết, thích đổi mới, nhu cầu về tình bạn, 

tình yêu phát triển mạnh, những đặc điểm này tác động mạnh tới sự hình thành quan 

điểm sống ở họ và khi họ đã xác định được niềm tin, lý tưởng, họ có thể xả thân vì niềm 

tin và lý tưởng đó. Do quy luật phát triển không đồng đều về mặt tâm lý, do những điều 

kiện, hoàn cảnh sống và cách thức giáo dục khác nhau nên suy nghĩ và hành động của 

sinh viên là không giống nhau và còn tồn tại nhiều mặt hạn chế. 

Mặc dù có trình độ nhận thức, trình độ khoa học cơ bản, có năng lực tư duy, 

nhưng tuổi còn rất trẻ và kinh nghiệm sống chưa nhiều, họ chịu sức ép rất lớn từ 

nhiều hướng khác nhau, dễ bị dao động trước ngoại cảnh. Một bộ phân sinh viên còn 

thụ động, chưa thích nghi với môi trường thay đổi, thiếu chín chắn trong suy nghĩ, 

hành động, đặc biệt, trong việc tiếp thu, học hỏi những cái mới, cộng với tâm lý chưa 
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thật sự ổn định nên sinh viên chịu ảnh hưởng của lối sống đua đòi, thực dụng, hay 

thay đổi. Do đó, nếu không được định hướng đúng đắn, kịp thời thì sự lựa chọn trong 

tiếp nhận cái mới dễ dẫn tới sai lầm, thái quá. 

* Về tính chất xã hội của sinh viên Hà Nội 

Sinh viên đang học các trường đại học ở Hà Nội đến từ nhiều tỉnh thành trên 

cả nước, nhưng tập trung nhiều từ các tỉnh miền Trung trở ra. Sinh viên Hà Nội đến 

từ các địa bàn khác nhau: đô thị, miền núi, đồng bằng, trung du, hải đảo. Sinh viên 

xuất thân từ gia đình nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân. Sinh viên Hà Nội 

đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều thành phần xã hội khác nhau nên tạo ra 

nhiều văn hóa vùng miền khác nhau tại Hà Nội. Phần lớn sinh viên phải sống xa nhà 

và đều có khả năng thích nghi cao với môi trường sinh sống và học tập. 

Sự đa dạng của sinh viên Hà Nội về nhân khẩu được thể hiện bởi nhiều nhóm 

xã hội: các dân tộc khác nhau đến từ nhiều địa bàn khác nhau. Có nhiều sinh viên là 

dân tộc thiểu số, sống xa khu đô thị, trung tâm, có nhiều sinh viên là người Hà Nội 

hoặc sống ở trung tâm đô thị. Điều đó dẫn đến nhu cầu và việc tiếp cận các sản phẩm 

VHPT của các nhóm sinh viên sẽ khác nhau. Mặt khác, không thể không nói đến khó 

khăn về tài chính khi đa số sinh viên học ở Hà Nội có xuất thân từ nông thôn, miền 

núi. Vì vậy, mức sống và khả năng về kinh tế sẽ có ảnh hưởng đến đời sống và nhu 

cầu văn hóa của sinh viên. 

So với sinh viên các tỉnh lẻ, sinh viên Hà Nội sống trong môi trường xã hội 

hiện đại, cơ sở hạ tầng khá tốt: trường học, đường phố, trung tâm vui chơi giải trí, hệ 

thống dịch vụ, nhà hàng, nhà nghỉ sầm uất… nên sinh viên Hà Nội có điều kiện để 

thể hiện hành vi bắt chước phương Tây. Nhưng so với điều kiện sống ở thành phố Hồ 

Chí Minh, Hà Nội có nhịp sống thong thả hơn, không quá ồn ào vội vã, quan hệ giữa 

con người với con người “dĩ hòa vi quý” nên sinh viên Hà Nội thường thiên về lối 

sống tình cảm, duy tình, và mong muốn có một công việc ổn định, đặc biệt thích làm 

việc trong các cơ quan Nhà nước. Trong khi đó, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 

sống trong môi trường năng động, cởi mở, thiên về lối sống duy lý nhiều hơn và 

mong muốn có được công việc mới lạ, nhiều thử thách, mạo điểm để thể hiện được 

năng lực của bản thân. 
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* Về nhận thức của sinh viên Hà Nội 

Sinh viên có một số khả năng nhận thức khác với các thanh thiếu niên khác là: 

Thay đổi cách suy nghĩ của mình để tập trung cao độ vào hướng đi cụ thể; Xem xét 

những tương lai (viễn cảnh) khác nhau của mọi người ở các lứa tuổi khác nhau hơn là 

họ đã làm điều này ở tuổi thanh thiếu niên; Khám phá những cách giải quyết các cuộc 

tranh luận, bất hòa và giải quyết xung đột thông qua sự thỏa hiệp, thương lượng, hoặc 

điều chỉnh mục đích [101, tr.48]. 

Sinh viên Hà Nội là lực lượng trí thức có trình độ cao trong xã hội, có trí tuệ, 

tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ và năng lực cống hiến cho xã hội. Hà Nội có nhiều 

trường đại học, đào tạo đa ngành nghề. Mức điểm đầu vào đại học của sinh viên ở Hà 

Nội thường cao hơn mức điểm đầu vào ở những địa phương khác. Đặc biệt một số 

trường đại học ở Hà Nội đứng tốp đầu trong tuyển sinh đều tập trung ở Hà Nội. Vì 

vậy, sinh viên Hà Nội có năng lực khá tốt về tự học, tự nghiên cứu.  

Về năng lực tự lập, tự học: Sinh viên Hà Nội ngày nay với tinh thần chủ 

động, nhiệt tình và năng động đã hình thành cho bản thân ý thức tự học. Ngoài việc 

lên lớp nghe giảng, sinh viên còn tích cực tới thư viện tìm tòi tài liệu, tìm kiếm kiến 

thức qua sách, báo, internet, tổ chức các nhóm học, lớp học để trao đổi kiến thức… 

Từ đó mà họ có năng lực giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Năng lực tự học của sinh viên Hà Nội hiện nay gắn với việc họ tiếp nhận và sử dụng 

thành thạo công nghệ thông tin. Đây là thế mạnh lơn mà sinh viên Hà Nội hiện nay 

tiếp thu, ảnh hưởng nhanh và mạnh các luồng thông tin, tri thức và văn hóa mới. 

Về năng lực sáng tạo: đây là một trong những năng lực nổi bật của sinh viên. 

Là những người trẻ khỏe, muốn thử nghiệm, thích mạo hiểm nên sự sáng tạo của sinh 

viên là một đặc điểm nổi bật. Sinh viên có thể sáng tác thơ, văn, bài hát, họ làm cách 

khác, nghĩ khác so với những người đi trước. Họ có thể làm mới cải cũ, làm khác với 

cái mà họ đang có. Sinh viên luôn tỏ ra là người giàu ý tưởng. Sinh viên là thanh niên 

nên họ mang những đặc tính của thanh niên. “Đặc trưng nổi bật nhất của thanh niên 

là muốn tạo ra cái mới, cái riêng của mình, thể hiện sức mạnh và khả năng của bản 

thân. Họ ít thỏa mãn với những gì đã biết, muốn đo sâu suy nghĩ để nắm vấn đề sâu 

rộng hơn” [126, tr.1634]. 
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Về năng lực giao tiếp: đây không chỉ là nhu cầu mà còn là một trong những 

năng lực quan trọng của sinh viên hiện nay và họ đang thể hiện tốt năng lực giao tiếp 

của mình. Họ chủ động, nhạy bén trong việc giao lưu, học hỏi từ những đối tượng 

khác nhau quanh mình. Thông qua giao tiếp mà họ học tập, tiếp thu những tri thức, 

kinh nghiệm, văn hóa từ các nguồn các nhau để hoàn thiện bản thân. Từ đó mà năng 

lực hợp tác của sinh viên được hình thành và phát triển ngày càng tốt hơn. 

Bên cạnh những sinh viên phát triển và sử dụng hiệu quả những năng lực này 

thì vẫn còn một bộ phận sinh viên còn thụ động, lười học, lười nghiên cứu khoa học, 

thiếu sáng tạo, nhút nhát trong giao tiếp và thiếu nhạy bén trong việc tiếp cận và sử 

dụng công nghệ thông tin. 

* Về nhu cầu của sinh viên Hà Nội 

Đang ở lứa tuổi sung sức nhất của đời người nên sinh viên có rất nhiều nhu 

cầu. Sinh viên có nhu cầu học tập, tự khẳng định bản thân, tham gia các hoạt động xã 

hội, hoạt động tình nguyện, được thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội, nhu 

cầu về dân chủ, công bằng và an ninh xã hội. Sinh viên có nhu cầu giải trí, du lịch, giao 

tiếp, nhu cầu về tình yêu, tình dục, tình bạn, thể dục thể thao, hưởng thụ các tác phẩm 

nghệ thuật…Thông qua nhiều hoạt động , sinh viên có điều tiện để đáp ứng nhu cầu cá 

nhân, đồng thời học tập, tiếp thu những tri thức, kinh nghiệm, văn hóa từ các nguồn các 

nhau để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, do đặc điểm nhạy cảm, ham thích những điều 

mới lạ kết hợp với sự bồng bột, thiếu kinh nghiệm của thanh niên nên sinh viên dễ dàng 

tiếp nhận cả những nét văn hoá không phù hợp với chuẩn mực xã hội, với truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc và không có lợi cho bản thân họ. 

“Tuổi sinh viên là thời kỳ phát phát triển tích cực nhất của những loại tình cảm 

cao cấp: tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ, tình yêu nam nữ” 

[101, tr.51]. Trong tình cảm thẩm mỹ, sinh viên yêu thích cái gì thì họ có thể giải 

thích, phân tích có cơ sở, có thể xây dựng cho mình một “triết lý” về cái đẹp khá ổn 

định [101, tr.52]. Vì vậy, sở thích của sinh viên có thể là ngẫu hứng, nhưng có thể đã 

có triết lý của một người trưởng thành trẻ tuổi. Các nhu cầu của sinh viên sẽ trên cơ 

sở sở thích của họ. 

Sinh viên có nhu cầu chia sẻ về mặt tình cảm, gắn gó với người khác giới. 

Tình yêu nam nữ là một nhu cầu tất yếu và được sinh viên rất quan tâm, có chi phối 
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không nhỏ đến đời sống của sinh viên. Tình yêu của sinh viên có thể giúp sinh viên 

vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chia sẻ và cùng phấn đấu cho 

những mục tiêu tốt đẹp. Nhưng tình yêu của sinh viên tạo ra nhiều mâu thuẫn trong 

đời sống sinh viên: thời gian học tập - làm việc - yêu đương, ứng xử với nhau, chi 

phí, giải quyết các nhu cầu sinh lý - điều kiện của sinh viên…Vì vậy, quan niệm và 

cách ứng xử của sinh viên sẽ chi phối tình yêu của họ.    

Trong 5 loại nhu cầu được xếp theo bậc thang từ thấp đến cao của Abraham 

Maslow (nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng, 

nhu cầu tự thể hiện) thì nhu cầu tự thể hiện mình được sinh viên bộc lộ rõ hơn thanh 

niên cùng lứa tuổi mà không phải sinh viên. Bởi sinh viên có khả năng tự đánh giá, tự 

ý thức và tự giáo dục. Họ nhận thức được bản thân, đánh giá bản thân từ hình thức 

đến phẩm chất bên trong (danh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ…). Do đó, sinh viên ý thức 

cái tôi rõ ràng, họ có thể thiết lập được một cuộc sống tự lập. 

Như vậy, nhu cầu của sinh viên rất đa dạng và phong phú. Khi nhu cầu được 

đáp ứng và chủ thể có ý thức trong việc lựa chọn thụ hưởng hợp lý sẽ trở thành động 

lực thúc đẩy con người hành động tích cực và chuẩn mực. Hoặc ngược lại nếu nhu 

cầu thụ hưởng thiếu sự lựa chọn và quá mức cần thiết đôi khi sẽ ảnh hưởng tiêu cực 

đến quá trình định hình đạo đức, lối sống của chính họ.  

Tóm lại, sinh viên Hà Nội đến từ nhiều vùng miền khác nhau, từ nhiều tầng 

lớp trong xã hội, học nhiều ngành khác nhau. Họ đem đến Hà Nội nhiều văn hóa địa 

phương, hội tụ tại Hà Nội và có khả năng tiếp nhận văn hóa mới một cách nhanh 

chóng. Họ trong độ tuổi “quá độ” từ trẻ con thành người lớn nên tâm lý chưa hoàn 

toàn ổn định vậy nên sinh viên Hà Nội mang đầy tính phức tạp của xã hội.  

Tiểu kết  

Nghiên cứu về VHPT, về giao lưu, tiếp biến văn hóa, về toàn cầu hóa văn hóa 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và là cơ sở quan trọng để NCS tham khảo kế 

thừa. Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên chủ yếu được đề cập tới trong các bài báo 

mang tính chất phản ánh thực trạng trên từng lĩnh vực như: âm nhạc, điện ảnh, thời 

trang, ẩm thực, lễ hội... Do đó, rất cần có một công trình nghiên cứu chuyên sâu cả 



 45 

trên phương diện lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội 

hiện nay. 

Văn hóa là khái niệm rộng và có nhiều cách quan niệm khác nhau, nhiều cách 

hiểu khác nhau. NCS lựa chọn khái niệm văn hóa có tính khái quát và dựa vào cơ cấu 

các thành tố và chức năng của văn hóa mà Hồ Chí Minh đã nêu ra (trong đó có các 

thành tố văn chương, nghệ thuật và ăn, mặc, ở, đi lại).  

Khái niệm “văn hóa phương Tây” cũng rất rộng, đề tài giới hạn nghiên cứu VHPT 

trên những đặc trưng cơ bản của văn hóa Tây Âu và văn hóa Mỹ, thông qua các thành tố 

điện ảnh, thời trang, ẩm thực và ảnh hưởng của chúng đến sinh viên Hà Nội làm đối tượng 

nghiên cứu. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh HNQT 

được tiếp cận từ những quan điểm lý thuyết về giao lưu, tiếp biến văn hóa. Giao lưu 

văn hóa là tất yếu, là nhu cầu tự thân của mỗi nền văn hóa. Trong bối cảnh HNQT, 

kinh tế, xã hội phát triển thì nhu cầu giao lưu văn hóa càng lớn. Nhờ có giao lưu văn 

hóa, mới có tiếp nhận, tiếp thu, ảnh hưởng văn hóa. 

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên là sự tiếp nhận văn hóa, được biểu hiện 

trong kết quả ảnh hưởng ở bề mặt và chiều sâu. Ảnh hưởng của VHPT biểu hiện ở 

cấp độ bề mặt qua tiếp nhận VHPT (cảm tính, vô thức, hứng thú) và hành vi (sử 

dụng, bắt chước, làm theo) của sinh viên. Ảnh hưởng của VHPT biểu hiện ở cấp độ 

chiều sâu qua nhận thức (đánh giá, lựa chọn, hữu thức) và hành động (vận dụng, biến 

đổi sáng tạo) của sinh viên. Qua đó, chúng ta có thể nhận diện sinh viên ảnh hưởng 

những giá trị VHPT và những ảnh hưởng tiêu cực từ VHPT. 

Đề tài quan tâm đến đặc điểm sinh viên Hà Nội, chú ý đến các yếu tố tâm sinh 

lý, năng lực, nhu cầu và những điều kiện khách quan của chủ thể tiếp nhận văn hóa là 

cơ sở để nghiên cứu ảnh hưởng của VHPT đến đối tượng cụ thể là sinh viên.  
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Chƣơng 2 

ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN VÀ PHƢƠNG THỨC ẢNH HƢỞNG  

CỦA VĂN HÓA PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIÊN HÀ NỘI  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

2.1. Đặc trƣng cơ bản và một số thành tố của văn hóa phƣơng Tây 

2.1.1. Đặc trưng cơ bản của văn hóa phương Tây 

VHPT đã trải qua quá trình phát triển, tích tụ, lan tỏa, khuyếch tán, đã làm cho 

nó hiện diện ở nhiều quốc gia hơn. VHPT hiện diện ở các quốc gia cách xa và khác 

biệt nhau cơ bản về địa lý, lịch sử. Tuy có sự biến đổi nhưng người ta đều tìm thấy 

những hằng số tương đối ổn định, những cái được lặp lại thông qua những sự vận 

động và biến đổi liên tục của VHPT. Chính những nhân tố ổn định và lặp lại đó tạo 

nên những nét đặc trưng riêng của VHPT. Vì vậy, những đặc trưng của VHPT là 

những cái được truyền bá, kế thừa, được học tập và tương tác với những nền văn hóa 

khác để tự đổi mới và phát triển. Những hiện tượng mang tính bề nổi của VHPT trên 

phạm vi toàn cầu chúng ta có thể bắt gặp như: sự thống trị của điện ảnh Hoa Kỳ và 

các nước phương Tây hiện đại, nhạc Pop - Rap - Jazz, nước uống coca-cola, đồ ăn 

nhanh McDonald, bánh pizza Italia, rượu whiskey Scotland, quần áo thời trang Italia 

hoặc Pháp, giày Adidas của Đức, giày Reebok của Anh và giày Fila của Italia… 

Người dân của bất cứ nước nào cũng có thể mặc quần bò Levis của Mỹ, mặc áo 

phông Gucci của Italia, đi giày Adidas của Đức, ăn nhà hàng Pháp, uống rượu 

Johnnie Walker của Scotland, xem truyền hình trực tiếp giải bóng đá ngoại hạng Anh 

hoặc xem biểu diễn nhạc rap…Vì vậy, cần phải khái quát hóa, trừu tượng hóa những 

hoạt động văn hóa mang tính phức hợp để chỉ ra những đặc trưng cơ bản của VHPT. 

Trong đề tài này, NCS xin trình bày một số đặc trưng của VHPT là: cá nhân 

luận; chủ nghĩa duy lý; đề cao tự do, dân chủ và bình đẳng. 

2.1.1.1. Cá nhân luận 

Cá nhân luận (lý thuyết, học thuyết về cá nhân) là đặc trưng nổi trội để phân 

biệt VHPT với các nền văn hóa ngoài phương Tây. “Cá nhân luận (Individualism) là 

một hệ thống tư duy và giá trị mà tâm điểm trong đó là quan niệm về giá trị của cá 

nhân” [58; 108].  Samuel Hungtington coi chủ nghĩa cá nhân là cái căn bản nhất để 

phân biệt văn minh phương Tây với các nền văn minh khác: Chủ nghĩa cá nhân vẫn là 
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một dấu ấn phân biệt phương Tây giữa các nền văn minh của thế kỷ XX”… [100; 

79]. Phương Tây coi con người là trung tâm của vũ trụ, trong khi đó, phương Đông 

theo triết lý nhân sinh tiểu vũ trụ, thiên - địa - nhân hợp nhất, nên coi con người là 

thành tố (hợp phần) của vũ trụ. Từ quan niệm đó dẫn đến quan niệm về cá nhân luận 

của phương Tây và nhân cách luận/ cộng đồng luận của phương Đông. So sánh 

VHPT với văn hóa phương Đông, tác giả Phan Ngọc cho rằng đặc trưng của VHPT là 

cá nhân luận, đặc trưng của VHPĐ là nhân cách luận. Cá nhân luận của VHPT được 

thể hiện cụ thể như sau: 

- Đề cao “cái tôi” 

Giá trị cá nhân trước hết là ý thức tự tôn về mình, về những giá trị mình có, 

cần phát huy nó và phấn đấu vì lợi ích cá nhân chính đáng. Trên cơ sở đó, lợi ích, nhu 

cầu của bản thân mỗi cá nhân về cả vật chất và tinh thần được người phương Tây chú 

ý coi trọng:  

Nội hàm của cá nhân luận - các quyền của cá nhân và trách nhiệm của nhà 

nước đối với cá nhân - trở thành một nội dung chủ yếu của nền dân chủ 

bền vững ở châu Âu. Xã hội châu Âu đi lên chính từ nỗ lực thực hiện 

quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người. Không ai bị buộc trở thành một 

cái bóng mờ nhạt, bị chìm lấp vào đám đông mà trái lại bất cứ ai cũng 

được quyền thể hiện bản thân, thể hiện cái tôi của mỗi người, để “tôi phải 

là chính tôi” [50, tr.112]. 

Cá nhân luận được các nhà nghiên cứu chỉ ra tính hai mặt của nó: một là giá trị 

cá nhân xuất phát từ châu Âu, hai là tính cực đoan trong cá nhân luận:  tuy “nó cố 

gắng hài hoà hoá quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước, giữa lịch sử và hiện tại”, nhưng 

“cá nhân luận Bắc Mỹ …nhấn mạnh hơn cả đến quyền tự do của cá nhân, mà thường 

khi đạt tới mức độ cực đoan” [50, tr.112]. 

- Đề cao tính tự lập 

Trong quan hệ gia đình, người Âu - Mỹ: “thường nuôi dạy con cái từ 

nhỏ theo tinh thần luôn có nguyện vọng, xu hướng và khả năng sống tự lập” [58; 

126]. Con cái được cha mẹ tôn trọng, cha mẹ không bắt con phải theo ý mình. Con 

cái có quyền bày tỏ ý kiến của mình, nếu khác biệt với cha mẹ thì được giải thích, 

thuyết phục. Tính độc lập này bắt nguồn từ việc coi trọng giá trị cá nhân của người 

phương Tây, tạo nên giá trị tự lập/ tự trị (autonomy).  
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Tính tự lập được đề cao trong VHPT, đặc biệt là văn hóa Mỹ. Theo D.I. 

Hitchcock - cựu Giám đốc phòng Đông Á - Thái Bình Dương, người Mỹ có 5 giá trị 

cá nhân (được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp): tự lực cánh sinh, thành đạt cá 

nhân, cần cù, thành công trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người [98; 3-13]. Theo ông, 

người châu Á cũng có giá trị tự lực cánh sinh nhưng không phải giá trị đầu bảng 

như người Mỹ. Tự lực cánh sinh hay tự lực của người phương Tây là giá trị nổi trội 

mà được giới trẻ Việt Nam hiện nay đang hướng đến. Lối sống của phương Tây là 

lấy cá thể là trung tâm. Trong khi đó, người phương Đông thiên về các mối quan hệ 

trong gia đình và tình cảm giữa cá nhân với cộng đồng. Người phương Tây cho 

rằng, dựa vào sự phấn đấu của mình để tự kiếm sống là thể hiện giá trị cá nhân, là 

điều đáng tự hào. “Người Mỹ không có hình ảnh về một xã hội như là một cơ cấu 

độc lập mà trong đó mỗi cá nhân phải ràng buộc mình vào những chuẩn tắc nhất 

định ở những thời điểm nhất định. Thay vào đó, tất cả mọi người Mỹ đều có quan 

niệm mỗi cá nhân cần phải cố gắng hết sức để tồn tại và thành đạt” [58; 147]. Người 

Mỹ đánh giá thước đo của con người thông qua sự thành đạt cá nhân. 

2.1.1.2. Chủ nghĩa duy lý  

- Đề cao tư duy khoa học, logic  

Từ thời Hy Lạp La Mã cổ đại đến nay, phương Tây đã sớm phát triển các 

ngành khoa học và đạt nhiều thành tựu rực rỡ: Triết học, Toán học, Y học, Vật 

lý…Theo đó, chủ nghĩa duy lý của người phương Tây là nền tảng nhân sinh quan 

của người phương Tây. Tư duy khoa học đã trở thành động lực thôi thúc người 

phương Tây sáng tạo và tạo dựng nền văn minh công nghiệp nhờ khẳng định tính 

hợp lý, tính có quy luật của thế giới (tự nhiên, xã hội), tính khả tri của thế giới và 

khả năng cải tạo thế giới của con người. Nhờ đó, khoa học kỹ thuật, công nghệ ở 

phương Tây phát triển và tích cực ứng dụng vào thực tiễn. Các quốc gia bị ảnh 

hưởng bởi các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ từ phương Tây không chỉ 

tiếp nhận những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà còn tiếp nhận hệ giá 

trị làm nền tảng cho những thành tựu của các cuộc cách mạng ấy. Về mặt văn hóa, 

lối tư duy duy lý của người phương Tây cũng có những điểm tích cực trong nhận 

thức cũng như hành vi ứng xử, thường phân minh rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen 

và không chấp nhận sự lẫn lộn giữa đen và trắng, tính thực tế trong nhận thức và 

hành động nên họ cần phải có những cơ sở chắc chắn và cơ sở đó chỉ có được nhờ 
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khoa học. Tuy nhiên, bản thân phương thức tư duy đó cũng bộc lộ yếu tố hạn chế, 

như tính máy móc, khả năng thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh bị hạn chế. 

Theo tác giả Phan Ngọc trong Sự tiếp xúc của văn hóa Việt Nam với Pháp cho 

rằng “tinh thần Pháp” là: óc phân tích, óc duy lý và óc phê phán. Phân tích là dựa vào 

những yếu tố khách quan, xây dựng cấu trúc thành cấu trúc đặc thù làm nền tảng 

khoa học. Duy lý là lấy lý luận làm nền tảng. Nó chỉ chấp nhận cái gì được lý trí xác 

nhận. Phê phán là không chấp nhận sự tuân thủ [86; 117]. Khi so sánh giá trị văn hóa 

Đông - Tây, tác giả Trần Ngọc Thêm cho rằng: giá trị văn hóa phương Tây thiên về 

chủ biệt, phân tích, trọng cá nhân; duy lý. Giá trị văn hóa Việt Nam là thiên về chủ 

toàn, bao quát, trọng làng xã, trọng tình, trọng quan hệ và thể diện. [115, tr.98].  

- Đề cao tính hiệu quả và thực tế 

Người phương Tây coi trọng hiệu quả và thực tế. Họ ứng xử trên tình hình 

thực tế, coi kết quả là thước đo của mọi việc. Đặc biệt, văn hóa Mỹ đề cao chủ nghĩa 

thực dụng, người Mỹ coi trọng sự thành đạt về vật chất và cần cù lao động. “Có thể lý 

do chính là, của cải vật chất từ trước đến nay được đông đảo xã hội coi như là một 

bằng chứng của vị trí xã hội ở Mỹ… Chất lượng và số lượng tài sản cá nhân trở thành 

một bằng chứng của sự thành công và địa vị xã hội đã được chấp nhận rộng rãi” [58, 

tr.150]. Tuy nhiên, phần lớn người Mỹ vẫn tin vào giá trị của sự cần cù làm việc. Một 

con người lý tưởng là một “con người lao động hết mình”. Một người thuộc thành 

phần xã hội đều làm việc hết mình, tức là “đi thẳng vào công việc”, không trì hoãn, 

làm việc có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ theo kiểu đáp ứng đúng các tiêu chuẩn 

cao về chất lượng [58, tr.152]. 

Từ quan điểm trọng thực dụng, người Mỹ đã hướng đến mục tiêu văn hóa 

phục vụ cho đại chúng. Từ đầu thế kỷ XX đến nay, người Mỹ phát triển mạnh mẽ văn 

hóa đại chúng trên nền tảng kinh tế thị trường. Trong văn hóa nghệ thuật, người Mỹ 

hướng đến đại chúng nên nhạc Mỹ, phim Mỹ phổ biến toàn cầu. Trong trang phục, 

người phương Tây hướng đến phục vụ mục đích sử dụng rõ ràng: chơi thể thao, ngủ, 

dạ hội, công sở…Ẩm thực ăn nhanh của phương Tây phổ biến toàn cầu. Các sản 

phẩm văn hóa của phương Tây đã đem lại lợi ích kếch sù cho người Mỹ. 

2.1.1.3. Đề cao tự do, dân chủ và bình đẳng 

- Về tự do: Người phương Tây cho rằng mỗi người là một cá nhân tự do và cần 

tôn trọng sự tự do của người khác. Tự do được biểu hiện trong tự do ngôn luận, tự do 
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hoạt động, tự do trong các mối quan hệ, đặc biệt là tự do trong tình yêu và hôn nhân. 

Trong công trình Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam 

trong quá trình toàn cầu hóa, tác giả cho rằng: Người châu Âu lãng mạn trong tình 

yêu, coi trọng tình yêu, tình dục. Ngày nay, người phương Tây có lối sống tự do, sòng 

phẳng, phóng khoáng trong tình yêu và hôn nhân. Họ không coi trinh tiết là vấn đề 

hàng đầu; tình dục trước hôn nhân, sinh con trước hôn nhân là bình thường. Tuy nhiên, 

do người châu Âu có mức sống cao, điều kiện kinh tế ổn định, nam nữ đều có khả năng 

sống tự lập nên họ thể hiện khát vọng sống tự do khiến cho cấu trúc gia đình truyền 

thống đổ vỡ về cơ bản, tình trạng không kết hôn và ly hôn bùng nổ [58, tr.122-126]. 

Tự do của người phương Tây là tự do trong khuôn khổ pháp luật. Người phương 

Tây gắn tự do cá nhân với tinh thần thượng tôn pháp luật. Tác giả Lương Văn Kế cũng 

chỉ ra tự do của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ: “Tự do cá nhân là việc các cá nhân được phép 

làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm” [58, tr.109]. Người phương Tây tôn trọng 

pháp luật, luôn coi trọng, bảo đảm quyền cá nhân. Họ tôn trọng những vấn đề riêng tư 

của người khác. Họ quý trọng thời gian, thường sắp đặt công việc theo kế hoạch, giải 

quyết công việc nhanh gọn. Biểu tượng rõ nhất của người phương Tây về việc coi trọng 

thời gian là những cái đồng hồ công cộng được phóng to, đặt ở trung tâm.  

Nhưng người Âu châu nói chung vẫn mang những nét khó lẫn trong 

phong thái làm việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày: luôn đòi hỏi 

sự đúng giờ, khá sòng phẳng; thận trọng trong giao tiếp, tránh đề cập 

đến các vấn đề liên quan đến chuyện riêng tư, dân tộc hay chính trị...; 

coi trọng chủ nghĩa cá nhân; luôn muốn mọi việc phải được sắp xếp 

theo kế hoạch… Chính những điều đó làm nên tâm tính của con người 

châu Âu [58, tr.122]. 

- Về dân chủ: Dân chủ là giá trị trung tâm của nhiều giá trị khác trong VHPT: 

“Có thể nói toàn bộ hệ giá trị phương Tây đều xoay quanh giá trị cốt lõi là giá trị dân 

chủ. Nói cách khác, dân chủ là kết quả của tiến trình phát triển và chứa đựng toàn bộ 

các giá trị bộ phận khác (công bằng, bình đẳng, pháp quyền, khoan dung, tự trị)” [58, 

tr.105]. Dân chủ là động lực của sáng tạo văn hóa và sự tiếp biến văn hóa của một 

nền văn hóa coi trọng tính cá nhân. Ngoài ra, dân chủ còn là yêu cầu, và là sản phẩm 

của chính nền văn hóa coi trọng những giá trị cá nhân. 



 51 

Có nhiều cách hiểu về dân chủ. Các tác giả cuốn sách Ảnh hưởng của văn 

hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa cho 

rằng: “Dân chủ chính là sự đối thoại, bao gồm phát ngôn, tranh luận, phản biện, 

thương lượng và cuối cùng là thoả hiệp để đạt được mục tiêu chung và lợi ích của 

các bên” [58, tr.108]. 

- Về bình đẳng: Các nước phương Tây phân biệt các cấp độ bình đẳng khác 

nhau. Bình đẳng cơ bản: gắn với nhân quyền, cho rằng con người sinh ra đã được bình 

đẳng đúng như Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp đã nêu. 

Ngoài ra còn có bình đẳng về hình thức, bình đẳng về cơ hội và bình đẳng về kết quả 

[61; 103]. Người phương Tây cho rằng mọi người đều bình đẳng và có quyền ngang 

nhau trong cuộc sống. Mọi người đều được đối xử công bằng, được tôn trọng. Bình 

đẳng được thể hiện rõ trong lối ứng xử của người phương Tây: tự tin, ít coi trọng 

cương vị xã hội mà coi trọng quyền công dân. Người phương Tây không ưa những câu 

hỏi biểu lộ sự ân cần quá mức về vấn đề riêng tư. Trong khi đó, “Người Việt bên ngoài 

đánh giá người khác theo chức vụ, của cải… những cái khác có sẵn, và về điểm này họ 

cũng như mọi tộc người. Nhưng đó chỉ là chuyện xã giao để ứng phó với đời. Trong 

thâm tâm, anh ta chỉ đánh giá người khác theo nhân cách mà thôi…” [88, tr.19]. 

Tuy nhiên, trong nền VHPT tồn tại những hạn chế và những hạn chế đó cũng 

được mang theo cùng với những giá trị văn hóa trên đến với các nền văn hóa ngoài 

phương Tây. Theo  Samuel Hungtington, đó chính là sự suy giảm của đạo đức: Sự gia 

tăng về thái độ chống đối xã hội, sự suy yếu nền tảng gia đình, ngày càng có ít người 

tham gia các tổ chức tình nguyện, sự yếu kém toàn diện của “đạo đức nghề nghiệp” 

và sự gia tăng về  sự sùng bái ham muốn cá nhân [100, tr.455]. 

Tác giả Phan Ngọc cho rằng “chính những ưu thế trước đây của phương Tây 

như tư tưởng thực dụng, kinh tế tiêu thụ, tư tưởng cá nhân luận về kinh tế, lấy lợi ích 

cá nhân làm thước đo mọi giá trị sẽ dẫn tới những tai họa có khả năng hủy diệt chính 

cái lâu đài văn hóa nó đã dựng lên, bất chấp bao thành tựu đã giúp nó làm bá chủ thế 

giới trong triết học, chính tri, khoa học, nghệ thuật” [88, tr.12-13]. 

Cần hiểu rằng những đặc trưng văn hóa đó được hình thành và phát triển trong 

điều kiện lịch sử, địa lý của các nước châu Âu và Mỹ. Những đặc trưng đó đang tồn tại 
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trong những nền kinh tế có công nghiệp hiện đại. Do đó, chủ  nhân của các nền văn hóa 

khác có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận những đặc trưng văn hóa trên. 

2.1.2. Khái quát về một số thành tố trong văn hóa phương Tây được nghiên 

cứu trong luận án 

Văn hóa là hệ thống được tạo thành bởi nhiều thành tố: tín ngưỡng và tôn giáo, 

phong tục tập quán, nghệ thuật tạo hình, lối sống, nhiếp ảnh, điện ảnh, kiến trúc, văn 

chương, các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin tín hiệu, ngôn ngữ, nghề thủ 

công, sân khấu tuồng chèo kịch, lễ hội, nghệ thuật âm thanh [134, tr.73]. 

Từ thế kỷ XIX, các nước phương Tây phát triển mạnh mẽ về kinh tế, quân sự, 

bành trướng mở rộng lãnh thổ và thị trường khắp thế giới. Theo đó, VHPT ảnh hưởng 

rộng lớn đến các quốc gia trên thế giới. Những thành tố văn hóa nào gắn với nền văn 

minh công nghiệp, lối sống công nghiệp thì thành tố văn hóa đó trở nên nổi trội, có 

khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ, có được thị hiếu và khả năng tiêu dùng thành tố đó ở 

mức độ cao. Điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây là những thành tố văn hóa ảnh 

hưởng rõ nét đến thế giới và Việt Nam. 

2.1.2.1. Điện ảnh 

Điện ảnh thế giới được khởi nguồn từ nền điện ảnh Pháp vào năm 1888.  Thế 

kỷ XX, Pháp là trung tâm văn hóa của châu Âu và điện ảnh Pháp cũng có vị thế 

tương ứng. Ngoài ra,  các nước có nền điện ảnh gặt hái nhiều thành công như Anh, Ý, 

Đức… Cũng đầu thế kỷ XX, điện ảnh Hoa Kỳ (Mỹ) sớm tiếp thu kỹ thuật điện ảnh 

châu Âu, tạo ra những bộ phim đặc sắc. Ngay từ đầu, điện ảnh phương Tây (Âu - Mỹ) 

đã tạo thành sức mạnh văn hóa lớn khi điện ảnh hóa các tác phẩm văn học nổi tiếng 

như: Cuốn theo chiều gió, Đồi gió hú, Chiến tranh và hòa bình, Romeo và 

Juliet…Điện ảnh phương Tây thể hiện sự cầu kỳ từ nội dung đến hình thức, cẩn thận 

từ kịch bản cho đến góc máy. Tùy từng thể loại phim, chủ đề phim, phim phương Tây 

truyền tải những nội dung thông điệp và giá trị khác nhau.  

Hiện nay, phim Mỹ chiếm thị phần chủ yếu trên thế giới, được chiếu trên 100 

quốc gia. Tại châu Âu, phim Mỹ “chiếm trung bình khoảng 80%” [80, tr.50]. “Vào 

thập niên 1950, hơn một nửa phim ảnh mà người châu Âu xem ở các rạp là đến từ 

Hoa Kỳ. Vậy nên đến năm 1990 tỉ lệ đó đã lên đến 80%” [80, tr.96]. Phim Âu - Mỹ 

được đầu tư công phu từ kịch bản, lời thoại, đạo diễn, diễn viên, kỹ xảo đến các cảnh 

quay… Trung tâm điện ảnh của Mỹ Hollywood là nơi tập trung các hãng phim và 

trường quay lớn nhất của Mỹ, cũng là nơi tụ họp các đạo điễn, ngôi sao điện ảnh lớn 
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của thế giới. Với thế mạnh truyền thông của mình, các nước phương Tây đã biết cách 

làm cho sản phẩm điện ảnh trở nên hấp dẫn, gây tò mò cho công chúng. Đầu tư của 

phương Tây cho điện ảnh được trả công xứng đáng bằng việc doanh thu của phim rất 

lớn. Điện ảnh phương Tây, đặc biệt là điện ảnh Mỹ trở thành ngành công nghiệp hấp 

dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Các giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới được các nước 

phương Tây tổ chức như giải Oscar (của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện 

ảnh Mỹ), giải Quả cầu vàng (của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood), giải 

thưởng Cành cọ vàng (do Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes, Pháp trao), giải 

thưởng Sư tử Vàng (của Liên hoan phim Venezia ở Ý)… Có thể nêu những đặc điểm 

chính của điện ảnh Âu - Mỹ như sau: 

- Điện ảnh phương Tây đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của giới trẻ 

Phim hành động thường có cốt truyện hấp dẫn, tốc độ cao, tiết tấu nhanh, cuốn 

hút, kỹ xảo thật và ngôn ngữ ngắn gọn xúc tích. Phim tâm lý mang đậm tính nhân văn, 

đề cao tình cảm gia đình , anh em baṇ  bè, đồng đôị, có nhiều chiều sâu . Tâm lý của 

nhân vật được biểu đạt tuần tự theo diễn biến từ thấp đến cao nên người xem được theo 

dõi, cảm nhận các cung bậc cảm xúc của các nhân vật như hiện thực cuộc sống.  

Phim hài, phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị… mang đến cho công chúng 

những nụ cười sảng khoái, đôi lúc xen giữa hài và bi. Loại phim này nhẹ nhàng, không 

mang nặng tính triết lý giúp người xem có những phút giây thư giãn, thỏa mãn nhu cầu 

giải trí. Một số phim nổi tiếng gần đây như: Trainwreck (2015), (Khi trái tim lên tiếng), 

The Nice Guys (2016) (Những chàng trai ngoan), Run Fatboy Run (2017) (Mất lực vì 

yêu),… Những phim về X - men, siêu anh hùng gần đây thu hút mạnh khán giả trẻ. Tuy 

nhiên, dù là viễn tưởng nhưng phim Mỹ cũng đầy hiện thực. Nhân vật trong phim dù là 

người hành tinh nhưng vẫn mang hình dáng con người, khát vọng sống của con người, đi 

tìm sức mạnh, cội nguồn của con người, tình yêu hòa bình, tình người, sự sám hối… 

Siêu thực chỉ là hình thức, còn bản chất vẫn là hiện thực. Viễn tưởng là hình thức mới để 

thu hút khán giả, để gây sốt, tạo sự chú ý, đặc biệt là kỹ xảo điện ảnh.  

Phim ca nhạc thu hút nhiều khán giả, đa số là khán giả trẻ tuổi. Kết hợp tất cả 

những phong cách âm nhạc đặc trưng nhất, các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như: 

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Bambi, Người đẹp và yêu quái… được các bạn nhỏ 

rất thích xem. Các bộ phim đề cao tình bạn, tình yêu, sự thủy chung nhân hậu, lòng 

tốt của con người như các phim: Enchanted (Chuyện thần tiên), High School Musical 

(Hội diễn âm nhạc), The Sound Of Music (Giai điệu hạnh phúc 
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- Nội dung trong phim  thường là những sự kiện rất gần gũi với đời sống con 

người trong xã hội thể hiện các giá trị cơ bản của VHPT và đề cao tính nhân văn 

Phim về đề tài gia đình được nhiều người đón xem. Danirl Hillard trong phim 

Mrs Doubtfire - Bảo mẫu giả danh ở độ tuổi trung niên, bị tước nuôi con, để được gần 

gũi chúng, anh phải đóng giả làm bà quản gia già nua để được chăm sóc con mình hàng 

ngày. Tình cha con, tình người được đề cao trong phim. The parent trap - Cha mẹ mắc 

bẫy, bộ phim ca ngợi tình cảm gia đình khi 2 đứa con đã cố gắng thực hiện một kế hoạch 

để hàn gắn lại tình cảm của bố mẹ. Phim Kramer vs. Kramer - Gà trống nuôi con, khi 

người mẹ bỏ đi là cú sốc và đầy rẫy những khó khăn trong cuộc sống của hai cha con 

Ted. Ted đã lấy tình yêu thương con là động lực để vượt qua mọi khó khăn… Chủ đề về 

gia đình trong phim Mỹ mang giá trị nhân văn cao cả mà mỗi bộ phim là một hoàn cảnh, 

một cuộc sống khác nhau nhưng đều hướng đến ca ngợi tình cảm gia đình. 

Đằng sau phim ảnh, phương Tây tạo nên thành công trong các sản phẩm văn hóa 

đại chúng khác. Một loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) tạo ra nhiều hiệu 

ứng đối với khán giả hâm mộ: có ngày truyền thống của Star Wars (4/5 hàng năm), đạt 

kỷ lục Guinness là “Thương hiệu thương mại thành công nhất” khi các sản phẩm ăn theo 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, dịch vụ, đồ chơi, tiểu thuyết, truyện tranh, 

phim hoạt hình, trò chơi điện tử… được công chúng ưa chuộng. Thời trang Âu - Mỹ 

thông qua điện ảnh đã đến được với khán giả ở khắp nơi trên thế giới. 

- Điện ảnh phương Tây khắc họa đậm nét tính cách, hoàn cảnh khác biệt của 

cá nhân hoặc đề cao hình tượng người anh hùng cá nhân 

Phim Mỹ rất thành công trong các thể loại phim hành động. Những hãng phim 

thực hiện nhiều nhất thể loại phim này như Hãng Marvel Studios, Warner Bros, 20th 

Century Fox, Universal Studios Hollywood, Sony Pictures Studios, Hình hình tượng 

cá nhân anh hùng còn được thể hiện qua những thám tử, thanh tra hoặc những con 

người tài giỏi. Hình tượng đó thường được thể hiện trong những cảnh trừng phạt báo 

thù, thanh toán lẫn nhau với những cái chết ngập trong máu như: Bố già, Con đường 

ma túy, Cú đấm thép… 

“Cái tôi” trong phim Âu - Mỹ được thể hiện đậm nét. Đó là khẳng định giá trị của 

bản thân mà các nhân vật trong phim thường phải trải qua nhiều thử thách để đi đến 

thành công. Đó là con người cần được sống thật với chính cảm xúc của mình: yêu ghét 

rõ ràng. Chủ đề về tình yêu trong phim Âu - Mỹ được nhiều khán giả trẻ đón xem. Nhân 

vật trong phim thể hiện yêu mãnh liệt, tình yêu có thể cảm hóa con người, tình yêu 
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không phân biệt tuổi, tình yêu có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại… Một loạt phim tình 

cảm như: Delicacy (2011), Paris-Manhattan (2012), Bistrô Romantique (2012) Man Up 

(2015)… Phim Like Crazy là câu chuyện tình của Jacob người Mỹ và Anna người Anh 

cùng học với nhau trên đất nước Mỹ. Tình yêu của họ phải trải qua nhiều thử thách khi 

cả hai tốt nghiệp: thử thách về sự trưởng thành, niềm tin và khoảng cách về địa lý.  

- Điện ảnh  phương Tây nhấn mạnh tính duy lý, sự tự do, dân chủ bình đẳng 

của con người 

Phim phán ánh xã hội với những trăn trở, suy tư, những kỳ vọng, đấu tranh 

sinh tồn, đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt…của con người như: Insomnia (Mất ngủ) 

(2002), Black Swan (Thiên nga đen) (2010), Gone girl (Cô gái mất tích (2014))…Các 

nhân vật chính trong phim là những người tự lập, tự do không bị ràng buộc, quả cảm, 

dám đấu tranh, dám hy sinh theo đuổi khát vọng sống. Loại phim này đem đến cho 

khán giả thông điệp: nguyên nhân dẫn đến thành công là sự nỗ lực của cá nhân. Dù ở 

hoàn cảnh nào, con người cũng cần vươn lên, khẳng định mình. Vai trò của con người 

được đề cao, không bị ràng buộc bất cứ mối quan hệ nào trong gia đình, xã hội. Vì vậy, 

con người trong phim là biểu tượng của tự do, thể hiện thẳng thắn trong lời nói và hành 

động. Có những nhân vật siêu phàm như người nhện (phim Bat man) có thể làm những 

việc mà người thường không làm được; có những hình tượng nhân vật là nhà khoa học 

phát minh ra những thành tựu mới có thể hủy diệt thế giới và cũng có thể cứu giúp 

loài người trước thảm họa hủy diệt…  

2.1.2.2.  Thời trang 

Thời trang là sản phẩm mặc, kiểu cách mặc đang thịnh hành, đáp ứng thị hiếu 

của con người. Khi thị hiếu thay đổi, thời trang cũng thay đổi theo. Vì vậy, thời trang 

có tính thời thượng, liên tục thay đổi theo thị hiếu. Sản phẩm của thời trang vừa đáp 

ứng nhu cầu vật chất, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người; vừa là nhu cầu 

của cá nhân, vừa là nhu cầu của xã hội. Đó là nhu cầu tối thiểu cần thiết, đồng thời là 

nhu cầu nâng cao của cuộc sống con người.  

Ngành thời trang ở phương Tây sớm được hình thành và phát triển. Sự phát triển 

của thời trang có tính chu kỳ. “Chu kỳ thời trang được thể chế hóa ở phương Tây và bắt 

đầu được các học giả sử dụng từ thời Burgundy vào thế kỷ 14 cho đến nay. Thời trang đã 

nhiều lần, thậm chí là luôn chạy theo những thay đổi, tái diễn trong bản chất của xã hội 

phương Tây” [154, tr.17]. Thời trang ở phương Tây hiện nay có nhiều thành tựu và trở 



 56 

thành lĩnh vực dẫn dắt thế giới là do tác động của kinh tế, khoa học, công nghệ và truyền 

thông. Khoa học và công nghệ tạo ra nhiều loại vật liệu nhân tạo từ chất liệu tự nhiên 

(đay, bông, lông, tơ, da…) phục vụ cho ngành công nghiệp thời trang. Công nghệ trợ 

giúp cho các nhà thiết kế và thậm chí cả người tiêu dùng thời trang lựa chọn những mẫu 

mã, màu sắc, kiểu dáng phù hợp nhất. Công nghệ trợ giúp quá trình sản xuất các sản 

phẩm thời trang được nhanh, nhiều, chính xác, tinh xảo, giảm bớt sức lao động thủ 

công…Vì vậy, công nghệ làm giảm giá thành sản phẩm nên người tiêu dùng có nhiều cơ 

hội để tiếp cận và sử dụng. Bên cạnh đó, nhờ các phương tiện truyền thông phát triển, 

thông qua các đại sứ thời trang như: ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, thể thao, người 

mẫu…thời trang phương Tây tạo nên ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới, làm cho sản 

phẩm thời trang mới ra đời được người tiêu dùng biết đến, lựa chọn sử dụng.  

Về sự phổ biến nhanh chóng của thời trang từ nơi này đến nơi khác, Fred Davis 

cho rằng: “Nhưng dù là với động cơ nào thúc đẩy đi nữa thì khi thành công, thời trang 

đã trở nên phổ biến rộng rãi bằng việc sử dụng  những phương tiện bằng hình tượng – 

tượng trưng để kết hợp và nhấn mạnh hay tôn vinh những mâu thuẫn và trạng thái nói 

trên. Tất nhiên, việc tôn vinh này không chỉ giúp chúng biểu hiện rõ hơn mà còn giúp 

định hình và mang lại những giá trị cho chúng” [154, tr.18]. Từ sức mạnh của ngành 

công nghiệp thời trang, sản phẩm thời trang của phương Tây trở thành sản phẩm quốc 

tế mà hiện nay cả thế giới sử dụng như: quần bò, áo phông, sơ - mi, váy, comple, cà 

vạt, giầy thể thao, giày da, mũ phớt, mũ nồi…Sản phẩm thời trang phương Tây trong 

bối cảnh toàn cầu hóa trở nên phổ biến nhanh đến mức người ta có thể nhanh chóng 

quên đi nguồn gốc của sản phẩm. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi Việt Nam mới 

tiếp xúc với văn hóa Pháp, việc phân biệt thời trang phương Tây và Việt Nam rất rõ 

ràng. Phan Châu Trinh đã có một cuộc canh tân đất nước, trong đó ông kêu gọi người 

Việt Nam mặc quần áo Tây, đi giày Tây, cắt tóc ngắn… 

Có thể nói, thực dân Pháp đã thành công trong việc Âu hóa trang phục 

người Việt, đặc biệt là ở thành thị. Hình ảnh các bà các chị trang phục quần 

hoặc váy và yếm đào, ngoài khoác áo cánh và áo tứ thân đã được thay thế 

bằng hình ảnh những người phụ nữ tân thời, mặc áo dài cải tiến theo kiểu 

váy đầm của phụ nữ Pháp. Trang phục của nam giới với áo dài đen và khăn 

xếp đã được thay thế bằng những bộ vest sang trọng và cầu kỳ [119, tr.143]. 
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Hiện nay, người Việt tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm mặc từ phương Tây một 

cách tự nhiên. Các sản phẩm mặc của người Việt phong phú về mẫu mã và phân biệt rõ 

mục đích sử dụng cho từng  sản phẩm. Khi các sản phẩm định hình tính cách cho người 

mặc và mặc định xã hội, người tiêu dùng sử dụng mà không coi là sản phẩm ngoại lai. 

Ranh giới Đông - Tây trong thời trang hiện nay đang mờ dần. “Bây giờ, dường như 

không còn phân biệt thời trang phương Đông, thời trang phương Tây mà phân biệt thị 

trường. Thị trường Âu - Mỹ khác với thị trường Việt Nam. Thậm chí trong một thị 

trường, nhà thiết kế sẽ quan tâm đến từng đối tượng tiêu dùng: già hay trẻ, nhiều tiền 

hay ít tiền, nhu cầu về thời trang như thế nào…Từ đó, quy định đến vật liệu, kiểu dáng, 

giá cả…để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng” (Họa sĩ, nhà thiết kế thời trang V. C. 

C.). Điều đó đồng thời khẳng định thời trang phương Tây đã được quốc tế hóa. Tuy 

nhiên, mốt đều xuất phát từ các trung tâm thời trang quốc tế ở Âu - Mỹ. Các sản phẩm 

thời trang nổi tiếng ở phương Tây đều có thương hiệu, có bản quyền. Sản phẩm mặc 

phương Tây mang những đặc trưng từ yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội và cũng như điện 

ảnh, thời trang phương Tây thể hiện những đặc trưng cơ bản của VHPT: 

- Thời trang phương Tây biểu hiện rõ tính cá nhân 

Thời trang phương Tây thường hướng đến vẻ đẹp hình thể, phù hợp với từng cá 

nhân. Từ thời Hy La cổ đại, vẻ đẹp hình thể của con người đã trở thành thước đo của 

muôn loài. Người ta tôn thờ con người, lấy con người làm trung tâm của vũ trụ, gắn giá 

trị thẩm mỹ với cái thiêng: người càng đẹp thì càng gần với thần thánh. văn hóa Hy 

Lạp, La Mã là văn hóa nhân thần: người + thần = nhân thần. Từ quan niệm thời cổ đại 

truyền lại đến trung cổ, qua phục hưng và đến nay, tạo nên phong cách cổ điển mang 

đậm dấu ấn Hy - La. Các sản phẩm mặc của người châu Âu cũng từ dòng chảy lịch sử 

đó, có sự nối tiếp qua các thời kỳ đến nay nên quan niệm, kiểu cách và thẩm mỹ đều có 

sự kế thừa của các nấc thang lịch sử. Quan tâm đến cái đẹp hình thể của con người nên 

mỗi bộ phận trên cơ thể con người là từng điểm nhấn trong thời trang Âu châu. Vì vậy 

mới có chiết eo, trễ cổ, bồng vai, hở chỗ này hay chỗ kia, bó sát, xòe rộng…Càng ý 

thức về tạo nên vẻ đẹp hình thể thì người ta càng trau chuốt cho quần áo ngày càng đẹp 

hơn. Người phương Tây luôn ý thức việc mặc cho mình nên đề cao việc làm đẹp của cá 

nhân. Không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp hình thể mà thời trang phương Tây còn chú 

trọng đến sự thoải mái cho người sử dụng. Do đó, chất liệu và vật liệu của sản phẩm 

thời trang được người phương Tây coi trọng. Người phương Tây coi trọng chất liệu từ 
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tự nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời thích nghi với cơ thể con người. Dấu ấn 

của cá nhân còn thể hiện trên trang phục tự mình chọn hay tự mình thiết kế. “Nếu 

không có tính cá nhân thì không có mốt” (Họa sĩ, nhà thiết kế thời trang V. C. C.). Vì 

vậy thời trang phương Tây rất phát triển. 

- Thời trang phương Tây thể hiện tính duy lý 

Đó là việc sử dụng các sản phẩm về mặc phải thể hiện rõ mục đích: mặc gì, ở đâu 

và mặc như thế nào. Sản phẩm thời trang phương Tây rất phong phú, được thiết kế cho 

mục đích sử dụng cụ thể: hội nghị, công sở, lễ hội, đi chơi, đi nhảy đầm, ngủ, mặc nhà… 

Trong  thời trang Âu - Mỹ phân biệt rõ việc mặc cho nam hay nữ, già hay trẻ, mặc vào 

mùa nào, mặc cho việc gì. Chẳng hạn như áo vest, khuy áo nam được cài từ bên trái, 

khuy áo nữ được cài từ bên phải (ưu tiên nữ thuận tay); mặc áo ghi - lê cài tất cả các 

khuy, trừ khuy cuối cùng. Mặc suit nam với áo một khuy phải thực hiện quy ước “đứng 

cài, ngồi mở”, với áo hai khuy phải thực hiện “trên cài, dưới mở”, với ba khuy phải thực 

hiện “giữa cài (có thể mở khi ngồi), dưới mở, trên có thể mở, có thể cài”…Có những thứ 

mặc cho mọi giới mọi mùa, mọi lứa tuổi, mọi nơi như quần bò, áo phông. Nhưng tất cả 

những thứ đó đều tỏ rõ mục đích sử dụng. “Các thiết kế thời trang của phương Tây được 

tạo trong không gian, thời gian phù hợp” (phỏng vấn họa sĩ, nhà thiết kế thời trang 

V.C.C). Bởi vậy, người phương Tây ý thức rất rõ về việc mặc như thế nào, ở đâu. Họ 

không mặc lẫn lộn trang phục ở nhà để đi ra đường, ra phố, đi siêu thị, đi đón con…Họ 

không mặc hai áo giống nhau mà chồng lên nhau. Họ không mặc áo lưới mà không kèm 

mặc thêm gì (dành để khoác ngoài khi mặc bikini đi biển) để đến bar… Việc mặc là có 

quy tắc được người phương Tây coi trọng và sử dụng phù hợp với hoàn cảnh. 

- Thời trang phương Tây luôn đổi mới và sáng tạo theo mùa, vụ 

Nguồn gốc về mốt. Tính cá nhân tạo nên mốt. 

Bốn kinh đô thời trang lớn: New York (Mỹ), Pari (Pháp), Milan (Ý), London 

(Anh) chính là  những trung tâm thời trang của thế giới. Bốn kinh đô thời trang đó có ảnh 

hưởng rất lớn đến xu hướng thời trang thế giới. Đó là nơi quy tụ nhiều nhà thiết kế thời 

trang, nhiều người mẫu nổi tiếng thế giới, nơi ra mắt những sản phẩm mới theo mùa và 

theo năm. Nhận xét về một trong những trung tâm thời trang thế giới, Họa sĩ, nhà thiết kế 

thời trang V. C. C. cho rằng: “dân Pari rất sành về thời trang, họ chấp nhận là các giới 

chấp nhận”. Do đó, Pari, hay nói rộng ra là Âu - Mỹ là trung tâm thời trang của thế giới, 

là nơi sáng tạo ra những sản phẩm mới và dẫn dắt thế giới. Những thay đổi về thị hiếu 



 59 

thời trang bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, sự thay đổi kiểu dáng thời trang theo mùa vụ 

thường xoay vòng theo chu kỳ. Mỗi lần tái xuất các kiểu mốt lại có sự thay đổi nhẹ cho 

phù hợp với gu thẩm mỹ của mỗi thời. 

Tóm lại, thời trang phương Tây hiện nay rất phổ biến trên thế giới. Những đặc 

trưng chính của thời trang phương Tây là thể hiện tính cá nhân, duy lý và luôn thay 

đổi theo mùa, vụ. 

2.1.2.3.  Ẩm thực 

Ẩm thực xét từ góc độ văn hóa gồm hai khía cạnh: vật chất và tinh thần. Văn 

hóa vật chất là các món ẩm thực và văn hóa tinh thần là cách ứng xử, giao tiếp trong 

ăn uống, nghệ thuật chế biến, ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh [62, tr.11]. Theo đó, văn 

hóa ẩm thực là các món ăn, đồ uống, dụng cụ ăn uống, cách thức ăn uống, ý nghĩa 

của việc sử dụng thức ăn của cộng đồng…Các yếu tố địa lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo 

tín ngưỡng, lối sống, kinh tế tác động đến văn hóa ẩm thực, tạo nên những đặc trưng 

ẩm thực của tộc người, vùng miền, quốc gia, khu vực. 

Văn hóa ẩm thực phương Tây là văn hóa ẩm thực châu Âu, từ châu Âu ảnh 

hưởng đến Mỹ. Các nước châu Âu có khí hậu hàn đới và ôn đới, nhiệt độ thấp nên những 

món ăn ở đây phải đáp ứng cung cấp nhiều năng lượng, có tính nóng và có nhiều đạm 

động vật. Châu Âu là nơi trồng các loại thực phẩm: lúa mạch, lúa mì, các loại hạt, các 

loại đậu, rau….Bột mì được người châu Âu sử dụng làm lương thực chính. Từ bột mì, 

người châu Âu làm ra rất nhiều loại bánh khác nhau trong các bữa ăn, trong các bữa tiệc. 

Người châu Âu mang huyết thống của dân du mục và hàng hải, họ sống bằng nghề đánh 

cá, săn thú, chăn nuôi gia súc là chính, hái rau trồng cây là phụ, ăn mặc đều lấy nguồn từ 

động vật nên các món ăn của họ nhiều thịt, chủ yếu là: bò, cừu, gà, ngỗng. Các loại hải 

sản: cá, tôm, cua, sò…luôn chiếm vị trí trang trọng trong các bữa tiệc. “Sữa bò tươi, bơ, 

kem tươi, pho - mát, sô - cô - la, dầu ô - liu là thành phần không thể thiếu trong chế biến 

các món ăn và làm bánh kẹo” [62, tr.297]. Từ đặc điểm đó dẫn đến các món ăn, phương 

pháp chế biến và cách nấu ăn khác so với phương Đông.  

Cách chế biến món ăn của người phương Tây phổ biến nhất là quay, nướng, 

rán, om, hầm, bỏ lò, hấp. Hương vị của các món ăn phương Tây hài hòa, không có sự 

kết hợp giữa các vị đối lập chua - cay, mặn - ngọt. Người phương Tây sử dụng vị 

ngọt từ xương thịt, rau củ chứ không sử dụng mì chính. Phương Tây coi trọng tính tự 

nhiên của thực phẩm: thực phẩm càng tươi sống càng tốt nên họ thích ăn sống xà 

lách, cà chua, rau trộn. Người phương Tây thường để cả miếng thịt to để chế biến, 
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nhằm giữ được độ tươi, vị nguyên của thực phẩm. Nước xốt rất được coi trọng trong 

các món ăn phương Tây, làm tăng thêm hương vị trong mỗi món ăn, đặc biệt là 

hương vị của thịt. Các món ăn phương Tây thường ở trạng thái khô, sệt, chỉ duy nhất 

món súp là ở trạng thái lỏng. Với đặc điểm món ăn khô, đặc, miếng to nên các món 

ăn phương Tây phù hợp với cách sử dụng dao, dĩa, thìa. 

Dụng cụ ăn uống đặc trưng của người phương Tây là dao, dĩa, thìa để ăn và ly 

để uống. Người phương Tây có hai cách trình bày món ăn: mang tất cả các món ra 

cùng lúc hoặc mang lần lượt từng món. Các món lạnh, nóng và mặn, ngọt được phục 

vụ riêng biệt và theo thứ tự: khai vị, món chính và tráng miệng. Trước đây, món ăn 

vừa ngọt vừa mặn khá phổ biến nhưng ngày nay các món ngọt chỉ dành làm món 

tráng miệng.  

Một số món ăn phổ biến của người phương Tây: bò bít tết, bò hầm khoai tây, 

bò sốt tiêu đen, bò nướng sốt thịt, bò viên chiên khoai tây, bò xông khói, gà rán 

(burger king, McDonald’s, KFC), thịt nướng Doner Kepab (Thổ Nhĩ Kỳ), spaghetti 

(mì Ý), pizza, xúc xích, súp, salad, pate, các loại bánh mì, bánh ngọt, humbergur, 

chocola, phô - mai…Châu Âu nổi tiếng với việc sản xuất các loại đồ uống có cồn, có 

ga như rượu, bia, nước ngọt, café…Rượu mạnh là loại rượu có nồng độ cao được 

chiết xuất từ nho, lúa mạch, lúa mì, ngô, khoai tây. Phương Tây có nhiều loại rượu 

mạnh như: Brandy, Whisky, Vodka, Cocktail…Khi nói đến rượu vang, người ta 

thường nhắc đến vang Pháp. “Bia có thể đã được biết đến ở châu Âu thời kỳ đồ đá 

mới khoảng 3000 năm TCN” [144]. Hiện nay, phương Tây có một nền công nghiệp 

bia rất phát triển với nhiều loại bia nổi tiếng: bia lambic của Bỉ; bia vàng, bia đen, bia 

trắng của Đức; bia stout, bia mild, bia pale của Anh; Chili Beer, Cream Ale của Mỹ… 

Café Ý nổi tiếng thế giới như: Espressco (café được pha với đường), Latte và 

Cappuccino (café pha với sữa tươi) và Macchiato (café pha với ít sữa). Một số nước 

ngọt có ga nổi tiếng thế giới bắt nguồn từ Mỹ như Coca, Pepsi. Hai loại giải khát này 

có mặt ở mọi nơi trên thế giới, từ bữa ăn đường phố đến những bữa tiệc lớn. 

Người phương Tây thường dùng đồ uống trong bữa ăn như: nước khoáng, 

nước hoa quả, rượu vang…Việc sử dụng đồ uống của người phương Tây rất tinh thế: 

theo các món ăn, theo thời điểm, sử dụng các loại ly khác nhau cho các loại đồ uống 

khác nhau. “Vang trắng thường được dọn cùng những món ăn tanh như cá, tôm, hàu, 

cua. Với những món thịt, thịt cừu, thịt be và pho - mát thì thường dùng với vang 

đỏ…Với những món mặn và béo người ta có thể uống rượu mạnh: whisky, vodka, 
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rhum. Rượu không bao giờ bày uống cùng với bia. Người Âu đặt ra nguyên tắc “5S” 

khi uống rượu vang: SEE (nhìn ngắm), SWIRL (lắc nhẹ), SMELL (mùi vị), SNAP 

(nếm), SAVOUR (nhấm nháp) [62].  

Người phương Tây thể hiện lý tính, khoa học trong cách đánh giá giá trị thức ăn 

của khoa học dinh dưỡng phương Tây theo số năng lượng (calo). Số lượng calo phải 

mà nó có khả năng cung cấp cho cơ thể và theo thành phần hoá học - chất đaṃ (protit), 

chất béo (lipit), chất ngoṭ (gluxit)... - mà nó chứa đựng chính là sản phẩm của truyền 

thống văn hoá thiên về điṇh lươṇg và tư duy p hân tích mổ xẻ  đối tươṇg. Trong tất cả 

các khâu: từ lựa chọn, bảo quản nguyên liệu đến món ăn được bày trên bàn, người 

phương Tây đều thể hiện tính khoa học. “Trong lựa chọn nguyên liệu, người phương 

Tây coi trọng đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, có giá trị dinh dưỡng và cân đối 

giá trị dinh dưỡng. Trong bảo quản nguyên liệu và thức ăn, họ đã sớm sử dụng công 

nghệ kỹ thuật để bảo quản, giám sát và sử dụng các biện pháp bảo quản phù hợp với 

từng loại nguyên liệu khác nhau. Trong sơ chế và chế biến, người phương Tây thực 

hiện nghiêm quy trình sơ chế và chế biến (không làm tắt, không bớt quy trình). Trong 

hình thành các món ăn, họ cân đối giá trị dinh dưỡng (protein, lipit, glucid, vitamin...),  

cân đối tỷ lệ các chất trong món ăn/khẩu phần ăn (tinh bột, chất béo, rau, thịt ...). Tiêu 

chuẩn về trạng thái món ăn phương Tây là không quá nóng, không quá lạnh, không quá 

cứng... giúp cho người sử dụng dễ ăn, dễ hấp thu và cân đối giá trị dinh dưỡng. Ẩm 

thực phương Tây sử dụng cách trang trí tự nhiên, hạn chế thao tác lâu,  hạn chế sử dụng 

tay trong trang trí và sử dụng chính món ăn để trang trí” (Đ.C.Ng., giảng viên Khoa 

Khách sạn Du lịch, Đại học Thương Mại). 

Trong phục vụ, ẩm thực phương Tây được phục vụ nhanh chóng, kịp thời, theo 

từng suất và theo thứ tự món ăn. Điều đó giúp người dùng được sử dụng món ăn theo 

sở thích,  theo nhu cầu và khẩu vị của từng người.  Sử dụng các dụng cụ riêng cho 

từng món ăn, từng người nhằm đảm bảo vệ sinh. 

Trong sử dụng món ăn, người sử dụng món ăn được thưởng thức theo thứ tự 

từng món:  khai vị, món chính, món tráng miệng; sử dụng vừa đủ số lượng món ăn, 

cân đối thành phần các chất (không ăn quá no,  không để quá đói,  không sử dụng quá 

cay, nóng, lạnh...) Người sử dụng không để thừa thức ăn, không lãng phí,  không sử 

dụng món ăn có dấu hiệu bị hỏng. Thậm chí, người sử dụng luôn tìm hiểu về món ăn 

trước khi dùng hoặc dùng thử trước.  
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Quy tắc trong ăn uống của người phương Tây cũng thể hiện lý tính: ăn gì, 

uống gì, khi nào đều được phân biệt rõ. Khi ăn, người phương Tây không phát ra 

tiếng động, ăn uống gọn gàng không để rơi vãi. Kèm theo đó là họ có một hệ quy tắc 

nghiêm ngặt và cầu kì trong việc dùng muỗng, dao, nĩa sao cho phù hợp. Ngoài 

những quy tắc căn bản như dao được cầm ở tay phải, nĩa được cầm ở tay trái, thức ăn 

bằng nước (súp, cháo...) được ăn bằng muỗng thì cũng có những quy định phức tạp 

khác cho việc dùng khăn ăn, dùng đồ uống... Ngay cả những bộ dao nĩa phải được sử 

dụng riêng cho từng món ăn khác nhau: bộ đồ ăn để ăn cá khác bộ đồ ăn thịt, không 

được dùng lẫn lộn vì hình dạng, chức năng sử dụng khác nhau. Ăn xà lách, ăn tráng 

miệng, dùng bơ hay dùng bánh ngọt có bộ dao nĩa riêng. Nếu dùng hải sản có vỏ cứng 

như tôm, cua, ốc... còn phải cần đến bộ kìm, thọc, móc... Ngay cả ly, đĩa, dĩa cũng phải 

thay đổi liên tục theo món, không dùng lại đĩa, dĩa của món trước cho món sau. Thức 

uống cũng phải hợp với đồ ăn như: vang đỏ dùng với thịt đỏ, vang trắng dùng với các đồ 

thịt trắng và hải sản, coca thường dùng khi ăn đồ rán… 

Không chỉ có qauy tắc trong sử dụng thức ăn, sử dụng dụng cụ mà người 

phương Tây còn có quy tắc trong ứng xử, giao tiếp khi ăn. Người phương Tây coi 

trọng vị trí ngồi của chủ nhà, của khách, ăn với không khí bình đẳng, thoải mái, tự 

nhiên. Trong khi nhai thức ăn, người ăn chú ý ngậm miệng, không gây ra tiếng động. 

Người phương Tây trò chuyện trong khi ăn nhưng tránh những câu chuyện dài lê thê, 

tránh các đề tài về chính trị, tôn giáo và tình ái [62, tr.302]. Ăn uống là dịp để làm 

quen, kết bạn nên bữa tiệc phương Tây có âm nhạc gắn với các điệu nhảy giao lưu 

tình cảm nam nữ. Phương Tây hiện đại là xã hội công nghiệp nên việc chế biến các 

món ăn không quá cầu kỳ, có nhiều món ăn nhanh (fast food) trong bữa phụ, bữa trưa 

- tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.  

Đặc trưng của người phương Tây là tôn trọng cá nhân trong ăn uống. Quan niệm 

về ăn uống của người phương Tây chi phối việc chế biến ẩm thực và phong cách ăn của 

họ. Triết lý của họ là đề cao tính tiện lợi và sáng tạo, không gò bó trong những nguyên 

tắc chuẩn mực riêng. Họ tôn trọng tự do cá nhân nên trong cách ăn của người phương 

Tây là ăn theo khẩu phần riêng, đồ dùng riêng, thức ăn riêng.  

Trong thế giới phương Tây, ẩm thực, cách ăn uống của từng quốc gia là khác 

nhau. Phong cách làm việc và điều kiện xã hội ảnh hưởng đến phong cách ẩm thực 

của người phương Tây. Người Pháp và người Ý ăn chậm, còn người Mỹ thì ăn nhanh. 

“Người Pháp có phong cách ẩm thực thanh lịch. Dường như không có khái niệm ăn 
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nhanh, dù có bận rộn hay gấp rút đến mấy họ cũng muốn ngồi vào bàn dùng bữa một 

cách lịch sự, hầu như rất hiếm khi họ mua vội món gì ăn dọc đường” [112, tr.246]. Là 

quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, với lợi thế là có nhiều di sản văn hóa của châu Âu 

nên Ý tập trung phát triển ngành du lịch. Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội ảnh 

hưởng lớn đến phong cách ẩm thực của người Ý.  Trong ăn uống “…bữa ăn người Ý 

rất chậm rãi, thong thả và bữa ăn thực sự là những thời khắc hưởng thụ khi họ lần 

lượt bưng ra từng món khai vị, một vài món chính với các loại mì, cơm, đến các món 

với cá, thịt, các món phụ với rau, salad và cuối cùng là món tráng miệng với hoa quả 

và bánh kem hay một tách cà phê” [112, tr.267]. Người Mỹ thì “ăn đơn giản, nhanh 

và nhiều lần” [112, tr.281]. 

Tóm lại, ẩm thực của phương Tây phong phú, có nhiều quy tắc trong ăn uống 

như: sử dụng thứ tự các món ăn, kết hợp giữa món ăn và đồ uống, sử dụng dụng cụ, 

giao tiếp, ứng xử… Người phương Tây coi trọng lý tính, khoa học, tôn trọng cá nhân 

trong ăn uống. Các món ăn nhanh ra đời trong xã hội công nghiệp phương Tây nhằm 

tiết kiệm thời gian, tiện ích được nhiều quốc gia ngoài phương Tây tiếp nhận. 

Điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây có nhiều tính hữu dụng, đáp ứng thị 

hiếu tiêu dùng của con người, ảnh hưởng lớn đến thế giới. Điện ảnh, thời trang, ẩm 

thực phương Tây mang những đặc trưng của VHPT: cá nhân luận, chủ nghĩa duy lý 

và đề cao tự do, dân chủ, bình đẳng. 

2.2. Phƣơng thức ảnh hƣởng của văn hóa phƣơng Tây đến sinh viên Hà Nội 

2.2.1. Khái lược về quá trình ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đối với 

Việt Nam 

Trước khi người Pháp xâm lược Việt Nam, các nhà truyền giáo, nhà buôn 

người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan… đã đến Việt Nam và người Việt 

được tiếp xúc với hàng hóa, ngôn ngữ, tôn giáo của phương Tây. Cuối thế kỷ XIX, 

người Pháp đến xâm lược và đặt ách đô hộ ở Việt Nam. Từ đó, văn hóa Việt Nam 

giao thoa, tiếp xúc, ảnh hưởng trực tiếp của văn hóa Pháp. Cuộc giao thoa văn hóa đó 

vừa mang tính cưỡng bức, vừa mang tính tự nguyện.  

Đầu thế kỷ XX, người Pháp đã đặt ách đô hộ lên khắp đất nước, văn hóa Pháp 

dần dần khẳng định những ưu thế của mình so với văn hóa phương Đông. Nhiều trí 

thức cũ như “ông nghè, ông cống cũng nằm co” trước trào lưu sử dụng tiếng Pháp. 

Phong trào Duy Tân, phong trào Đông Kinh nghĩa thục là hai phong trào yêu nước 
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theo huynh hướng dân chủ tư sản: vận động người dân học tiếng Pháp, tuyên truyền 

tư tưởng dân chủ, tự do, cắt tóc ngắn, mặc Âu phục, bỏ tục nhuộm răng đen, đả phá 

tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới… tạo nên một làn sóng hưởng ứng, đón nhận 

văn hóa “Tây” của người Việt [64, tr.123]. 

Nửa đầu thế kỷ XX, một số người Việt Nam sang Pháp, sang phương Tây, rồi 

sau đó truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng về Việt Nam. Tiêu biểu như: 

Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ái Quốc… Dần dần, 

phần ưu trội của VHPT ngày càng thể hiện rõ nét, làm thay đổi khá nhiều văn hóa 

phương Đông. Đặc biệt, tư tưởng, khuynh hướng dân chủ và khuynh hướng Mác xít 

trở thành xu hướng phát triển của xã hội. 

Giai đoạn 1930 -1945, báo chí, văn học nghệ thuật phát triển ảnh hưởng từ văn 

hóa Pháp rõ nét. Nổi bật là hoạt động của nhóm Tự lực văn đoàn, cổ vũ cho sáng tác 

theo khuynh hướng mới, cổ vũ nếp sống mới Âu hóa trong tình yêu và hôn nhân, bình 

quyền nam nữ, đề cao nhân quyền, ý thức về cá nhân, ăn mặc Âu hóa… Các tác giả 

Hoài Thanh, Hoài Chân cho rằng:  

Chúng ta ở nhà Tây, đội mũ Tây, mặc áo Tây. Chúng ta dùng đèn điện, đồng 

hồ, ôtô, xe lửa, xe đạp… còn gì nữa. Nói là sao cho xiết những điều thay đổi về 

vật chất phương Tây đã đưa tới giữa chúng ta... Một cái đinh cũng mang theo 

nó một chút quan niệm của phương Tây về nhân sinh, về vũ trụ, và có ngày ta 

sẽ thấy thay đổi cả quan niệm của phương Đông. Những đồ dùng kiểu mới ấy 

chính đã dẫn đường cho tư tưởng mới [106, tr.19-20].  

Sau cách mạng tháng Tám 1945, văn hóa Việt Nam tăng cường ảnh hưởng văn 

hóa của Liên Xô và Pháp. Hai xu hướng thể hiện rõ trong hai vùng chính quyền chiếm 

giữ của chính phủ Việt Nam và thực dân Pháp. Từ 1954 đến 1975, bên cạnh văn hóa 

kháng chiến, miền Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ văn hóa Mỹ. Ảnh hưởng văn hóa Mỹ 

trong giai đoạn này chủ yếu là lối sống. “Lối sống gấp, thụ hưởng, phá phách, cùng lối 

ứng xử chống đối lại chế độ hiện hữu đã xuất hiện phổ biến ở miền Nam nhất là trong 

các thành thị lớn. Tiếp biến văn hóa miền Nam từ nhiều nguồn (cổ, kim, Pháp, Mỹ, trung 

Hoa cổ điển, bưng biền, miền Bắc…) có phần làm cho bức tranh văn hóa, văn học, tư 

tưởng trở nên hỗn tạp” [64, tr.135]. Tuy nhiên, một cái nhìn khác cho rằng văn hóa Mỹ 

ảnh hưởng đến miền Nam giai đoạn này cũng có nhiều giá trị tích cực, song bên cạnh sự 

năng động lại là sự phát triển khó kiểm soát.  
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Sau năm 1975 đến trước thời kỳ đổi mới đất nước, VHPT có phần trở nên trầm 

lắng ở Việt Nam. Thậm chí có những quan điểm cực đoan cho rằng văn hóa Mỹ là đồi 

trụy, tiêu cực. Tuy vậy, trong một bộ phận dân chúng, đặc biệt là ở miền Nam, văn hóa 

Mỹ vẫn duy trì được ảnh hưởng. Thời kỳ này chủ yếu Việt Nam có các quan hệ ngoại 

giao, kinh tế, văn hóa với các nước Đông Âu thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ. 

Từ năm 1986 đến nay, cùng với chính sách mở cửa và mở rộng quan hệ đối 

ngoại với các nước trên thế giới của Đảng CSVN, VHPT có điều kiện du nhập rộng 

rãi vào Việt Nam bằng nhiều con đường và nhiều cấp độ. Các hoạt động giao lưu 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao được mở rộng. Từ đó, càng thúc đẩy 

mạnh mẽ quá trình ảnh hưởng của VHPT đối với văn hóa Việt Nam. 

Do đời sống vật chất của con người được cải thiện đáng kể, do ảnh hưởng của 

những tiếp xúc quốc tế nên đô thị Việt Nam có nhiều thay đổi. Người dân ở đô thị và 

giới trẻ hướng mạnh đến lối sống hiện đại của phương Tây: nhanh, gọn, tiện ích, ưa 

hưởng thụ, tiêu thụ. Lối sống đó biểu hiện trong cái ăn, cái mặc, trong sử dụng các 

phương tiện hiện đại. Thời trang được coi trọng với xu hướng đẹp hơn, lịch sự hơn, thoải 

mái hơn, tiện ích hơn, đa dạng hơn. Gắn với đó là các phương tiện nhà ở, giao thông, kỹ 

thuật… hiện đại tạo nên cuộc sống hiện đại của người dân đô thị. Những năm gần đây, ở 

Việt Nam truyền thông phát triển mạnh càng tạo điều kiện để khoa học, giáo dục, các sản 

phẩm văn hóa như sách báo, phim ảnh, băng đĩa của các nước phương Tây tràn vào Việt 

Nam. Những bộ phim kinh điển của thế giới có giá trị văn hóa và nghệ thuật xuất hiện 

thường xuyên ở các rạp, trên truyền hình và internet. Người Việt dễ dàng tiếp cận với các 

hình thức giải trí qua phương tiện truyền thông: liên hoan phim, thi hoa hậu, các bạn 

nhạc, dòng nhạc, thông tin làm đẹp, trang trí nhà cửa, nấu ăn… Chưa bao giờ người dân 

được tự do lựa chọn và có điều kiện hưởng thụ VH như hiện nay.  

Có thể thấy từ 1986 đến nay, VHPT ảnh hưởng đến Việt Nam với tốc độ 

nhanh, rộng, ảnh hưởng toàn diện trên các lĩnh vực. Trong Nghị quyết 5 khóa VIII, 

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: “mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa”. Sau 15 

năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đánh giá: “Quan hệ hợp 

tác quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng và phát huy thế mạnh… Các giá trị 

văn hóa truyền thống của dân tộc được đề cao, kế thừa, phát triển; đồng thời nhiều giá 

trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức mới từng bước được hình thành phù hợp với xu thế 

phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước” [29].  
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Tóm lại, quá trình chịu ảnh hưởng VHPT của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến 

cuối thế kỷ XX là ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ và hiện nay ảnh 

hưởng của văn hóa Âu - Mỹ trên cơ sở lựa chọn cái gì phù hợp thì tiếp nhận; đồng thời 

bản địa hóa các yếu tố ngoại lai cho tương thích với văn hóa dân tộc. Quá trình chịu ảnh 

hưởng VHPT của Việt Nam trải qua 3 bước: “lúc đầu phản ứng chống đối, tiếp đó là 

cộng sinh, cuối cùng là hòa nhập (các yếu tố ngoại sinh) và hội nhập (các yếu tố nội sinh) 

và theo một trật tự như sau: từ sao phỏng, rồi mô phỏng đến sáng tạo thành cái của mình 

(các yếu tố ngoại sinh; từ phân đoạn hóa ra các thành tố, kết hợp với cái hiện đại rồi tái 

cấu trúc theo hướng hiện đại hóa (các yếu tố nội sinh)” [26, tr.391]. 

2.2.2. Một số phương thức ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh 

viên Hà Nội hiện nay 

* Qua các phương tiện truyền thông 

- Internet 

Internet giúp cá nhân, nhóm, cộng đồng, quốc gia lưu trữ và trao đổi thông tin, 

làm cho thông tin vượt ra khỏi biên giới của các quốc gia, dân tộc. Với khả năng số 

hóa các sản phẩm và hoạt động văn hóa rồi phát tán trên mạng Internet việc truyền bá 

các sản phẩm VHPT đến mọi nơi trên thế giới diễn ra nhanh hơn và với chi phí rẻ hơn 

rất nhiều. Tại Việt Nam, internet xuất hiện bắt đầu từ cuối năm1997. Sự bùng nổ của 

internet tác động lớn đến đời sống văn hóa, xã hội của mọi chủ thể, đặc biệt là sinh 

viên. Internet truyền tải đến sinh viên mọi hình thể trong của VHPT như: ảnh, âm 

nhạc, thời trang, ẩm thực....  

Theo kết quả điều tra, số sinh viên thường xuyên truy cập internet chiếm 

86,1%. Kết quả điều tra của tác giả Nguyễn Quý Thanh năm 2011 (số sinh viên truy 

cập ở mức độ khá thường xuyên chiếm 56,7) [107]. Trong truy cập internet bằng 

ngoại ngữ, sinh viên xuất thân từ đô thị có tỷ lệ truy cập nhiều hơn (2.9/4.0 điểm) 

sinh viên xuất thân từ nông thôn miền núi, trung du, ven biển (2.6/4.0 điểm). NCS đo 

mức truy cập internet của sinh viên và cho 4 điểm là mức tối đa, 2 điểm là mức trung 

bình để biết mức độ truy cập internet của sinh viên. So sánh sinh viên các ngành học 

thì sinh viên ngành văn hóa nghệ thuật có mức độ truy cập internet bằng tiếng Việt 

cao nhất (3,91 /4 điểm), sinh viên ngành kinh tế có mức truy cập internet bằng tiếng 

Việt thấp nhất (3,71/4 điểm). Tuy sinh viên ngành Kinh tế truy cập thấp nhất bằng 

tiếng Việt nhưng họ truy cập internet bằng tiếng Anh với mức cao nhất (3.05/ 4 điểm) 

so với sinh viên các ngành khác.  
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  Phần lớn sinh viên tìm kiếm thông tin về loại hình và sự kiện văn hóa 

thông qua internet. Cũng bằng internet, sinh viên tổ chức và thực hiện các hoạt 

động giao thương các sản phẩm văn hóa và kết nối, mở rộng mạng lưới quan hệ xã 

hội, hình thành các cộng đồng xã hội trong sự đa dạng về đối tượng và đặc trưng 

xã hội. Nhờ internet, nhiều sinh viên từ các trường đại học đã lập ra các nhóm, câu 

lạc bộ sinh hoạt văn hóa, kết nối các thành viên, tham gia hoạt động của sự kiện 

văn hóa…  

Internet gần như đáp ứng được tất cả các nhu cầu về thông tin, giải trí của sinh 

viên... Báo chí, truyền hình đã được internet hóa; mọi thông tin cần biết đều có thể 

được tìm thấy qua internet. Nếu muốn giải trí,sinh viên có thể sử dụng internet để 

nghe nhạc, xem phim, chơi game đủ mọi thể loại. Một sinh viên bày tỏ: “Mọi thông 

tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội bọn em thường lấy từ mạng. Nhanh mà tiện. Bọn 

em giải trí cũng qua cái Iphone này ạ. Cho nên gần như 24/24, nó (điện thoại) luôn ở 

cạnh em” (Tr. Ng. H., nữ sinh ĐHVHHN).  

Chị N.T. Minh, 50 tuổi, sống tại Hà Nội, có con là sinh viên ĐH KTQD chia sẻ: 

“Trước đây, tivi là phương tiện giải trí, là kênh thông tin chủ yếu của gia đình chúng 

tôi. Hiện nay, con cái tôi ít xem tivi hơn. Lúc nào chúng cũng dán mắt vào điện thoại, 

ipad, máy tính. Chúng xem phim, thông tin trên mạng nhiều hơn trên tivi”. 

Tóm lại, mức độ truy cập internet của sinh viên cao, mật độ VHPT dày đặc 

trên internet, nội dung VHPT hấp dẫn đáp ứng những nhu cầu về giải trí, học tập và 

trong cuộc sống của sinh viên (phim ảnh, thời trang, ẩm thực, học ngoại ngữ...) nên 

sinh viên tiếp nhận VHPT chủ yếu quan internet.  

- Các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình 

Báo chí, phát thanh, truyền hình truyền đi thông tin vô cùng phong phú, đa 

chiều, thỏa mãn nhu cầu thông tin của độc giả. Qua đó, sinh viên được biết chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội của phương Tây. Thông tin của báo chí cho biết từ lịch sử 

đến hiện tại, từ toàn diện, hệ thống cho đến chi tiết cá nhân, sự việc... Phương Tây 

cũng là trung tâm văn hóa ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. VHPT, đặc biệt là Mỹ 

có ảnh hưởng lớn đến thế giới về mọi mặt. Nền VHPT chứa đựng nhiều tư tưởng có 

giá trị thời đại, nhiều phát kiến của các ngành khoa học, nhiều diễn viên nổi tiếng, ca 

sĩ nổi tiếng, tác phẩm điện ảnh nổi tiếng... do đó rất dễ nhận đươc sự đón nhận của 

mọi tầng lớp xã hội, nhất là sinh viên. 
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Bảng 2.1: Mức độ sinh viên sử dụng ti vi, báo, đài 

Nội dung hỏi 
Không bao 

giờ (%) 

Rất hiếm 

(%) 

Thỉnh 

thoảng (%) 

Thƣờng 

xuyên (%) 

Xem các kênh ti vi bằng tiếng Việt 1.6 8.2 28.7 61.5 

Xem các kênh ti vi bằng tiếng Anh, Pháp, Đức... 11.1 26.5 41.8 20.6 

 Đọc báo viết bằng tiếng Việt 4.4 12.0 27.7 55.9 

Đọc báo viết bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.. 27.0 34.5 27.0 11.5 

Nghe đài bằng tiếng Việt 11.8 17.6 33.8 36.8 

Nghe đài bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.. 33.6 30.5 25.8 10.1 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS. 

Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều sinh viên thường xuyên xem các kênh tivi, 

đọc báo, nghe đài bằng tiếng Việt chiếm tỷ lệ lớn, số sinh viên đọc báo, nghe đài, 

xem ti vi bằng tiếng Anh, Pháp, Đức còn ít. Theo kết quả phỏng vấn sâu, sinh viên 

đọc báo thường xuyên bằng tiếng Việt, nhưng chủ yếu là đọc báo online. 

Truyền hình hiện nay có nhiều kênh, trong đó có những kênh dành riêng cho 

phim, ca nhạc, thể thao, thời trang, thời sự... của Âu - Mỹ như: HBO, Discovery, 

Movies, Cinemax, CNN, Star Wold, MTV... Ngoài ra, trên các kênh khác có chiếu 

các chương trình về VHPT như: VTV1, VTV2, VTV3, VTV6, Today, ANTV...Đó là 

điều kiện thuận lợi giúp sinh viên dễ dàng tiếp xúc với VHPT qua truyền thông. 

 Sinh viên ít xem lần lượt các chương trình theo trình tự phát sóng của các 

kênh trên tivi mà thường lựa chọn xem chương trình cụ thể. Phần lớn sinh viên chủ 

động tìm kiếm chương trình trên mạng mà các đài đã phát. Số còn lại là gặp thì 

xem/nghe. Đối với việc nghe đài phát thanh thì số sinh viên nghe ít hơn các phương 

tiện truyền thông khác. 

Có sự khác nhau trong tiếp cận các phương tiện truyền thông giữa nam và nữ 

sinh viên. Nữ sinh tiếp cận internet, xem tivi, đọc báo bằng tiếng Việt chiếm số đông 

hơn nam sinh. Đây là cách tiếp cận truyền thống nên phù hợp với giới nữ. Hơn nữa, 

sinh viên nữ ít tham gia các hoạt động thể thao, giải trí khác hơn nam sinh viên nên 

họ có nhiều thời gian lướt mạng, xem tivi, đọc báo hơn nam giới. Vì vậy có sự khác 

nhau trong việc tiếp nhận VHPT của sinh viên. 

Tuy là sản phẩm của truyền hình, phát thanh nhưng phương tiện mà sinh viên 

thường hay lựa chọn để đón nhận thường qua internet. Sự bùng nổ của truyền thông 

làm tăng khả năng cập nhật những thông tin về văn hóa của phương Tây đến sinh 

viên, định hướng theo những giá trị văn hóa mới có tính chất toàn cầu. Một hiện 
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tượng, một trào lưu văn hóa đang diễn ra ở các nước phương Tây cũng dễ dàng và 

nhanh chóng được chấp nhận và thành trào lưu trong sinh viên nhờ internet và các 

phương tiện truyền thông hiện đại. 

* Qua giáo dục trong nhà trường - gia đình - xã hội 

- Nhà trường: Nhà trường là môi trường giao lưu văn hóa thường xuyên của 

sinh viên. Trong nhà trường, nhiều đoàn thể đã tổ chức cho sinh viên những hoạt 

động văn hóa, trong đó có VHPT như  những hội diễn văn nghệ, là trao đổi giao lưu 

văn hóa, truyền thông về văn hóa... Trung ương Hội Sinh viên phát động phong trào 

“sinh viên 5 tốt”, trong 5 tốt đó có tiêu chí sinh viên chủ động HNQT. Vì vậy, Hội 

sinh viên đã tích cực tổ chức cho sinh viên HNQT bằng cách tuyên truyền về thông 

tin đối ngoại, HNQT, tổ chức các câu lạc bộ hỗ trợ kỹ năng HNQT, tổ chức các cuộc 

thi Olympic tiếng Anh, thi tìm hiểu về các tổ chức quốc tế... Trong quá trình tổ chức 

các hoạt động hướng đến chủ động HNQT cho sinh viên, Hội đã đưa nội dung giao 

lưu văn hóa, hỗ trợ học ngoại ngữ là một trong những hoạt động có định hướng giúp 

sinh viên hiểu biết thêm về VHPT.  

Một số trường đại học ở Hà Nội, có các chương trình liên kết đào tạo đại học 

và sau đại học với các nước Tây Âu và Bắc Mỹ có học bổng cho sinh viên Việt Nam 

sang nước ngoài học như: đại học Quốc gia, đại học Hà Nội, đại học Ngoại ngữ, đại 

học Luật, Học viện Ngoại giao, Học viện ngoại thương... Sinh viên học giỏi, đặc biệt 

là ngoại ngữ tốt sẽ có cơ hội nhận học bổng đi học. Các trường đại học ở nước ngoài 

khi có chương trình liên kết với đại học ở Việt Nam, họ đã truyền thông về trường 

học, đất nước của họ đến sinh viên Việt Nam. Do có động lực về việc đi du học, sinh 

viên sẽ chủ động học ngoại ngữ, chủ động tìm hiểu các thông tin về đất nước mà họ 

muốn đến học, trong đó có tìm hiểu văn hóa. Ngoài ra, các trường đại học ở Hà Nội 

còn có chương trình liên kết với các cơ sở đào tạo ở các nước Âu - Mỹ là đưa sinh 

viên nước ngoài đến học và giao lưu với sinh viên Hà Nội. Các chương trình, các 

cuộc giao lưu văn hóa được tổ chức tại các trường đại học là cơ hội để sinh viên tìm 

hiểu, tiếp xúc, tiếp nhận VHPT. 

Một số giảng viên của các trường đại học ở Hà Nội có điều kiện học tập, làm 

việc, tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài hoặc ra nước ngoài học tập, giao lưu nên 

họ ảnh hưởng của VHPT. Những hiểu biết về VHPT của giảng viên Hà Nội được họ 

chia sẻ trên giảng đường và trong cuộc sống cho sinh viên. Không chỉ kiến thức mà 

phong cách ăn mặc, đi lại, ngôn ngữ của giảng viên cũng ảnh hưởng đến sinh viên.  
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- Gia đình: Hiện nay trong nhiều gia đình Việt Nam có người thân học tập và làm 

việc ở các nước phương Tây. Theo đó một bộ phận sinh viên được nhận được sự chia sẻ 

những quan điểm, thông tin và vật chất từ người thân ở nước ngoài giúp họ dễ tiếp nhận 

và gần gũi với VHPT. Bên cạnh đó, nhiều gia đình khá giả có thể tổ chức đi du lịch, 

thăm người thân ở các nước phương Tây, sinh viên được đi cùng gia đình. Du lịch ở các 

nước đó giúp cho việc tiếp nhận VHPT của sinh viên trực diện và toàn diện hơn.  

Qua các phương tiện nghe nhìn, điều kiện vật chất của gia đình, học sinh đã 

được tiếp xúc với VHPT như xem phim, mặc Âu phục, ăn các món ăn Tây. Khi là 

sinh viên, họ đã tiếp xúc, sử dụng các sản phẩm VHPT từ trước. Mức độ tiếp xúc, sử 

dụng các sản phẩm VHPT tùy vào điều kiện của mỗi cá nhân. Phần lớn sinh viên Hà 

Nội xuất thân từ nông thôn, miền núi, điều kiện kinh tế của gia đình không mấy khá 

giả, thậm chí nhiều hộ nghèo vẫn cố gắng cho con đi học. Trong 574 phiếu khảo sát 

thì có 189 sinh viên (chiếm 32.9 % sinh viên) xuất thân từ đô thị, còn lại là xuất thân 

từ miền núi, trung du, đồng bằng và ven biển. Về mức sống, có 26.8% gia đình sinh 

viên có mức sống giàu có và khá giả; 65.5 % gia đình sinh viên có mức sống trung 

bình; 7.6% gia đình sinh viên có mức sống dưới trung bình và nghèo. Vì vậy, trong 

các gia đình có mức sống từ mức trung bình trở xuống, khi sinh viên còn là học sinh, 

sống chung với gia đình thì họ không thường xuyên tiếp xúc với VHPT. Khi đến Hà 

Nội, sinh viên có điều kiện tiếp xúc với VHPT hơn khi ở với gia đình. 

 - Xã hội: Xã hội Hà Nội chịu tác động bởi nền kinh tế hiện đại. Người dân ở 

đây có điều kiện để sử dụng hàng hóa phương Tây, tiếp xúc với sản phẩm VHPT. 

Nhiều người có xu hướng đề cao sản phẩm của phương Tây, thích dùng hàng ngoại, 

hàng “xách tay”. Từ xu hướng và tâm lí chung của người Hà Nội, sinh viên không thể 

không ảnh hưởng. Việc giải trí của người Hà Nội hướng đến VHPT (mua sắm, ăn 

uống, xem phim, ca nhạc...) tác động đến lối sống và tâm lí của sinh viên. Dù có tiền 

hay không, dù có tiền nhiều hay ít, sinh viên cũng muốn hòa mình vào không khí đó 

để được vui chơi, để thưởng thức, hưởng thụ hay để kiếm thêm tiền.  

Hà Nội là nơi thu hút nhiều khách nước ngoài đến thăm, học tập, làm việc, du 

lịch, trong đó có nhiều khách từ phương Tây đến. Sinh viên HN và người dân ở đây 

rất dễ gặp khách từ phương Tây trên đường phố, ở bảo tàng và các trung tâm giải trí, 

các quán ăn, nhà hàng... Sinh viên học ngoại ngữ giỏi có cơ hội tìm kiếm việc làm ở 

những nơi có người nước ngoài làm việc. Họ có thể đi làm thuê cho người nước 

ngoài tại công ty hay giúp việc nhà cho họ... Đường phố, các trung tâm thương mại, 

dịch vụ, du lịch của Hà Nội thường xuyên có người nước ngoài. Sinh viên có thể đến 
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đó để gặp gỡ, giao tiếp nhằm tăng thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Qua quan sát 

thực tế, qua tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài, sinh viên có thêm hiểu biết, thêm 

học hỏi và có những ảnh hưởng nhất định. 

Bảng 2.2: Mức độ sinh viên tiếp cận với ngƣời nƣớc ngoài và sử dụng ngoại ngữ 

trong học tập, giao tiếp 

 

Nội dung hỏi 

Không bao 

giờ (%) 

Rất hiếm 

(%) 

Thỉnh 

thoảng (%) 

Thƣờng 

xuyên (%) 

Sống, học tập, làm việc cùng với 

người đến từ các nước Âu - Mỹ 
56.4 26.5 11.3 5.7 

Tới các nước Âu - Mỹ du lịch, học 

tập, làm việc 
70.6 14.5 8.9 6.1 

Có người thân, bạn bè học tập, sinh 

sống và làm việc ở các nước Âu - Mỹ 
42.3 22.8 21.4 13.4 

Nói chuyện trực tiếp với người  đến 

từ các nước Âu - Mỹ 
29.4 39.4 23.5 7.7 

Sử dụng tiếng Anh, Pháp, Đức... 

trong học tập, làm việc, giao tiếp 
16.8 22.6 41.2 19.4 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Theo kết quả trên, tỷ lệ sinh viên sống, học tập, làm việc cùng với người đến 

từ các nước Âu - Mỹ; sinh viên tới các nước Âu - Mỹ du lịch, học tập, làm việc; tiếp 

cận với người thân, bạn bè học tập, sinh sống và làm việc ở các nước Âu - Mỹ thường 

xuyên là tỷ lệ thấp. Tỷ lệ sinh viên sử dụng ngôn ngữ Âu - Mỹ trong học tập, làm 

việc giao tiếp; nói chuyện trực tiếp với người  đến từ các nước Âu - Mỹ cao hơn các 

hoạt động tiếp xúc, làm việc trực tiếp. Trong việc tiếp xúc, làm việc, giao tiếp với 

người nước ngoài, người thân ở nước ngoài, sinh viên khối ngành ngoại giao, ngoại 

ngữ và kinh tế là sinh viên có tỷ lệ cao trong các hoạt động học tập, xã hội được tiếp 

cận trực tiếp đến ngôn ngữ, văn hóa Âu - Mỹ.  

- Bạn bè: Bạn bè là người quan trọng trong cuộc sống của sinh viên. Có nhiều 

sinh viên xuất thân từ các thành phố hoặc sống từ nhỏ ở Hà Nội, họ đã ảnh hưởng 

mạnh VHPT từ trước. Có những sinh viên mới ở quê đến Hà Nội, họ đã nhanh chóng 

hòa nhập với sinh viên đã ở thủ đô. Sinh viên ảnh hưởng từ bạn bè trong lớp, trong 

trường, ngoài trường, từ thế hệ này đến thế hệ kia, lớp sau ảnh hưởng từ lớp trước. Họ 

còn ảnh hưởng từ những người bạn đi du học ở các nước phương Tây. Sinh viên là 

người dễ theo trào lưu. Trào lưu của sinh viên thường là sự lan truyền của bạn bè về 

mốt thời trang, bài hát yêu thích, dòng nhạc yêu thích, món ăn thức uống yêu thích, về 

cách nói, về việc tham gia các hoạt động... Khi là sinh viên, sống theo lối sống, nếp 

sống mới thì bạn bè là người tác động mạnh đến sinh viên.  
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* Qua các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

Truyền bá văn hóa thông qua các sản phẩm, thông qua kinh tế cho thấy nhanh 

và hiệu quả. Thị trường Hà Nội hiện nay ngoài những cơ sở chính thức bán đồ Tây 

còn có rất nhiều cá nhân buôn bán hàng “xách tay” của các nước châu Âu, Mỹ và các 

nước phát triển. Ngoài ngành thời trang và mỹ phẩm theo xu hướng phương Tây đang 

phát triển ở Việt Nam, các mặt hàng về ăn uống các món ăn có nguồn gốc phương 

Tây cũng rất phổ biến. Cửa hàng đồ Tây, đồ ăn nhanh, các nước uống từ rượu đến 

nước giải khát của phương Tây đều ngập tràn ở Hà Nội. Các mặt hàng này dễ mua, dễ 

sử dụng, đặc biệt nhiều ở đô thị, các trung tâm kinh tế.  

Đầu thế kỷ XX, khi Việt Nam đang chịu ách đô hộ của thực dân Pháp, các mặt 

hàng Pháp ở Việt Nam thường chỉ dành cho người Pháp và những người giàu có. 

Hiện nay, người tiêu dùng Hà Nội đã tự tìm cho mình loại sản phẩm của bất cứ nước 

nào, miễn là phù hợp với túi tiền và nhu cầu. Sản phẩm của các nước phương Tây 

được nhiều người ưa dùng do có nhiều tính ưu trội về chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã, 

tiện ích... Do đó, cách ăn, cách mặc, đi lại… của người Hà Nội hiện nay ảnh hưởng 

của phương Tây khá đậm nét. 

Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, nơi có cơ sở vật chất cho phát triển 

các loại hình văn hóa. Theo đó các thiết chế văn hóa của Hà Nội: rạp chiếu phim, khu 

vui chơi giải trí, nhà văn hóa, sân khấu, ca nhạc, vũ trường, câu lạc bộ và những tụ 

điểm văn hóa khác…là điều kiện tốt để người dân thủ đô và sinh viên tiếp cận với 

văn hóa, trong đó có VHPT.  

Có thể thấy mức độ tiếp cận VHPT qua internet, tivi, đài, báo, tiếp xúc với 

người nước ngoài qua biểu đồ sau: 

Biểu đồ 2.1: Mức độ tiếp cận của sinh viên đối với các hình thức tiếp nhận văn hóa 
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Các mức điểm cho thang đo này là: không bao giờ (1 điểm), rất hiếm (2 điểm), 

thỉnh thoảng (3 điểm), thường xuyên (4 điểm). Theo kết quả trên, sinh viên tiếp cận 

internet là nhiều nhất. Inetrnet cũng là con đường đưa VHPT đến sinh viên nhanh nhất. 

Tiểu kết  

Văn hóa phương Tây có những đặc trưng riêng mà đề tài chỉ đề cập ba đặc 

trưng tiêu biểu được biểu hiện rõ trong điện ảnh, thời trang, ẩm thực. Một là, VHPT 

đề cao tính cá nhân/cá nhân luận. Hai là, VHPT mang tính duy lý. Ba là, VHPT đề 

cao dân chủ, công bằng, tự do, bình đẳng; trong lối ứng xử, người phương Tây tự tin, 

bình đẳng, ít coi trọng cương vị xã hội. Các đặc trưng đó giúp phân biệt tính chất của 

nền VHPT với văn hóa ngoài phương Tây. Đó là cơ sở để tìm hiểu tầng sâu của 

VHPT, tránh nhầm lẫn tính “phương Tây” với tính hiện đại hóa, đồng thời còn là cơ 

sở để có cái nhìn tổng quan, tránh sa vào các biểu hiện cụ thể, tránh việc “nhìn thấy 

cây mà không thấy rừng” trong quá trình giải mã văn hóa. 

Điện ảnh phương Tây do các ngôi sao điện ảnh sắm vai, kỹ xảo điện ảnh hiện 

đại, được đầu tư lớn với nhiều hình thức thể hiện qua các loại phim khác nhau đem 

đến cho khán giả thế giới những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng đầy hứng thú. 

Điện ảnh Âu - Mỹ mang tính chất văn hóa đậm nét của phương Tây. Từ trung tâm 

Hollywood, các sản phẩm văn hóa kèm theo như thời trang, dịch vụ cũng được khán 

giả thế giới biết đến. 

Thời trang phương Tây đã rất phổ biến trên thế giới với Âu phục, giày dép, 

đồng hồ, trang sức, trang điểm… Thời trang phương Tây là thời trang của các nước 

công nghiệp phát triển, đem lại nhiều tiện ích và hiện đại cho người sử dụng. 

Ẩm thực phương Tây thể hiện tính duy lý, tôn trọng cá nhân, có những quy tắc 

trong chế biến, trong ăn uống, trong cách ứng xử. Phong cách ăn, cách ứng xử trong khi 

ăn của người phương Tây thể hiện sự lịch thiệp, sang trọng, tiện ích và tự do. 

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội được diễn ra thông qua nhiều con 

đường: internet, báo chí, nhà trường, gia đình, xã hội, qua các hoạt động kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao… Trong đó, internet là con đường VHPT đến 

với sinh viên phổ biến, nhanh và nhiều nhất. Điều đó phù hợp với tuổi trẻ gắn và 

thích công nghệ, phù hợp với thời đại.  
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Chƣơng 3 

NHẬN DIỆN ẢNH HƢỞNG CỦA VĂN HÓA PHƢƠNG TÂY 

ĐẾN SINH VIÊN HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

3.1. Ảnh hƣởng của văn hóa phƣơng Tây đến sinh viên Hà Nội biểu hiện ở 

cấp độ bề mặt 

3.1.1. Sự tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên Hà Nội  

VHPT ảnh hưởng đến Việt Nam có nhiều nội dung, qua nhiều con đường và 

phương thức ảnh hưởng của mỗi thành tố văn hóa là khác nhau. Khả năng ảnh hưởng 

còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần suất, cường độ của sự tiếp xúc, điều kiện kinh 

tế-xã hội của sự tiếp xúc văn hóa, đặc điểm dân số - xã hội của những chủ thể bị ảnh 

hưởng như thị hiếu, nhu cầu và đặc điểm tâm sinh lý. 

Đối với sinh viên đang học đại học ở Hà Nội, sự tiếp xúc với VHPT có thể 

diễn ra nhiều lần, nhưng khi nó tạo ra được sự yêu thích, hứng thú, VHPT đã bước đầu 

gây nên sự ảnh hưởng đối với họ. Trong nhiều thành tố của VHPT, điện ảnh, thời trang, 

ẩm thực là những thành tố tạo nên những tác động văn hóa mạnh nhất bởi chúng phù 

hợp với nhu cầu, đặc điểm tâm sinh lý và thị hiếu của sinh viên Hà Nội. 

* Sự tiếp nhận điện ảnh phương Tây của sinh viên 

Điện ảnh đem lại cho sinh viên những giây phút thoải mái, lý thú sau những 

giờ học căng thẳng. Điện ảnh còn giúp cho sinh viên nhận biết và hiểu cuộc sống 

muôn màu muôn vẻ. Không những thế, điện ảnh đã khơi dậy những gì tốt đẹp trong 

tâm hồn họ, hướng tới chân thiện mỹ, đến một cái đẹp hoàn thiện. Với sức mạnh của 

điện ảnh phương Tây hiện nay, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh 

phương Tây. Tại các rạp chiếu phim ở Hà Nội hiện nay, phim được phát hành chủ 

yếu là phim Mỹ và phần lớn khán giả là người trẻ (thanh niên, sinh viên).  

Biểu đồ 3.1: Mức độ sinh viên ƣu thích xem phim Âu - Mỹ 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của NCS 
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Từ kết quả khảo sát trên cho thấy, có rất nhiều sinh viên đã từng xem và có sự 

tiếp xúc với điện ảnh phương Tây. Điều đáng chú ý là trong nhóm sinh viên thích xem 

phim Âu - Mỹ, có những sinh viên rất “nghiện” phim, biết nhiều loại phim, phim nào 

mới ra cũng biết, phim nào nổi tiếng cũng tìm xem. “Em là tín đồ của nghệ thuật thứ 7. 

Phim nào em cũng xem: hành động, tâm lý, viễn tưởng, hài, ca nhạc… Cứ có phim mới 

là em xem. Mỗi loại có cái hay riêng.” (Ng. Ph. Ch., nữ, sinh viên ĐH KHXH & NV). 

Có những sinh viên chỉ cần nhắc đến tên đạo diễn và diễn viên cũng có thể biết được 

chất lượng phim. Cũng theo kết quả khảo sát, sinh viên xuất thân ở đô thị thích xem 

phim Âu - Mỹ hơn sinh viên xuất thân từ nông thôn đồng bằng. 

Sinh viên lựa chọn xem phim theo loại phim như: hành động, tâm lý, viễn 

tưởng, hoạt hình, ca nhạc…Nhóm sinh viên thích phim hành động  cho rằng phim 

hành động có tốc độ nhanh, giải quyết mọi việc mau lẹ, dứt khoát, hiệu quả phù hợp 

với nhịp sống hiện đại. Phim hành động chỉ thường chiếu một vài tập nên không 

mất quá nhiều thời gian để xem. Một nữ sinh chia sẻ: “Em hay xem phim hành 

động, vì phim được đầu tư, dàn dựng công phu và chân thực như phim Quá nhanh 

quá nguy hiểm.” (Ng. Kh. H., nữ, sinh viên ĐHVHHN). Một ý kiến khác: “Em thích 

xem phim tâm lý xã hội. Cảnh đẹp, người đẹp, lời thoại hay và đối xử với nhau rất 

có tình.” (Ng. Th. H., nữ sinh ĐHLHN). Tr. A. H., nữ sinh ĐHVHNTQĐ bày tỏ: 

“Em thích xem phim ca nhạc hơn vì nó vẫn có cốt truyện mà lại có nhiều ca khúc 

rất hay, rất hợp tình, hợp cảnh. Chúng em học nghệ thuật nên xem phim ca nhạc rất 

cần thiết”. Nhu cầu về phim của sinh viên rất đa dạng. Những nền điện ảnh nổi 

tiếng của phương Tây có nhiều thể loại để đáp ứng nhu cầu phong phú của khán giả. 

Tuy nhiên, có không ít sinh viên xem phim theo ngẫu hứng hoặc chọn lọc chất 

lượng phim mà không căn cứ vào thể loại. Trong những cuộc phỏng vấn sâu, chúng 

tôi hỏi sinh viên hay xem loại phim nào nhất, họ thường trả lời rằng các phim thị 

trường, bom tấn được sản xuất bởi nền điện ảnh Âu - Mỹ là họ muốn đón xem. 

Phim được nhiều sinh viên xem thường xuyên là những loại phim hành động, kinh 

dị, viễn tưởng. Sau đó là đến phim tâm lý xã hội - loại phim kén người xem hơn các 

loại phim hành động. Theo chị Tr. Th. Ph., nhân viên tại rạp Platium: “Rạp em 

chiếu phim Mỹ là chủ yếu, gần đây tăng cường chiếu phim Việt hơn trước. Thanh 

niên xem phim hành động và phim tâm lý xã hội là nhiều nhất. Khi nào có khuyến 

mại thì sinh viên đi xem đông và họ thường đi theo nhóm.” 
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* Sự tiếp nhận thời trang phương Tây của sinh viên 

Sinh viên tiếp nhận thời trang phương Tây qua internet, những người nổi tiếng, 

bạn bè và xã hội. Internet hiện nay trở thành một phương tiện hữu ích để con người tự 

khám phá kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại.  Các sản phẩm thời trang 

phương Tây trở nên gần gũi với sinh viên nhờ internet. Sinh viên dễ dàng tìm kiếm 

xu hướng thời trang mới nhất trên các trang online. Các trang wed hay mạng xã hội 

giới thiệu những sản phẩm thời trang, phản ánh xu hướng thời trang của thế giới với 

các khiếu thẩm mỹ khác nhau, gu thời trang khác nhau, đem đến những hiểu biết về 

thời trang cho sinh viên để họ có thêm ý thức về mặc và mặc đẹp.  

Xu hướng thời trang được phản chiếu qua hình ảnh của những ngôi sao điện ảnh, 

âm nhạc, người mẫu, người dẫn chương trình…Họ càng nổi tiếng thì sự ảnh hưởng của 

họ càng lớn đối với công chúng. Những ngôi sao điện ảnh của Hollywood, ca sĩ của nền 

âm nhạc Âu Mỹ, người mẫu, vận động viên của các nước Âu - Mỹ…là những người nổi 

tiếng và có ảnh hưởng toàn cầu. Họ là kênh truyền thông đầy uy lực cho thời trang. Họ 

được các nhà tạo mốt, các hãng thời trang tạo dựng hình ảnh, phong cách để dẫn dắt xu 

hướng thời trang. Các sản phẩm thời trang mới được những người nổi tiếng trong xã hội 

sử dụng đem lại nguồn cảm hứng, sự thuyết phục, sự lan truyền rộng rãi trong xã hội; 

thậm chí nâng cao giá trị của sản phẩm. Theo đó, sinh viên hướng theo trào lưu của các 

sản phẩm có thương hiệu lớn mà được nhiều người nổi tiếng đã sử dụng.  

Thực tiễn sống động xung quanh sinh viên tác động trực tiếp mạnh mẽ đến 

việc tiếp nhận thời trang của sinh viên. Từ hình ảnh trên internet, hình ảnh của các 

thần tượng, của những người nổi tiếng trong xã hội  đến những hình ảnh thực tế của 

những người xung quanh sinh viên về thời trang là một bước chuyển hóa từ nhận diện 

về cái đẹp có tính mẫu đến cái đẹp sống động hết sức linh hoạt trong cuộc sống. Hà 

Nội là môi trường xã hội hiện đại, sinh viên có thể ngắm nhìn trực tiếp những người 

không phải là mẫu, hết sức đời thường sử dụng những sản phẩm thời trang mới nhất. 

Thị trường Hà Nội là một chuỗi hệ thống cung cấp sản phẩm phong phú, đa dạng và 

mới nhất. Đó là điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp nhận mốt. 

Mốt (Mode) là kiểu cách mới của sản phẩm thời trang, là cách ứng xử với sản 

phẩm thời trang. Mốt mang tính thời thượng, luôn thay đổi nên không phải sinh viên 

nào cũng cập nhật thường xuyên. Mặt khác việc tiêu hóa chúng, ứng dụng mốt vào 

thực tế là câu chuyện liên quan đến thời gian, điều kiện cá nhân, điều kiện xã hội, ý 

niệm về giá trị...  
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 Sinh viên là những người trẻ, vì trẻ nên họ luôn tìm đến cái mới. Mới và mốt 

trong một chừng mực nhất định song hành với nhau. Người trẻ luôn tìm đến mốt để 

thử nghiệm và nhiệt tình đón nhận. Trong tiếp nhận mốt, sinh viên thể hiện cả hai 

khuynh hướng thuận và nghịch. Khuynh hướng thuận là họ tiếp nhận cái đẹp, giá trị, 

sự lịch lãm của những mẫu mốt. Khuynh hướng đối nghịch là khi sinh viên tiếp nhận 

những mẫu mốt mang tính lập dị. Họ a dua theo thời trang lập dị của một số người 

nổi tiếng muốn tạo scandand . Họ tiếp nhận nhận xu hướng dị lập như  thời trang 

puck, lady Gaga, quần bumster cạp trễ, nam mặc đồ nữ hay nữ mặc đồ nam…Đặc 

biệt, quần bumster cạp trễ và puck được sinh viên ưa thích và sử dụng. Puck là thời 

trang xuất phát từ những roker hầm hố ở Mỹ cùng với tính phóng đãng của dân hippie 

tạo ra trào lưu mặc phá cách như: Tóc mồng gà, áo khoác da đinh tán, mắt khói 

đậm…Nguyên nhân của việc sinh viên tiếp nhận theo khuynh hướng đối nghịch là do 

họ chưa đủ nhận thức để thấy cái hay cái đẹp, chưa đủ điều kiện kinh tế để sử dụng 

những sản phẩm thật và đồng bộ nên đa số sinh viên thường bắt chước hình thức bên 

ngoài hơn là cách ứng xử đối với sản phẩm thời trang. Hơn nữa, là những người trẻ, 

sinh viên thích sự phá bỏ những quy định bị ràng buộc, phá bỏ những cái cũ, mong 

muốn thay thế bằng cái mới nên thích những cái lập dị để khẳng định mình.Tuy 

nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến mốt, theo đuổi mốt, chỉ một bộ phận theo 

đuổi mốt và trong một thời gian ngắn. 

Sinh viên Hà Nội tiếp nhận thời trang phương Tây bằng nhiều con đường: trực 

tiếp từ những hãng thời trang phương Tây và gián tiếp qua những hãng thời trang của 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các thương hiệu thời trang Hàn Quốc, Trung 

Quốc và Nhật Bản ngày đã có những thay đổi đáng kể để tích hợp giữa những phong 

cách thời trang phương Tây với những đặc điểm sinh học và văn hóa của người 

phương Đông. Những nhãn hiệu thời trang châu Á mà người Việt Nam và sinh viên 

yêu thích sử dụng trên thực tế là những mẫu đã được tích hợp với phong cách và kiểu 

dáng của phương Tây. 

Thời trang phương Tây mang nhiều phong cách khác nhau, phù hợp với lối 

sống hiện đại, thể hiện tính cá nhân. Tùy vào sản phẩm thời trang sẽ đem đến phong 

cách thời trang khác nhau. Đó là phong cách trẻ trung, khỏe khoắn, năng động, táo 

bạo, phóng khoáng, khoe cơ thể; là vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng; là năng động, thoải 

mái, đơn giản; là cá tính, lập dị gây sốc...  
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Khi được hỏi về mức độ ưa thích thời trang phương Tây, có 26.4% sinh viên trả 

lời thích, 52.0 % sinh viên tỏ thái độ bình thường và 21.6% sinh viên trả lời không thích. 

Nhóm sinh viên tỏ thái độ thích thời trang phương Tây cũng tương ứng với số sinh viên 

mức sống khá giả trở lên (26,8%), xuất thân từ đô thị (32,9%). Cũng theo kết quả điều 

tra, sinh viên xuất thân từ đô thị thích phong cách thời trang phương Tây hơn sinh viên 

đến từ nông thôn. L. Ng. H. A., nữ sinh ĐHHN, là người mẫu ảnh, thường quảng cáo 

cho các hãng thời trang cho rằng: “thích phong cách thời trang Hàn Quốc đa phần là sinh 

viên ở quê lên, còn sinh viên gốc Hà Nội và các thành phố thì thích phong cách Âu - 

Mỹ”. Nhóm sinh viên tỏ thái độ bình thường với phong cách thời trang phương Tây thì 

cho rằng phong cách nào cũng có cái hay, cái đẹp, phong cách thời trang phương Tây 

đang được sử dụng phổ biến nên không còn mới lạ. Đa số sinh viên cho rằng họ không 

phân biệt phong cách Âu - Mỹ, Hàn hay Nhật mà họ lựa chọn theo từng loại trang phục. 

Nhóm sinh viên không thích phong cách thời trang phương Tây thì cho rằng phong cách 

thời trang phương Tây phóng khoáng, thoải mái, khêu gợi hoặc quá “dị” không phù hợp 

với bản thân. Nhà thiết kế thời trang V.C.C. cho rằng: “Thời trang cần phải có sự trải 

nghiệm, nghĩa là: cần phải mặc và cảm nhận về trang phục đó. Qua một quá trình thì mới 

lựa chọn cho mình một phong cách thời trang phù hợp”.  Những sinh viên quan tâm đến 

thời trang, có điều kiện để mua sắm hàng hiệu thì cho rằng phong cách thời trang Âu - 

Mỹ vẫn là đỉnh cao, phong cách thời trang Âu - Mỹ sang trọng, lịch lãm, sản phẩm thời 

trang chất lượng tốt nên phải có điều kiện kinh tế mới theo được.  

Tóm lại, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sinh viên được tiếp xúc với thời 

trang phương Tây bằng nhiều cách thức và với thái độ khác nhau, tùy vào điều kiện 

và khả năng của cá nhân. Sinh viên tiếp nhận những cái đẹp, cách ứng xử trong thời 

trang phương Tây, góp phần nâng cao nhận thức về thẩm mỹ và họ cũng tiếp nhận cả 

những mẫu mốt cá tính, gây sốc.  

* Sự tiếp nhận ẩm thực phương Tây của sinh viên 

Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa của các vùng miền trong cả nước và của nhiều quốc 

gia trên thế giới. Theo đó, văn hóa ẩm thực Hà Nội cũng vô cùng phong phú, trong đó có 

ẩm thực phương Tây. Hà Nội có chuỗi các khách sạn, nhà hàng, quầy bar, quán ăn phục 

vụ chuyên các món Tây. Hiện nay, nhiều hãng thức ăn nhanh của phương Tây đã có chỗ 

đứng khá tốt tại thị trường Hà Nội như: KFC, Burger King, Pizza Hut, Domino’s Pizza, 

Dairy Queen…Những hãng thức ăn nhanh ở phương Tây khi ảnh hưởng đến các nước 
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châu Á, trong đó có Việt Nam, chia thành rất nhiều phân nhánh nhỏ bao gồm các mô 

hình: burger, Panda Express, bánh Breadtalk, kem Baskin Robins, gà KFC, pizza 

Domino’s…Những cửa hàng ăn nhanh ở Việt nam có kiến trúc nội và ngoại thất giống 

với các cửa hàng ăn nhanh ở các nước phương Tây. Chính không gian nội ngoại thất của 

các cửa hàng ăn nhanh đã định hình cả phong cách ăn uống khi những người ăn tại các 

cửa hàng. Sự hiện diện và phát triển của hệ thống các dịch vụ ẩm thực phương Tây tại 

Hà Nội cho thấy sự dịch chuyển của lối sống, lối tiêu dùng mang tính hiện đại hơn, tiện 

lợi hơn, linh hoạt hơn. Các mô hình ăn uống truyền thống cũng nhanh chóng điều chỉnh 

theo: áp dụng công nghệ, cách chế biến, cách phục vụ và theo khuynh hướng tự chọn, tự 

trả. Các cửa hàng ăn nhanh, đặc biệt là các cửa hàng ăn nhỏ lẻ bán ở các trường học, 

cổng trường, đường phố bán nhiều các món ăn phương Tây như: xúc xích, bánh mỳ, 

bánh ngọt, hamburger, piza, pho mai, sữa, nước ngọt pepsi, coca, nước ép trái cây... 

Theo kết quả điều tra, có 35,2% sinh viên ưa thích các món ăn có nguồn gốc 

phương Tây, 50,5% ở mức độ bình thường và 14,3% ở mức độ không thích trên tổng 

mẫu điều tra. Những sinh viên ưa thích món ăn phương Tây cho rằng họ ưa thích từ 

khẩu vị của các món ăn đến phong cách phục vụ, cách ứng xử trong ăn uống của 

người phương Tây. Các ý kiến tập trung nhấn mạnh ưu điểm của ẩm thực phương 

Tây là: vị ngon, ngậy béo, mới lạ, đẹp mắt, sang trọng, tiện ích, phù hợp với lối sống 

hiện đại, các món ăn nhanh phù hợp với những buổi đi chơi, đi picnic, cách ăn phù 

hợp với những buổi giao lưu, gặp gỡ...Ng.M.H., nam sinh ĐHKTQD chia sẻ: “Thỉnh 

thoảng em được đi ăn đồ Tây ở nhà hàng cùng gia đình. Đồ ăn ở đó rất ngon, cách ăn 

rất cầu kỳ, phục vụ rất chuyên nghiệp”. Khi hỏi sinh viên về sự ưa thích ăn món, đồ 

uống Tây cụ thể, đa số sinh viên trả lời rằng họ chưa có điều kiện tiếp xúc những món 

ăn đắt tiền nhưng thường xuyên được ăn và thích các món ăn nhanh, đồ uống như: gà 

rán, pizza, bít tết, coca, pessi…thỉnh thoảng được uống rượu vang, rượu mạnh. Đối 

với nhóm sinh viên thích ăn đồ Tây thì họ cho rằng các món ăn Tây là sự kết hợp 

hoàn hảo giữa các vị. Khẩu vị của các món ăn đó thu hút giới trẻ hơn là những người 

trung niên, người già. Thói quen ăn uống của người Việt là ăn nhiều rau, đồ ăn có 

nước để chan, chấm. Đồ ăn Tây thường nhiều thịt, khô, hay chiên rán và sử dụng 

nước có ga nên người trung niên và người già khó tiếp nhận hơn.  

Sở thích về món ăn phụ thuộc vào thói quen từ nhỏ, vào môi trường tự nhiên. 

Theo truyền thống ăn của người Việt, thức ăn hàng ngày là dùng cơm, bún, phở, 
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cháo...Những thứ đó được làm từ nguyên liệu có sẵn trong nhà, trong vườn, ngoài 

ruộng đồng, trên nương. Tận dụng những thứ đó, trong điều kiện kinh tế còn khó 

khăn, việc thay thế chuyển đổi món ăn từ nơi khác là một quá trình. Cũng theo kết 

quả khảo sát của đề tài, số sinh viên đến từ nông thôn, miền núi, trung du có khoảng 

hơn 70%; nghề của bố là nông dân chiếm 48%, nghề của mẹ là nông dân chiếm 51%. 

Vì vậy, do điều kiện kinh tế, món ăn có nguồn gốc phương Tây không thể chiếm lĩnh 

chủ yếu tại Việt Nam và chiếm tỷ lệ cao trong bữa ăn hàng ngày của sinh viên Hà Nội 

trong thời điểm này.  

Sở thích về món ăn của sinh viên còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế cá nhân 

và vào nhóm bạn. Cá nhân sinh viên thường có mối liên hệ khá gắn bó với bạn bè nên 

ảnh hưởng từ bạn bè là một yếu tố quan trọng. Sinh viên nào thường chơi với nhóm 

bạn sành điệu thì họ có thể được đi đến tiệm ăn lớn, nhà hàng đẹp, quầy bar, sàn 

nhẩy, khách sạn, đi du lịch…để thưởng thức, thỏa mãn nhu cầu. Sinh viên nào thường 

chơi với bạn nghèo, có lối sống tiết kiệm thì họ không có nhiều tiếp xúc với đồ ăn, đồ 

uống Tây. Việc ăn, mặc phụ thuộc rất nhiều vào tài chính cá nhân. Những sinh viên 

tương đồng về hoàn cảnh, về kinh tế thường chơi với nhau theo nhóm nên lối sống 

của nhóm bạn tác động đến cá nhân sinh viên. Đi theo nhóm bạn nên sinh viên dù lựa 

chọn món ăn riêng thì ít nhiều cũng theo kiểu chung, phong cách chung của món Tây 

hay món ăn dân tộc. So sánh sinh viên theo khối ngành, sinh viên khối ngành Kinh tế 

và khối ngành chính trị, vũ trang thích ăn món ăn có nguồn gốc phương Tây hơn sinh 

viên các khối ngành khác. Sinh viên khối ngành khoa học kỹ thuật là ít thích nhất. 

Do ảnh hưởng của lối sống đô thị, do hạn chế về tài chính nên chủ yếu sinh 

viên được tiếp xúc với các món ăn nhanh là chủ yếu. Vì vậy, cách ăn có quy tắc, cách 

ứng xử trong bàn tiệc của những món ăn cầu kỳ, sang trọng thì nhiều sinh viên chưa 

được tiếp xúc. Các món ăn nhanh của phương Tây phù hợp với lối sống tự do, năng 

động của sinh viên, phù hợp với khả năng tài chính của sinh viên. Không chỉ khi 

người ta ăn món Tây mà khi ăn cơm, ăn quà bánh thì cách ăn theo tự chọn, tự trả, ăn 

theo xuất đang phổ biến ở Hà Nội. Do vậy, sinh viên cũng chủ yếu tiếp nhận những 

cách thức đơn giản, tiện ích, phù hợp với lối sống đô thị của ẩm thực phương Tây.  

3.1.2. Hành vi biểu hiện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên 

* Sinh viên bắt chước, làm theo các nhân vật trong phim  

Trong nền điện ảnh Âu - Mỹ, có nhiều phim được chiếu trên truyền hình hoặc các 

rạp chiếu phim có những nội dung, hình ảnh đẹp gần gũi với nhu cầu và đặc điểm tâm 
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sinh lý của giới trẻ.  Những bộ phim có tính giáo dục cao, thấm đượm VHPT giúp sinh 

viên tìm hiểu nét đẹp văn hóa trên thế giới trong đó cuộc sống xã hội, của giới trẻ các 

nước được sinh viên quan tâm, học hỏi và hướng tới lối sống đẹp, có thẩm mỹ. 

Theo kết quả khảo sát, có 64.8% sinh viên đồng ý và rất đồng ý mình có 

những hành vi, cử chỉ học theo các nhân vật trong phim phương Tây. Sinh viên bắt 

chước cách giao tiếp, cách xử trí công việc, biết và hưởng ứng các lễ hội, sử dụng các 

phương tiện hiện đại, học ngoại ngữ, muốn đi du học ở phương Tây, thích công bằng, 

công lý, đua xe, cá cược, chơi các trò chơi mạo hiểm, đến quán bar, sàn nhảy để giải 

trí, tổ chức tiệc đứng giống người phương Tây… 

Nhiều sinh hoạt, ứng xử văn hóa có nguồn gốc phương Tây đã trở nên quen thuộc 

trong đời sống sinh viên. Trước đây, người Việt chỉ cúng, giỗ, mừng thọ và quan tâm đến 

lịch âm. Hiện nay, sinh viên Hà Nội rất quan tâm đến ngày sinh (tính theo dương lịch). 

Họ tổ chức ngày sinh nhật theo cách của người phương Tây: cắt bánh gato, thổi nến, hát 

bài hát “happy birthday to you”. Cách tổ chức sinh nhật với lời chúc, tặng quà kiểu 

phương Tây đã trở nên quen thuộc đối với sinh viên Hà Nội. Sinh viên còn hưởng ứng, 

tham gia các lễ hội có nguồn gốc phương Tây như: ngày lễ Tình nhân, ngày Cá tháng 

Tư, ngày của Mẹ, ngày của Cha, ngày lễ hội hóa trang… Lễ hội phương Tây được hầu 

hết sinh viên biết đến nhưng mức độ tham gia của mỗi sinh viên khác nhau. Sự hưởng 

ứng của sinh viên trong các dịp lễ hội này còn là dịp để họ vui chơi theo cách của mình. 

Phần lớn, sinh viên tham gia lễ hội nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhu cầu giao lưu, kết 

nối bạn bè, muốn được trải nghiệm, có cơ hội thực hành ngoại ngữ, được tìm hiểu văn 

hóa, được hội nhập với bạn bè, với cộng đồng. Chẳng hạn như lễ Noel, sinh viên ra 

đường, đi chơi, đi ăn uống… lớn hơn rất nhiều so với những sinh viên đến nhà thờ làm 

lễ. Nhiều sinh viên đến với lễ hội chỉ để chụp ảnh, đăng facebook, chia sẻ cho bạn bè để 

cho bạn bè thấy khả năng và nhu cầu hội nhập với bạn bè và theo trào lưu. Trong mỗi dịp 

lễ đó, sinh viên thường chúc tụng nhau trên các trang mạng xã hội. Họ gửi những lời 

chúc, những điều ước cho nhau trên mạng xã hội vào mỗi dịp lễ hội. Những món quà mà 

họ tặng nhau cũng mang đặc trưng của người phương Tây: thiệp, hoa hồng, 

sochola...Trong các dịp lễ này, sinh viên thích ăn món ăn Tây hơn món ăn truyền thống. 

Sinh viên học các trường Ngoại ngữ, Ngoại giao, Ngoại thương, Kinh tế thường hay tổ 

chức các ngày lễ này trong khuôn khổ lớp, khoa, câu lạc bộ. 

Đa số sinh viên Hà Nội đều tỏ ra thích nhạc Âu - Mỹ, thường nghe nhạc Âu -

Mỹ. Họ khẳng định đi đến nơi công cộng nào có mở nhạc thì nhạc Âu - Mỹ chiếm 
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phần lớn; trong các buổi tiệc, liên hoan âm nhạc thì ca khúc Âu - Mỹ thường được 

chào đón nồng nhiệt. Khi hỏi sinh viên lựa chọn tác phẩm âm nhạc nào để nghe, có 

nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc trong phim Âu - Mỹ là âm nhạc được chắt lọc rất kỹ 

nên đó là một trong những nguồn lựa chọn thông minh của họ. 

Cùng với việc lựa chọn thưởng thức âm nhạc Âu - Mỹ, sinh viên tham gia một 

số chương trình Tạp chí âm nhạc trẻ, Câu lạc bộ nhạc Rock, Cộng đồng Hiphop… 

Các câu lạc bộ hoặc cộng đồng âm nhạc đó thường sinh hoạt hàng tháng: các thành 

viên luyện tập và biểu diễn những bài hát mới sáng tác hoặc những bài hát đang được 

giới trẻ yêu thích (Câu lạc bộ nhạc Rock của trường Đại học Xây dựng Hà nội, Cộng 

đồng nhạc Hiphop Ngón chân cái Hà Nội…). Các fans club còn là nơi sinh hoạt âm 

nhạc để các bạn sinh viên chia sẻ những sở thích âm nhạc, được giao lưu với ca sỹ mà 

mình yêu thích. Qua đó, sinh viên bắt chước trang phục, phong cách, ngôn ngữ của 

các thần tượng, ca sỹ.  

Sinh viên bắt chước cách giao tiếp của người phương Tây. Để thể hiện sự lịch 

thiệp và gây ấn tượng nhiều sinh viên dùng tiếng Việt nhưng theo cách nói lịch sự của 

người phương Tây. Học tập người phương Tây, sinh viên cũng ưa thích sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể. Đặc trưng của phương Tây là bắt tay, ôm hôn. Sinh viên hiện nay cũng sử 

dụng bắt tay trong các giao tiếp lịch sự với bạn bè, với các đối tác trong công việc khi 

họ đi làm thêm. Họ thể hiện ôm nhau, vỗ vai nhau khi động viên, cổ vũ và vui mừng. 

Nhưng họ không ôm hôn để thể hiện tình cảm khi gặp nhau, khi chia tay người thân, 

bạn bè như người phương Tây. 

Sinh viên sử dụng sản phẩm thời trang, học theo phong cách thời trang qua 

cách mặc của diễn viên điện ảnh, qua nhân vật trong phim. Ngôi sao điện ảnh trong 

phim Âu - Mỹ trở thành hình mẫu trong xu hướng lựa chọn thời trang của sinh viên. 

Các ngôi sao điện ảnh Âu - Mỹ thường có hình thể đẹp nên họ mặc đẹp, hơn nữa, họ 

còn tạo thành phong cách riêng cho mình nên thu hút sự chú ý của người hâm 

mộ. Bradley Cooper, Jared Leto, Ryan Gosling…là những nam diễn viên có ngoại 

hình hấp dẫn, tạo được phong cách thời trang riêng cho mình, được nhiều bạn trẻ hâm 

mộ. Không chỉ ảnh hưởng thời trang từ diễn viên mà hình thể đẹp của diễn viên cũng 

làm cho nhiều sinh viên có ao ước, khát khao được sở hữu một hình thể đẹp. Họ đi 

tập gym để mong mình có nhiều múi, cơ bắp đẹp như thần tượng. Jolie, Jennifer 
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Lawrence hay Johansson và nhiều nữ diễn viên trẻ, đẹp nổi tiếng khác và có phong 

cách thời trang ảnh hưởng mạnh đến người hâm mộ. Thậm chí, với thân hình mập 

mạp và không được cao nhưng nữ diễn viên người Mỹ 18 tuổi Ariel Winter có phong 

cách mặc sexy, quyến rũ, đầy tự tin khiến nhiều sinh viên hâm mộ phong cách của cô. 

Ariel Winter đã đem đến cho các bạn trẻ thông điệp: tự mình tỏa sang theo cách 

riêng, theo vẻ đẹp riêng của mình. Ảnh hưởng từ điện ảnh phương Tây, đặc biệt là từ 

điện ảnh Mỹ đến sinh viên trong việc họ sử dụng, cách sử dụng sản phẩm thời trang 

phương Tây của sinh viên. Sinh viên muốn được thể hiện giống vẻ bên ngoài: trang 

phục, đầu tóc, phong cách mặc của các ngôi sao điện ảnh Âu - Mỹ: “Em là “nạn 

nhân” của Điệp viên 007. Em mê vest và đồng hồ là từ phim này. Diễn viên của họ 

quá đỉnh nên họ mặc đồ rất đẹp” (H. A. M., nam sinh, HVNG). 

Bên cạnh những bắt chước, làm theo các nhân vật trong phim phương Tây để 

làm đẹp hơn, hiện đại hơn, lịch sự hơn… thì sinh viên cũng ảnh hưởng những yếu tố 

không lành mạnh từ điện ảnh phương Tây. 

Bảng 3.1: Ảnh hƣởng tiêu cực của điện ảnh phƣơng Tây đến sinh viên 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Đồng ý 

 

(%) 

Rất 

đồng ý 

(%) 

Kích động bạo lực, nảy sinh những hành vi xấu, những 

hình thức phạm tội mới, gây mất trật tự xã hội (trộm 

cắp, gây gổ, lừa đảo…) 

57.0 33.8 9.2 

Thích tụ tập đua xe hoặc cổ vũ đua xe 61.7 30.0 8.4 

Thích cá cược bóng đá và những cá cược khác 63.8 28.0 8.2 

Xa lánh cuộc sống thực, sống trong thế giới ảo, tạo tâm 

lý khép kín. 
59.9 322.4 8.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Xem nhiều phim hành động, cơ bắp từ điện ảnh phương Tây, sinh viên cũng bị 

ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực như: kích động bạo lực, thích cá cược, thích 

đua xe…Xem phim nhiều cũng làm ảnh hưởng đến thời gian học tập và làm việc của 

sinh viên, thậm chí họ có thể xa lánh cuộc sống thực, sống với thế giới ảo. Tuy nhiên, 

số sinh viên đồng ý và rất đồng ý với các tác động tiêu cực trên ít hơn số sinh viên 

không đồng ý. Có 47,8%  sinh viên đồng ý việc bắt chước những hành vi tình dục 

trong phim. Những hành vi như: chụp ảnh khoe thân, chat sex, tung phim sex lên 

mạng…trở thành hiện tượng bức xúc trong xã hội của sinh viên và giới trẻ. Những 
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hoạt động, hành vi trên tạo nên lối sống buông thả, không lành mạnh mà điện ảnh 

phương Tây là một trong những nhân tố tác động. 

Nhìn chung việc ảnh hưởng những trào lưu mới, cách ứng xử mới làm phong 

phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của sinh viên Hà Nội. VHPT kích thích sự 

năng động, sáng tạo của sinh viên, tạo cho họ phong cách hiện đại, năng động, tự tin. 

Đồng thời, sinh viên cũng bắt chước cái không hay từ điện ảnh phương Tây, muốn 

mình sống “Tây hóa”, phóng khoáng, thoải mái mà không màng đến hậu quả hiện tại 

và sau này. 

* Sinh viên sử dụng Âu phục  

Âu phục đã và đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và rất quen thuộc với 

sinh viên. Hầu hết, từ nhỏ sinh viên đã mặc trang phục có nguồn gốc châu Âu, trừ 

những người thuộc dân tộc thiểu số còn giữ trang phục truyền thống để sử dụng hàng 

ngày. Sinh viên thường sử dụng những sản phẩm Âu phục được sản xuất hàng loạt 

nên giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của sinh viên. Trong xu thế toàn cầu hóa, 

quần bò, áo phông trở thành trang phục toàn cầu. Một du học sinh tại Anh chia sẻ: 

“Em thấy sinh viên ở Anh mặc chẳng khác gì với sinh viên Việt Nam: chủ yếu là mặc 

jeans, áo phông, sơmi. Đến ngày lễ thì mặc comple, thắt cà vạt” (H. A. T., nam, sinh 

viên học tại Anh quốc). 

Sinh viên thích mặc những bộ quần áo trẻ trung, mốt, phá cách hơn so với các 

lứa tuổi khác. Phong cách mà họ hướng tới hiện nay tuy không ý thức rõ là Âu - Mỹ 

nhưng thích mặc để khoe cơ thể: quần sooc ngắn, tua rua, rách, bó, hở, trễ cổ sâu... Đặc 

biệt, trong các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, tiệc sinh nhật, đi ra phố, đến trung tâm 

thương mại… thì sinh viên thể hiện rõ sự phóng khoáng, cá tính trong mặc. Sinh viên 

là nhưng người tự do, không phải là công chức, viên chức nhà nước nên họ không ý 

thức phải “làm gương” cho người khác, họ có thể mặc phóng khoáng theo ý thích của 

mình. Hơn nữa, tại các trường đại học ở Hà Nội, hầu như không có quy định về việc 

mặc của sinh viên. Vì vậy, trên giảng đường, có những sinh viên thể hiện cá tính trong 

cách mặc của mình, thậm chí là mặc ngắn, hở để khoe cơ thể.  

Trong các dịp lễ long trọng, các bữa tiệc lịch sự hay vào dịp chụp ảnh kỷ yếu, 

nam sinh thường mặc comple tạo nên vẻ đẹp lịch lãm, hiện đại. Họ mặc theo xu 

hướng của xã hội, theo những hiểu biết từ điện ảnh phương Tây. Qua điện ảnh 

phương Tây, hiểu biết về thời trang của sinh viên được nâng lên: “Trong phim Mật vụ 
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Kingsman (The secret sevice), điệp viên Harry Hart lạnh lùng và rất có phong thái quý 

ông. Các nhân vật khác cũng tỏ ra lịch lãm mà ngoài nội dung phim, hội thoại của các 

nhân vật trong phim thì vẻ ngoài của họ làm em rất ưng bởi họ mặc vest rất đẹp. Câu nói 

em  về thời trang của sinh viên được nâng lên: “Trong phim Mật vụ Kingsman (The 

secret sevice), điệp viên Harry Hart lạnh lùng và rất có phong thái quý ông. Các nhân 

vật khác cũng tỏ ra lịch lãm mà ngoài nội dung phim, hộ 

Nhờ thời trang phương Tây, sinh viên có thể “nhập vai” rất phù hợp với nhiều 

hoàn cảnh. Họ có thể “biến” mình thành một người sang trọng, lịch lãm khi nam mặc 

comple, thắt cà vạt, nữ mặc đầm, váy dạ hội. Họ có thể trở nên năng động, cá tính khi 

nữ mặc áo crop - top kết hợp với quần jeans rách, nam mặc jeans, áo phông với giày 

thể thao…Trong các lễ hội phương Tây, sinh viên tham dự và hóa thân vào các lễ hội. 

Họ mặc các trang phục màu đen: áo choàng đen, váy đen, quần bó đen, vẽ mặt, đeo 

mặt nạ ma quỷ rùng rợn… trong lễ Halloween. Họ hòa mình vào lễ hội đầy hào hứng 

với các hoạt động trong lễ hội: trao kẹo cho các bạn nhỏ, đố vui, nói chuyện bằng 

tiếng Anh…Những “hóa trang”, “nhập thân” cho một hoàn cảnh mới được sinh viên 

rất hứng thú.   

Sinh viên từ các tỉnh đến Hà Nội học, cách mặc của họ trải qua mỗi năm mỗi 

khác, dần dần bắt kịp với xu hướng hiện đại của thời trang phương Tây. Sinh viên năm 

nhất, do chưa biết lựa chọn, do thẩm mỹ nên cách mặc của họ còn chưa hiện đại như sinh 

viên năm thứ 2 trở đi. Dần dần được bạn bè góp ý và họ bắt chước mặc theo phong cách 

của bạn bè, anh chị, của những người nổi tiếng…nên sinh viên các năm 2,3,4... đã có 

thẩm mỹ hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn. Một sinh viên người Mông tâm sự:  

Khi học phổ thông nội trú, em thường mặc phía trên là mặc áo của người 

Kinh, phía dưới là mặc váy của người Mông. Khi học đại học, em mặc 

thuần Kinh. Trang phục hiện nay của em theo phong cách phương Tây. 

Em thích mặc vậy vì đồ Tây tiện dụng, phù hợp với cơ thể và có thể “che 

dấu được thân phận”, dễ hòa nhập với các bạn” (H. S. N., nam sinh trường 

ĐHVHHN). 

 Nữ sinh năm thứ 3, quê ở Quảng Bình chia sẻ: 

Hồi mới ra Hà Nội học, em thường mặc quần áo hơi rộng và kín đáo. Đó là 

những bộ em may ở nhà, thời học phổ thông. Từ năm thứ 2 đại học, em đi 

làm thêm, có tiền nên em cũng mua sắm được nhiều đồ mới. Bây giờ em 
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thường mặc quần bò hoặc legging; áo ôm sát hoặc thật rộng, hở chút ở 

ngực, vai hoặc ngắn cho đẹp ạ. Thỉnh thoảng đi chơi, giao lưu bạn bè thì 

em mặc váy, đầm. Giờ xem lại ảnh năm thứ nhất thấy ngố ngố, quê quê.” 

(Ng. T. L, nữ sinh HVTTNVN).  

Hướng đến phong cách thời trang phương Tây là xu thế của nhiều sinh viên. 

Đó là xu hướng hướng đến cái đẹp, hiện đại. Khi sinh viên được nhận xét vẻ bên 

ngoài “trông giống Tây”, điều đó đồng nghĩa với việc được khen đẹp và hiện đại.  

So với giai đoạn trước đổi mới đất nước, hiện nay sinh viên mặc phóng 

khoáng hơn, hiện đại hơn. Họ có thể mặc hở, cực ngắn khi dạo phố hay đi chơi, mặc 

bikini khi đi biển. Từ 1945 -1954, “Rất hiếm phụ nữ nào dám táo bạo mặc áo tắm hai 

mảnh mà thời đó thường gọi là bikini” [57, tr.381]. Hiện nay, sinh viên mặc các mốt 

mới của phương Tây không bị ai ngăn cản, lên án khi họ mặc phù hợp với không 

gian, với hoàn cảnh. Nhưng trước đây, từ 1954 đến 1986, ở miền Bắc việc sử dụng 

mốt mới bị hạn chế bởi các rào cản về xã hội, dư luận: “Từ đầu thập kỷ, một số sinh 

viên, cán bộ và công nhân kỹ thuật đi học nước ngoài khi trở về cũng đem theo những 

mốt mới của phương Tây như quần leo, tóc dài. Lối ăn mặc đó gây nên nhiều phản 

ứng trong xã hội” [57; 519]. Trong xu thế HNQT, sinh viên Hà Nội dễ dàng tiếp nhận 

mốt thời trang, sử dụng những mốt mới nhất, có thể sử dụng những mốt “dị”. Nam 

sinh có thể mặc áo hoa, để tóc dài búi, bện thành nhiều lớp; nữ sinh có thể cắt tóc 

ngắn như nam, mặc quần áo như nam. Thỉnh thoảng, vẫn thấy sinh viên nam, nữ săm 

hình trên cơ thể, việc mà trước đây sinh viên không dám thể hiện. 

Tính cá nhân thể hiện rõ trong sự lựa chọn sản phẩm mặc của sinh viên. Tùy 

điều kiện kinh tế, tính cách và thẩm mỹ của mỗi cá nhân, sinh viên sử dụng sản phẩm 

mặc và cách mặc khác nhau. Sinh viên có thể mặc giản dị nhưng có thể mặc rất “sành 

điệu” do điều kiện kinh tế. Sinh viên có thể phối hợp quần áo, phụ kiện, trang điểm 

đồng bộ, tạo nên vẻ đẹp riêng của cá nhân nhưng cũng có sinh viên mặc theo kiểu tùy 

hứng, thậm chí lòe loẹt, hở ngắn một cách hớ hênh…Có những sinh viên tạo được cho 

mình phong cách mặc phù hợp với tính cách, sở thích. Có sinh viên thì còn lúng túng 

trong lựa chọn thời trang, lựa chọn theo bạn, theo thời…Tuy nhiên, nhìn chung, sinh 

viên là những người hiểu biết nên họ ý thức làm đẹp và mặc theo hoàn cảnh. 

Hiện nay, sinh viên đang mặc theo nhiều xu hướng thời trang khác nhau, phổ 

biến là các phong cách: street, classic, all black, sporty, vintage, unisex…Các phong 
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cách này được sinh viên và giới trẻ ưu chuộng vì phù hợp với tính cách, tiện dụng và 

kinh tế của mình. Phong cách street (đường phố) đơn giản, tiện lợi và phù hợp với lứa 

tuổi thanh niên, nhất là đối với những người có tính cách năng động, hoạt bát và hòa 

đồng. Phong cách classic (cổ điển) là phong cách sang trọng, hoài cổ, phù hợp với 

người có điều kiện kinh tế. Những sinh viên theo phong cách này thường là gia đình 

khá giả, có tính cách nhẹ nhàng, “sang chảnh”, am hiểu về thời trang và chạy theo 

mốt. Phong cách all black (toàn bộ là màu đen) là phong cách dành cho những sinh 

viên ưu thích sự đơn giản, cá tính mạnh, sống nội tâm, muốn thể hiện mình, muốn tạo 

ra sự phá cách. Phong cách sporty (phong cách thể thao) phù hợp với sinh viên hoạt 

bát, thích khám phá, ưa vận động, chịu chơi. Với phong cách này, sinh viên muốn tạo 

ra sự khỏe khoắn, năng động. Nhưng muốn theo phong cách này thì sinh viên phải bỏ 

ra một số tiền không nhỏ để sắm đồ hiệu như Adidas, Nike, Puma…Vintage là phong 

cách thời trang cổ điển, lãng mạn. Sinh viên mặc theo phong cách này thích sự nhẹ 

nhàng, hoài cổ. Theo phong cách này, sinh viên thường sử dụng những bộ đồ cũ 

(secondhand) nên không tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên, để mặc được vintage, cần 

phải có sự tinh tế, có thẩm mỹ cao trong lựa chọn và phối hợp quần áo. Unisex (liên 

kết giới tính) là thuật ngữ để chỉ những bộ quần áo phù hợp với cả nam lẫn nữ. Phong 

cách này dành cho những bộ quần áo đơn giản, tiện lợi. Đối với sữ sinh, khi mặc đồ 

unisex thường trông rất cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng. “Em thích mặc đồ unisex vì 

nó rộng, thoải mái, không lộ nhược điểm cơ thể” (Ph.Ng.L.C, nữ sinh HVTTNVN). 

Trong phong cách unisex còn có sporty unisex, street unisex…Phong cách unisex tiện 

dụng nên nhiều sinh viên thích mặc và phổ biến nhất là quần bò, áo phông. Tuy 

nhiên, cũng có những sinh vien theo phong cách này, tạo nên sự “nổi loạn” trong thời 

trang, nhất là đối với nam sinh. Họ tạo ra từ trang phục đến cá tính, sao cho giống nữ. 

Thậm chí có sinh viên còn tuyên bố rõ ràng với mọi người xung quanh mình là hãy 

coi họ là “nữ”, gọi là “chị” chứ không phải là nam, là anh.   

Mặc dù có nhiều phong cách để sinh viên có thể lựa chọn cho mình theo 

phong cách nào phù hợp với tính cách, đặc điểm cơ thể và điều kiện kinh tế nhưng 

không nhiều sinh viên thực hiện theo phong cách cụ thể nào đó. Một phần là do hiểu 

biết về thời trang còn hạn chế, một phần là do sinh viên tự phối hợp quần áo theo sở 

thích của mình: có thể trộn lẫn các phong cách thời trang khác nhau để tạo ra sự hợp 

lý nhất. Do vậy, trong quá trình phỏng vấn sinh viên, NCS luôn nhận được câu trả lời 
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là “em mặc theo sở thích, không theo phong cách nào cả” hoặc là “em theo phong 

cách Việt”. Một số sinh viên là tín đồ thời trang hay có thời gian bán hàng thời trang 

mới có hiểu biết về các phong cách và nhận biết về phong cach thời trang. Đa số sinh 

viên hiểu thời trang là những thứ cụ thể: quần áo, váy, giầy, mũ…Do vậy, việc mặc 

của sinh viên phụ thuộc vào cá nhân mỗi sinh viên.  

Nhìn chung, sinh viên Hà Nội ngày càng mặc đẹp hơn, hiện đại hơn, phù hợp 

với cơ thể và môi trường sống. Nhìn chung họ hướng đến hiện đại, tiện ích, đẹp, mốt 

và thể hiện được “cái tôi” của mình mà thời trang phương Tây luôn tạo ra xu hướng 

mới cho thế giới. Khi sinh viên mặc trang phục theo phong cách Âu - Mỹ đẹp, phù 

hợp với không gian, mục đích hoạt động sẽ dễ gây thiện cảm với người khác, kết nối 

với những người cùng sở thích về phong cách thời trang, về gu thẩm mỹ. Họ sẽ tự tin 

hơn trong tiếp xúc với mọi người, với bạn bè quốc tế. Đó cũng là một cách hội nhập 

của sinh viên: tự mình làm mình hiện đại hóa để dễ hội nhập với thế giới. 

* Sinh viên sử dụng ẩm thực phương Tây  

Đa số sinh viên được tiếp xúc và sử dụng các món ăn nhanh, đơn giản có nguồn 

gốc phương Tây. Một số sinh viên có điều kiện kinh tế được đi ăn nhà hàng Tây, đi dự 

tiệc, một số ít khác có tiền thỉnh thoảng đi quán bar cũng thường dùng các món Tây, 

rượu mạnh, rượu vang…Tuy nhiên, số sinh viên có điều kiện chiếm tỷ lệ rất ít. 

Tại các tiệm ăn nhanh như KFC hay những cửa hàng bán món ăn nhanh: pizza, 

mỳ Ý, gà rán, khoai tây chiên, phô mai chiên, bánh mỳ, xúc xích... thường thu hút rất 

đông khách là thanh thiếu niên. Đặc biệt, vào dịp ngày lễ, những nơi này đông kín, phải 

xếp hàng lâu để chờ mua và không dễ tìm được chỗ ngồi. Các cửa hàng ăn vặt ngay ở 

cổng trường đại học, các món ăn truyền thống được bán xen lẫn với món ăn phương 

Tây cũng thu hút sinh viên đến ăn khá đông. Sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung 

thường thích ăn đồ rán, có chấm nước xốt, cay và dùng kèm nước ngọt để cân bằng. 

Sinh viên sử dụng các món ăn có nguồn gốc phương Tây linh hoạt theo mục 

đích của mình. Những món ăn nhanh có nguồn gốc từ châu Âu và Mỹ được sinh viên 

Hà Nội sử dụng theo hai kiểu ăn: ăn nhanh và ăn chậm. Sinh viên thích cách ăn của 

Mỹ: ăn nhanh, uống nước có ga (pepsi, cola…). Bữa ăn vội, họ có thể ăn bánh mỳ, 

uống sữa. Họ hay ăn vặt, ăn nhiều bữa, ăn vào lúc nào khi thích với các món: xúc 

xích, hamburger, bánh mỳ, pizza… Tuy nhiên, sinh viên Hà Nội có cách ăn khác Mỹ 

và châu Âu là có lúc sử dụng món ăn nhanh theo cách ăn chậm. Ăn chậm là khi sinh 
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viên lựa chọn những món ăn nhanh nhưng ăn tại nhà hàng sang trọng, có không gian 

đẹp để chụp ảnh, hàn huyên cùng bạn bè. Khi sinh viên tiếp xúc, sử dụng món ăn 

nhanh của phương Tây, họ có sự thay đổi thói quen sinh hoạt. Sinh viên hướng đến 

các đồ ăn, chế biến món ăn sẵn, để lâu trong tủ lạnh. Điều này phù hợp điều kiện 

sống một mình của sinh viên, phù hợp với lối sống công nghiệp là tiết kiệm thời gian. 

Café là loại đồ uống không còn xa lạ với sinh viên Hà Nội hiện nay. Ngoài 

café pha phin hay café pha sẵn có nguồn gốc nội đã rất quen thuộc với sinh viên, hiện 

nay sinh viên có cơ hội để thưởng thức nhiều cách pha café của Ý, của Mỹ đang có 

mặt tại Việt Nam như: Cappuccino, Macchiato, Espressco, Starbucks…Khi thảo luận 

nhóm với câu hỏi: “Bạn có uống café Cappuccino hay Espressco theo quy định thời 

gian sáng, tối không?” thì cả 6/6 sinh viên đều trả lời “không”. Họ cho rằng việc uống 

café loại nào là do sở thích của mỗi người, uống khi nào là phụ thuộc vào thời gian 

rỗi cho việc tụ tập, gặp gỡ bạn bè và đi uống café. Ng.T.Nh. là du học sinh ở Ý chia 

sẻ: “Ở Ý, người sành café thường gọi Cappuccino vào buổi sáng, vì Cappuccino có 

sữa, kem tươi nên không ai uống Cappuccino vào buổi tối.”  

Rượu vang được nhiều sinh viên thưởng thức song không thường xuyên mà 

chỉ thỉnh thoảng được uống trong những dịp đặc biệt như Tết, tiệc đứng, tiệc cưới sang 

trọng: “Rượu vang đắt hơn so với rượu nấu nên ít khi em được uống. Chúng em đi nhậu 

thường uống rượu nấu. Rượu nấu nhậu mới “đã” và “phê”. Vang nhẹ nên không “phê” 

được.” (Tr. M. N., nam sinh ĐHKTQD). Khi hỏi về cách uống rượu vang, đa số trả lời 

rằng họ uống giống như rượu nấu. Một nam sinh chia sẻ: “Đi ăn tiệc cưới thì em có thể 

uống vang nhâm nhi. Ở nhà em không có ly, em dùng cốc uống vang và thường làm một 

hơi chứ ít uống từng ngụm”. (Ng. H., nam sinh HVTTNVN).  

Sinh viên bắt chước cách làm các món ăn phương Tây đơn giản. Họ thường làm 

gà rán, khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh bông lan, su kem, bánh sinh nhật, pizza, mỳ 

Ý... Nguyên liệu làm những món đó dễ mua, rẻ, công thức đơn giản, cách chế biến 

không cầu kỳ. So với làm các loại bánh truyền thống như: bánh chưng, bánh nếp, bánh 

giò, bánh tẻ thì phải chọn gạo, xay bột, ngâm gạo, đãi đỗ, làm nhân... và phải có lá bọc 

ngoài, rồi phải làm nhiều khâu phức tạp: hấp, luộc đủ độ lửa, độ nước không thì bánh 

dễ nhão, khô... Làm bánh từ bột mỳ được pha theo tỷ lệ công thức, pha với sữa dễ tan, 

nhuyễn; không khó và không mất thời gian như nhào bột làm bánh truyền thống. “Chỉ 

cần 1 cái chảo, em có thể làm được bánh pizza. Đế bánh, phô mai bào sẵn, rau thơm 
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chỉ alô là có ngay đến nhà. Mình muốn ăn nhân gì thì làm nhân đó: bò, xúc xích, hải 

sản…Trộn nhân theo sở thích của mình thôi. Làm pizza theo ý thích của mình quá đơn 

giản.” (Ph. N. L., nữ sinh ĐH KHXH& NV). Những bạn được hỏi về điều quan tâm 

nhất khi ăn pizza là gì thì nhiều bạn cho rằng họ quan tâm đến nhân bánh được làm 

bằng gì, đế bánh có giòn không, ít người quan tâm đến loại phô mai trong bánh. Một số 

sinh viên có điều kiện đến các nhà hàng pizza nổi tiếng thì họ cho rằng bánh pizza 

ngon hay không chủ yếu là được sử dụng loại phô mai nào. 

Từ các món ăn phương Tây, sinh viên có những thay đổi trong nấu ăn của 

mình. Họ trang trí, bày biện đẹp hơn. Cách chế biến món ăn của sinh viên cũng thay 

đổi: từ nguyên liệu gốc mà sáng tạo cách nấu khác. Do có nhiều dụng cụ mới để làm 

bếp tiện lợi nên cách chế biến, cách nấu hiện nay khá nhanh, tiện, gọn, bớt thời gian, 

bớt chi phí, sạch, đẹp. Món ăn phương Tây cũng được dùng phổ biến trong các bữa 

ăn của sinh viên hơn như xúc xích có thể ăn với mỳ tôm, cơm rang, xào rau, rán cùng 

trứng, làm piza...  

Sự tinh tế trong việc thưởng thức món ăn hay đồ uống có nguồn gốc từ 

phương Tây cần phải được trải nghiệm và có điều kiện kinh tế. Phần lớn sinh viên 

biết đến, sử dụng các món ăn, đồ uống phổ biến và ở mức đơn giản nhất. Do không 

có điều kiện kinh tế nên sinh viên không thể ăn thường xuyên các món ăn của phương 

Tây và càng không có điều kiện để thưởng thức các món ăn, đồ uống trong bữa tiệc 

của người phương Tây, nên họ dường như không quan tâm, không mấy khi vận dụng 

đến cách ăn cầu kỳ và quan niệm ăn của người phương Tây.  

Nhìn chung, sinh viên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc phương Tây về 

thời trang, ẩm thực rất phổ biến. Có thể do các sản phẩm đó rất quen thuộc với sinh 

viên Hà Nội, xã hội Hà Nội nên ý thức phân biệt “Tây”, “ta” của sinh viên không rõ 

như khi người Pháp mang những sản phẩm đầu tiên đến Việt Nam. Sinh viên sử dụng 

những sản phẩm có nguồn gốc phương Tây nhằm tiện ích và hiện đại hóa cuộc sống 

của mình. Khi họ sử dụng các sản phẩm VHPT, cuộc sống về vật chất và tinh thần 

của sinh viên phong phú hơn, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa.  

3.2. Ảnh hƣởng của văn hóa phƣơng Tây đến sinh viên Hà Nội biểu hiện ở 

cấp độ chiều sâu 

Ảnh hưởng văn hóa là vấn đề có tính phức tạp. Không nhất thiết sử dụng sản 

phẩm văn hóa nào thì sẽ hoàn toàn chịu ảnh hưởng nền văn hóa đó. Do vậy, sinh viên 
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xem phim Mỹ, mặc Âu phục, ăn đồ ăn Tây… là sở thích của họ, song không hẳn họ 

chịu ảnh hưởng quan điểm, suy nghĩ, cách thức, giá trị của phương Tây. Văn hóa có 

nhiều tầng lớp. Chiều sâu của văn hóa là cơ tầng dưới bề mặt. Căn cứ vào đặc trưng, 

tính chất, ý nghĩa của văn hóa để nhận diện chiều sâu văn hóa. Trong ba thành tố: 

điện ảnh, thời trang và ẩm thực thì điện ảnh truyền tải nhiều giá trị nhất và ảnh hưởng 

đến sinh viên suy nghĩ, tình cảm, nhận thức, hành vi. “Thế giới phản ánh trong phim 

thú vị, sinh động hơn hiện thực, cho nên nó được “cảm nhận” nhiều hơn những loại 

hình nghệ thuật khác” [95, tr.99]. Ảnh hưởng từ điện ảnh đến sinh viên là ảnh hưởng 

đến suy nghĩ, ý thức, nhận thức của sinh viên; từ đó, ảnh hưởng đến hành động của 

sinh viên. Sinh viên là người đã trưởng thành về mặt thể chất, có suy nghĩ, có khả 

năng phản biện và có những thói quen, nếp nghĩ, nếp sống đã được hình thành. Vì 

vậy, những ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên không phải là sự sao chép nguyên xi 

những hành vi, ứng xử của người Âu - Mỹ. VHPT có thể là nguyên nhân chính hoặc 

có thể chỉ là một trong những nguyên nhân làm tăng mức độ về tình cảm, nhận thức, 

cách ứng xử của sinh viên. Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội biểu hiện ở 

chiều sâu là ảnh hưởng đặc trưng văn hóa đã được nêu trong Chương 2. 

3.2.1. Ảnh hưởng của quan điểm cá nhân luận  

* Hình thành và phát triển “cái tôi” của sinh viên  

Để nhận diện ảnh hưởng của quan điểm cá nhân luận, NCS đã nêu ra một số 

nhân vật thể hiện “cái tôi” trong các phim của Mỹ để trao đổi và thăm dò thái độ của 

sinh viên. Hàng loạt phim Mỹ chủ đề siêu ảnh hùng phản ánh tinh thần cá nhân, đề 

cao “cái tôi”: khắc họa nhân vật cá nhân đậm nét, không lẫn vào các nhân vật khác. 

Tính cá nhân của các nhân vật đó biểu hiện việc họ độc lập trong suy nghĩ và hành 

động, không a dua theo số đông, không ảnh hưởng của ai, không vì ai, không giống 

ai. Từ đề cao giá trị cá nhân, phương Tây tôn vinh chủ nghĩa anh hùng, tôn vinh sức 

mạnh trong quá trình cạnh tranh, sinh tồn.  

 “Tony Stark trong phim Người sắt đại diện cho những nhà tư bản tài phiệt, là 

một kỹ sư giỏi, đã chế tạo được bộ giáp nên trở thành một “siêu anh hùng”. Anh ta có 

cá tính kiêu ngạo, khùng khùng nhưng lại kiếm tiền rất giỏi. Xem phim này em thấy 

mình cần có sự quyết đoán, độc lập về suy nghĩ, không nên bị chi phối từ bên ngoài” 

(Tr. Kh. M., nam sinh HVTTNVN). Ngược với hình tượng Tony Stark, Steve Rogers 

là nhân vật trung thành, bảo vệ chính phủ. Anh ta luôn mặc trang phục có hình cờ 
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Mỹ. Sau này anh nhận ra mình bị lợi dụng. “Xem phim Đội trưởng Mỹ em thấy tính 

cách độc lập, tuân thủ tuyệt đối tổ chức của Rogers rất đáng học tập.” (Ng. M. Th., 

nam sinh ĐHKHXH &NV). 

Trong phim Mỹ, cái tôi là nguyên nhân quyết định thành công của cá nhân. Sinh 

viên là những người tràn đầy khát vọng sống và muốn sống một cuộc sống cho mình. Vì 

vậy, “cái tôi” được họ chú ý đến như là một cái đích: tương lai của tôi, cảm xúc của tôi, 

tiếng nói của tôi, vẻ đẹp của tôi, tâm hồn của tôi, lợi ích của tôi…Ai cũng có “cái tôi” 

nhưng mỗi hoàn cảnh, mỗi thời đại, “cái tôi” được bộc lộ khác nhau. Một trong những 

nhân tố kích thích việc đề cao “cái tôi” của sinh viên là những “bản mẫu” từ phim ảnh. 

Hiện nay, sinh viên thích thể hiện “cái tôi” trong tình cảm, sở thích, lợi ích. Có 64.6% 

sinh viên đồng ý “đề cao chủ nghĩa cá nhân: tôi thắng, tôi thích, tôi là tuyệt đối”.  

Nhận thức về giá trị cá nhân được thể hiện trong việc sinh viên tích cực chinh 

phục đỉnh cao của khoa học, tô đậm dấu ấn cá nhân trong các hoạt động tập thể, phát 

huy hơn nữa năng lực, sở trường của bản thân. Trong học tập, sinh viên muốn bày tỏ 

suy nghĩ của mình nên thích được trao đổi, thảo luận: “Hồi cấp 3, em không dám phát 

biểu ý kiến trên lớp nhưng khi học đại học, em bạo dạn hơn, dám trình bày ý kiến của 

mình trước giảng viên” (Ng. Ng. A., nữ sinh ĐHKHXH &NV). Sinh viên muốn được 

thể hiện mong ước, nguyện vọng, tình cảm, sáng kiến của mình. Đặc biệt trong các 

hoạt động cá nhân, họ muốn làm theo suy nghĩ của mình mà không muốn bị ràng buộc 

bởi quan niệm của xã hội, của những người đi trước, bởi quy định của cộng đồng. Đối 

với những việc cá nhân, họ nêu ra khẩu hiệu: “mình thích thì mình làm thôi”. Họ có thể 

sống kiểu của mình, ăn, mặc theo sở thích của mình mà không ngại dư luận. Họ thích 

mặc các trang phục để khoe cơ thể trẻ trung, khỏe khoắn, gợi cảm của mình mà ở các 

lứa tuổi khác không có được. Họ thích thể hiện cá tính của mình trong phong cách mặc 

nên hướng đến “không đụng hàng”, “độc” và lạ.  

The Social Network (Mạng Xã hội) là một bộ phim tâm lý của Mỹ nói về sự 

hình thành của mạng xã hội Facebook. Mark Zuckerberg khi đang là sinh viên đại 

học Harvard  đã nảy ra ý tưởng thành lập trang web “Thefacebook” - mạng xã hội, 

ban đầu là cho sinh viên Harvard, sau lan rộng khắp thế giới. Nhờ phát triển mạng xã 

hội, Mark Zuckerberg trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Đây là một bộ phim thu 

hút nhiều khán giả trẻ và hầu hết sinh viên đều xem. “Tấm gương từ Mark cho em 

thấy con người có thể làm nhiều thứ tuyệt vời, kỳ diệu. Chỉ cần nỗ lực cố gắng thì 

con người có thể đạt được ước mơ của mình.” (Đ. M. H., nam sinh HVNG).  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Harvard
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Sinh viên muốn thể hiện giá trị của bản thân bằng sự hiểu biết của mình, bằng 

việc chinh phục đỉnh cao trong khoa học, học tập. Hiện nay, họ đã chủ động hơn 

trong học tập và tìm cách khẳng định mình qua các cuộc thi học thuật, nghiên cứu 

khoa học: “Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc” (trường ĐHNN), “Tìm kiếm 

Đại sứ truyền thông khoa học Famelab 2016” (Đại học Quốc gia HN); “Hành trình 

kinh doanh” (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia HN); cuộc thi hùng biện Socrates 

(trường ĐHLHN)... Sinh viên còn tham gia các cuộc đấu trí trên diễn đàn quốc tế, 

tiêu biểu như sinh viên HVNG  tham gia cuộc thi về phân tích tài chính do hiệp hội 

CFAI tổ chức; tham gia các cuộc thi luật tại khắp nơi trên thế giới như: Mỹ, Hồng 

Kông, Đức; thi trọng tài đầu tư tại Mỹ... [5]. Nhiều sinh viên còn chủ động tìm kiếm 

học bổng nước ngoài, nghiên cứu khoa học như sinh viên ĐHVHHN: “được nhận các 

học bổng có giá trị như: học bổng Hàn Quốc, học bổng BIDV, học bổng Kova…” [4]. 

Để hòa nhập với thế giới và có thể trở thành những người lao động một cách chủ 

động trong tương lai, sinh viên tích cực học các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng hùng biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề… Họ 

chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, 

đi làm thêm, học các khóa học ngắn, tìm hiểu trên mạng… để có cơ hội học hỏi, rèn 

luyện kỹ năng. Khi NCS tiếp xúc và trực tiếp phỏng vấn một số sinh viên tiêu biểu 

xuất sắc trong học tập và rèn luyện của các trường đại học thì thấy họ có những quan 

điểm riêng và không thích đi vào “lối mòn” của những người đi trước trên con đường 

sự nghiệp mà họ sẽ theo đuổi. 

Sinh viên tôn trọng những người dám sống với đam mê, có cá tính. Nhiều sinh 

viên tôn thờ triết lý: dám bỏ ngang công việc đang làm, dám chi hết số tiền đang có, 

dám xách balo đi thật xa một mình, dám tỏ tình khi biết chắc bị từ chối… “Tây họ 

sống chết với đam mê của mình, họ có thể cạo trọc tóc để đi làm từ thiện, giúp đỡ 

những người bị ung thư, họ có thể quên mình là ai để theo đuổi đam mê của mình” 

(L. Q. M., nữ sinh ĐHKHXH & NV).  Sinh viên thích bàn đến cái tôi: của tôi, của ai 

đó, cái riêng độc và lạ, cái riêng đẹp và sáng tạo. Họ sẵn sàng bắt chước cái riêng của 

ai đó nếu thích và tạo cho mình cái riêng mới. Họ có thể làm khác, làm trái với thế 

giới xung quanh. Nhiều sinh viên thích các phim Mỹ có nội dung kinh dị, rùng rợn, 

viễn tưởng một phần do họ thích cảm giác mạnh, thích được thử thách mình qua cảm 

giác, thích cái khác lạ, thích những trải nghiệm mới... Đôi khi, xem những loại phim 
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đó, sinh viên ảnh hưởng mạnh đến mức có những sinh viên ảo tưởng sức mạnh, nghĩ 

mình vĩ đại có thể làm được mọi việc, làm được nhiều việc lớn.  

So với nhiều sinh viên các thế hệ trước, sinh viên hiện nay thể hiện thái độ 

mềm mỏng hơn với những dị biệt của người khác. Họ tôn trọng sở thích cá nhân của 

người khác, kể cả sở thích, hành vi “lạ” của những người làm theo thần tượng. Họ không 

phản đối cái mới lạ mà dám đón nhận nó, xem xét nó và có thể học tập theo. 

Trong phim phương Tây có thể xuất hiện những tình huống mạnh mẽ, táo bạo 

như cảnh cô dâu bị cướp (người yêu cũ cướp) hoặc cô dâu tự bỏ trốn. Phim Việt ít khi có 

cảnh tự mình phá ngang đám cưới, dù không yêu người vợ/chồng tương lai của mình. 

Phim phương Tây đề cao tình cảm, cảm xúc của cá nhân. Sinh viên Hà Nội hiện nay có 

xu hướng bộc lộ tình cảm, quan điểm, thái độ của mình đối với bạn bè, người thân. Họ 

thể hiện khá rõ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Twitter... về 

mọi thứ của bản thân: sở thích, thói quen, nhận thức, hành vi, thậm chí còn tường thuật 

trực tiếp những gì đang diễn ra quanh mình. Một sinh viên nữ chia sẻ: “Facebook là một 

thế giới mà trong đó em muốn sống theo cách riêng của mình” (B.M.H., nữ sinh 

HVBC&TT). Những gì sinh viên thể hiện về mình trên mạng xã hội hay trong cuộc sống 

thực tiễn cho thấy họ đang hướng đến tự do cá nhân, giải phóng nhu cầu cá nhân, thẳng 

thắn thể hiện quan điểm, khát vọng của mình.  

Khi đề cao “cái tôi”, sinh viên luôn cố gắng thể hiện giá trị cá nhân nhưng mặt 

khác, cái lố bịch, cái ham muốn, cái ích kỷ…cũng đồng thời bộc lộ rõ. Cô Tr.Th.Nh., 

54 tuổi, giảng viên HVTTNVN cho rằng: 

Trước đây, trong xã hội Việt Nam, con người bị chi phối bởi các chuẩn mực 

đạo đức, hương ước, dư luận xã hội… Đặc biệt, dư luận xã hội tạo nên sức 

mạnh xã hội lớn, góp phần điều chỉnh hành vi của cá nhân. Dư luận xã hội 

cũng có mặt tích cực là góp ý, phê bình để cá nhân hoàn thiện nhân cách. 

Ngày nay, sinh viên dường như không quan tâm đến dư luận, bàng quan với 

mọi người xung quanh, thậm chí coi thường sự góp ý của người khác. 

Nhưng giữa “cái tôi” và cái chung, thì sinh viên Hà Nội vẫn thuộc típ người trung 

dung ở giữa. Đại đa số sinh viên (63,4%)  tỏ ra phân vân khi được hỏi: “Cái “tôi” đôi khi 

phải nhường bước cho giá trị chung của gia đình, cộng đồng, làng nước”. Khi hỏi sinh 

viên việc đề cao lợi ích cá nhân hay đề cao lợi ích cộng đồng thì đại đa số họ đều phân 

vân [xem Phụ lục 2, câu 7]. Do đó, tuy hiện nay sinh viên đề cao “cái tôi”, coi trọng “cái 
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tôi”, thích thể hiện “cái tôi”, song trong mối quan hệ giữa “cái tôi” và cái chung cộng 

đồng thì họ nằm ở điểm giữa của hai nền văn hóa Đông - Tây. 

* Khơi dậy tính tự lập của sinh viên  

Đa số sinh viên các trường đại học ở Hà Nội sống xa gia đình, được tự do. Họ 

có điều kiện để tự lập, tự khám phá bản thân, biết mình muốn gì, biết khả năng của 

mình. Tự lập bắt đầu từ tự tập suy nghĩ và quyết định cho bản thân từ những việc nhỏ 

trong cuộc sống cho đến công việc, học tập. Trong thời gian học đại học, họ học tập 

sinh viên phương Tây trong  tự giải quyết, tự quyết định các vấn đề của mình, đặc 

biệt là các vấn đề về học tập cũng như cuộc sống, các mối quan hệ xã hội của họ. Tự 

lập biểu hiện trong việc tự lập ra kế hoạch, tập quản lý thời gian, quản lý tài chính cá 

nhân…Khả năng tự lập tùy thuộc vào mỗi sinh viên, vào quá trình thích nghi của họ 

với cuộc sống mới. Những ấn tượng về tự lập trong VHPT tạo nên sự thúc đẩy, cổ 

động, gia tăng niềm tin và nhận thức của sinh viên về tính tự lập. Điều giúp họ dễ 

nhận thấy nhất về cách thức tự lập của sinh viên phương Tây là thông qua những bộ 

phim của điện ảnh Mỹ: “Xem phim Mỹ, sức mạnh cá nhân của con người được đề 

cao, nguyên nhân thành công của cá nhân từ chính bản thân mỗi người chứ không vì 

“hậu duệ, quan hệ, tiền tệ” như Việt Nam” (H. Th. M,. nữ sinh ĐHNN). Khi tiếp xúc với 

những sinh viên năng nổ, hăng hái trong các hoạt động xã hội, mức độ tự vận động, tự 

học hỏi rât cao thì đa phần trong số họ đều có ấn tượng và nhớ rất rõ một vài bộ phim 

nào đó mà họ đã xem. Đánh giá về bộ phim “Ở nhà một mình”, có sinh viên nhận xét: 

“Trẻ em Tây được rèn luyện tính tự lập, tự chịu trách nhiệm từ nhỏ nên họ thường hành 

động một mình và rất chủ động. Điều đó đáng để suy nghĩ khi em đã 20 tuổi mà vẫn 

chưa làm được gì” (Tr. N. A., nam viên HVNG).  

Trong phim Mỹ, việc khắc họa hành trình đến với thành công của một con 

người được nhấn mạnh. Các phim có chủ đề về đấu tranh sinh tồn của con người: 

vượt qua thảm họa của trái đất, vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt… cho thấy tính đấu 

tranh của con người rất mãnh liệt. Một loạt phim như 2012, Siêu bão địa cầu, Thảm 

họa dàn khoan… ca ngợi sức mạnh của con người có thể chiến thắng tất cả để sinh 

tồn. Trở lại với lịch sử nước Mỹ, thế hệ đầu tiên của nước Mỹ là những con người 

can đảm phi thường, có ý chí mạnh mẽ từ khắp các châu lục, dám dứt bỏ nơi chôn 

nhau cắt rốn của mình để đặt chân đến vùng đất hoàn toàn mới lạ. Họ chinh phục 

vùng đất mới và tạo nên thành công lớn. Đến nay, qua quá trình lịch sử hình thành và 
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phát triển, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trở thành siêu cường của thế giới về kinh tế, 

chính trị, văn hóa… Hoa Kỳ trở thành giấc mơ của nhiều người trên thế giới 

(American dream). Đó là niềm tự hào, là niềm tin mãnh liệt về bản thân của người 

Mỹ, họ tin vào sức mạnh của bản thân làm nên thành công chứ không phải do may rủi 

mà phim ảnh đã truyền tải nội dung này.  

Trong nhiều bộ phim Mỹ như Step up, Birdman… câu hội thoại thường thấy: 

“You can do it” (Bạn có thể làm được). Đó là một thông điệp làm tăng tính tự tin, 

dám nghĩ, dám làm của con người.  

Em thấy khi xem phim Mỹ xong, mình có thêm nghị lực sống, có niềm tin 

vào bản thân và tin vào ngày mai. Xem phim Việt Nam thêm bi quan, cảm 

thấy cuộc sống xung quanh và xã hội toàn những tham nhũng, xã hội đen, 

gian lận... nên khi buồn chán thì em lại xem phim Mỹ để được tiếp thêm 

sức mạnh (V. Đ. B., nam sinh HVTTNVN). 

Về xu hướng sống của sinh viên khi ảnh hưởng điện ảnh của các nước Âu - 

Mỹ, có 46.2% sinh viên lựa chọn: “Không a dua, có suy nghĩ độc lập, dám khẳng 

định ý kiến của mình và quyết tâm thực hiện”; có 51,4% sinh viên lựa chọn: “Sống 

nhân ái, vị tha, lạc quan, tự tin hơn”.  Các nhân vật trong phim Mỹ đã tác động đến 

sinh viên tính chăm chỉ, thái độ tích cực làm giàu, tích cực phấn đấu vì một tương lai 

tốt đẹp. Họ cho rằng, phim Mỹ làm tăng nghị lực sống cho họ, họ có thêm động lực 

để học tập, lao động. Tất nhiên, trong phim nhân vật đó có thể không hoàn hảo, có thể 

là một tên tội phạm nhưng có những thứ đáng học từ nhân vật.  

Sau khi xem phim The Wolf of Wall Street em thấy mình chăm chỉ hơn. Em 

dậy sớm, học hành, đọc sách, làm những việc mình thích mà trước nay ít 

dành thời gian cho nó. Con đường của Jordan Belfort từ một kẻ tay trắng trở 

thành triệu phú đáng để học tập. Anh ta buôn chứng khoán bằng cái đầu siêu 

việt và bằng cái lưỡi của mình. Anh ta làm việc không nghỉ ngơi và có một 

nghệ thuật bán hàng qua điện thoại tuyệt đỉnh. Thực sự sau khi xem phim đó, 

em đã bắt đầu buôn bán với một thái độ rất tích cực. Chúng em là sinh viên 

nên bắt đầu cũng là tay trắng. Em hy vọng em sẽ thành công dù bằng một 

phần nhỏ của Jordan Belfor.t (H. Tr. H., nam sinh ĐHKTQD).  

 Cùng quan điểm đó, một sinh viên khác bày tỏ:  

Jordan Belfort trong phim The Wolf of Wall Street đã giàu có vì thực hiện 

phương châm: dù chúng ta ngủ nhưng tiền của chúng ta không ngủ. Sự 
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chăm chỉ của anh ta khiến em thấy mình phải cố gắng nhiều. Một ngày em 

ngủ nhiều nhất 6 tiếng. Thời gian còn lại là học, làm thêm và dành cho các 

mối quan hệ. Dịp gần Tết, sau khi được nghỉ học, mọi người về quê, đi 

sắm Tết thì em tranh thủ đi ship hàng. Mấy ngày đó em thu được khá 

nhiều tiền (Đ. V. N., nam sinh ĐHCNHN). 

Trong phim Âu - Mỹ, không thấy xuất hiện cảnh sinh hoạt gia đình quây quần 

đông đúc kiểu tam, tứ đại đồng đường như ở Việt Nam, Trung Quốc. Thường các mối 

quan hệ trong gia đình phản ánh trong phim phim Mỹ là mối quan hệ cụ thể giữa cha - 

con, mẹ - con, anh - em, chị - em trong gia đình qua cuộc hội thoại, tâm sự với nhau. Nếu 

có cảnh hoạn nạn của gia đình (cướp, trộm, ám sát…) thì từng nhân vật xuất hiện và xử 

lý sự việc, có thể cái kết cuối cùng mới thấy đông đủ các thành viên trong gia đình. Gia 

đình đó cũng chỉ có cha mẹ và con cái, không có ông bà, không có họ hàng bên cạnh. Do 

vậy, cách xử trí, đối diện với cuộc sống của người phương Tây là tự mình giải quyết mọi 

việc: tự mình kết hôn, lựa chọn công việc, lựa chọn tình yêu…Người phương Tây có tính 

độc lập cao. Từ bé họ đã có phòng ngủ riêng, tạo ra một không gian chỉ có một mình. Trẻ 

em Việt Nam không có điều kiện để ở phòng riêng một mình, kể cả có phòng riêng cũng 

theo thói quen vẫn ngủ cùng phòng với bố mẹ đến tuổi dậy thì mới tách dần. Không gian 

văn hóa quần tụ của người Việt tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Trẻ em phương Tây sớm 

tách riêng khỏi vòng tay cha mẹ nên có khả năng và thói quen tự lập từ sớm. Khi trưởng 

thành, trước khi kết hôn, người Việt thường mang người yêu ra mắt bố mẹ chồng/vợ 

tương lai. Ở phương Tây không có chuyện “ra mắt gia đình người yêu”. Gia đình 

vợ/chồng tương lai không có vai trò lớn như quan niệm của người Việt. Họ gọi mẹ 

vợ/chồng là “mather - in - law”, “father - in - law”: cha mẹ theo pháp luật. Sự thành đạt 

của cá nhân ở phương Tây không có sự trợ giúp của gia đình, thậm chí giai đoạn đầu của 

các nhân vật thành đạt có thể không nhà không cửa, ở đầu đường xó chợ, tự mình vươn 

lên. Vì vậy, mối ràng buộc của con người trong xã hội phương Tây dường như rất ít và 

tính tự lập của người phương Tây rất cao. 

Sinh viên Hà Nội hiện nay đang tỏ ra năng động hơn trong việc chủ động tìm 

kiếm việc làm ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường.  Khi sinh viên sống xa nhà, bắt 

đầu cuộc sống một mình, không có gia đình bên cạnh, họ đã cố gắng làm thêm để  tự 

nuôi sống bản thân mình. Nhà giàu, nhà nghèo thì họ vẫn làm thêm. Làm thuê cho 

người khác hoặc tự mình đứng ra bán hàng, cung cấp dịch vụ. Bán hàng online, từ 

không đồng, tay trắng được nhiều sinh viên áp dụng. Một số sinh viên đỡ được bố mẹ 
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tài chính, một số không còn phải xin tiền bố mẹ hàng tháng. Đi làm họ tự tin hơn trong 

các mối quan hệ và họ tự hào vì mình sống có ích. Một nữ sinh là người dân tộc Ê đê 

(Tây Nguyên), làm thêm tại Lotte Center  tâm sự: “Không chỉ có thêm tiền để trang trải 

cuộc sống mà em học hỏi được nhiều thứ bổ ích khi làm ở đây. Công việc của em hay 

tiếp xúc với khách nước ngoài nên em phải tự học thêm tiếng Anh, học cách ăn mặc, đi 

lại, giao tiếp lịch sự. Em có thêm nhiều bạn nước ngoài dạy em tiếng Anh thực tế” 

(H.K.N, nữ sinh HVTTNVN). Không ít sinh viên chia sẻ về việc đi làm thêm giúp học 

hiểu biết thực tế hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Qua lao động, sinh viên quý trọng 

đồng tiền, công sức của cha mẹ hơn. Nhờ lao động, sinh viên được học tập nhiều giá trị 

từ cuộc sống. Môi trường Hà Nội làm cho sinh viên có điều kiện để thể hiện khả năng, 

mong muốn của mình, tạo ra sự năng động, linh hoạt trong cuộc sống. Nhiều sinh viên 

được tuyển vào làm bán thời gian tại các nhà hàng phục vụ ăn uống, shop thời trang, 

trung tâm thương mại…Mỗi một công việc làm thêm là một kho tàng tri thức để sinh 

viên được học hỏi. Thậm chí, họ có thể tự học thêm một nghề cho mình. Cựu sinh viên 

ngành Phương Đông học, hiện đang làm quản lý tại một cửa hàng Lotte chia sẻ: “Em là 

một trong ít người không học ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch được Lotte tuyển làm 

quản lý. Họ thường ưu tiên những người tốt nghiệp ngành liên quan đến quản lý nhà 

hàng. Nhờ có bốn năm vừa học đại học, vừa làm tại Lotte nên em được xét hồ sơ tuyển 

dụng quản lý. May mắn là em được trúng tuyển.” (M.T.Nh.Q., nữ sinh ĐHKHXH 

&NV). Với tinh thần tự lập, sinh viên ngày càng phát huy được năng lực, sở trường của 

mình, phấn đấu trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội.  

Tuy đã cố gắng để tự lập nhưng so với phương Tây, hiện nay sinh viên Hà Nội 

chưa sẵn sàng tự lập hoàn toàn. Ở phương Tây, cứ đến 18 tuổi là ra khỏi nhà và tự lo 

mọi việc, sinh viên đi học thì được nhà nước cho vay tiền. Obama khi làm tổng thống 

Mỹ vẫn còn phải trả nợ tiền ông vay khi học đại học (phim Cuộc đời Obama). Sinh 

viên Hà Nội vẫn được cha mẹ chu cấp cho quá trình học đại học. Họ có đi làm thêm 

nhưng tiền làm thêm thường chỉ đủ tiêu xài thêm hay đỡ một phần cho bố mẹ chu cấp 

cho mình, chỉ có một số sinh viên tự lo hoàn toàn tài chính cho mình. Có 70.4 % sinh 

viên đồng ý “Bổn phận của cha mẹ là lo cho con cái thật đầy đủ, không thiếu một thứ 

gì cả”. Ng. Đ. Th., nam, 29 tuổi, một doanh nhân trẻ tâm sự: “Em có một nhân viên là 

sinh viên, lương bạn ấy mỗi tháng 1,7 triệu. Nhưng mỗi ngày bạn ấy uống một cốc trà 

sữa 50.000 đồng. Tiền đi làm của bạn ấy chỉ để uống trà sữa”.  
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Những sinh viên có ý thức đi làm thêm, tự nuôi sống bản thân thì dần dần tách 

ra khỏi sự phụ thuộc của gia đình, đồng thời ý thức hơn về cuộc sống tự lập. Một số 

sinh viên Kinh tế chia sẻ về khả năng tự chi trả trong cuộc sống hiện tại và mong 

muốn tương lai sẽ kiếm nhiều tiền, lo được cho nhiều người. Đa số sinh viên cho rằng 

mình còn đi học thì gia đình sẽ lo chu cấp, khi nào không đi học nữa thì phải tự lo. 

Thậm chí, có sinh viên cho rằng, sau học đại học sẽ học cao học luôn, lúc đó bố mẹ 

vẫn chu cấp tài chính.  

Bảng 3.2: Quan điểm của sinh viên về trách nhiệm cá nhân 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Phân vân 

(%) 

Đồng ý 

 

(%) 

Đề cao tinh thần trách nhiệm của cá 

nhân và chủ thể 
5.9 .77.4 16.7 

Hay biện minh cho mình, ít nhận trách 

nhiệm cá nhân. 
14.1 19.2 66.7 

Cá nhân như thế nào nguyên nhân 

hàng đầu là do cá nhân đó 
19.9 44.1 36.1 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Khi sinh viên chưa thực sự trách nhiệm với bản thân mình thì tính tự lập chưa 

cao. Họ cho rằng ngoài trách nhiệm cá nhân còn có trách nhiệm của xã hội, của nhà 

trường, của thầy cô, cha mẹ, của chế độ. Những trách nhiệm đó trong xã hội đều có vai 

trò nhất định nên phân vân việc đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân. Có nhiều sinh viên 

cho rằng việc học của họ là do họ, đồng thời do giảng viên, do môn học, ngành học có 

phù hợp với sở thích hay không…Một sinh viên HVTTN tâm sự: “Môn nào thầy cô 

“khó tính” thì chúng em phải làm bài tập nhiều, phải đọc sách nhiều. Có môn, chúng em 

phải “thắp hương” để mong thi qua, môn đó thì chúng em sợ nên phải học” (M. Q. Đ., 

nam sinh HVTTNVN). Ngoài nguyên nhân từ bản thân thì những nguyên nhân khác là 

động lực để thúc đẩy sinh viên học tập và làm việc chăm chỉ hơn. 

Đa số sinh viên phân vân về tinh thần trách nhiệm của cá nhân, phân vân nguyên 

nhân hàng đầu là do cá nhân. Nguyên nhân khác mà họ nêu ra đối với việc thành công 

của một cá nhân: do cha mẹ có quyền, có tiền sẽ là điều kiện quyết định cho tương lai 

của con cái, do kết hôn với gia đình giàu có, quyền lực...Từ việc không đề cao trách 

nhiệm bản thân mà nhiều sinh viên dựa vào gia đình, vào các mối quan hệ xã hội. “Sau 

này đi xin việc không phải dựa vào bằng tốt nghiệp khá hay giỏi mà xin được, không có 
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tiền tệ, quan hệ, hậu duệ thì khó xin lắm ạ!” (Ng. M. H., nữ sinh HVBC & TT). Không ít 

sinh viên đồng tình với quan điểm trên nên họ không cố gắng, nỗ lực hết mình cho việc 

học. Bản thân sinh viên chưa chủ động và thiếu tự tin, phụ thuộc vào hoàn cảnh nên sinh 

viên chưa phát huy được sức mạnh của chính mình, chưa quyết tâm cao, chưa thực sự 

tập trung vào việc tu dưỡng rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, sinh viên muốn tự lập phải 

có điều kiện kinh tế, xã hội tương ứng. Một du học sinh tại Anh chia sẻ: 

Ở Anh, hệ thống pháp luật rõ ràng, lại còn có sự trợ giúp pháp lý rất tốt 

nên em thấy tự mình làm được nhiều việc mà không dựa vào ai, phải nhờ 

người quen thân. Em có thể thuê nhà một cách nhanh chóng, không rườm 

rà thủ tục như ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều thủ tục rườm rà, không rõ 

ràng về mặt pháp lý, hành chính nên làm gì cũng tạo ra sự e dè cho những 

người ít mối quan hệ như sinh viên. Ở Anh, cả xã hội, từ trẻ đến già đều ý 

thức tự lo cho bản thân mình nên chúng em đến Anh là phải thích nghi. (H. 

M. T., nam, du học sinh ở Anh).  

Như vậy, nhân vật trong điện ảnh phương Tây tác động đến tính lập của sinh 

viên, thôi thúc họ trong việc tự lo cuộc sống cá nhân của mình, giảm bớt sự phụ thuộc 

vào gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh tác động từ điện ảnh, tính tự lập của sinh viên hiện 

nay còn ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, từ môi trường xã hội như: điều kiện 

kinh tế, cơ sở hạ tầng, pháp luật…Tính tự lập của sinh viên tuy chưa nhận thức và 

thực hành đầy đủ nhưng những ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên là một trong 

những tác động tích cực đến niềm tin, sự lạc quan về sức mạnh của sinh viên khi họ 

hướng đến tự lập. 

3.2.2. Ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý  

* Sinh viên lựa chọn và sử dụng các sản phẩm văn hóa phương Tây phù hợp 

với mục đích và hoàn cảnh 

Thời trang và ẩm thực phương Tây thể hiện rõ tính duy lý bằng cách đo đếm 

chính xác, khoa học đối với chất liệu, nguyên liệu của sản phẩm, về quy tắc sử dụng 

sản phẩm. Sinh viên Hà Nội tiếp nhận các sản phẩm đó nhưng khi lựa chọn và sử 

dụng thì trên cơ sở thực tế hoàn cảnh cá nhân và xã hội. 

Khi sinh viên lựa chọn trang phục theo phong cách Âu - Mỹ thì thường phải 

cân nhắc về giá cả, kiểu dáng, chất liệu, mục đích sử dụng, tần xuất sử dụng…Đối 

với sinh viên, giá cả sản phẩm rất quan trọng vì đa số họ không phải là những người 
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nhiều tiền. Vì vậy, những sản phẩm thời trang chính hãng nổi tiếng như Domencio 

Dolce và Stefano Gabbana (D&G), Armani, Versace, Gucci, Burberry…đối với sinh 

viên là rất xa xỉ. Do đó, họ thường tiếp cận với hàng nhái, hàng si - đa. Các sản phẩm 

bình dân là đối tượng mua sắm của sinh viên. 

Lựa chọn kiểu dáng là một trong những tiêu chí rất quan trọng đối với sinh 

viên. Vì kiểu dáng gắn với hình thể, phong cách và mốt. Kiểu dáng tạo nên phong 

cách: trẻ trung hay chững chặc; khỏe khoắn, năng động hay mềm mại, dễ thương; 

phóng khoáng, khêu gợi hay kín đáo, tế nhị…Sinh viên không có điều kiện để đề cao 

việc lựa chọn chất liệu cho trang phục của mình, vì chất liệu liên quan đến giá cả. 

Nhưng trong điều kiện cho phép, chất liệu tạo nên tính bền, cứng tạo dáng như vải bò, 

dễ co dãn trong mọi hoạt động và ôm sát cơ thể như vải thun…được nhiều sinh viên 

ưa thích lựa chọn.  

Sự kết hợp màu sắc, trang phục và phụ kiện được sinh viên quan tâm, vì đó là 

những thứ ban đầu dễ nhận thấy, dễ phân biệt của thời trang. Đa số sinh viên biết kết hợp 

màu sắc, tao nên sự hài hòa trong trang phục. Những trang phục mà sinh viên thường 

mặc khi đến trường thể hiện sự thanh lịch, nhã nhặn; rất hiếm thấy trang phục sinh viên 

có màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt. Sự kết hợp mới trong trang phục để tạo nên một phong cách 

khác thì chỉ thường thấy ở số ít sinh viên là những người hiểu biết về thời trang, có óc 

thẩm mỹ cao. Kết hợp phụ kiện với trang phục là một nấc thang cao hơn nữa của sinh 

viên. Vì khi có điều kiện về kinh tế thì sinh viên mới mua sắm phục kiện kèm với trang 

phục như: các loại vòng, đồng hồ, kính, mũ, giày, khăn, thắt lưng, cà - vạt, nơ…Nếu có 

thể sắm phụ kiện, sinh viên thích những loại phụ kiện cùng phong cách với trang phục 

song sử dụng phụ kiện nhằm nổi bật là xu hướng được nhiều sinh viên đồng tình. 

Lựa chọn trang phục theo mục đích sử dụng: mặc gì, ở đâu, khi nào được sinh 

viên phân biệt khá rõ. Lên giảng đường, sinh viên mặc khá lịch sự, kín đáo, chủ yếu 

là sơ mi, áo phông, quần bò, quần legging…Khi đi chơi, đi dạo phố, đi dự tiệc, đến 

bar…họ như “hóa thân” thành người khác, trở nên sành điệu, hiện đại, hấp dẫn hơn 

rất nhiều với những bộ như jum, đầm ngắn, đầm xòe…cùng với trang điểm đậm. Khi 

vào nơi thờ tự linh thiêng, nhiều sinh viên sử dụng trang phục kín đáo, lịch sự hoặc 

dùng khăn quấn những trang phục mắt mẻ. Tuy nhiên, các quy tắc hơi phức tạp như 

trong mặc suit, ghi - lê, kết hợp các loại áo trong mặc thì sinh viên không nhiều người 

biết đến và vận dụng đúng.  
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Tóm lại, trong lựa chọn, kết hợp màu sắc quần áo, sinh viên là người biết cân 

nhắc, có sự hiểu biết nhất định trong việc tạo ra cho mình một phong cách lịch sự, trẻ 

trung, năng động như đúng vị trí của họ trong xã hội. 

Trong việc ăn, sinh viên ít được tiếp xúc với các món ăn phương Tây trên một 

bàn tiệc với nhiều dụng cụ ăn: ly, dao, dĩa, đĩa, khăn... Sinh viên thường chỉ quan tâm 

đến sản phẩm thế nào, sử dụng linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của mình: không có bàn 

ăn, thiếu dụng cụ ăn…Do đó, sinh viên có thể biết về quy tắc ăn của phương Tây nhưng 

không thực hành hoặc ít thực hành và càng không thể trở thành thói quen.  

* Gia tăng tính thực dụng của sinh viên   

Phim Mỹ có nhiều “đặc sản”, trong đó khắc họa việc làm giàu hay sự thành đạt 

của cá nhân là một trong những “đặc sản” nổi bật trong nhiều bộ phim. Có thể thấy rõ 

điều đó qua các bộ phim và nhân vật chính trong các phim sau: 

Frank Abagnale trong phim Catch me if you can (Hãy bắt tôi nếu có thể) (2002) 

là một siêu trùm lừa đảo. Để có tiền, Frank Abagnale có thể làm mọi thứ, mọi cách. Khi 

có tiền, siêu trùm sẽ có vị trí cao trong xã hội. Lúc đó mọi người nhìn ông ta bằng con 

mắt khác: kính trọng, nể phục. Trong phim Wall street (Phố Wall) có câu nói nổi tiếng: 

“Money is money” (Tiền luôn là tiền). Đó là quan điểm coi tiền là cốt lõi, ngoài tiền ra 

thì những thứ khác không quan trọng. “Trong phim The wolf of Wall street (Sói già phố 

Wall), Jordan Belfort là một môi giới chứng khoán Phố Wall, tuy rằng là một tội phạm 

nhưng cách kiếm được nhiều tiền bằng năng lực của bản thân truyền cho em cảm hứng 

để phấn đấu vươn lên” (Tr. A. T., nam, sinh viên ĐHKTQD). “Em thấy phim Phố Wall, 

Sói già phố Wall hay nhiều phim khác rất thực tế về việc kiếm tiền. Kiếm tiền không dễ 

nhưng kiếm tiền là mục đích quan trọng của cuộc sống. Không có tiền thì sao có địa vị 

xã hội, sao được mọi người trọng vọng. Về quê thăm họ hàng có tiền mua quà cho mọi 

người khác với việc chỉ về thăm rồi đi. Phim Việt Nam không đề cao việc kiếm tiền, em 

thấy thế là chưa thực tế. Việc kiếm tiền bằng tài năng hay thủ đoạn thì đó là sự lựa chọn 

của mỗi người” (Tr. C. Đ., nam sinh ĐHKTQD). 

Từ phim Mỹ, sinh viên có những suy nghĩ, tính toán cho cuộc sống của mình 

sao cho đạt được đích mà mình muốn. Qua các hoạt động, qua cách ứng xử của sinh 

viên để thấy tính thực dụng của sinh viên hiện nay: 

- Thể hiện qua việc xác định mục đích của việc học đại học 

Tính thực dụng của sinh viên thể hiện rõ qua mục đích học ở trường đại học mà 

trước đây học ở cấp dưới họ không ý thức rõ việc này. Học đại học không chỉ là việc tiếp 
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nhận kiến thức, kỹ năng đơn thuần cho việc nâng cao trình độ, nâng cao sự hiểu biết của 

cá nhân mà sinh viên xác định học đại học để sau này ra trường xin được việc làm. 

Nhiều sinh viên lựa chọn việc học của mình trên cơ sở tính đến khi tốt nghiệp sẽ dễ xin 

việc, có nhiều cơ hội thăng tiến. Mục tiêu trong tương lai của nhiều sinh viên là có cuộc 

sống đầy đủ vật chất, tinh thần. Điều đó thôi thúc họ ham muốn có nhiều tiền để đáp ứng 

nhu cầu cho bản thân và gia đình. Tùy vào cách xin việc, nơi xin việc sau khi ra trường 

như thế nào thì sinh viên sẽ học ở trường theo cách đó. Nếu xin việc trong hệ thống các 

cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể thì đa số sinh viên cố gắng phấn đấu có bằng đạt loại 

khá giỏi. Để có điểm cao, sinh viên sử dụng nhiều cách khác nhau: chăm học, học “tủ”,  

“chạy” điểm, hoặc quay bài… Học vì để hành nghề nên những môn học chuyên ngành 

thì sinh viên quan tâm hơn so với các môn học đại cương. Học những môn ứng dụng 

được ngay thì sinh viên thích và quan tâm hơn đối với các môn lý thuyết. Trên giảng 

đường, giảng viên đưa ra câu hỏi, bài tập, kèm với việc giảng viên cộng điểm khuyến 

khích cho những sinh viên trả lời câu hỏi thì sinh viên hang hái giơ tay phát biểu hơn so 

với việc không cộng điểm. Với thầy cô, bình thường sinh viên ít hỏi thăm, gần gũi nhưng 

thi thì hỏi thăm, đến gặp thầy cô, thậm chí đến để “mua” điểm, “chạy” điểm. Cũng có 

những sinh viên học chỉ để lấy bằng, học cho bố mẹ do bố mẹ định hướng. Khi ra 

trường, họ ỷ lại việc đã có bố mẹ lo, đã có người xin việc cho nên học và rèn luyện trong 

thời gian học đại học không thành vấn đề lớn để họ quan tâm. Một bộ phận sinh viên 

chạy điểm bằng tiền hoặc bằng tình… 

Bên cạnh những sinh viên lười học mà thích có bảng điểm đẹp thì có những 

sinh viên rất tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu. Họ xác định quá trình học đại 

học không chỉ thu nhận kiến thức mà cần phải trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm. 

Do đó, họ tìm đến các lớp học kỹ năng ngoài trường đại học, họ đi làm thêm để được 

trải nghiệm, được thêm kiến thức thực tế… Họ học thêm ngoại ngữ để sau này ra 

trường có ưu thế trong xin việc làm hoặc săn lùng học bổng. Đa số sinh viên chọn 

học thêm tiếng Anh vì họ hướng đến các nền kinh tế phát triển cao, có tính phổ quát 

toàn cầu. Đó là những nước có các tập đoàn kinh tế lớn, nếu có cơ hội để xin việc vào 

các công ty lớn ở Việt Nam hay thế giới đều rất tốt, lương cao, làm việc có tính 

chuyên nghiệp. Một số sinh viên quan tâm đến tiếng Trung Quốc, Nhật Bản vì sự ảnh 

hưởng lớn của hai nước này đối với thế giới và Việt Nam. Một số khác cho rằng 

“càng ít càng dễ cạnh tranh”, họ đi vào thị trường “ngách” của ngôn ngữ ở Việt Nam 

nên họ học tiếng Tây Ban Nha, Nga, Campuchia… 
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- Thể hiện ở sự  hướng đến thỏa mãn những nhu cầu trước mắt (về vật chất và 

tinh thần)  

Mong muốn có một cuộc sống đầy đủ về vật chất là một tất yếu của sự phát triển. 

Đó cũng là một trong những động lực để con người phấn đấu vươn lên. Để có một cuộc 

sống tốt đẹp trong tương lai, sinh viên phải cố gắng trong học tập và rèn luyện. Sinh viên 

được bố mẹ chu cấp đảm bảo cho việc học tập cũng muốn đi làm thêm để có thể ăn ngon 

hơn, mặc đẹp hơn. Vì động lực làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống mà không ít 

sinh viên chủ động làm thêm, học thêm, sẵn sàng chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp. 

Sinh viên V.Đ.B, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên HVTTNVN - một tấm gương về khởi 

nghiệp, trong buổi tọa đàm “Sinh viên khởi nghiệp” tại HVTTNVH đã phát biểu: “Sau 

này các bạn ra trường, nếu cứ ngồi chờ để có một cơ quan, tổ chức nào đó nhận mình 

vào làm việc thì các bạn là những người thụ động và nguy cơ thất nghiệp sẽ rất cao. Các 

bạn cần phải bắt tay ngay vào việc tự tạo công ăn việc làm cho mình từ bây giờ, cần phải 

thành thạo ngoại ngữ, cần nuôi dưỡng ước mơ trở thành ông chủ.”  

Hướng đến thực tế để trở thành người năng động tích cực của sinh viên ngày 

càng biểu hiện rõ. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa thực tế năng lực và thỏa mãn nhu cầu 

khiến không ít sinh viên bối rối và có thể dẫn đến trong mỗi việc làm, hành động, kể 

cả chuyện tình cảm đều đặt lên bàn cân vật chất. Có 54% sinh viên đồng ý: “Nhân 

viên, cấp dưới biếu quà lãnh đạo cấp trên để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng “sếp”.  

Xu hướng thỏa mãn nhu cầu trước mắt về vật chất và tinh thần của sinh viên được họ 

bày tỏ quan điểm qua kết quả điều tra của NCS như sau: 

Bảng 3.3: Quan niệm của sinh viên về giá trị vật chất 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Thích đi ô tô vì tiện lợi và đẳng cấp 18.5 30.5 51.0 

Tổ chức lễ sinh nhật hoành tráng 15.3 15.5 69.2 

Mặc quần áo rách, cũ kỹ chứng tỏ gia đình nghèo 10.5 12.9 76.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Đa số sinh viên muốn được sử dụng vật chất tiện nghi, hiện đại, muốn có bữa 

tiệc lớn, muốn mặc đẹp. Sinh viên H.V. H., (nữ, HVBC & TT) cho rằng:  

“Bây giờ ai cũng mong làm đẹp mình lên nên chú ý ăn mặc hơn. Nhưng ăn 

mặc cũng tùy vào hoàn cảnh của mỗi người nên nhìn quần áo, đầu tóc người ta cũng 
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đoán được mức sống của một người nào đó. Bây giờ sinh viên nghèo cũng cố gắng để 

mặc đẹp. Nhưng phải có tiền mới nghĩ đến mặc đẹp, xài sang. Sinh viên đi học bằng 

xe đẹp, dùng điện thoại xịn, ipad, laptop đời mới, quần áo mốt… thì cũng đoán được 

gia cảnh của họ thế nào”. 

Nhìn bạn bè xung quanh có nhiều thứ đẹp nên những sinh viên mới đến Hà 

Nội học thường dần dần hướng tới việc đi làm thêm theo các anh chị khóa trên để có 

thể tự mua sắm cho mình quần áo và những thứ tiêu dùng thiết yếu. Nhưng đi làm rồi 

ham nên không ít sinh viên bỏ bê việc học. Đặc biệt, sinh viên lao vào bán hàng đa 

cấp, mất nhiều thời gian và tìm cách lôi kéo bạn bè, người thân mình tham gia mua 

sản phẩm. Có nhiều sinh viên bị lừa đảo, nợ tiền nhiều rồi cố gắng tìm kiếm để trả nợ. 

Họ có thể làm những việc tệ nhất để có tiền như bán dâm, phục vụ các nhà hàng, 

quán bar, vũ trường, tham gia vào buôn ma túy và sử dụng ma túy. Có bộ phận sinh 

viên lợi dụng lòng tin của bạn bè, người thân, mượn đồ, ăn cắp để đi cắm, bán (điện 

thoại, laptop, xe máy…) hoặc vay tiền không trả. Biểu hiện đáng lo ngại của một bộ 

phận sinh viên có điều kiện về kinh tế mà ham chơi, không quan tâm nhiều đến học 

tập và rèn luyện. Họ đua theo các hoạt động: đua xe, cá cược, quan hệ nam nữ bừa 

bãi, sử dụng các chất kích thích (ma túy, bóng cười, shushi…). Những thứ đó cám dỗ 

họ làm họ dần xa rời trường lớp, sách vở và sự nghiệp tương lai. Không ít trong số họ 

phải bỏ học giữa chừng. Ở nhiều trường đại học Hà Nội đã phải có những quyết định 

đình chỉ học của sinh viên. 

 Bản chất lối sống thực dụng là quá coi trọng sự tiêu dùng vật chất đến mức xem 

đó là cái duy nhất trong cuộc sống của con người và cần phải đạt đến nó bằng mọi giá, 

mọi thủ đoạn. Biểu hiện của lối sống đó là sinh viên chạy theo những nhu cầu vật chất 

vượt quá khả năng của chính họ và gia đình. Số lượng sinh viên phạm các tội hình sự 

ngày càng nhiều do nhu cầu muốn chiếm đoạt vật chất, bất chấp đạo lý và luật pháp bằng 

mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn thấp hèn nhất, gây thiệt hại đến lợi ích của người 

khác, của xã hội. Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - sinh viên (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) cho biết thực trạng báo động là tình hình học sinh, sinh viên phạm 

pháp tiếp tục gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Trong số gần “8.000 vụ 

học sinh sinh viên vi phạm hình sự trong 5 năm, liên quan tới gây rối trật tự công cộng là 

935 vụ, tội phạm ma túy 357 vụ, giết người 37 vụ, cướp, trộm cắp tài sản trên 6.000 vụ” 
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[81]. Từ việc ăn chơi, đua đòi dẫn tới những tính toán, chiếm hữu tài sản của người khác, 

từ đó dễ rơi vào con đường sai lầm, tội lỗi. 

- Thể hiện trong việc thực hiện các trách nhiệm cá nhân đối với mình và 

cộng đồng 

Tinh thần thực dụng trong VHPT định hướng con người hướng đến lối sống có 

trách nhiệm với bản thân, biết chăm lo đến sự an toàn và phát triển của cá nhân mình 

về mọi mặt: sức khoẻ, tri thức, nhân cách...cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. 

Biểu hiện rõ ràng nhất của lối sống ấy là biết giữ gìn sức khoẻ, làm việc - lao động có 

chừng mực; trau dồi đạo đức, lối sống, tri thức…Đối với sinh viên Hà Nội, có thể 

nhận thấy ảnh hưởng của tinh thần thực dụng của VHPT đến họ qua thái độ ứng xử 

đối với cộng đồng và thể hiện trách nhiệm cá nhân mình với cộng đồng. 

Hiện nay, nhiều sinh viên băn khoăn về việc tham gia hoạt động đoàn thể. Ng. 

Th. H., nam sinh HVNG cho rằng: “Ở trường em, chỉ có các bạn ở quê ra mới tham 

gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Những bạn ở thành phố, cá tính, năng động thì họ 

thường tham gia theo nhóm”.  

Một số sinh viên tham gia hoạt động đoàn thể xác định mục đích rõ ràng là để có 

giấy khen xét kết nạp Đảng. Hoặc có những sinh viên tham gia hoạt động đoàn thể không 

hẳn vì giác ngộ lý tưởng hay vì ý nghĩa của hoạt động mà vì để vui, để trải nghiệm. Nếu 

được thỏa mãn rồi thì họ thôi, từ chối không tham gia nữa: “Em chỉ tham gia tình nguyện 

hè vào năm thứ 2, năm thứ 3 thôi. Năm thứ 4 em tập trung học” (M. H. A., nữ sinh 

ĐHKTQD). Có ý kiến cho rằng: “Sinh hoạt chi đoàn mà phổ biến tuyên truyền nghị quyết 

của Đảng, của Đoàn hay hát hò nhảy múa thì khó thu hút sinh viên. Nó không thiết thực. 

Nếu Đoàn dạy người ta làm giàu, dạy các kỹ năng nghề nghiệp hoặc kỹ năng sống thì sẽ 

có nhiều người tham gia hơn” (Tr. Ng. B., nam sinh ĐHCNHN). 

Bảng 3.4: Quan điểm của sinh viên về trách nhiệm xã hội 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng ý 

 

(%) 

Cứu giúp người bị nạn vì không nỡ quay mặt làm ngơ 15.0 67.9 17.1 

Lo cho thân nhân, họ hàng của mình trước cộng đồng, xã hội 25.7 48.8 25.5 

Đề cao tinh thần đóng góp thiện nguyện cho xã hội 8.4 83.4 8.2 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 
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Trong mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng, đa số sinh viên 

tỏ ra băn khoăn khi giải quyết mối quan hệ về lợi ích. Họ không quá đề cao lợi ích 

phía nào. Họ quan tâm đến lợi ích của cá nhân là hiển nhiên nhưng lợi ích của cộng 

đồng họ cũng có quan tâm nhưng ở mức độ vừa phải. Vì vậy, đa số sinh viên phân 

vân trước việc đề cao lợi ích cá nhân hay lợi ích cộng đồng. 

Thực tế, không nhiều sinh viên tự mình làm thiện nguyện mà thường làm thiện 

nguyện theo phong trào, vì thích thử nghiệm hơn là ý nghĩa của việc làm. Không ít 

sinh viên thờ ơ với những người xung quanh. Đại đa số sinh viên không sẵn sàng 

giúp người bị nạn. Họ phân vân vì nhiều lí do. Do bản thân thờ ơ với đồng loại hoặc 

do xã hội làm họ mất niềm tin về việc làm tốt của mình. Có khi cứu giúp lại sợ mang 

vạ vào thân như những trường hợp đưa người bị nạn vào viện thì bị người nhà nạn 

nhân đánh hoặc “nạn nhân” cố tình đóng giả tình huống để bỏ thuốc mê lừa lấy tài 

sản của người khác. Những hiện tượng đó làm sinh viên có tâm lý thu mình lại trước 

hiện tượng người khác bị nạn. 

- Tuy tính thực dụng gia tăng nhưng sinh viên chưa đề cao tính thực tế 

Khi bắt đầu cuộc sống một mình ở Hà Nội, cũng là lúc sinh viên bắt đầu va 

chạm với cuộc sống thực tế, tự mình xử lý các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, họ là những 

người “mới” trong cuộc sống thực tế muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa, quan niệm của 

sinh viên không thể tách rời quan niệm của xã hội. Người Việt vốn coi trọng cái phù 

hợp, sự linh hoạt hơn là phân biệt rõ ràng đúng hay sai, trắng hay đen.  

Bảng 3.5: Quan điểm của sinh viên về cách ứng xử trong cuộc sống 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng 

ý 

(%) 

Tôn trọng sự thật 9.1 82.1 8.9 

Đấu tranh công khai để làm rõ đúng/sai 21.4 60.6 17.9 

Ngại kiện cáo để tránh tốn kém, giữ hòa khí, tránh thù oán… 20.6 28.6 51.4 

Chỉ đề cao những người có đóng góp thật sự cho xã hội 13.5 44.9 41.6 

Đề cao duy tình, nhẫn nhục, chịu đựng dù có thiệt thòi. 15.5 43.3 41.2 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Theo kết quả khảo sát, đa số sinh viên phân vân về việc tôn trọng sự thật. Họ 

lo lắng sự thật sẽ khó chấp nhận, sẽ không biết phải đối diện như thế nào. “Có những 

sự thật không được, không nên nói ra hay. Thẳng thắn quá cũng không phải là tốt mà 

nên biết lựa cho phù hợp” (V.Ng.H., nam sinh ĐHKHXH&NV). Đa số sinh viên 
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phân vân đấu tranh công khai để làm rõ đúng/ sai, vì vậy họ ngại kiện cáo. Họ phân 

vân việc đề cao những người đóng góp thực sự cho xã hội. Họ đồng ý việc đề cao duy 

tình, nhẫn nhục chịu đựng. Họ cho rằng đi thẳng vấn đề để giải quyết sẽ khó thành 

công.Trong đó, sinh viên ngành chính trị và lực lượng vũ trang đồng ý nhiều nhất và 

sinh viên ngành ngoại giao, ngoại thương ít đồng ý nhất đối với quan điểm: “Ngại 

kiện cáo để tránh tốn kém, giữ hòa khí, tránh thù oán…” và tỏ ý ngược lại với quan 

điểm: “Đấu tranh công khai để làm rõ đúng/sai”. Sinh viên ngành kinh tế đồng ý 

nhiều nhất với quan điểm: “Chỉ đề cao những người có đóng góp thật sự cho xã hội” 

và “Đi thẳng vào vấn đề để giải quyết sẽ khó thành công”; trong khi đó sinh viên 

ngành chính trị và lực lượng vũ trang ít đồng ý nhất. Qua đó, có thể thấy sinh viên 

ngành kinh tế hướng đến sự thật, thực tế rõ nét hơn cả. Sinh viên ngành chính trị và 

lực lượng vũ trang còn nhiều băn khoăn về đấu tranh, kiện cáo. Ng. Nh. M., nam sinh 

Học viện Cảnh sát cho rằng: “Đồng chí của mình mà mắc sai lầm thì mình nên nhắc 

nhở, chỉ cho họ cái sai chứ kiện cáo, đấu tranh để phân biệt đúng sai thì không giữ 

được hòa khí trong tập thể”. Tinh thần đoàn kết để có sự đồng thuận được giáo dục 

khá nhiều trong tổ chức chính trị và “hòa khí trong tập thể” là một trong những truyền 

thống của dân tộc. Người Việt thường nói câu: “làm dâu trăm họ”, một phần hàm ý là 

phải chiều, phải lựa theo ý muốn của người khác và vì vậy phải quan tâm đến ý kiến, 

nguyện vọng của người khác. Nhưng nếu làm quá theo chiều này mà không phân biệt 

đúng/ sai, phải/ trái thì “duy tình”. Trọng tình là một đặc điểm để phân biệt VHPĐ 

với trọng lý VHPT. Vì vậy, có thể thấy tính cộng đồng làng xã, tính “trọng tình” vẫn 

ẩn chứa trong sinh viên khá đậm nét. 

Nếu đề cao thực tế thì phải ý thức rõ cuộc sống thực tại. Tuy nhiên, đại đa số 

sinh viên bày tỏ quan niệm gắn bó với quá khứ, khó quên quá khứ.  

Bảng 3.6: Quan điểm, thái độ của sinh viên về giữa quá khứ 

Nội dung hỏi 
Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng 

ý 

(%) 

Sẵn sàng quên quá khứ, nhất là đau buồn để hướng về tương lai 16.2 62.7 21.1 

Sống với quá khứ 13.2 13.6 73.2 

Không thù dai, sau khi mọi việc đã rõ ràng, công bằng 9.1 67.6 23.3 

Đề cao sự thù dai, nhớ lâu về những việc không hay. 8.5 17.6 73.9 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 
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Trong những câu hỏi trên, sinh viên ngành văn hóa nghệ thuật đồng ý nhiều 

nhất về việc thù dai, sống với quá khứ, sinh viên ngành kinh tế ít đồng ý nhất. Quá 

khứ tạo nên ký ức, tri thức, kinh nghiệm, quan niệm, tình cảm…nên thường gắn bó 

với con người. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh thực tại khác xa với quá khứ thì bắt 

buộc con người phải thay đổi. Khi đó, việc đề cao thực tế là cần thiết, việc “sống với 

quá khứ” trở thành cản trở cho sự phát triển hiện tại của con người. Khi nặng tình với 

quá khứ, người ta dễ có xu hướng coi trọng tình cảm hơn thực tế, vì vậy trước một 

thực tế mới, hoàn cảnh mới cần thay đổi một cách mạnh mẽ, dứt khoát thì con người 

sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Như vậy, tính thực dụng của sinh viên không giống với tinh thần thực dụng 

của VHPT là đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy năng lực bản thân để đạt được 

thành công. Thực dụng của sinh viên là thích những vật chất tiện ích, tiện lợi phục vụ 

cho nhu cầu sống, được hưởng thụ vật chất như phương Tây. Họ đồng tình việc vật 

chất hóa trong các ứng xử xã hội. Tuy gia tăng tính thực dụng nhưng sinh viên chưa 

đề cao thực tế. 

3.2.3. Ảnh hưởng của tinh thần tự do, dân chủ, công bằng  

* Văn hóa phương Tây cổ vũ, khuyến khích tinh thần tự do của sinh viên  

Tự do là giá trị để con người tự khám phá bản thân, để sự sáng tạo được phát 

triển. Phương Tây đề sự cao tự do. Điều đó được ghi trong pháp luật, trong Tuyên ngôn 

nhân quyền và dân quyền của Pháp, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, trong văn hóa và được 

thực hành trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở các nước phương Tây.  

 Tự do là không bị ép buộc từ bên ngoài, tự do gắn với dân chủ, bình đẳng. Tự 

do là mong muốn của con người, đặc biệt là đối với thanh niên, sinh viên. Việc chơi 

với ai, tham gia các hoạt động xã hội như thế nào, sinh viên không muốn bố mẹ can 

thiệp. Trên thực tế, sinh viên sống xa gia đình nên việc đi đâu, làm gì, chơi với ai, ăn 

ra sao, mặc ra sao, sinh hoạt thế nào…là do tự sinh viên quyết định, không bị bố mẹ 

quản lý. Theo kết quả điều tra, đại đa số sinh viên cho rằng: “Phụ huynh không nên 

can thiệp vào việc học tập của con cái” (60.8 % sinh viên đồng ý). 

- Tự do trong ăn uống: Muốn ăn gì, ăn như thế nào, khi nào, ở đâu, với ai… 

là sinh viên có thể tùy ý. Tùy ý đó trong khuôn khổ tài chính và điều kiện vật chất 

nhất định của sinh viên. Vì tự do nên tính cá nhân dễ bộc lộ về cách ăn của sinh 

viên. Họ ăn cho mình, theo nhu cầu của mình. Họ có thể ăn không đúng thời gian do 
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ngủ dậy muộn, thức khuya. Họ có thể ăn món ăn phương Tây theo cách riêng của 

mình mà không theo quy tắc nào cả. Các món ăn phương Tây, cách ăn của người 

phương Tây mà sinh viên được tiếp xúc ảnh hưởng đến cách ăn của sinh viên. Sinh 

viên thích ăn theo suất riêng, ăn buffet để tự chọn theo ý thích của mình, không phụ 

thuộc và không ảnh hưởng đến nhu cầu, sở thích của người khác. Khi ăn chung mâm, 

đôi khi họ cũng quên mất sự quan tâm, để ý đến người cùng mâm. Cô H. Th. H., 

giảng viên HVTTNVN - thường dẫn sinh viên đi thực tập ở cơ sở, có những hoạt 

động cùng sinh viên, cô chia sẻ: “Tôi thấy ngày xưa bà, mẹ tôi dạy chúng tôi kỹ lắm. 

Con gái ngồi đầu nồi phải biết “đánh” cơm cho tơi, xới cơm vào bát phải gọn gàng 

tránh dính cơm vào thành bát, đưa cơm cho người khác bằng hai tay. Phải quan sát 

trong mâm xem cơm, thức ăn thiếu thì mình ăn ít đi, để ý xem ai đó ăn gần xong phải 

đợi để đón bát lấy cơm…Bây giờ sinh viên dường như không để ý đến mấy thứ đó”. 

Hỏi về các quy tắc ăn của người Việt, một nữ sinh nói: “Em cũng có biết sơ sơ nhưng 

không thực hành từ bé. Em nghĩ: ăn mà còn nghĩ đến người khác thì mệt, không 

khoái, mất cả ngon” (M.T. Y., nữ sinh ĐHNT). 

Thầy Ng. Th. L., giảng viên HVBC&TT cho rằng: “Ngồi ăn với sinh viên bây 

giờ thì thầy bằng trò, không có ngăn cách nào cả. Mà có khi, họ thấy món nào ngon 

gắp trước, ăn trước, ăn hết luôn cũng không ngại gì. Chỉ có một thứ sinh viên nam để 

ý nhất là uống bao nhiêu để cổ vũ và ép nhau uống, thi nhau uống thôi”. 

- Tự do trong việc mặc: Đa số các trường đại học không quy định sinh viên 

phải mặc đồng phục đến trường. Điều đó phù hợp với tính cách, lứa tuổi của sinh 

viên. Từ tự do trong mặc nên sinh viên tự sáng tạo cho mình phong cách mặc theo sở 

thích, tính cách và điều kiện cá nhân. Tuy nhiên, đôi khi tự do không có thẩm mỹ, 

không hiểu biết dẫn đến việc sử dụng trang phục không phù hợp với không gian, hoàn 

cảnh. Một số sinh viên mặc theo phong cách thời trang unisex (không giới tính: nam 

mặc kiểu của nữ hoặc nữ mặc kiểu của nam). Những sinh viên mặc trang phục 

“không có giới tính” vừa muốn thể hiện cá tính nổi trội, thể hiện “cái tôi”, vừa muốn 

phá bỏ mọi quy tắc trong cách mặc thông thường. Về khía cạnh nào đó, cách mặc còn 

thể hiện trạng thái tâm lý là cá nhân mặc trang phục khác giới muốn trở thành giới 

tính khác trong mắt mọi người.  

- Thể hiện tự do trong tình yêu: Ngày nay, tình yêu của sinh viên thường 

không là sự gợi ý, áp đặt của cha mẹ. Họ tự do chọn lựa và quyết định yêu. Thậm chí, 
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có những sinh viên quan niệm rằng có thể yêu nhiều người mà không bị ràng buộc 

bởi một mối tình nào. Đi liền với tình yêu là tình dục - một mối quan tâm lớn và chi 

phối nhiều tâm sinh lý của sinh viên. Đối với truyền thống của người Việt, tình dục 

vốn không phải dễ nói nơi công cộng, không dễ chia sẻ, kể cả những người đã có gia 

đình. Người Việt gọi tình dục là chuyện trong “phòng the” nên phải che đậy, kín đáo. 

Khi thanh niên yêu nhau, họ phải kìm nén cảm xúc, nhu cầu về tình dục. Đó là quan 

niệm xưa mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang muốn thoát khỏi. Họ cho rằng: “tình dục là 

nhu cầu của con người nên quan hệ tình dục khi thấy có nhu cầu, khi có cảm xúc” (L. 

H.T, nam sinh ĐHKTQD). Họ cũng muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, giống như 

những nhu cầu khác. Vậy nên, khi yêu, sinh viên dễ chấp nhận quan hệ tình dục trước 

hôn nhân. Cả nam và nữ sinh, không ít người dễ đồng ý với việc quan hệ tình dục 

trước hôn nhân. Họ không còn quan niệm nặng nề về trinh tiết như thế hệ trước. 

Trong một công trình nghiên cứu khác cho thấy, đa phần sinh viên hiện nay đều có 

thái độ trung tính và thiên hướng lỏng hơn về vấn đề trinh tiết của phụ nữ: 81.2% sinh 

viên cho rằng hiện nay trinh tiết không còn là yếu tố duy nhất và quan trọng nhất để 

đánh giá phẩm hạnh của con người. 70.4% sinh viên nhận thức được sự khác nhau 

giữa cái màng trinh sinh học trong cơ thể của người phụ nữ với chữ “trinh” trong 

phẩm hạnh, giá trị đạo đức của người phụ nữ [126]. 

Nhìn nhận về sex trong phim Mỹ, một sinh viên cho rằng: 

Phim Mỹ có một đặc sản. Đó là sex. Xem phim Mỹ được free sex. Nhiều 

phim có cảnh nóng, trong lời thoại, trong hành động, trong tư tưởng đều có 

sex. Ví dụ như chỉ cần thấy gái “ngon” là huýt sáo, liếc mắt đưa tình ngay. 

Hoặc lời thoại trong một bộ phim như: tôi ngửi thấy mùi cô rất quen, cái 

mùi mà chỉ có khi lên giường và xong xuôi…Đó là những ngôn từ gợi dục, 

làm người xem không thể không nghĩ đến (L. M. H., nam sinh ĐHCNHN).  

Sự kích thích tính dục từ phim ảnh không còn xa lạ đối với thanh niên, sinh 

viên. Tuy nhiên, nếu sinh viên quá cởi mở trong suy nghĩ và hành động thì ảnh hưởng 

không nhỏ đến lối sống cá nhân. L.M.H., nam sinh ĐHCNHN cho rằng: “đôi khi tình 

dục không cần tình yêu mà chỉ là sự ngẫu hứng trong tình dục”. Cảnh nóng trong 

phim ảnh và các trang web về sex tạo nên sự kích thích, cổ vũ trong quan niệm và 

hành vi tình dục cởi mở của sinh viên. Sinh viên càng xem phim có nội dung khiêu 

dâm nhiều, thích lối sống phương Tây thì càng đồng thuận trong quan niệm cởi mở 
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về tình dục. Có 47.2% sinh viên cho rằng họ bắt chước những hành vi tình dục trong 

phim Âu - Mỹ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng: “không sống theo bản năng, không thỏa 

mãn bản năng của mình là sống lừa dối bản thân, vậy có phải sống cho mình không? 

Do đó, thích là phải nhích” (B.V.T, nam sinh ĐHNN).  

Hiện nay sinh viên lạm dụng tự do để sống hưởng thụ mà họ cho là hợp thời, 

sành điệu. Một trong những lạm dụng tự do, đó là “sống thử”. “Sống thử” đang trở 

thành hiện tượng được sinh viên chấp nhận. Theo kết quả khảo sát, có 5.1% sinh viên 

đồng ý, 85,5% sinh viên phân vân đối với câu hỏi: “Ủng hộ kiểu hôn nhân quan hệ 

theo “hợp đồng”“. Một số sinh viên “sống thử” tại các xóm trọ, không nhiều bạn bè 

cùng lớp, cùng trường biết. Nhưng có những cặp đôi ngang nhiên thực hành “sống 

thử” trong ký túc xá, làm cho rất nhiều bạn bè trong phòng khó xử. Sinh viên “sống 

thử” nhằm thỏa mãn về nhiều mặt: tình cảm, tình dục, vật chất.  

Em ủng hộ sống thử. Sống thử có nhiều ích lợi. Một là để hiểu nhau một 

cách đầy đủ nhất về tình cảm, vật chất và sự hòa hợp trong tình dục. Trong 

quá trình sống thử, đối tượng của mình sẽ “hiện nguyên hình”. Hai là, sống 

thử thì tiết kiệm được tiền thuê nhà cho cả hai, tiết kiệm tiền vào nhà nghỉ, tiết 

kiệm trong nấu nướng. Nhưng mà sống thử phải an toàn: không đánh đập, 

không tra tấn, không mang thai, không lợi dụng tiền bạc…Nếu chia tay thì 

phải có văn hóa chia tay (M. V. D., nam sinh ĐHKTD). 

Thực tế ở phương Tây, việc “sống thử” không phải là bước đệm cho một cuộc 

hôn nhân bền vững. “Theo thống kê từ Bộ tư pháp Mỹ cho thấy trong vòng 15 năm 

qua, 86% các cuộc “sống thử” đã kết thúc bằng chia tay. Tiếp tục theo dõi 14% tiến 

đến hôn nhân thì tỷ lệ ly dị của những đôi này lại cao hơn những cặp trước đó đã ra 

sống riêng” [177]. 

Xét về truyền thống đạo đức của người Việt, việc “sống thử” không phù hợp, 

tác động xấu đến bản thân và xã hội. Xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đối với 

các bậc phụ huynh, khó chấp nhận những cặp đôi đã sống thử rồi mà kết hôn với 

người khác.  

Tuy nhiên, tự do trong quan niệm, trong cuộc sống của sinh viên dường như 

chưa coi trọng quy định chung của xã hội như pháp luật, quy ước, quy định, nội 

quy...Kết qủa khảo sát cho thấy: Tôn trọng đúng giờ, thời gian là vàng bạc chỉ có 

14.5% sinh viên đồng ý, đại bộ phận là phân vân (76.5 %). Sử dụng thời gian co dãn 
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là chuyện bình thường, có 71.3 % sinh viên đồng ý.  Trong đó, sinh viên các khối 

ngành có quan điểm khác nhau về vấn đề này như sau: 

Biểu đồ 3.2: Quan điểm của sinh viên về sử dụng thời gian  

(theo tƣơng quan khối ngành) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Theo đó, sinh viên ngành kinh tế ít đồng ý nhất, sinh viên ngành văn hóa nghệ 

thuật là đồng ý nhiều nhất về việc sử dụng thời gian co giãn. Sử dụng thời gian theo 

quy định phản ánh một phần về ý thức xã hội, trong đó có ý thức về thực hiện pháp 

luật, quy định, quy chế…Người phương Tây rất coi trọng pháp luật. Trong phim Mỹ, 

siêu anh hùng hay Bat man cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt nếu làm sai quy định vì họ 

không thể nằm ngoài pháp luật.  

Tự do mà sinh viên hiểu chưa được đầy đủ. Có 77.2% sinh viên đồng ý với 

việc “Cha mẹ có thể mở thư ra xem rồi sau đó đưa lại cho con cái”. Một số sinh viên 

giải thích: “Em chỉ dấu thư (mail) với cha mẹ khi em có bí mật trong đó” (Đ. H. A., 

nữ sinh ĐHKHXH & NV); “Em chỉ dấu nhật ký thôi, còn thư (mail) thì không cần 

dấu vì chẳng có gì bí mật cả” (Ng. H. G., nữ sinh HVTTNVN).  

Ngoài sự hiểu biết về tự do gắn với quyền cá nhân, sinh viên Hà Nội còn phải 

gắn mình với môi trường sống, với các quy định, quy chuẩn của cộng đồng nên sinh 

viên muốn tự do cũng không thể như tự do ở các nước phương Tây. 

* Văn hóa phương Tây thúc đẩy sinh viên hướng đến dân chủ, bình đẳng  

Tự do gắn liền với dân chủ. Dân chủ là giá trị mà toàn cầu hướng đến. Trong 

thảo luận nhóm gồm 12 sinh viên của HVTTNVN, HVNG, ĐHKHXH & NV, đa số 

các ý kiến cho rằng dân chủ là giá trị, là khát vọng mà họ mong muốn được thực 
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hành. Họ hiểu dân chủ là quyền được trao đổi, bàn bạc, được thông tin, tiếp nhận 

thông tin, được tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, được quyền thụ 

hưởng các sản phẩm văn hóa, được sáng tác, được bầu cử, ứng cử, đề cử trong tổ 

chức của mình, được đối thoại với các chủ thể tổ chức hoạt động (Ban Giám hiệu nhà 

trường, các lãnh đạo khoa, phòng, chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên…). Có 

2/12 ý kiến cho rằng: dân chủ là thể hiện trách nhiệm của mình đối với công việc, đối 

với người khác, phát huy dân chủ trước hết phải phát huy năng lực, sở trường của cá 

nhân để làm chủ chính mình; chủ động tìm kiếm thông tin, yêu cầu các tổ chức, cá 

nhân phải thực hiện quyền là chủ của nhân dân. Đa số sinh viên trong nhóm cho rằng: 

dân chủ là tôn trọng ý kiến của người khác. 

Hiện nay, trong sinh hoạt tập thể, sinh viên biết tôn trọng các ý kiến trái ngược 

nhau. Họ thích được thảo luận để đưa ra một kết luận chứ không thích bị “chụp mũ”, 

ép buộc từ phía thầy cô. Họ muốn được thầy cô công khai tiêu chí khen thưởng, kỷ 

luật để họ thực hiện mục tiêu của mình. Trong gia đình, sinh viên thích đưa ra ý kiến 

riêng, thích được thảo luận về vấn đề của gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị. Tuy 

nhiên, một số ý kiến cho rằng, không phải lúc nào cũng dám thể hiện ý kiến của cá 

nhân, nhất là đối với thầy cô khó tính hoặc có thành kiến với người khác. Có 4/12 ý 

kiến cho rằng có những biểu hiện dân chủ quá trớn trong sinh viên như: phát ngôn 

bừa bãi không đúng lúc, không đúng chỗ; cảm xúc tức thời của cá nhân bị lấn át gây 

nên có những hành động, ngôn ngữ phản cảm. Điều đó, cần thiết phải nhận thức đúng 

dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, dân chủ là văn minh. 

    Một nữ giảng viên ĐHCNHN chia sẻ:  

Bây giờ làm thầy cũng áp lực. Nếu thầy cô nóng giận, không kiểm soát 

được ở trên giảng đường hay khuyết thiếu về kiến thức, sinh viên dễ dàng 

“chộp” được những khoảng khắc đó, đưa lên mạng để bàn luận, đánh giá. 

Đôi lúc sinh viên bàn luận, đánh giá tự do, dân chủ quá mức, gây hại đến 

uy tín của người thầy (Ng. H.H). 

Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn nên việc sinh 

viên tiếp nhận thông tin, truyền tin nhanh. Các văn bản pháp luật, kế hoạch của nhà 

trường, thầy cô, thông tin của bạn bè…hầu hết được sinh viên tiếp nhận qua trang 

wed, qua mạng xã hội. Các thông tin của đất nước, của thế giới cũng được truyền tin 
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nhanh chóng qua internet đến sinh viên. Việc trao đổi, phản hồicủa sinh viên được 

diễn ra nhanh chóng, rộng rãi và công khai. Đó là điều kiện để dân chủ phát triển. 

Tuy nhiên, khi chưa hiểu hết về trách nhiệm của cá nhân, ý thức xây dựng tổ chức, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lợi dụng dân chủ để phê phán, tố cáo, bôi 

xấu…thì dẫn đến dân chủ quá trớn, vô tổ chức.   

Tự do, dân chủ gắn với bình đẳng. Bình đẳng là sự ngang bằng nhau giữa các 

cá nhân hay nhóm xã hội về: quyền và nghĩa vụ công dân, về địa vị xã hội, về khả 

năng, cơ hội, mức độ thỏa mãn những nhu cầu cụ thể nhất định trong các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thực hành bình đẳng khó hơn cả vì nó phụ thuộc 

vào mối quan hệ, phụ thuộc vào phía bên kia. Sinh viên hướng đến bình đẳng trong 

các mối quan hệ: giữa nam và nữ, giữa thầy và trò, giữa cha mẹ và con cái, giữa 

người giàu và người nghèo, giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, giữa các quốc 

gia dân tộc trên thế giới…Khi đi ăn cùng nhau, sinh viên thích được chia tiền để 

thanh toán. Trong quan hệ tình yêu, tình dục, nam hay nữ đều có quyền chủ động và 

đều có ý thức việc bảo vệ sức khỏe sinh sản. Trên giảng đường, sinh viên đi học 

muộn bị phạt mà giảng viên đến muộn thì họ cũng tỏ ra không hài lòng. Ở nhiều 

trường đại học, sinh viên các dân tộc thiểu số từ vùng sâu, vùng xa đến nhanh chóng 

hòa nhập với cuộc sống sinh viên Hà Nội. Qua quá trình học tập và sinh sống, gần 

như không mấy sinh viên còn phân biệt dân tộc khi trình độ học vấn, hình thức bên 

ngoài đã đồng đẳng. Sinh viên quan niệm dân tộc Việt Nam bình đẳng với các dân 

tộc khác trên thế giới, kể cả quan hệ với các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc. Những 

ứng xử của Mỹ và Trung Quốc tỏ ra áp đảo, xâm chiếm Việt Nam hay quốc gia khác, 

sinh viên có những phản ứng phản đối hành động đó. Tuy nhiên, sinh viên cho rằng, 

ứng xử bình đẳng phải tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh. Một sinh viên tâm sự:  

Khi cha mẹ ép em phải làm việc gì đó, em cũng không thể đập bàn hay bỏ 

đi, phản ứng một cách quyết liệt như trong phim Mỹ. Cách làm đó không 

phù hợp với Việt Nam. Trước đây, em lặng lẽ cam chịu, nghe theo bố mẹ. 

Nhưng nay thì em không im lặng nữa. Em cố gắng thuyết phục để cha mẹ 

hiểu mình hơn, để cha mẹ cân nhắc lại (B. D. T., nam, sinh viên Đại học 

Công nghệ và giao thông vận tải). 
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Trong các mối quan hệ giữa người già - trẻ, cấp trên - cấp dưới, chổng - vợ, 

người giàu - người nghèo, sinh viên thể hiện quan điểm về bình đẳng như sau: 

Bảng 3.7: Quan niệm của sinh viên về bình đẳng 

Nội dung hỏi 
Không 

đồng ý (%) 

Phân vân 

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Phải biết kính trên, nhường dưới 8.5 80.8 10.6 

It tuổi, cấp dưới, vai dưới phải chào hỏi trước 17.1 59.6 23.3 

Nhân viên, cấp dưới biếu quà lãnh đạo cấp trên để bày 

tỏ lòng biết ơn và kính trọng “sếp” 
20.2 25.6 54.2 

Lãnh đạo, cấp trên mừng quà cho nhân viên, cấp dưới 22.6 57.7 19.7 

Ai là mạnh thường quân thì người đó có trách nhiệm 18.3 13.8 67.9 

Người chồng có trách nhiệm kiếm tiền, người vợ có 

trách nhiệm chăm lo gia đình 
19.0 21.3 59.8 

Người chồng và người vợ đều có trách nhiệm đối với 

gia đình như nhau 
6.6 81.2 12.2 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS 

Đại đa số sinh viên không phân biệt khoảng cách cấp trên và cấp dưới, nhiều 

tuổi và ít tuổi. Đa số sinh viên cho rằng: việc chào hỏi bây giờ không nên câu nệ cấp 

dưới chào trước hay cấp trên chào trước; lãnh đạo cấp trên cũng có thể mừng quà cho 

cấp dưới. Sinh viên hướng đến sự bình đẳng theo một hướng khác với truyền thống. 

Họ cho rằng không nên thưa bẩm rườm rà.  

“Em nghĩ tôn trọng con người là quan trọng nhất. Tôn trọng rồi thì ai cũng như 

ai, chứ “kính trên nhường dưới” thì mình lúc nào cũng thiệt thòi. Ví dụ trong bữa ăn, 

ai muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu thì ăn. Các cụ cứ phải gắp cho người già, trẻ con 

miếng ngon, còn lại thì xương xẩu. Vậy là bất bình đẳng”. (Ph. H. Nh., nữ sinh 

ĐHKHXH & NV). 

Nhưng về cơ bản, sinh viên Hà Nội vẫn còn tư tưởng trọng nam và quan niệm: 

“cấp dưới biếu quà cho cấp trên”. Điều này phù hợp với thực tế xã hội Việt Nam hiện 

nay, khi cấp dưới luôn phải nịnh cấp trên, đón ý sếp mà cư xử, lựa lời. Xã hội vẫn 

trọng nam khi coi rằng họ là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền chính, còn phụ nữ có 

thiên chức là chăm sóc gia đình. Thấy người chồng nào chăm việc nhà, cả xã hội đều 

ra sức tán thưởng: “người chồng nhân dân”, “người chồng của năm” nhưng phụ nữ 

chăm chỉ việc nhà thì coi là bình thường, có chăng chỉ khen “đảm” mà thôi. Việc đàn 

ông ngoại tình thì họ coi là chuyện thường ngày, nhưng đàn bà ngoại tình thì xã hội 

ra sức phê phán…Vì vậy, sinh viên chịu tác động trực tiếp từ hiện thực xã hội rõ nét. 

Bình đẳng trong phim ảnh phần nào tác động đến sinh viên để họ dần dần có nhận 

thức, dần dần từng bước thực hiện bình đẳng. 
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Tóm lại, ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên được biểu hiện sinh viên đề cao 

tinh thần tự do, song một bộ phận sinh viên thực hành tự do như một nhu cầu của 

bản năng hơn là giá trị của sự giải phóng con người, giải phóng năng lượng, tạo tiền 

đề cho sự sáng tạo cá nhân. Tính chất dân chủ, bình đẳng trong sinh viên đang là 

chiều hướng phát triển tích cực, dù chưa có điều kiện để thực hiện dân chủ, bình 

đẳng hoàn toàn. 

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên tạo nên vẻ đẹp hiện đại, tự tin, phát huy khả 

năng tự lập của sinh viên. Chủ nghĩa duy lý, đề cao tự do, dân chủ bình đẳng là những giá 

trị mà sinh viên đang tiếp cận, đang từng thực hành trong điều kiện nhất định. Tuy nhiên, 

sự tiếp nhận VHPT của sinh viên không đầy đủ, không “nguyên mẫu” nên quá trình vận 

dụng sự hiểu biết về VHPT không phù hợp với điều kiện thực tế và văn hóa dân tộc như: 

tôn trọng cá nhân nhưng chưa đề cao trách nhiệm cá nhân, thực dụng gia tăng, tự do cá 

nhân nhưng chưa coi trọng pháp luật, đề cao chủ nghĩa tiêu dùng.  

Sinh viên tiếp nhận VHPT nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, nhu 

cầu học tập, nhu cầu thể hiện “cái tôi” cá nhân của mình. Ảnh hưởng của VHPT đến 

sinh viên hòa vào sự vận động phát triển của văn hóa dân tộc. Ảnh hưởng của VHPT 

là một trong những động lực tác động đến sự tự vận động, phát triển của văn hóa dân 

tộc. Nếu không có sự ảnh hưởng của VHPT thì sự tự vận động phát triển của văn hóa 

không theo xu hướng này.  

Tiểu kết  

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội qua điện ảnh, thời trang, ẩm thực 

được biểu hiện ở hai cấp độ bề mặt và chiều sâu. 

- Cấp độ bề mặt: Đại đa số sinh viên thích xem phim Âu - Mỹ, chủ động tìm 

kiếm xem phim Âu - Mỹ. Phim Âu - Mỹ phản ánh cuộc sống khá đầy đủ vật chất, 

pháp luật bảo vệ quyền con người, phản ánh ước mơ, khát vọng của người phương 

Tây là hướng đến việc coi trọng con người, tự do, dân chủ, công bằng, bình 

đẳng…Điều đó tạo nên mong muốn, khát vọng của người xem về một cuộc sống hiện 

đại, tiện nghi. Từ điện ảnh, sinh viên có bắt chước cách ăn, mặc, tổ chức vui chơi, 

hành vi của người Âu - Mỹ. 

Sản phẩm thời trang phương Tây hiện nay không còn là những thứ mới của xã 

hội Việt Nam, nó đã được người Việt tiếp nhận từ đầu thế kỷ XX. Vì vậy, trang phục 

Âu - Mỹ được sinh viên sử dụng rộng rãi, phổ biến và tự nhiên. Cách mặc của sinh 

viên hiện nay thể hiện tính cá nhân rõ nét: theo sở thích và theo thẩm mỹ của mình. 
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Tuy nhiên số sinh viên thích mặc theo phong cách phóng khoáng, gợi cảm và phá 

cách thì chưa nhiều. 

Ẩm thực phương Tây được sinh viên tiếp nhận như là một sản phẩm văn hóa 

mới, phục vụ cho cuộc sống hiện đại: nhanh, lạ, tiện ích. Cách ăn của sinh viên đang 

hướng đến ăn riêng mình, cho mình, ảnh hưởng cách ăn ít quan tâm đến những người 

xung quanh. Cách ăn của sinh viên không trọng nếp ăn truyền thống quần tụ, “ăn 

trông nồi ngồi trông hướng” nhưng cũng chưa có điều kiện để tiếp nhận cách ăn cầu 

kỳ của người châu Âu.  

Qua đó có thể thấy tính cởi mở của người Việt khi tiếp nhận văn hóa nước 

ngoài trong tinh thần chủ động tiếp nhận VHPT của sinh viên Hà Nội. Song, phần lớn 

là sinh viên sử dụng sản phẩm VHPT nhằm mục đích hiện đại hóa. 

- Cấp độ chiều sâu: Ảnh hưởng của VHPT là ảnh hưởng tính cá nhân, duy lý, 

đề cao tự do, dân chủ và bình đẳng đến suy nghĩ, hành động của sinh viên. Suy nghĩ, 

hành động của sinh viên là kết quả của nhiều yếu tố tác động chứ không riêng gì từ ảnh 

hưởng của VHPT. Song VHPT có đặc tính đề cao cá nhân, duy lý, đề cao tự do, dân 

chủ, bình đẳng tạo nên những tác động, cổ vũ, khuyến khích, truyền cảm hứng cho sinh 

viên để họ dám nghĩ, dám làm và bộc lộ rõ nét hơn cái tôi, tự lập, thực dụng, tự do, dân 

chủ, bình đẳng. Cá nhân luận, duy lý, tinh thần tự do, dân chủ, bình đẳng trong VHPT 

được biểu hiện trong sinh viên không giống “nguyên mẫu”. Học tập, vận dụng được 

nhiều giá trị từ cá nhân luận của VHPT, sinh viên có nhiều tiến bộ. Nhưng mặt khác, 

các ảnh hưởng của VHPT đồng thời là yếu tố cổ vũ, làm tăng thêm tính tự do, thực 

dụng, tiêu dùng hoang phí, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần của sinh viên. 

Từ việc tiếp xúc, tiếp nhận những yếu tố ngoại sinh (VHPT) thì xuất hiện 

những yếu tố mới không nguyên bản như yếu tố ngoại sinh, cũng không là yếu tố nội 

sinh mà xuất hiện yếu tố mới khác. Về cơ bản, ảnh hưởng của VHPT, đặc biệt qua 

điện ảnh, phần lớn là những ảnh hưởng có tính tích cực [xem Phụ lục 2, câu 6]. 

Nhưng mức độ ảnh hưởng của VHPT chưa đến mức lấn át thói quen, nếp nghĩ, nếp 

sống truyền thống nên phần lớn sinh viên không đề cao, tuyệt đối hóa giá trị VHPT. 

Sinh viên luôn tỏ ra phân vân giữa mẫu người phương Tây hoặc phương Đông [xem 

Phụ lục 2, câu 7]. Kết quả ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên do nhiều nhân tố tác 

động. Ảnh hưởng đó đem lại nhiều tiến bộ, văn minh, đặc biệt là những giá trị chung 

của nhân loại, song cũng có những ảnh hưởng không phù hợp với điều kiện văn hóa 

xã hội đất nước. Nội dung này, NCS xin được trình bày tiếp ở chương 4. 
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Chƣơng 4 

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ ẢNH HƯỞNG 

CỦA VĂN HÓA PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIÊN HÀ NỘI 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

4.1. Những nhân tố tác động đến quá trình ảnh hƣởng của văn hóa 

phƣơng Tây đến sinh viên Hà Nội 

4.1.1. Các ảnh hưởng từ tác động khách quan 

4.1.1.1. Tác động do hội nhập quốc tế  

- Hội nhập quốc tế thúc đẩy giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ, tạo 

ra những cơ hội lớn để sinh viên dễ dàng tiếp cận với VHPT, tiếp thu các giá trị của 

VHPT 

HNQT là hiện tượng tất yếu khách quan, xuất phát từ chính nhu cầu phát 

triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh HNQT, các quốc gia tăng cường 

liên kết, hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

ngoại giao… Liên kết trong lĩnh vực này lại nảy sinh, liên quan và tác động đến lĩnh 

vực khác: chính trị, kinh tế tác động đến văn hóa và ngược lại. HNQT đem đến cơ 

hội lớn về sự liên kết, hợp tác cho các dân tộc, quốc gia để các dân tộc, quốc gia 

tiếp nhận những giá trị của nhau, chuyển giao công nghệ hiện đại, liên kết trí tuệ và 

phát triển. 

HNQT tạo ra sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa các quốc gia trên thế giới, dẫn 

đến sự hiểu biết lẫn nhau, gần gũi nhau, học hỏi, trao đổi lẫn nhau, làm cho mỗi nền 

văn hóa trên thế giới ngày càng phong phú. Nhờ internet, giao lưu, ảnh hưởng văn hóa 

có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện, phong phú, rộng rãi và nhanh chóng về cả 

nội dung và hình thức. Sinh viên là lực lượng có tri thức, có hoài bão, có năng lực và 

năng động nên họ chịu tác động rõ nét. HNQT là điều kiện tốt cho sinh viên mở rộng 

được tầm nhìn, tiếp cận, hưởng thụ sản phẩm, thành tựu văn hóa đa dạng hơn. Nhờ có 

xu thế HNQT, sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thành tựu văn minh nhân 

loại, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, trong đó có VHPT. 

HNQT giúp rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các dân tộc, giữa các cá nhân với nhau. 

Cùng với việc tiếp nhận những giá trị vật chất của VHPT, sinh viên có thêm những 
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hiểu biết mới, động lực mới để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Qua việc tiếp xúc, 

tiếp thu đó, sinh viên có điều kiện để so sánh, chọn lọc những thứ phù hợp với mình, 

hữu ích cho mình. Nếu chỉ biết về văn hóa dân tộc, hay chỉ biết một vài nền văn hóa thì 

khó có cơ hội để so sánh, chọn lọc, để thấy cái phù hợp, cái tiến bộ. Trong xu thế 

HNQT, mỗi cá nhân, cộng đồng, dân tộc có thể tự soát xét lại các giá trị của bản thân 

mình để làm mới, làm tăng giá trị của chính mình. 

Trong bối cảnh HNQT, sự tiếp thu, ảnh hưởng văn hóa không chỉ giữa dân tộc 

này với dân tộc khác mà còn thể hiện rất rõ giữa cá nhân này với cá nhân khác. Từ 

ảnh hưởng VHPT của một cá nhân, internet cho phép cá nhân đó lan truyền đến 

những cá nhân khác trong cộng đồng. Vì vậy mà ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên 

vừa trực tiếp, vừa gián tiếp. Người ta có thể đăng tải lên mạng tin tức, nội dung, quan 

điểm, hình ảnh, âm nhạc, video… của chính mình hoặc của người khác. Vì vậy, ảnh 

hưởng VHPT đến sinh viên trong bối cảnh HNQT đa diện, đa chiều mà khó đo đếm 

độ ảnh hưởng cũng như nội dung ảnh hưởng. Đồng thời, qua đó cũng thấy sự tác 

động qua lại của sự ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên. Sinh viên Hà Nội ảnh hưởng 

VHPT được thể hiện qua chính kiến, quan điểm của mình về VHPT theo góc độ cá 

nhân của mình. Tính mới, tính khác so với VHPT nguyên bản được sinh viên thể hiện 

ra ngoài, được sinh viên lan truyền là tất yếu, song trong bối cảnh HNQT, những biểu 

hiện về tính mới được thể hiện rõ nét và phong phú. 

Trong HNQT, văn hóa là lĩnh vực dễ nhận thấy là sự đan xen, đa dạng và 

hỗn dung văn hóa. Các nền văn hóa lớn, các quốc gia có tiềm lực kinh tế mang 

theo những giá trị văn hóa có sức mạnh hơn, tạo nên những ảnh hưởng và áp đảo 

đối với những nền văn hóa khác. Đối với sinh viên, nền VHPT đến từ các nước 

công nghiệp, hiện đại là rất mới mẻ, có sức cuốn hút, có tính phổ cập cao, đáp ứng 

được nhu cầu và tâm sinh lý của họ. Đi kèm với cộng nghệ và sự phát triển kinh 

tế, VHPT trở thành “sức mạnh mềm” và tạo nên được những ảnh hưởng rất mạnh 

mẽ với sinh viên. “Sức mạnh mềm” hay “quyền lực mềm” được thể hiện ở sức thu 

hút, hấp dẫn, lan tỏa từ các giá trị văn hóa của phương Tây, gồm cả giá trị vật chất 

và giá trị tinh thần. Trong đó, các giá trị như là sự tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám 

sống thật với suy nghĩ, dám ước mơ, dám làm khác, tự do, công bằng thực sự thu 

hút và lôi cuốn sinh viên.  
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- Hội nhập quốc tế tạo nên những thách thức cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc trong sinh viên.  

HNQT tạo ra xu hướng đồng nhất lối sống của các quốc gia dân tộc. Đặc biệt, 

sức mạnh văn hóa của các quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu tạo nên sự hấp dẫn, 

lôi cuốn khiến đối tượng chịu ảnh hưởng tự nguyện điều chỉnh mình theo mô hình, biểu 

tượng, giá trị văn hóa. Xu thế HNQT dẫn đến thế giới ngày càng phẳng, nhiều phương 

diện của cuộc sống đã bị đồng nhất hóa, từ sinh hoạt đến tiêu dùng hay giải trí. Khắp 

nơi trên thế giới, đâu đâu cũng thấy lặp đi lặp lại những dáng dấp hiện đại cùng với lối 

sống ngày càng giống nhau, thậm chí y hệt. Các trung tâm thương mại, các loại hình 

dịch vụ, quần áo, âm nhạc, ẩm thực... đều cùng một “phong cách quốc tế”. Xu hướng 

tiêu dùng và các hình thức giải trí đang trở nên đồng nhất khắp thế giới. Các giá trị, các 

loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống có thể bị lãng quên, bị mờ nhạt bởi những 

hoạt động mới đang được thay thế mạnh mẽ.  

Bên cạnh đó, trong HNQT về văn hóa cũng tạo ra có những khác biệt, thậm 

chí là có những xung đột giữa “trung tâm” và “ngoại vi”, giữa “dân tộc” và “siêu dân 

tộc”, giữa chủ nghĩa địa phương và chủ nghĩa thế giới, giữa các nền văn hóa và tiểu 

văn hóa, giữa cái phổ biến và cái đặc thù...Ở Việt Nam, trong ảnh hưởng của VHPT 

đến sinh viên chưa thể hiện sự xung đột về văn hóa, song có những mẫu thuẫn về 

quan điểm giữa dân tộc và phương Tây, giữa thế hệ sinh viên hiện nay với thế hệ 

trước khi tiếp nhận VHPT. Nó có thể tạo ra cú “sốc” nếu cá nhân và môi trường xã 

hội có sự khác biệt lớn.  

4.1.1.2. Sức mạnh của công nghệ và truyền thông  

Sự phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi mạnh mẽ thế giới, tác động 

toàn diện đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành một đặc điểm nổi bật của thời 

đại ngày nay. Công nghệ xuất hiện khắp mọi nơi, đem lại nhiều tiện ích cho con 

người. Công nghệ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho con người mà giới trẻ rất ưa 

chuộng: nhu cầu kết nối, trao đổi, giải trí (xem phim, nghe nhạc), học tập, tìm kiếm... 

Điện thoại thông minh, ipad, máy tính giúp sinh viên kết nối, giải trí, học tập ở mọi 

nơi: trong lớp, nhà trọ, quán café, tụ điểm công cộng…Nhờ đó, nguồn thông tin trở 

nên vô tận, truyền đi nhanh chóng, rộng rãi và trực tiếp. Từ việc thuận tiện trong kết 

nối, sinh viên nhanh chóng lan tỏa đến cộng đồng thông tin, kiến thức, giá trị mà 

mình đã tiếp thu. Điều đáng lưu ý của thời đại công nghệ là sự lan tỏa từ cá nhân đến 
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cộng đồng cũng như sự lan tỏa từ cộng đồng đến cá nhân tạo ra nhiều chồng lớp, đan 

xen và vô tận. Vì vậy, truyền thông qua truyền hình, phát thanh, sách báo không còn 

là phương tiện chủ yếu, quan trọng nhất, thậm chí còn chậm và không phong phú 

bằng internet và mạng xã hội. Truyền thông cá nhân trở thành phổ biến, đa dạng và 

phát triển mạnh trong thời đại công nghệ. 

Nhờ thành tựu của công nghệ mà các sản phẩm ăn, mặc hay giải trí được nâng 

cao về chất lượng, hình thức và phổ biến nhanh chóng đến nhiều đối tượng trên toàn 

cầu. Nhờ công nghệ phát triển nên sản phẩm may mặc được sản xuất hàng loạt, thay 

đổi mẫu mã liên tục và chất lượng sản phẩm được nâng cao. Đó là cơ hội để sinh viên 

dễ tiếp cận được với các sản phẩm từ Âu - Mỹ. Nhờ công nghệ, văn hóa nghe nhìn phát 

triển mạnh, chiếm ưu thế so với văn hóa đọc trong giới trẻ. Sinh viên thích xem phim 

hơn đọc truyện vì nó sinh động, tiết kiệm thời gian, âm thanh, hình ảnh trực quan dễ 

chạm đến được nhiều cảm xúc. Xem phim, sinh viên có thể học ngoại ngữ, thời trang, 

kiến trúc, trang trí trong cuộc sống thực tế của người Âu - Mỹ…mà đọc truyện thường 

mang đến sự tưởng tượng của cá nhân. Nhờ công nghệ mà các thực phẩm có nguồn 

gốc Âu - Mỹ tăng thêm sự hấp dẫn, mới lạ khiến sinh viên lựa chọn. Sức mạnh của 

công nghệ là tạo cái mới, cái sáng tạo và tạo ra được nhiều tính năng, đáp ứng nhu cầu 

phong phú của lứa tuổi sinh viên. Qua các tính năng tiện ích và hiện đại của công nghệ, 

sinh viên dễ dàng bắt chước, sao chụp, sáng tạo nên những cái mới hơn từ VHPT, phục 

vụ cho cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, công nghệ giúp người tiêu dùng tiết kiệm 

thời gian, công sức, tiền bạc nên những sản phẩm văn hóa có hàm lượng công nghệ cao 

được sinh viên lựa chọn là tất yếu. 

Sự phát triển của khoa học công nghệ và truyền thông đang là những nhân tố 

thúc đẩy mạnh mẽ sự ảnh hưởng VHPT của sinh viên.  Cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 tạo ra những biến đổi lớn trong đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa. 

Nếu so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư này đang phát triển với tốc độ cấp số mũ. Nó sẽ làm thay đổi triệt để về cách 

sống, làm việc và quan hệ của con người. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 là sự hợp nhất của nhiều loại công nghệ và làm xóa nhòa ranh giới giữa lĩnh vực 

vật lý, kỹ thuật số và sinh học, với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, 

robot, IoT (Internet vạn vật).  

Văn hóa là tri thức, công nghệ thông tin là phương tiện thuận tiện để tri thức đến 

với con người. Cuộc sống của sinh viên hiện nay khác biệt so với sinh viên 20 năm về 
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trước là do công nghệ. Internet giúp sinh viên mở ra một thế giới khổng lồ về tri thức của 

nhân loại. Sinh viên tiếp nhận VHPT từ internet, họ có thể so sánh lịch sử và hiện tại, so 

sánh hiện thực của đất nước và thế giới, từ đó họ có thể có những thay đổi về quan niệm, 

lối sống không giống như sự giáo dục của gia đình, nhà trường. 

Sự phát triển của khoa học công nghệ một mặt đem đến nhiều tiện ích, mặt khác 

nó cũng khiến sinh viên lệ thuộc vào các thiết bị để ghi nhớ, sao chép, chờ đợi vào việc 

“ăn sẵn” dẫn đến việc lười suy nghĩ. Nhiều sinh viên sống trong thế giới ảo, dần dần 

dẫn đến lệch lạc về nhận thức, có thể có những hành động không khôn ngoan hoặc tiêu 

cực. Sự hấp dẫn và tiện ích của công nghệ khiến nhiều sinh viên chìm đắm vào phim 

ảnh, các trò chơi trên điện thoại, máy tính làm lãng phí thời gian, sức khỏe. Theo kết 

quả điều tra, có 91,1% sinh viên đồng ý: điện ảnh phương Tây có thể làm cho sinh viên 

“quên đi các trò chơi, hoạt động giải trí khác”; 47,2 % sinh viên đồng ý: điện ảnh 

phương Tây “làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, công việc, sức khỏe và tiền bạc”; 

41% sinh viên đồng ý: điện ảnh phương Tây làm “xa lánh cuộc sống thực, sống trong 

thế giới ảo, tạo tâm lý khép kín”. Thomas L. Friedman cũng đã nhận định: “công nghệ 

có thể khiến những thứ ở xa cảm thấy rất gần. Nhưng nó cũng làm cho những thứ ở gần 

cảm thấy rất xa.” [121; 578]. Theo Thông tin UNESCO, dẫn lời Elie Wiesset trong diễn 

văn khai mạc Hội nghị những người được giải Noben tại điện Êlidê, Paris, năm 1988 

đã cảnh báo: Chúng ta quan tâm đến các vấn đề vũ trụ nhiều hơn việc tìm kiếm đạo 

đức, hay tìm kiếm nền đạo đức. Con người đi lên mặt trăng nhưng không bước lại gần 

đồng loại của mình. Con người thăm dò đáy biển về giới hạn của vũ trụ trong khi người 

láng giềng liền cửa với mình vẫn là một kẻ xa lạ. 

4.1.1.3. Môi trường văn hóa - xã hội  

Nền tảng văn hóa dân tộc là cơ sở chi phối sự tiếp thu ảnh hưởng VHPT của 

sinh viên: Sinh viên gắn bó với văn hóa dân tộc từ khi sinh ra đến khi trở thành sinh 

viên. Văn hóa đó được thể hiện sống động trong đời sống hàng ngày của sinh viên với 

những người xung quanh. Vì vậy, văn hóa dân tộc là cơ sở để sinh viên tiếp thu, ảnh 

hưởng VHPT. 

Tác giả Phan Ngọc cho rằng đặc trưng văn hóa Việt Nam là nhân cách luận, có 

bốn yếu tố tạo thành nhân cách Việt Nam: Tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo. Từ 

nhân cách luận, tác giả Phan Ngọc đã chỉ ra: “Đối với người Việt, quan hệ giữa người 

với người là tất cả, và quan hệ ấy xây dựng trên khái niệm “tình nghĩa”, một khái niệm 
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rất Việt Nam” [88; 19].  Những tư tưởng, thói quen, tập tục của văn hóa dân tộc, văn hóa 

vùng miền là nền tảng, là cơ sở để sinh viên tiếp thu VHPT. Sinh viên tiếp thu VHPT 

trên nền tảng đề cao tình nghĩa, đề cao cái chung của cộng đồng. Bên cạnh đó họ cũng 

mang tính cả nể, xuê xoa. Điều đó có thể giải thích tại sao đa số sinh viên ngại kiện cáo, 

thích sống dĩ hòa vi quý hơn là đấu tranh làm rõ đúng sai, họ trọng tình hơn mà không tỏ 

ra dứt khoát đứng về phía sự thật. Đa số sinh viên bày tỏ việc quan tâm đến quá khứ, gắn 

bó với quá khứ. Sinh viên vẫn thể hiện trọng nam hơn nữ khi bày tỏ quan điểm về mối 

quan hệ vợ chồng. Trong các mối quan hệ ràng buộc với nhiều người, sinh viên chưa có 

thói quen tự lập, tự chịu trách nhiệm cá nhân… 

 - Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương - nơi sinh viên ở và gắn bó trước 

khi là sinh viên tác động đến sự ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên 

Tác động của điều kiện kinh tế xã hội địa phương đến ảnh hưởng của VHPT 

đến sinh viên được biểu hiện thông qua sở thích, việc sử dụng, làm theo, bắt chước 

những hành vi của các nhân vật trong phim phương Tây của sinh viên. Sinh viên có 

nguồn gốc xuất thân ở đô thị tiếp xúc trước, sớm, nhiều VHPT hơn sinh viên ở nông 

thôn và ven biển. Vì vậy, ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên có nguồn gốc xuất thân 

từ đô thị biểu hiện rõ hơn sinh viên ở nông thôn và ven biển. Biểu đồ sau đây là mức 

độ ưa thích của sinh viên về ba thành tố: điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây 

được so sánh theo địa bàn thường trú: 

Biểu đồ 4.1: Mức độ ƣa thích văn hóa Phƣơng Tây của sinh viên (tính theo 

thƣờng trú)  

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS  
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Theo kết quả trên, sinh viên xuất thân từ đô thị thích điện ảnh, thời trang, ẩm 

thực phương Tây nhiều hơn sinh viên xuất thân từ nông thôn. Điều đó cho thấy điều 

kiện kinh tế - xã hội tác động không nhỏ đến sở thích của sinh viên.  

- Môi trường văn hóa của Hà Nội tác động đến quá trình ảnh hưởng của 

VHPT đến sinh viên Hà Nội  

Hà Nội là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của cả nước, vì vậy các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học, giáo dục, thông tin, văn hóa, thể 

thao… xuất hiện với mật độ dày đặc. Đây là nơi có nhịp sống diễn ra nhanh, mạnh và 

có không gian hiện đại nên Hà Nội là môi trường thuận lợi để sinh viên giao lưu, tiếp 

xúc với VHPT. Sinh viên có thể trực tiếp giao lưu với nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ; trực 

tiếp sử dụng, lựa chọn thời trang, ẩm thực phong phú của phương Tây. Đến các đại sứ 

quán, các trung tâm giao lưu văn hóa, các trung tâm ngoại ngữ, trên đường phố, các 

trung tâm thương mại, nhà hàng…sinh viên Hà Nội có thể tiếp xúc trực tiếp, học 

ngoại ngữ, giao lưu, làm việc với người nước ngoài.  

Cơ sở hạ tầng của Hà Nội hiện đại như: trung tâm thương mại, trung tâm vui 

chơi giải trí, đường phố, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, quán bar…mà việc sử dụng 

thời trang, ẩm thực, xem phim phương Tây của sinh viên rất phù hợp. Hà Nội có 

nhiều nơi để sinh viên có thể hưởng thụ cuộc sống mà VHPT là một gợi ý cho lối 

sống đó. Hệ thống các dịch vụ, ngân hàng, công ty ở Hà Nội luôn khuyến khích 

người tiêu dùng sử dụng trước khi có khả năng chi trả, tạo điều kiện để văn hóa tiêu 

dùng phương Tây phát triển. Sinh viên Hà Nội có thể vay tiền hay mua trả góp hàng 

hóa một cách thuận tiện. 

- Môi trường trường học, ngành học tác động đến sự ảnh hưởng của VHPT 

đến sinh viên 

Mỗi trường đại học, mỗi ngành học có những đặc thù nghề nghiệp, kèm theo 

đó là điều kiện kinh tế của sinh viên tạo nên sự khác nhau về phong cách, lối sống 

giữa sinh vien trường/ ngành học ngày với sinh viên trường/ ngành học kia. Ở các 

trường quân đội, công an, sinh viên phải tuân thủ nhiều quy định của trường học nên 

việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ chặt chẽ, theo khuôn mẫu. Vì vậy, họ không có nhiều cơ hội 

để giải trí, ăn mặc theo sở thích cá nhân như sinh viên những trường đại học khác. Ở 

các trường nghệ thuật, sinh viên được tự do trong ăn, mặc. Họ có thể mặc theo mốt, 

phá cách, phóng khoáng; họ có thời gian tự do để giải trí theo sở thích cá nhân. Họ có 

điều kiện để tiếp thu, ảnh hưởng những thứ ngoài sự giáo dục chính thống ở trường 
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học và gia đình. Sinh viên có điều kiện về kinh tế thường thể hiện rõ trong cách ăn 

mặc, đi lại, lựa chọn các hình thức giải trí cũng như có điều kiện để đầu tư học thêm 

ngoại ngữ. Số sinh viên có điều kiện về kinh tế tập trung khá đông ở khối các trường 

kinh tế, ngoại giao, ngoại thương, ngoại ngữ. 

- Thực trạng xã hội chi phối quan điểm, hành vi, cách ứng xử của sinh viên 

trong quá trình ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội 

Tồn tại xã hội hiện nay của Việt Nam tác động không nhỏ đến nhận thức, hành 

vi ứng xử của sinh viên. Trong nhận thức, hành vi ứng xử của sinh viên có VHPT, 

văn hóa dân tộc, thực tiễn xã hội…Thực tế, việc vi phạm giao thông, không thực hiện 

đúng giờ diễn ra khá phổ biến ở Việt Nam. Việc biếu quà, đặc biệt nhân viên cấp 

dưới biếu quà cho lãnh đạo trở thành thông lệ trong xã hội. Cứu giúp người giữa 

đường thì bị người khác hiểu lầm dẫn đến tai vạ…Những hiện tượng xã hội đó tạo 

nên những suy nghĩ không tích cực của sinh viên, đôi khi họ mất niềm tin vào công 

lý. Đặc biệt, thực trạng đạo đức xã hội hiện nay tác động không nhỏ đến suy nghĩ, 

nhận thức và đạo đức của sinh viên. Sự suy thoái đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ là cán bộ, đảng viên tác động đến niềm 

tin của giới trẻ, trong đó có sinh viên. Đại hội XII của Đảng đánh giá: Tội phạm và tệ 

nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng. 

Trong văn hóa có đạo đức. Đạo đức chi phối quan điểm, hành vi của con người. Đạo 

đức của xã hội chi phối đạo đức của cá nhân. Cộng với đó là tiếp nhận VHPT không 

đầy đủ thì dẫn đến lối sống buông thả trong sinh viên. Thực tế, một bộ phận sinh viên 

hiện nay xuất hiện lối sống tự do, thực dụng, thích hưởng thụ, thờ ơ, vô cảm với mọi 

người xung quanh. Lối sống “nóng ruột kiếm tiền và cắm đầu hưởng thụ” không quan 

tâm đến ai, miễn sao có nhiều tiền, nhiều quyền và nhiều cơ hội hưởng thụ đang đi 

ngược lại với chuẩn mực đạo đức là nguy cơ tạo ra nhiều tệ nạn cho xã hội.  Khi quá 

đề cao giá trị bản thân, nếu không có định hướng đúng đắn, giới trẻ dễ dàng bất chấp 

đạo đức, pháp luật để đạt lợi ích cá nhân, bỏ qua sự hài hòa lợi ích xã hội làm nảy 

sinh lối sống vị kỷ, vô cảm, làm xói mòn truyền thống đạo lý của dân tộc. 

- Những định hướng và tác động từ gia đình có vai trò rất lớn để sinh viên lựa 

chọn và chắt lọc những giá trị trong các mối quan hệ.  

Gia đình là nơi nuôi dưỡng hình thành nhân cách đầu tiên cho mỗi con người, 

là môi trường đầu tiên hình thành đạo đức cho sinh viên. Gia đình là nơi hội tụ của 
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truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người được 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng trong gia đình , mỗi cá nhân se ̃hoc̣ đươc̣ 

cách ứng xử với mọi người, mọi vật quanh mình. Ngay từ khi còn nhỏ, các yếu tố xã 

hôị tác đ ộng đến sinh viên đều thông qua gia đình . Ngoài ra, gia đình đóng vai trò 

quyết định đến việc hình thành đạo đức, lối sống cho sinh viên khi họ còn ở với gia 

đình. Gia đình chính là điểm tựa để họ chủ động học tập và gia nhập vào xã hội. Nếu 

sống trong một gia đình giàu truyền thống, coi trọng đạo đức, trẻ em được nuôi 

dưỡng, giáo dục, định hướng những giá trị chân – thiện – mỹ, khi lớn lên, họ tự tin và 

thuận chiều cho việc tiếp nhận những giá trị mới của văn hóa nhân loại. Ngược lại, 

nếu sống trong một gia đình nuông chiều, hay thiếu sự quan tâm giáo dục của người 

lớn, thì khi lớn lên họ thường là những người ích kỉ, ỷ lại, ít quan tâm đến những 

người xung quanh, ít quan tâm tới cộng đồng xã hội.  

Hoàn cảnh, điều kiện sống của gia đình tác động không nhỏ đến ảnh hưởng của 

VHPT đến sinh viên Hà Nội. Kết quả điều tra cho thấy, sinh viên sống ở đô thị thích điện 

ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây hơn sinh viên sống ở nông thôn và miền núi. Thị 

hiếu, thẩm mỹ tác động đến nhận thức của sinh viên khi họ tiếp nhận VHPT. 

Ảnh hưởng của sinh viên vốn thường từ cơ chế lây lan. Lây lan gần gũi nhất với 

sinh viên là bạn bè. Xem phim, ăn, mặc là nhu cầu tự thân, nhưng nhu cầu đó chịu tác 

động của các mối quan hệ xung quanh sinh viên. Bạn bè trong lớp, đồng hương, cùng 

câu lạc bộ, cùng nhà trọ, cùng trường, cùng ngành học…ảnh hưởng đến lối sống, sở 

thích, phong cách của sinh viên. Quan sát so sánh sinh viên các trường có học “ngoại” 

(ngoại ngữ, ngoại thương…) với sinh viên học chính trị có phong cách khác nhau rất rõ. 

Bạn bè có thể rủ nhau cùng học, cùng tiến bộ hoặc cùng chơi. Đó vừa là con đường vừa 

là nhân tố tác động đến quá trình ảnh hưởng VHPT của sinh viên Hà Nội. 

4.1.1.4. Định hướng nghề nghiệp và việc làm trong tương lai của sinh viên 

- Ngành học cùng với định hướng nghề nghiệp trong tương lai của sinh viên là 

nhân tố tác động đến sự lựa chọn những giá trị VHPT: 

Sinh viên học những ngành thuận lợi trong việc HNQT, gắn với ngôn ngữ, 

khoa học của thế giới thì tiếp nhận và ảnh hưởng của VHPT rõ hơn so với sinh viên 

học những ngành có tính khép kín của tổ chức quốc gia. Trong quá trình học tập ở 

bậc đại học, những nhu cầu tìm kiếm, khẳng định giá trị xã hội có liên quan đến nghề 

nghiệp trong tương lai là cái thôi thúc sinh viên chủ động và tự giác tìm kiếm những 
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giá trị VHPT. Từ kết quả khảo sát cho thấy có sự khác biệt về sở thích, cách ăn mặc, 

quan điểm của sinh viên các khối ngành. Nhìn chung, sinh viên ngành kinh tế thích 

các sản phẩm VHPT nhiều hơn sinh viên các ngành khác và họ có quan điểm gần gũi 

với VHPT hơn sinh viên các ngành khác. Sinh viên ngành chính trị và lực lượng vũ 

trang ít ảnh hưởng VHPT hơn cả. Sinh viên ngành ngoại giao, ngoại ngữ chủ động 

trong việc học ngoại ngữ, tự tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, thời trang phương Tây. 

Một sinh viên học ngành kinh tế chia sẻ: “Nhóm bạn chúng em đầu tư học ngoại ngữ 

rất nhiều, có bạn thì có ý định du học, có bạn thì kinh doanh nhưng kinh doanh tù mù 

không có tri thức và kinh nghiệm của thế giới thì không tồn tại được nên phải học 

ngoại ngữ giỏi ạ” (Ng. A. T., nam sinh ĐHKTQD). 

Sinh viên muốn trải nghiệm thực tế phù hợp với ngành nghề mình được học. 

Việc đó rất thiết thực với nghề nghiệp tương lai của sinh viên. Trong quá trình học 

đại học, sinh viên Hà Nội hiện nay có nhiều cơ hội để kiếm việc làm, vừa có thêm thu 

nhập, vừa có thể trau dồi thêm ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ cho nghề nghiệp trong 

tương lai của mình. “Sinh viên ngày càng có xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm giáo 

dục phù hợp với lợi ích và mục tiêu cá nhân và /hoặc chuyên môn của họ, đặc biệt là 

liên quan đến việc làm” [98; 114].  Sinh viên các ngành kinh tế, ngoại ngữ dễ tìm 

kiếm việc làm thêm phù hợp với ngành học. Có những việc làm, sinh viên được giao 

tiếp, làm việc với người nước ngoài, tiếp xúc với môi trường, văn hóa, ẩm thực của 

phương Tây. Những trải nghiệm thực tế của sinh viên tạo điều kiện cho họ học hỏi 

được nhiều tri thức, trong đó có VHPT. 

- Sinh viên chủ động tiếp nhận VHPT nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng chuẩn 

bị cho việc tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai 

Ngay từ khi đang học đại học, sinh viên đã lo lắng, chuẩn bị về vấn đề việc 

làm sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đã chủ động tìm kiếm, chuẩn bị việc làm cho 

tương lai. Trong khi Nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế, xin việc vào 

các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể càng trở nên khó khăn thì sinh viên hướng đến 

sau khi tốt nghiệp đại học, đi xin việc làm ở các tổ chức của tư nhân, của nước ngoài 

hoặc tự mình hay cùng nhóm bạn khởi nghiệp. Để đáp ứng được yêu cầu về nhân lực 

của các tổ chức của tư nhân, nước ngoài thì sinh viên phải tự trang bị thêm cho mình 

nhiều kiến thức, kỹ năng ngoài nội dung, chương trình đào tạo đại học. Để khởi 

nghiệp thành công, sinh viên càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Xu thế của sinh viên 
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theo hướng này là họ phải học, sử dụng được ngoại ngữ, có kỹ năng mềm, năng động 

trong mọi môi trường…Những giá trị của VHPT phù hợp với tiêu chí xin việc của 

sinh viên hiện tại và sau này. Do đó, hiểu biết và vận dụng tốt những kiến thức, giá trị 

của VHPt giúp sinh viên hội nhập tốt hơn. 

Ngành học có thể không gần gũi với phương Tây, không thuận tiện cho HNQT 

nhưng sinh viên đã ý thức về việc tự học cho phù hợp với điều kiện mới. Họ tìm kiếm 

những tri thức có tính toàn cầu để phục vụ một công việc trong tương lai có tính linh 

hoạt như: ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, sinh viên muốn trải nghiệm thực 

tế để có thêm những kỹ năng, học tập cách làm việc chuyên nghiệp, có thể đáp ứng được 

nhu cầu của một lao động quốc tế. Đó là cơ hội mà họ tự mở ra cho mình để HNQT. 

Đồng thời với quá trình đó, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với VHPT.  

4.1.2. Các ảnh hưởng từ tác động chủ quan  

4.1.2.1. Tâm sinh lý lứa tuổi  

Mỗi một lứa tuổi khác nhau đều có những đặc điểm tâm lý nổi bật, chịu sự 

chi phối của hoạt động chủ đạo. Sinh viên có hoạt động chủ đạo là học tập để tiếp 

thu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trường đại học. Một trong những đặc điểm 

tâm lý quan trọng nhất ở lứa tuổi thanh niên - sinh viên là sự phát triển tự ý thức. 

Nhờ có tự ý thức phát triển, sinh viên có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh 

giá bản thân để chủ động điều chỉnh sự phát triển bản thân theo hướng phù hợp với 

xu thế xã hội. Đối với sinh viên, khi họ tiếp nhận VHPT, biến nó thành những hành 

động, hành vi mang dấu ấn của VHPT, thì hầu hết những hoạt động và hành vi này 

đều mang tính chủ động. 

Ở giai đoạn này, sinh viên đã bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, 

đánh giá vấn đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên là những trí thức 

tương lai, nảy sinh nhu cầu, khát vọng trở thành những người hiện đại, thành đạt và hòa 

mình được với thế giới. Học tập ở đại học là cơ hội tốt để sinh viên được trải nghiệm bản 

thân, vì thế, sinh viên rất thích khám phá, tìm tòi cái mới, đồng thời, họ thích bộc lộ 

những thế mạnh của bản thân, thích học hỏi, trau dồi, trang bị vốn sống, hiểu biết cho 

mình, dám đối mặt với thử thách để khẳng định mình. Vì vậy, những đặc điểm tâm lý 

này của sinh viên, rất gần gũi với những giá trị của VHPT mà họ được tiếp xúc. VHPT có sức 

mạnh đặc biệt trong việc gây ảnh hưởng đến sinh viên. 

Sinh viên đang ở giai đoạn sung sức nhất về thể chất. Họ là lớp người giàu 

nghị lực, giàu ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, do quy luật phát triển không đồng đều 
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về mặt tâm lý, do những điều kiện, hoàn cảnh sống và cách thức giáo dục khác nhau, 

không phải bất cứ sinh viên nào cũng được phát triển giống nhau nên suy nghĩ và 

hành động của cá nhân mỗi sinh viên là khác nhau.  

Một đặc điểm tâm lý nổi bật nữa ở lứa tuổi này là tình cảm tương đối ổn định 

của sinh viên, trong đó phải đề cập đến tình cảm nghề nghiệp - một động lực giúp họ 

học tập một cách chăm chỉ, sáng tạo, khi họ thực sự yêu thích và đam mê với nghề 

lựa chọn. Do vậy, khi nghiên cứu ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên, những điều tra 

và đánh giá dựa trên tương quan ngành nghề đạo tạo cũng có những ảnh hưởng nhất 

định đến mức độ ảnh hưởng của VHPT đối với họ. 

Bên cạnh những mặt tích cực, sinh viên không tránh khỏi những hạn chế 

chung của lứa tuổi thanh niên. Đó là sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ, hành động, 

đặc biệt, trong việc tiếp thu, học hỏi những cái mới. Ngày nay, trong xu thế mở cửa, 

HNQT, trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin, văn hóa Việt Nam có nhiều 

điều kiện giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa trên thế giới, kể cả văn hóa phương 

Đông và phương Tây. Việc học tập, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các nền văn 

hóa khác là cần thiết. Tuy nhiên, do đặc điểm nhạy cảm, ham thích những điều mới lạ 

kết hợp với sự bồng bột, thiếu kinh nghiệm của thanh niên, do đó, sinh viên dễ dàng 

tiếp nhận cả những thứ không phù hợp với chuẩn mực xã hội, với truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc và không có lợi cho bản thân.  

4.1.2.2. Năng lực tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên 

Mức độ ảnh hưởng VHPT của sinh viên phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận 

VHPT của sinh viên. Sinh viên là những người có trình độ cao so với thanh niên cùng 

lứa tuổi. Họ nổi bật hơn các tầng lớp khác trong xã hội là có ngoại ngữ. Họ dễ dàng 

tiếp nhận ca khúc, phim ảnh và nhiều thứ khác trực tiếp từ phương Tây. Họ tự chọn 

cho mình cái mình cần, cái mình thiếu, cái mình thích. Mặt khác, sinh viên tiếp xúc, 

hiểu biết và sử dụng khá tốt công nghệ nên việc nắm bắt thông tin, tri thức từ xa là 

một lợi thế so với những thành phần khác trong xã hội. Họ có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu và ý thức được những vấn đề về giá trị trong VHPT. Đây là thế mạnh của 

họ so với các lứa tuổi khác như: tự ý thức cao, có tình cảm nghề nghiệp, có năng lực 

và tình cảm trí tuệ phát triển (khao khát đi tìm cái mới, thích tìm tòi, khám phá), có 

nhu cầu, khát vọng thành đạt, nhiều mơ ước và thích trải nghiệm, dám đối mặt với 

thử thách.  
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Sinh viên có năng lực cảm nhận được những giá trị nổi bật của VHPT như tính 

cá nhân, tinh thần tự lập, tự chủ, tự do, dân chủ, bình đẳng…Họ có thể nhận biết và 

học tập cách ứng xử lịch sự, tế nhị, tôn trọng con người, tôn trọng pháp luật, bảo vệ 

môi trường…của người phương Tây. Họ có khả năng tiếp nhận các tri thức khoa học 

của VHPT về ăn, mặc, sinh hoạt và những tri thức phong phú khác. Sinh viên cảm 

thụ được giá trị thẩm mỹ từ sự tiếp nhận điện ảnh, thời trang, ẩm thực phương Tây. 

Họ có thể thấy đẹp nhưng nhiều người khác chưa/ không thấy trong thời trang và điện 

ảnh phương Tây. Từ khả năng tiếp nhận những giá trị của VHPT, sinh viên có cảm 

xúc, có suy nghĩ, tưởng tượng, suy luận, lựa chọn và hành động theo. Vậy nên sinh 

viên trở thành những người nắm bắt nhanh về điện ảnh, ẩm thực, thời trang phương 

Tây so với những nhóm xã hội khác. Sự thích nghi giữa lứa tuổi, thẩm mỹ với sản 

phẩm VHPT tạo nên sự hòa hợp trong ảnh hưởng. 

Sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa là cơ hội để họ 

chủ động tiếp nhận những giá trị VHPT phù hợp với mình. Qua nghiên cứu ảnh hưởng 

của VHPT đến sinh viên, điện ảnh, thời trang và ẩm thực là ba lĩnh vực phù hợp với 

tâm sinh lý và nhu cầu của sinh viên. Trong ba thành tố đó, điện ảnh phương Tây ảnh 

hưởng đến sinh viên nhiều khía cạnh. Khác với những sinh viên yêu thích phim Hàn 

Quốc và phim Việt do sự tương đồng về văn hóa, phần đa các sinh viên yêu thích phim 

Âu - Mỹ là những người thích thay đổi, đổi mới, hướng đến những cái mới lạ, và quan 

tâm đến những vấn đề giá trị cá nhân trong cuộc sống. Từ các cuộc phỏng vấn sâu cho 

thấy một số sinh viên xem phim phương Tây từ khi nhỏ với những bộ phim hoạt hình, 

rồi những bộ phim trên truyền hình, phim chiếu rạp.  

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên rất đa dạng. Tuy nhiên, mức độ ảnh 

hưởng đối với họ thường phụ thuộc vào năng lực của chủ thể. Mỗi sinh viên có năng 

lực riêng, chỉ số IQ khác nhau vậy nên mức độ tiếp nhận VHPT là khác nhau. Sinh 

viên nào có năng khiếu, tài năng thì họ chủ động trong tiếp nhận cái mới, cảm thụ 

được cái đẹp, tiếp thu và vận dụng giá trị của VHPT trong cuộc sống nhưng có sinh 

viên thụ động ảnh hưởng VHPT theo bạn bè, theo trào lưu xã hội. Từng cá nhân sinh 

viên có thể tiếp cận từ lĩnh vực này rồi mở rộng sang các lĩnh vực khác, phụ thuộc 

vào sở thích, nhu cầu và năng lực của chính mình. Ví dụ, họ có thể thích nghe nhạc 

Âu - Mỹ, rồi họ nghe nhạc trong phim, xem phim ca nhạc, thích diễn viên là ca sĩ 

đóng phim, thích phim; qua âm nhạc, điện ảnh, sinh viên thích thời trang, ẩm thực, 

ngôn ngữ, cách ứng xử…của người Âu - Mỹ.  
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Chủ động tiếp nhận và tích hợp VHPT vào trong nhiều hoạt động của mình được 

nhiều sinh viên quan tâm. Nhiều sinh viên chủ động, cầu thị, tích cực trong ý thức, trau 

dồi ngoại ngữ, trình độ văn hóa, theo đuổi đam mê… Một phần nhu cầu của sinh viên 

hướng đến phim Âu - Mỹ do nhu cầu trau dồi ngôn ngữ tiếng Anh của họ. Họ tích cực 

trau dồi và tiếp nhận văn hóa nước ngoài phục vụ mục tiêu hội nhập trong thị trường lao 

động sau khi tốt nghiệp. Họ có cái nhìn rộng mở, tự do nên họ nuôi dưỡng những ước 

mơ, hoài bão lớn. Họ muốn đi đó đây, đặc biệt là ra nước ngoài, đến các nước phát triển 

như phương Tây để họ học tập, sinh sống. Xu hướng được đi du học, làm việc ở phương 

Tây thể hiện rõ ở một bộ phận sinh viên học giỏi và có điều kiện về kinh tế. 

4.2. Những vấn đề đặt ra 

4.2.1. Vấn đề tự thân trong tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên 

Là nhóm thanh niên có năng lực nhận thức, có tri thức khoa học tốt hơn so với 

các nhóm khác trong tầng lớp thanh niên nhưng sinh viên vẫn tồn tại nhiều vấn đề 

liên quan đến nhận thức về VHPT.  

Sinh viên chưa nhiều suy xét, cân nhắc, hiểu chưa đầy đủ  khi tiếp nhận VHPT.Sinh 

viên là người trẻ, dễ có những bồng bột, sôi nổi, thích cái mới, thích được trải 

nghiệm, tò mò, coi trọng hình thức đẹp. Đa số sinh viên xem phim vì giải trí, nên sức 

hấp dẫn từ kỹ xảo điện ảnh, diễn viên đẹp, cảnh đẹp, âm nhạc hay… chứ không hẳn 

vì nội dung phim nhiều ý nghĩa. Họ thưởng thức nghệ thuật, ăn, mặc có khi vì theo 

bạn bè, theo phong trào, vì tò mò, vì mới lạ. VHPT là những thứ khác với văn hóa 

bản địa nhưng sinh viên tiếp nhận nhanh hơn so với những lứa tuổi khác. Đối với 

người trung niên và cao tuổi, việc tiếp nhận cái mới thường chậm hơn, do họ phải suy 

xét nhiều vấn đề. Họ không tiếp nhận theo phong trào, không bị vẻ ngoài thu hút 

mạnh, không đem mình ra thử nghiệm như sinh viên. Sinh viên là những người độc 

thân nên họ không bị ràng buộc với những người xung quanh, họ có thể quyết định 

nhanh để đi xem ca nhạc, đi xem phim, đi ăn cùng bạn bè. Vậy nên họ thường đưa ra 

tuyên bố: “thích là nhích”. Sinh viên là những người đang ở tuổi sung sức nên khi họ 

thích thì họ “làm tới luôn”, “say mà không cần rượu”, “lắc không cần thuốc”, “phê 

không cần mê”... Sinh viên thích uống rượu mạnh đắt tiền ở quán bar, nghe nhạc 

mạnh, mặc phóng khoáng... để thể hiện cá tính “chịu chơi”, sành điệu của mình. Do 

vậy, khi sinh viên tiếp nhận cái mới, tiếp nhận VHPT, họ không quá băn khoăn về kết 

quả mà mục đích là thỏa mãn nhu cầu trước mắt. 
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Hiện tượng hiểu chưa đầy đủ các giá trị VHPT như giá trị cá nhân, dân chủ, 

bình đẳng, tự do, thực tế… là phổ biến ở sinh viên. Đó là sinh viên thích tự do mà 

không hiểu biết và chưa đề cao việc chấp hành pháp luật. VHPT đề cao cá nhân nhưng 

chưa nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân, đến trách nhiệm cá nhân với cộng đồng. 

Nhiều sinh viên khi đề cập đến trách nhiệm với cộng đồng chỉ đơn giản nhận thấy họ 

đề cao tình cảm với cộng đồng chứ không đặt vấn đề trách nhiệm với cộng đồng. Đặc 

biệt, việc truy cập internet là hoạt động thường xuyên và khá hấp dẫn đối với sinh viên. 

Với khả năng kết nối mạnh mẽ như hiện nay, sinh viên có thể hoàn toàn tự do để khám 

phá và trải nghiệm trên không gian ảo, không ai kiểm soát nên họ được sống với theo 

sở thích và ham muốn của mình. Sẽ không dễ có giải pháp hữu hiệu để sinh viên tiếp 

thu những tinh hoa VHPT bằng cơ chế tự chắt lọc của sinh viên đối với các vấn đề 

khác nhau trên internet. Do đó, cần thiết phải có sự chọn lựa, sàng lọc, cân nhắc khi 

tiếp nhận cái mới, tiếp nhận những yếu tố ngoại sinh.   

Tiếp nhận VHPT để phục vụ cho nhu cầu ăn, mặc, giải trí theo trào lưu xã hội, 

theo bạn bè thì sinh viên mới chỉ tiếp nhận bề mặt của VHPT là chủ yếu. Tiếp nhận 

VHPT để phục vụ cho mục đích sinh tồn, thích nghi và tiếp thu những giá trị cho bản 

thân thì sinh viên sẽ tiếp nhận được chiều sâu của VHPT. Vì vậy, ý thức về “tự thân” 

trong tiếp nhận VHPT có tính quyết định trong việc ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên. 

4.2.2. Về chủ thể giáo dục và cách thức giáo dục văn hóa cho sinh viên  

Trong giáo dục, người được giáo dục không chỉ ảnh hưởng bởi nội dung giáo 

dục mà còn ảnh hưởng từ chủ thể giáo dục, cách thức giáo dục. Chủ thể giáo dục của 

sinh viên là cha mẹ, ông bà, thầy cô và nhiều thành phần khác trong xã hội. Sinh viên 

là người được giáo dục, chịu tác động của chủ thể giáo dục và được hưởng thụ nội 

dung, cách thức giáo dục từ chủ thể giáo dục. 

Hiện nay, việc giáo dục trường học của học sinh, sinh viên được gia đình quan 

tâm đầu tư về thời gian, tiền của. Khi còn học phổ thông, học sinh được gia đình, nhà 

trường giành thời gian chủ yếu cho việc học tập nên họ chưa có nhiều cơ hội, thời 

gian để thể hiện năng lực rèn luyện và xây dựng cho mình những bản sắc văn hóa cá 

nhân. Chính cái không có bản sắc cá nhân này là “khoảng trống văn hóa” mà khi học 

đại học, họ dễ dàng chấp nhận bề nổi của những luồng văn hóa mới để bù đắp vào 

khoảng trống. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nằm ở đặc điểm văn hóa Việt Nam, khi 

còn được gọi là “còn nhỏ, đang đi học và phụ thuộc vào bố mẹ” thì luôn được mọi 

người trong gia đình chiều chuộng, ôm ấp... nên không ít người trẻ Việt có tính ỷ lại 
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cao hơn so với bạn đồng lứa ở nơi khác. Chỉ có ít phụ huynh ý thức được việc rèn 

luyện và xây dựng cho con cái mình một bản sắc cá nhân riêng ngay từ khi còn bé. 

 Khi sinh viên dịch chuyển từ môi trường có sự vận động xã hội chậm đến môi 

trường có sự vận động xã hội nhanh thường chưa sẵn sàng hội nhập ngay do còn hạn 

chế về kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng sống. Những kỹ năng sống thông 

thường cần được dạy học sinh ngay từ khi họ đang học phổ thông thì khi học đại học, 

xa nhà, sống cuộc sống tự lập họ có đủ tự tin, khả năng để tiếp nhận những thứ mới 

phức tạp hơn. 

Điều kiện để hưởng thụ văn hóa của những sinh viên xuất thân ở đô thị, nông 

thôn đồng bằng, nông thôn miền núi và ven biển là khác nhau. Trước khi đến thành 

phố học tập, sinh viên có nguồn gốc ở các vùng nông thôn đồng bằng, nông thôn 

miền núi, ven biển không có nhiều điều kiện tiếp xúc với VHPT như khi đi học ở Hà 

Nội. Vì vậy, việc đến đô thị với nhịp sống nhanh và hiện đại, khác nhiều so với ở quê 

làm cho một bộ phận sinh viên không tạo ra sự cân bằng trong tiếp nhận. Họ bị 

choáng ngợp, họ bị các trào lưu nhất thời lôi kéo, họ bị mâu thuẫn giữa cái cũ và cái 

mới. Cái mới mạnh hơn cái cũ thì cái mới sẽ dễ dàng chiếm ngự trong sinh viên. 

Trường học là nơi mà sinh viên đến để học tập, đào tạo ở bậc đại học chủ yếu 

hướng đến đào tạo nghề nghiệp. Các hoạt động khác nếu có thuộc trách nhiệm của 

nhà trường thì chỉ là những hoạt động bổ trợ cho nhiệm vụ học tập của sinh viên 

trong nhà trường. Một số trường đại học có thêm quy định về văn hóa học đường và 

giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong nhà trường trong giám sát việc thực hiện 

quy định văn hóa nơi học đường. Theo đó, sinh viên được quy định về tác phong, thái 

độ, lời nói, ăn, mặc… khi đến trường. Ở các trường đại học, việc quan tâm đến đời 

sống văn hóa của sinh viên chủ yếu là do Phòng Công tác học sinh sinh viên và Đoàn 

Thanh niên phụ trách. Tuy nhiên, hoạt động của Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

và Đoàn Thanh niên phần lớn là tổ chức các hoạt động có tính định hướng chính trị. 

Những giá trị văn hóa là nội dung ít được đề cập đến.  

Việc giáo dục của nhà trường chủ yếu là theo môn học. Ở bậc đại học, việc 

giáo dục về văn hóa với tư cách là một môn học chỉ một số ngành đào tạo mới có. 

Môn học đó thường là văn hóa dân tộc (Cơ sở văn hóa Việt Nam). So với hàm lượng 

các môn xã hội và nhân văn nói chung thì môn Cơ sở văn hóa Việt Nam không tương 

xứng với vai trò là “nền tảng tinh thần của xã hội”. Vì vậy, sinh viên hiểu về văn hóa 

Việt Nam với tư cách là một khoa học còn bị hạn chế. 
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Một số ngành học có nội dung VHPT, sinh viên được thầy cô định hướng việc 

tiếp nhận những giá trị phù hợp với Việt Nam. Những sinh viên ngành ngoại giao, ngoại 

thương, ngoại ngữ so với sinh viên các ngành khác, họ có vốn ngoại ngữ có thể trực tiếp 

đọc tài liệu VHPT, họ vừa được giảng viên giới thiệu, hướng dẫn cách tiếp nhận VHPT. 

Phần lớn những giá trị VHPT mà họ tiếp nhận đều phù hợp với văn hóa Việt Nam. Điều 

đó có thể dễ nhận thấy thông qua cách ăn, mặc, giao tiếp của sinh viên khối ngành này 

khá hiện đại, lịch sự và nhiều hiểu biết về văn hóa các nước phương Tây. 

Nhìn chung, giáo dục văn hóa trong nhà trường từ phổ thông đến đại học được 

giáo dục qua nhiều môn học như: Lịch sử, Văn học, Đạo đức, Giáo dục công dân, 

Pháp luật, Tôn giáo…Trong các môn học đó đều có văn hóa dân tộc và văn hóa nhân 

loại. Tuy nhiên, việc giáo dục về sự hiểu biết, hướng dẫn học sinh, sinh viên lựa 

chọn, tôn vinh những giá trị văn hóa thì cần xem xét về hiệu quả giáo dục. Thầy 

V.C.C, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho rằng: “Ngày 

nay, học sinh, sinh viên được học nhiều, được tiếp cận nhiều thông tin nhưng không 

nhiều học sinh, sinh viên đề cao hiếu nghĩa. Ngày xưa, người thầy dạy ít chữ nhưng 

nhiều nghĩa. Người thầy là tấm gương tác động lớn đến người học”.  

Đối với vấn đề giáo dục văn hóa cho sinh viên cần thấy vai trò của cả xã hội chứ 

không chỉ là sự giáo dục của gia đình, nhà trường. Khi học tập ở bậc đại học, sinh viên 

tiếp xúc với xã hội nhiều hơn so với tiếp xúc với thầy cô. Nội dung văn hóa mà sinh viên 

thu nhận được khi học ở bậc đại học là những nội dung văn hóa phong phú, ngoài sách 

vở. Sinh viên được thực hành, được trải nghiệm thực tế bằng những hoạt động thực tiễn. 

Sự ứng xử giữa người với việc, giữa người với người trong xã hội, những tấm gương 

người lớn xung quanh sinh viên là những bài học thực tế, hiện thực, tác động mạnh mẽ 

đến học sinh, sinh viên. Những bất công, lừa lọc, tham nhũng, giả dối, chạy theo thành 

tích…đang diễn ra khá phổ biến trong xã hội hiện thực mà sinh viên chứng kiến, tiếp 

xúc, làm cho sinh viên thiếu niềm tin hoặc tìm cách thích nghi với chúng. Điều đó càng 

đẩy xa hơn nữa cho việc sinh viên tiếp thu những giá trị văn hóa mới.  

Càng nâng cao ý thức giáo dục những giá trị văn hóa của dân tộc, tôn vinh và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thì việc tiếp thu tiếp biến văn hóa nước ngoài càng có 

hiệu quả. Đây chính là nguyên nhân góp phần giải thích vì sao sinh viên chấp nhận 

VHPT một cách nhanh chóng và hời hợt. C.Mác từng nói: Văn hóa, nếu như nó phát 

triển một cách tự phát thì sẽ để lại phía sau một hoang mạc. Vì vậy, cần phát huy hơn 
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nữa vai trò của chủ thể giáo dục, nội dung và cách  thức giáo dục văn hóa nhằm giúp 

sinh viên chủ động tiếp nhận các giá trị VHPT nói riêng và văn hóa nhân loại nói chung. 

4.2.3. Sự thiên lệch của truyền thông đối với các sản phẩm văn hóa phương 

Tây trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Hiện nay, việc chiếu phim Âu - Mỹ tại các rạp, trên internet, trên truyền hình 

quá nhiều so với phim của Việt Nam và phim các nước khác. Điều này cũng tạo thói 

quen hưởng thụ văn hóa của khán giả trẻ, đó là cứ phim Mỹ thì xem. Vì vậy, cần thiết 

phải có chính sách bảo hộ văn hóa. 

Thực tế phim Việt chưa đủ sức hấp dẫn khán giả trẻ nên các rạp thường phải 

dựa vào phim nước ngoài để sống. Chiếu phim nước ngoài mới có khán giả đến rạp. 

Chị Đ. T. Ph., nhân viên tại Rạp Tháng 8 chia sẻ: “Rạp Tháng Tám vốn là rạp mà 

người già, trung niên hay đến. Nhưng lượng khán giả đó đến rạp ít, trong khi thuê mặt 

bằng, dịch vụ tăng lên nên chúng tôi đầu tư thêm nhiều thiết bị hiện đại, chiếu các 

phim mang tính kỹ xảo điện ảnh để thu hút khán giả trẻ đến. Phục vụ khán giả trẻ thì 

phải chiếu phim bom tấn của Mỹ, Hàn Quốc. Chúng tôi chiếu những phim mà khán 

giả ưa thích thì mới bán được vé. Phim hành động, phim tâm lý là hai loại phim thu 

hút đông khán giả trẻ”. 

Các sản phẩm văn hóa có tính giải trí của Đài Truyền hình hiện nay phục vụ từ 

trẻ em đến người lớn qua các chương trình: trò chơi, ca nhạc, phim ảnh… đang có xu 

thế hướng ngoại, trọng ngoại khá nhiều. Nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt 

Nam mua bản quyền của các nước phương Tây nên màu sắc phương Tây khá đậm đặc: 

hình ảnh, hình tượng nhân vật, ý nghĩa, trang phục... Tỷ lệ của các chương trình đó trên 

Truyền hình nhiều hơn so với các chương trình giải trí có tính truyền thống. 

Với số lượng lớn các sản phẩm VHPT và các sản phẩm mang hơi hướng 

phương Tây đang được phát hành rộng ở Việt Nam dẫn đến sự áp đảo có ưu thế cho 

VHPT ngay tại “sân nhà”. Điều đó, thách thức sự tồn tại và phát triển của các sản 

phẩm văn hóa trong nước. Đồng thời, nó cũng tạo ra tâm lý “sùng ngoại”, hướng 

ngoại của thanh thiếu niên hiện nay. Từ “sùng ngoại”, hướng ngoại dẫn đến sự thay 

đổi các giá trị trong thanh thiếu niên.  

Truyền thông là ngành phát triển từ phương Tây. Sự phát triển của truyền thông 

phương Tây đã cách xa với sự bắt đầu truyền thông ở Việt Nam. Vì vậy, truyền thông 

Việt Nam đã ảnh hưởng lớn từ nơi truyền thông sinh ra và đang phát triển. Truyền thông 
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Việt Nam đậm đặc những nội dung và hình thức của phương Tây. Những chương trình 

của truyền hình cũng thường mang hình thức, phong cách phương Tây khá nhiều dù nội 

dung không phản ánh về phương Tây. Phong cách làm truyền hình, nội dung và hình 

thức trong các kênh và nội dung giải trí đã đem đến cho người xem nhiều hàm lượng 

mang tính phương Tây. Từ truyền hình đến cuộc sống, người dân nói chung và sinh viên 

nói riêng đã học tập, bắt chước, làm theo những gì mắt thấy, tai nghe.  

Thông tin đại chúng của Việt Nam cố gắng tỏ ra bắt nhịp với xu thế hội nhập 

nên cập nhật và đưa tin về thế giới khá nhiều. Các loại hình văn hóa nghệ thuật của 

phương Tây như phim ảnh, âm nhạc trên truyền hình và các phương tiện thông tin 

khác được truyền đi với mật độ dày đặc. Trong khi đó, các hình thức văn hóa nghệ 

thuật dân tộc như: chèo, tuồng, cải lương, dân ca... thậm chí cả các ca khúc cách 

mạng cũng chỉ dịp lễ kỷ niệm nào đó mới phát sóng. 

Có thể nói, truyền thông thế giới có gì thì truyền thông Việt Nam cũng đưa tin 

như vậy về các vấn đề thuộc về văn hóa mà ít có tính định hướng, ít cân nhắc về tỷ lệ 

thông tin giữa văn hóa thế giới với văn hóa dân tộc. Vì vậy, vô tình, Việt Nam đã 

quảng cáo khá nhiều về các nghệ sĩ, các tác phẩm nghệ thuật cho các nước trên thế 

giới. Người Việt vốn có tính cách cởi mở với các vấn đề mới, dễ tiếp nhận, dễ học theo, 

làm theo. Và vì vậy, việc quảng bá văn hóa của phương Tây thuận lợi ở Việt Nam hơn 

so với một số quốc gia khác như Trung Quốc. Tất nhiên, xét mặt khác, độ nhạy bén với 

cái mới, tiếp thu cái mới, thông tin mới được người Việt và sinh viên cập nhật là cần 

thiết. Nhưng cần xem xét là cách đưa tin, cách truyền thông. Bởi truyền thông là nhân 

tố làm sâu sắc thêm ảnh hưởng văn hóa bên ngoài đến văn hóa dân tộc.  

Khi truyền thông nhấn mạnh, tô đậm tính dân tộc thì sinh viên và các tầng lớp 

xã hội khác ý thức tốt hơn về giá trị văn hóa dân tộc. Khi các sản phẩm văn hóa dân 

tộc đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của công chúng thì họ mới bớt tìm kiếm sản phẩm 

văn hóa nước ngoài. 

4.2.4. Tiêu dùng văn hóa của sinh viên và những hệ lụy xã hội trong giao 

lưu, tiếp biến văn hóa  

Ảnh hưởng của một nền văn hóa này đến một nền văn hóa khác cần thiết phải 

xét đến các yếu tố phù hợp hay không phù hợp. Các yếu tố ngoại sinh phù hợp với 

nền văn hóa tiếp nhận sẽ tạo ra giá trị mới. Ngược lại, các yếu tố ngoại sinh không 

phù hợp với điều kiện, trình độ, phong tục tập quán…của nền văn hóa tiếp nhận, hoặc 
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phương pháp tiếp nhận không phù hợp sẽ tạo ra những vấn đề cản trở cho quá trình 

phát triển văn hóa. Khi sinh viên tiếp nhận VHPT có sự mâu thuẫn giữa tiêu dùng các 

sản phẩm VHPT với điều kiện kinh tế của sinh viên. 

Từ việc bắt chước hình thức biểu hiện của lối sống phương Tây, một bộ phận 

sinh viên có lối sống gấp, tiêu xài hoang phí, sính ngoại. Trong sinh viên, chưa nhiều 

người làm ra tiền nhưng việc tiêu tiền hoang phí khá nhiều, có khi mức tiêu còn hơn 

cả người đi làm. Một bộ phận sinh viên chạy theo việc ham sắm những đồ hàng hiệu. 

Họ thích sắm điện thoại đắt tiền cho hợp mốt, họ thích thay đổi quần áo liên tục cho 

phù hợp với xu thế của thời trang, họ thích đến những nhà hàng, quán bar... đến 

những nơi sang trọng trong những ngày lễ, những dịp quan trọng. Lối sống đó gắn 

với chủ nghĩa tiêu dùng. Việc này không phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của 

Việt Nam. Việt Nam là một nước vừa thoát mức thu nhập thấp, đại đa số lao động 

trong ngành nông nghiệp. Vì vậy, gia đình nông dân chi phí cho một thành viên sống 

ở đô thị với mức tiêu xài lớn thì khó tránh khỏi việc nợ nần, lao đao về kinh tế. Mặt 

khác, khi không được bố mẹ gửi tiền đủ nhu cầu chi tiêu thì với những sinh viên ham 

chơi mà không ham làm, họ sẽ tìm cách kiếm tiền bằng cách dễ nhất. Đó có thể là 

cách bán thân, lừa đảo, trộm cắp hoặc những cách mạo hiểm mà pháp luật cấm. Do 

vậy, hệ lụy của việc tiêu xài hoang phí là rất lớn.  

Thích tiêu xài tiền, thích đồ sang trọng, thích hưởng thụ ở phương Tây gắn với 

việc kinh tế phát triển, gắn với việc người dân ý thức cần làm việc có năng suất để hưởng 

thụ. Nhưng đại đa số sinh viên Hà Nội là những người chưa hoàn toàn tự lập, vẫn phụ 

thuộc vào bố mẹ. Với việc tiêu xài những thứ đắt tiền dẫn đến việc đối lập giữa thu nhập 

và chi tiêu. Giá trị của đồng tiền, giá trị của lao động, giá trị của cuộc sống sẽ không 

được nhận ra khi không bắt đầu từ lao động đến tiêu dùng. Ngược lại, từ tiêu dùng đến 

lao động cũng kích thích lao động nhưng phải biết lựa chọn tiêu dùng, biết cân đối giữa 

tiêu dùng và lao động. Chỉ tiêu dùng mà không lao động thì kinh tế đất nước sẽ thụt lùi. 

Tương lai của đất nước bị một lực lượng trí thức lười lao động sẽ không thể tiến bộ, phát 

triển được và đó không phải là dấu hiệu tốt của một nền kinh tế tương lai. 

Trước ảnh hưởng của lối sống hưởng thụ, một bộ phận sinh viên đã cố gắng 

thể hiện mình có điều kiện, tiêu dùng những thứ sang trọng, nhiều tiền. Điều đó tạo ra 

khoảng cách và sự khác biệt trong lối sống của sinh viên khi mà còn có nhiều sinh 

viên khó khăn về kinh tế, họ cố gắng tiết kiệm từng tý một để theo học tại Hà Nội. Có 
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những sinh viên phải đi xin quần áo cũ của anh chị, bạn bè để mặc, một tuần chỉ dám 

ăn cơm một lần còn lại là ăn mỳ tôm. Chưa bao giờ khoảng cách giữa sinh viên với 

sinh viên trong mức sống, cách sống lại khác nhau như hiện nay..  

Khi sinh viên hướng tới hưởng thụ các sản phẩm VHPT, tuyệt đối nó, đề cao 

nó thì các lực lượng xã hội khác, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán sẽ 

hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Khi sinh viên về quê vào các dịp nghỉ, 

họ đi chơi, mua sắm, đi ăn uống thường tụ nhau ở các điểm sang trọng của phố 

huyện, trung tâm thị xã, trung tâm thành phố. Ở thị trấn, thị xã, trung tâm huyên là 

nơi biểu hiện rõ nhất sự biến đổi các dịch vụ giải trí theo hướng hiện đại, Tây hóa. Ở 

đó họ hướng đến việc xây dựng các điểm vui chơi có khung cảnh hiện đại, có các 

món ăn Tây (pizza, mỳ Ý, các loại đồ rán, bánh mỳ, bơ...), có nhạc Tây… nhằm thu 

hút thanh thiếu niên đến. Nhu cầu, sở thích của sinh viên thay đổi dẫn đến sự thay đổi 

về nguồn “cung”, kéo theo sự thay đổi về dịch vụ, sản xuất, sản phẩm văn hóa... thay 

đổi. Điều đó làm kích thích kinh tế phát triển, làm hiện đại hóa, phong phú đa dạng 

văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, khi sinh viên tôn sùng việc giải trí, tiêu dùng các sản 

phẩm VHPT thì đồng thời họ bớt đi việc quan tâm đến hoạt động lễ hội truyền thống, 

bớt đi việc quan tâm đến văn hóa dân tộc. Vài thập kỷ gần đây, nhiều sinh viên không 

thích hoặc thờ ơ với các bản nhạc, bài ca cách mạng, không quan tâm đến các hình 

thức nghệ thuật, các dòng dân ca truyền thống. Ngược lại, họ hâm mộ những ca khúc 

Âu - Mỹ. Thậm chí một số bài hát Việt nhái theo điệu nhạc Âu - Mỹ, ca sĩ Việt bắt 

chước theo cách biểu diễn của ca sĩ Âu - Mỹ có nội dung và phong cách nhạt nhẽo 

vẫn được sinh viên thích. Từ việc sính ngoại của một bộ phận sinh viên dẫn đến sự 

thay đổi hệ giá trị trong việc lựa chọn thưởng thức nghệ thuật, trong việc tiêu dùng 

hàng ngày, trong việc nhìn nhận về giá trị của lao động… 

Sính ngoại trong tiêu dùng của sinh viên hay của lực lượng khác trong xã hội là 

cơ hội cho các sản phẩm VHPT thâm nhâp thị trường Việt Nam. Có thể nhận thấy rõ sự 

hiện diện của “hàng xách tay”, hàng hiệu rất phổ biến trên thị trường Hà Nội hiện nay. 

Rượu ngoại, mỹ phẩm ngoại, quần áo thương hiệu ngoại…ngập tràn thị trường Việt 

Nam. Các công ty, doanh nghiệp , nhà sản xuất, đại lý đại diện của các hãng: Stabucks, 

KFC, Cappuccino, Whisky, Chivas, Gucci,….trở nên có chỗ đứng không nhỏ trên thị 

trường VN. Hàng ngoại giá cao nhưng không ít sinh viên tiếp cận và sử dụng. Trong xu 

thế HNQT, hội nhập kinh tế thể hiện rõ nét về sự chiếm ưu thế của các nền kinh tế mạnh 

trên thế giới, đặc biệt là văn hóa đại chúng có điều kiện phát triển …. 
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Từ đó có thể thấy tác động của hưởng thụ văn hóa đến sự phát triển kinh tế. 

Đó là cần định hướng để tạo ra sự cân bằng, hài hòa hợp lý cho sự phát triển giữa văn 

hóa và kinh tế. Hồ Chí Minh cho rằng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.” Hội nghị 

Trung ương 5, Khóa VIII, Đảng ta khẳng định: ”Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, 

vừa là động lực vừa là mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 

đã chỉ rõ: ”Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, 

thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm 

cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức 

mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” [10, tr.160]. 

4.2.5. Về sự chuyển đổi giá trị trong sinh viên hiện nay 

Sự biến đổi của văn hóa là một quy luật, nhưng biến đổi của văn hóa tiệm tiến, 

chậm hơn so với những biến đổi về kinh tế, xã hội. Tốc độ biến đổi văn hóa trong mỗi 

giai đoạn là khác nhau. Khi kinh tế, xã hội phát triển mạnh thì sự biến đổi của văn 

hóa cũng nhanh hơn so với những giai đoạn kinh tế, xã hội chậm phát triển. Vì kinh 

tế, xã hội quyết định sự phát triển của văn hóa. Từ 1986 đến nay, kinh tế Việt Nam 

phát triển nhanh hơn những giai đoạn trước trong lịch sử. Do đó, văn hóa cũng nhiều 

biến chuyển trong 30 năm gần đây. Chịu ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa, quá 

trình giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  

Xã hội Việt Nam hiện nay đang từ truyền thống sang hiện đại, bởi thế 

không thể không xảy ra sự chuyển đổi hệ giá trị văn hóa. Có những giá trị 

văn hóa ở người Việt Nam trong xã hội cổ truyền mang tính tích cực thì 

khi chuyển sang xã hội hiện đại lại mang tính tiêu cực, thậm chí cản trở sự 

hiện đại hóa xã hội [122, tr.81]. 

Văn hóa Việt Nam coi trọng tính cộng đồng. VHPT coi trọng tính cá nhân. 

Giữa hai nền văn hóa có sự giao thoa, nếu kết hợp hài hòa sẽ tạo thành một mô hình 

Đông Tây, chứa đựng những giá trị mới phù hợp với thời đại. Có lẽ, Việt Nam hiện 

nay đang trong giai đoạn chuyển đổi giá trị. Trong giai đoạn chuyển đổi này, cái cũ 

và cái mới đan xen nhau mà chưa thể khẳng định được giá trị nào thắng thế. Theo tác 

giả Đỗ Lai Thúy: “Sự chuyển đổi giá trị văn hóa thực chất là xử lí các giá trị văn hóa 

cũ và xây dựng các giá trị văn hóa mới. Tuy nhiên có một thời điểm mà người ta gọi 

là thời điểm khủng hoảng khi giá trị văn hóa cũ mất đi mà giá trị văn hóa mới chưa 

hình thành” [122, tr.82]. 
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Trong bối cảnh đó, những yếu tố ngoại lai đang dần hình thành và có những 

giá trị nhất định như: đề cao trách nhiệm cá nhân, tự lập, thực tế, hiệu qủa, tự do, dân 

chủ, công bằng, bình đẳng. Cùng với tiếp thu, bổ sung những giá trị mới đó là sự 

củng cố tính chân - thiện - mỹ của nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 

chúng ta có thể thấy có những xu hướng phát triển mà cần được quan tâm, xem xét: 

- Xu hướng sính ngoại, sính Tây: coi cái gì của Tây, của ngoại thì tốt hơn, “xịn 

hơn”, “đẳng cấp” hơn ta. 

- Xu hướng kết hợp lối sống Mỹ với cách hiểu, cách suy nghĩ “ngắn hạn”. Đó là 

việc người trẻ khao khát kiếm tiền bằng mọi giá với suy nghĩ “ăn xổi ở thì”  dẫn đến 

hành động vô đạo đức trong phát triển sự nghiệp, đặc biệt là trong kinh doanh . 

- Xu hướng cổ vũ cho sự tự do nhưng thiếu hiểu biết và tôn trọng pháp luật. 

Tự do vô lối sinh ra hiện tượng chống người thi hành công vụ, đem lên facebook 

chửi: cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, cán bộ… Việc chửi trên facebook của một cá nhân 

kéo theo cả đám đông a dua, không cần biết đúng sai, cứ “thích chửi thì chửi” gây 

những tổn thương rất lớn cho đương sự. Tự do hành động không hiểu biết pháp luật 

gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội như cướp, giết, hiếp tràn lan. Tự do có 

thế phá vỡ mọi thứ: thể chế chính trị, pháp luật, giá trị truyền thống, đạo đức… 

- Xu hướng coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, vô cảm trước những 

khó khăn, đau khổ của người khác, thờ ơ với cộng đồng, tập thể. Mặt trái của chủ 

nghĩa thực dụng Mỹ đưa đến lối sống thực dụng của thanh niên, sinh viên hiện nay. 

Có thể thấy việc tiêu xài lãng phí, không trách nhiệm với chính bản thân và với cộng 

đồng ở sinh viên; ngại tham gia đoàn thể, tham gia tình nguyện… 

Những xu hướng trên ở xã hội hiện đại nào cũng có song nếu nó là hiện tượng 

phổ biến thì thật lo ngại. Từ đó, đặt ra một yêu cầu rất bức thiết về nội dung, biện 

pháp giáo dục cho thế hệ trẻ hiện nay. Về quan điểm, cần thiết phải “nâng cấp phần 

cứng trước khi tiếp nhận phần mềm”, tức là phải giáo dục những giá trị tốt đẹp của 

dân tộc trước khi người trẻ tiếp nhận văn hóa ngoại lai. Phan Châu Trinh đã chủ 

trương: “khai dân trí” trước rồi sau đó mới “chấn dân khí” và cuối cùng là “hậu dân 

sinh”. Giáo dục đạo đức, giáo dục về sự hiểu biết các lĩnh vực rất quan trọng trước 

khi kêu gọi xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển”. Tuy nhiên, do điều kiện xã hội 

và tâm lý của người trẻ, cần lựa chọn những giáo dục có tính định hướng: nên và 

không nên đối vấn đề nào đó cho người trẻ lựa chọn. 
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Trong bối cảnh xã hội đan xen nhiều cũ mới, giá trị cũ đang biến đổi để phù 

hợp với thời đại mới, giá trị ngoại lai xâm nhập một cách ào ạt thì người trẻ dễ bị 

hoang mang, lạc lối. Họ dễ bị “sốc” văn hóa, “sốc” với những giá trị ngoại lai. Họ 

đứng trước mâu thuẫn giữa tốt và xấu mà chưa biết lựa chọn thế nào. Nếu Ernest 

Hemingway dùng thuật ngữ  lost generation (thế hệ mất mát) để chỉ một thế hệ bước 

ra khỏi chiến tranh không chút định hướng cho tương lai thì chúng ta cũng cần cảnh 

giác về một thế hệ hiện nay đang khủng hoảng về giá trị. Không nên để thế hệ trẻ bị 

mắc kẹt giữa những giá trị cũ và giá trị mới, không nên để nhiều người lạc lối. Vậy 

nên giáo dục định hướng là một yêu cầu cần thiết cho thế hệ trẻ hiện nay. 

4.2.6. Vai trò của Nhà nước trước “sức mạnh mềm” của văn hóa phương 

Tây trong bối cảnh hội nhập quốc tế  

Trước đây, quân sự và kinh tế là nền tảng của sức mạnh phương Tây. Nhưng 

sang thế kỷ XXI, văn hóa trở thành nhân tố trung tâm, cơ bản của sức mạnh mềm 

(soft power) của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhờ sức mạnh đó mà Mỹ và các nước 

phương Tây có thể dẫn dắt thế giới đi theo con đường của mình, khiến nhiều nước 

bắt chước, học theo các giá trị. Theo ý kiến của J.Joffe, “sức mạnh mềm” của Mỹ 

“thậm chí còn mạnh hơn cả sức mạnh kinh tế và quân sự của nó”. Văn hóa Mỹ đang 

được quảng bá rộng khắp ngoài lãnh thổ nước Mỹ với cường độ chưa từng thấy từ 

thời đế chế La Mã, và không ngừng được đổi mới. Sức mạnh của La Mã và nước 

Nga Xô Viết chấm hết ở nơi nào quân đội của chúng dừng lại. “Sức mạnh mềm” 

của Mỹ thực tế đang ngự trị ở những nơi mặt trời không bao giờ lặn” [54; 2]. 

Bản thân nước Mỹ rất muốn áp đặt giá trị của mình cho người khác. Điều đó 

được thể hiện rất rõ trong điện ảnh. Hầu hết các nhân vật điện ảnh là siêu anh hùng 

người Mỹ. Khi thế giới khó khăn, đứng trước thảm họa thì người Mỹ sẽ xuất hiện và 

hành động giải cứu. Stil R. nhà nghiên cứu người Mỹ cho rằng: 

Không phải Liên Xô mà chính Hoa Kỳ mới luôn luôn là một cường quốc 

cách mạng… Chúng ta đã xây dựng trên một nền văn hóa dựa trên những 

trò giải trí của quần chúng và sự tự mãn đại chúng… Các tín hiệu văn hóa 

được truyền phát thông qua Hollywood và McDonald đi khắp thế giới - và 

nó đang phá tan cơ sở của các xã hội khác… Khác với những kẻ xâm 

chiếm thông thường, chúng ta không thỏa mãn với việc bắt kẻ khác phục 

tùng: chúng ta muốn họ noi theo mình [54, tr.3]. 
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Văn hóa Mỹ phổ cập khắp mọi nơi, đã hiện diện ở Việt Nam trong bữa ăn, 

trong trang phục, trong suy nghĩ và hành động của giới trẻ. Phải chăng Việt Nam 

cũng đang xây dựng văn hóa mà sự có mặt của văn hóa Mỹ như là một bộ phận cấu 

thành quan trọng?  

Nhiều nước trên thế giới đã ý thức được việc cần phải ngăn cản sự ảnh hưởng 

mạnh mẽ của văn hóa Mỹ. Họ đã làm nhiều cách để ngăn cản sự ảnh hưởng đó. Tại 

nước láng giềng của Mỹ là Canada, nước này đã bị biến thành thị trường văn hóa mở 

rộng của Mỹ. Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, chính phủ Canada đã kiên quyết đạt 

cho được “quyền miễn trừ văn hóa”, tức là loại văn hóa ra khỏi các điều khoản uy định 

của Hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Tuy nhiên, do mối quan hệ đặc biệt của Mỹ và 

Canada nên bất cứ biện pháp nào của Canada về việc bảo vệ văn hóa đều có nguy cơ 

nhận được sự trả đũa về mặt kinh tế từ Mỹ. Tại châu Âu, Pháp là nước điển hình cho 

việc quyết liệt nhằm hạn chế sự ảnh hưởng văn hóa Mỹ. Chính phủ Pháp đã thực hiện 

nền bảo hộ văn hóa quốc gia bằng những biện pháp, quy chế, bằng sự tài trợ từ ngân 

sách công cộng nhằm phát huy nền văn hóa dân tộc. Các chính sách bảo hộ văn hóa 

của Pháp đã vấp phải sự chống đối của Mỹ. Mỹ không ngần ngại đe dọa trả đũa về 

thương mại đối với các nước thành viên của OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh 

tế của các nước phát triển trên thế giới). văn hóa là bước tiến xa, dọn đường cho chính 

trị và kinh tế nên chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng mọi biện pháp để thực hiện chính sách 

văn hóa trên toàn cầu của mình. Trung Quốc thực hiện chính sách bảo hộ văn hóa dân 

tộc bằng hạn chế sử dụng tiếng Anh phổ thông trên mạng xã hội, trong quảng cáo, 

trong giao tiếp hàng ngày… Đó là quan hệ của các quốc gia về chính sách phát triển 

văn hóa nhằm hạn chế ảnh hưởng của văn hóa Mỹ đối với văn hóa dân tộc.  

Tuy nhiên, nhu cầu hưởng thụ văn hóa là do quần chúng quyết định. Họ muốn 

hưởng thụ cái gì, như thế nào thì nhà sản xuất tìm cách đáp ứng nhu cầu đó. Ngày 

nay, nhà sản xuất còn dẫn dắt nhu cầu của quần chúng bằng những phát kiến, sáng 

tạo. Mỹ đã làm được việc đó. Phim Mỹ thành công vượt trội không phải chỉ do nhà 

nước Mỹ tài trợ, bảo hộ mà vì khán giả trên thế giới đều chọn phim Mỹ để xem. Sự 

lựa chọn này là tự do, không thể dùng biện pháp hành chính để ép buộc. Bộ trưởng 

văn hóa Pháp là bà Cathérine Tasca đã thừa nhận: “Các quy luật thị trường đang tiếp 

tay cho ảnh hưởng của Mỹ” [54, tr.9]. 
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Mâu thuẫn giữa chính sách quốc gia và nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của quần 

chúng đã từng diễn ra xung quanh ảnh hưởng văn hóa Mỹ đối với thế giới. Để giải 

quyết mâu thuẫn đó, cần phải có một ứng xử phù hợp đáp ứng cả hai hai tiêu chí: bảo 

vệ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Không thể 

không lo lắng việc mất dần bản sắc dân tộc trước mức độ ảnh hưởng ngày càng cao 

của văn hóa Mỹ. Nhưng cũng không thể và không nên tìm cách để bài Mỹ. Bởi bài 

Mỹ là chối bỏ sự tiến bộ. “Nếu chỉ thấy ở Hollywood sở thích tầm thường, vô vị, 

chuyện làm tiền thì đó là một cách nhìn nhận quá ư đơn giản. Hollywood cũng là nơi 

làm việc của rất nhiều con người tài năng của châu Âu và những nơi khác nên nói 

như thế thì đúng là bóp méo sự thật” [54, tr.10]. 

Việc ứng xử như thế nào trước sức mạnh của văn hóa Mỹ là vấn đề của toàn 

cầu chứ không chỉ riêng một quốc gia nào. Song chúng ta cần phải thừa nhận tính hợp 

lý, tính hiệu quả của việc trao đổi, tiếp xúc văn hóa, không thể giam mình để tránh sự 

ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài. 

Quy luật giao lưu văn hóa đã cho thấy lợi ích từ việc tiếp xúc, trao đổi văn 

hóa. Qua giao lưu văn hóa, văn hóa dân tộc sẽ có cơ hội được trao đổi, làm giàu văn 

hóa của mình. Đó là tiếp thu, tiếp biến văn hóa nhằm thích ứng với điều kiện, hoàn 

cảnh mới. Nếu không tiếp thu, tiếp biến văn hóa thì văn hóa dân tộc không có khả 

năng đối thoại với các nền văn hóa khác trên thế giới. Nếu chuẩn bị điều kiện để chủ 

động tiếp nhận văn hóa nhân loại thì càng làm tăng thêm sức mạnh và sự thích ứng 

của văn hóa dân tộc với văn hóa thế giới. Vì vậy, cần phải thừa nhận tính hợp lý, tính 

hiệu quả của việc trao đổi, tiếp xúc VH. 

Tiểu kết  

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội bị tác động bởi những nhân tố chủ 

quan và khách quan. Các nhân tố khách quan tác động đến quá trình ảnh hưởng VHPT 

đến sinh viên gồm bốn yếu tố chủ yếu là: bối cảnh HNQT; sức mạnh của công nghệ và 

truyền thông; môi trường văn hóa - xã hội; định hướng nghề nghiệp và việc làm trong 

tương lai của sinh viên. HNQT vừa là tác nhân thúc đẩy giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn 

ra mạnh mẽ, vừa tạo nên những thách thức cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

trong sinh viên. Công nghệ và truyền thông đem đến nhiều tiện ích, giúp sinh viên tiếp 

xúc tri thức khổng lồ của nhân loại. Mặt khác, công nghệ cũng khiến sinh viên lệ thuộc 

vào các thiết bị. Môi trường văn hóa - xã hội gồm: văn hóa dân tộc; điều kiện kinh tế - xã 

hội của địa phương - nơi sinh viên ở và gắn bó trước khi là sinh viên; môi trường văn hóa 
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của Hà Nội; môi trường trường học, ngành học; thực trạng xã hội; những định hướng từ 

gia đình tác động đến việc tiếp thu, ảnh hưởng VHPT của sinh viên. Định hướng nghề 

nghiệp và việc làm trong tương lai của sinh viên là nhân tố tác động đến sự lựa chọn 

những giá trị VHPT, thúc đẩy sự chủ động tiếp nhận VHPT của sinh viên. 

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên phụ thuộc vào yếu tố chủ quan là chính 

bản thân sinh viên. Những đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên là vô cùng quan trọng 

thể hiện qua thái độ, sở thích khi tiếp nhận VHPT. Nhân tố làm cho họ có “sức đề 

kháng” sớm và tốt là giáo dục của gia đình. Gia đình là nơi nuôi dưỡng và định 

hướng giá trị cho họ khi còn nhỏ và sống cùng với gia đình đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình này. 

VHPT có nhiều sự hấp dẫn. Đối với sinh viên thì những cái mới, lạ là những 

thứ dễ thu hút họ. Điều này là sự phù hợp giữa đặc tính của VHPT với những đặc 

điểm tâm sinh lý của sinh viên. Trong những cái mới, lạ, sinh viên thể hiện ưa thích 

những sản phẩm của công nghệ, có tính thẩm mỹ, sang trọng và hiện đại.  

Ảnh hưởng của VHPT cũng đặt ra vấn đề cần phải quan tâm và giải quyết. 

Vấn đề “tự thân” trong tiếp nhận VHPT của sinh viên dẫn đến ảnh hưởng bề mặt 

nhiều hơn ảnh hưởng chiều sâu. Chủ thể giáo dục và cách thức giáo dục văn hóa cho 

sinh viên còn tồn tại những vấn đề dẫn đến sinh viên chưa tự tin tiếp thu, tiếp biến 

VHPT. Sự thiên lệch của truyền thông đối với các sản phẩm VHPT đã định hướng giá 

trị đối với các sản phẩm VHPT, dẫn dắt nhu cầu của sinh viên. Tiêu dùng văn hóa của 

sinh viên và những hệ lụy xã hội trong giao lưu, tiếp biến văn hóa tạo ra lối sống 

hưởng thụ trong sinh viên. Ảnh hưởng của VHPT tạo ra sự chuyển đổi những giá trị 

văn hóa trong sinh viên. Vai trò của Nhà nước trước “sức mạnh mềm” của VHPT 

trong bối cảnh HNQT nhằm phát huy năng lực tiếp thu, tiếp biến VHPT, làm phong 

phú văn hóa dân tộc.  

Quá trình ảnh hưởng VHPT đến sinh viên được cộng hưởng mạnh mẽ bởi sức 

mạnh của công cụ và phương tiện chuyển tải văn hóa nên các cơ quan chức năng 

không thể cưỡng ép, quản lý sự ảnh hưởng bằng các công cụ hành chính. Có lẽ, các 

cơ quan liên quan đến quản lý đời sống văn hóa của sinh viên chỉ nên lựa chọn 

phương thức định hướng một cách chủ động đối với quá trình này: định hướng sự tiếp 

xúc, định hướng sự tiếp nhận… thông qua việc tổ chức nhiều hơn những hoạt động 

văn hóa có chủ định. 
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KẾT LUẬN 

1. Giao lưu, tiếp biến văn hóa trong bối cảnh HNQT hiện nay đang đặt ra 

nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn. HNQT đã thúc đẩy các nền văn hóa tiếp xúc với 

nhau, hiểu nhau và học tập, ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến sự đa dạng văn hóa của mỗi 

dân tộc và toàn nhân loại. Nhờ có HNQT mà ảnh hưởng văn hóa giữa các quốc gia, 

dân tộc, cộng đồng, cá nhân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. HNQT là xu hướng 

khách quan, diễn ra sự hợp tác giữa các quốc gia trên tất cả lĩnh vực: Kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội…Trong lĩnh vực văn hóa, HNQT là điều kiện, là tiền đề cho hội 

nhập văn hóa, tạo cơ sở cho chuyển giao công nghệ hiện đại, liên kết trí tuệ, phát 

triển của các quốc gia dân tộc. Vì vậy, trong HNQT, lực lượng trẻ, có tri thức, năng 

động như sinh viên là những người chịu ảnh hưởng rõ nét từ VHPT. 

Hiện nay, do kinh tế xã hội tăng trưởng, khoa học và công nghệ phát triển, 

sinh viên được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin, nên nhận thức của họ đối với 

những vấn đề văn hóa, xã hội được mở rộng rất nhiều so với các thế hệ trước. Những 

khoảng cách về nhận thức và điều kiện kinh tế - xã hội ở các vùng miền liên quan đến 

nguồn gốc xuất thân của sinh viên không còn cách biệt quá lớn như trước đây. Sinh 

viên thường quan tâm đến những gì diễn ra trước mắt, đáp ứng được những nhu cầu 

cấp thiết, cần thiết cho cuộc sống học tập, rèn luyện, chuẩn bị cho tương lai lập 

nghiệp của mình. Điện ảnh, thời trang, ẩm thực là những lĩnh vực truyền tải nhiều giá 

trị phù hợp với tâm sinh lý của sinh viên nên họ dễ tiếp thu và chịu ảnh hưởng. Vì 

vậy, càng ngày sinh viên sẽ càng quan tâm đến những thành tố văn hóa này càng 

nhiều hơn. 

2. Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội được nghiên cứu trong luận án 

trên hai bình diện cấu trúc bề mặt và cấu trúc chiều sâu. Ở cấu trúc bề mặt sinh viên 

tiếp nhận và ảnh hưởng rõ nét của VHPT tạo nên hình ảnh sinh viên Hà Nội hiện đại, 

năng động với lối sống tiện ích. Ở cấu trúc bề sâu, do ảnh hưởng đến những giá trị 

văn hóa - những hằng số ít biến đổi nên ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên là không 

dễ nhận thấy và phân biệt rõ như ở cấu trúc bề mặt. 

 Ở cấu trúc bề mặt, sinh viên chủ động tiếp nhận điện ảnh, trang phục, ẩm thực 

phương Tây nhưng ít nhiều còn mang tính chất cảm tính. Những gì tiện ích, hiện đại, hấp 
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dẫn, mới lạ thì sinh viên sớm đón nhận. Về cơ bản, VHPT thỏa mãn được những nhu 

cầu, tâm sinh lý của giới trẻ, thu hút sinh viên sử dụng, tham dự, trải nghiệm. 

- Ảnh hưởng của điện ảnh đến sinh viên biểu hiện ở cấp độ bề mặt qua việc 

sinh viên tiếp xúc, sở thích, xem phim phương Tây. Từ đó, họ bắt chước, làm theo 

các nhân vật trong phim, tham gia các hoạt động văn hóa của phương Tây làm cho 

mình hiện đại hơn, đẹp hơn, lịch sự và hiểu biết hơn. Bên cạnh đó, cũng có những 

sinh viên bắt chước những hành vi không lành mạnh, sống buông thả, đua đòi, gây ra 

những hậu quả trước mắt và lâu dài. 

- Ảnh hưởng của thời trang phương Tây đến sinh viên được biểu hiện qua việc 

sinh viên tiếp nhận, sử dụng sản phẩm thời trang có nguồn gốc, kiểu cách và phong cách 

phương Tây. Họ thích mặc trang phục trẻ trung, mốt, phá cách hơn so với các lứa tuổi 

khác. Họ tiếp nhận các mốt thời trang từ phương Tây nhanh chóng và mua sắm, mặc 

theo mùa vụ phù hợp với mốt. Tuy nhiên, sinh viên không có điều kiện để sử dụng hàng 

hóa có chất lượng phương Tây, mà thường sử dụng hàng nhái, rẻ tiền. Họ hướng theo 

mốt là hướng đến cái đẹp, hiện đại hơn là là hướng đến phương Tây. 

- Ảnh hưởng của ẩm thực phương Tây đến sinh viên được biểu hiện qua việc 

sinh viên tiếp nhận, sử dụng các món ăn nhanh, đồ uống của phương Tây. Tuy nhiên, 

sinh viên sử dụng ẩm thực phương Tây theo hoàn cảnh của mình một cách linh hoạt 

về thời gian, địa điểm, dụng cụ và cách thức ăn uống. Sinh viên sử dụng ẩm thực 

phương Tây bởi nó tiện ích, phù hợp với nhu cầu được đổi mới, phù hợp với nhịp 

sống nhanh, hiện đại.  

Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên theo cấu trúc chiều sâu là ảnh hưởng về 

các giá trị xoay quanh giá trị cá nhân, chủ nghĩa duy lý, tự do, dân chủ, bình đẳng.  

- Ảnh hưởng của cá nhân luận trong VHPT đến sinh viên được biểu hiện trong 

việc hình thành và phát triển “cái tôi”; khơi dậy tính tự lập của sinh viên. Sinh viên đề 

cao cái tôi cá nhân bằng việc khẳng định giá trị của mình trong học tập, nghiên cứu, 

trong thể hiện tình cảm cá nhân, thể hiện cá tính và tôn trọng cái khác biệt. Tuy nhiên 

cũng có những cái tôi thể hiện thái quá, lố bịch. Các nhân vật trong phim Mỹ đã tác 

động đến sinh viên tính chăm chỉ, nghị lực, vượt khó, thái độ tích cực học thêm, làm 

thêm, phấn đấu làm giàu…Tuy đã cố gắng để tự lập nhưng so với phương Tây, sinh 

viên Hà Nội chưa sẵn sàng tự lập hoàn toàn, còn phụ thuộc vào gia đình, đặc biệt là 
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tài chính. Đa số sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về tự lập, chưa đề cao tinh thần 

trách nhiệm của cá nhân.  

- Ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý trong VHPT đến sinh viên là sự vận dụng 

tính duy lý của phương Tây trong cách sử dụng các sản phẩm VHPT sao cho phù hợp 

với mục đích và hoàn cảnh thực tế của sinh viên. Sinh viên thể hiện tính thực dụng 

trong mục đích học tập, trong thỏa mãn nhu cầu vật chất trước mắt, đề cao lợi ích cá 

nhân, đồng tình với việc vật chất hóa trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, sinh viên 

chưa đề cao trách nhiệm của cá nhân và không đề cao thực tế. Nhiều sinh viên a dua 

theo đám đông, không dám bày tỏ ý kiến riêng của mình mà thường hỏi người bên 

cạnh, ngó trước nhìn sau, phụ thuộc vào thái độ của những người xung quanh. 

- VHPT cổ vũ, khuyến khích tinh thần tự do của sinh viên. Sinh viên thể hiện 

tự do trong ăn, mặc, trong tình yêu. VHPT thúc đẩy sinh viên hướng đến dân chủ, 

bình đẳng.   

Sinh viên Hà Nội nhận thức, thực hành giá trị đó không hoàn toàn giống người 

phương Tây. Học tập, vận dụng được nhiều giá trị của VHPT, sinh viên có nhiều tiến 

bộ, giúp sinh viên tự tin, tự lập, phát huy năng lực cá nhân, hướng đến giá trị chung 

của nhân loại. Bên cạnh đó, những hiểu biết của sinh viên về VHPT chưa đầy đủ, 

việc vận dụng những hiểu biết về VHPT chưa phù hợp với hoàn cảnh, do các yếu tố 

môi trường văn hóa - xã hội, điều kiện kinh tế…đã tác động đến sinh viên: làm tăng 

thêm tính tự do, thực dụng, tiêu dùng hoang phí, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị 

tinh thần.  

Đây là ảnh hưởng vào chiều sâu văn hóa của mỗi người nên không dễ đo đếm cụ 

thể, chính xác. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng những giá trị đó từ một trung tâm phát ra 

là phương Tây, ảnh hưởng đến thế giới, ảnh hưởng đến sinh viên Hà Nội. Hiện nay, những 

giá trị đó đang thể hiện rõ dần trong cuộc sống của sinh viên, được họ lưu tâm đến. Khi họ 

hưởng thụ VHPT, họ tiếp nhận cả hình thức của sản phẩm cũng như giá trị, ý nghĩa của 

sản phẩm; cổ vũ, khuyến khích, hấp dẫn họ hướng đến các giá trị. 

Những giá trị VHPT mà sinh viên tiếp nhận được không phải toàn bộ và 

nguyên bản những giá trị VHPT. Bản chất của một giá trị văn hóa bao giờ cũng mang 

tính chỉnh thể, trong đó các yếu tố và các lĩnh vực đều liên quan chặt chẽ với nhau, 

cái này là kết quả của cái kia và lệ thuộc cái kia, và ngược lại. Do đó việc sinh viên 
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chỉ tiếp nhận những lát cắt rời rạc của VHPT dễ có những hành vi và hoạt động văn 

hóa lệch chuẩn, không giống nguyên mẫu VHPT và cũng không giống với văn hóa 

truyền thống của Việt Nam. Điều này cũng đòi hỏi những cơ quan quản lý đời sống 

văn hóa sinh viên lưu tâm, lựa chọn những hình thức và thành tố văn hóa phù hợp để 

truyền thông tới sinh viên.  

3. Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên có sự khác biệt rõ nét của từng cá 

nhân, giữa sinh viên các khối ngành và xuất thân của sinh viên. Khả năng bắt chước, 

làm theo, sáng tạo trong những hoạt động văn hóa của sinh viên không đồng đều và 

không cố định. Sinh viên xuất thân từ đô thị được tiếp xúc, trải nghiệm với VHPT 

nhiều hơn sinh viên xuất thân từ nông thôn và ven biển. Ảnh hưởng của VHPT đến 

sinh viên theo ngành học, trường học là khác nhau do môi trường khác nhau. Sinh 

viên các khối ngành Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương, Ngoại ngữ chủ động tìm 

kiếm giá trị của VHPT, vận dụng trong đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của 

mình. Sinh viên ngành Văn hóa nghệ thuật có thiên hướng tiếp nhận cái tôi cá nhân, 

sinh viên ngành Kinh tế tiếp nhận tính tự lập, thực dụng rõ nhất. Sinh viên các ngành 

đều hướng đến tự do, công, bằng bình đẳng song đều không “nguyên bản” như người 

phương Tây. 

4. Các nhân tố tác động đến sự ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên Hà Nội tạo 

nên sự khác biệt của mỗi sinh viên và của sinh viên theo ngành học. Ảnh hưởng của 

VHPT đến mỗi sinh viên là khác nhau do tính cách, sở thích, nhận thức và điều kiện 

cá nhân của mỗi sinh viên là khác nhau. Khả năng thực hành văn hóa của sinh viên 

phụ thuộc vào các nhân tố chủ quan và khách quan như tâm sinh lý và năng lực cảm 

thụ của sinh viên và nhóm sinh viên, các phong trào, các hoạt động cộng đồng của 

sinh viên theo các phong trào ở các trường đại học… Các yếu tố của thời đại, xu 

hướng thời đại tác động rõ nét đến sự ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên. Điều kiện 

kinh tế, môi trường xã hội tác động mạnh đến sự ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên.  

5. Ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên đặt ra nhiều vấn đề về tự thân trong 

tiếp nhận văn hóa của sinh viên, chủ thể giáo dục và cách thức giáo dục văn hóa cho 

sinh viên, tiêu dùng văn hóa của sinh viên. Sự thiên lệch của truyền thông đối với các 

sản phẩm VHPT; vai trò của Nhà nước về ứng xử trước “sức mạnh mềm” của VHPT 

trong bối cảnh HNQT dẫn đến sự chuyển đổi giá trị trong sinh viên. Sinh viên chưa 
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thực sự phát huy năng lực tiếp nhận những giá trị của VHPT và vận dụng nó một 

cách có hiệu quả trong đời sống của mình. Khi sinh viên tự tin và có tâm thế đón 

nhận các giá trị VHPT nói riêng và văn hóa nhân loại nói chung thì khả năng chuyển 

giá trị ngoại sinh thành giá trị nội sinh diễn ra nhanh chóng hơn, văn hóa dân tộc sẽ 

phát triển mạnh mẽ và bền vững trong bối cảnh HNQT. 

6. Sức mạnh của VHPT được cộng hưởng bằng sức mạnh của nền chính trị, 

kinh tế, xã hội của phương Tây. Bên cạnh đó, sức mạnh của VHPT được sử dụng một 

cách hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại nên có ảnh hưởng không nhỏ 

đến thế giới và Việt Nam. Cần thiết phải nhận diện được những ảnh hưởng tích cực 

và tiêu cực của VHPT trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc. Những yếu tố mới 

xuất hiện do ảnh hưởng VHPT là tiến bộ, phù hợp với văn hóa dân tộc thì cần khuyến 

khích ảnh hưởng. Điều đó làm tăng thêm sức mạnh văn hóa, giàu hơn, phong phú hơn 

cho văn hóa dân tộc. Những ảnh hưởng của VHPT đến sinh viên không phù hợp, đi 

ngược lại với sự tiến bộ, văn minh thì cần có giải pháp ngăn ngừa. Vì vậy, phải có 

định hướng của Nhà nước, xã hội, các tổ chức giáo dục, các nhà quản lý, hoạch định 

chính sách về việc tiếp thu, ảnh hưởng văn hóa nước ngoài đối với thế hệ trẻ. Định 

hướng đó cần phải đưa vào giáo dục nhà trường ở các cấp đồng thời đẩy mạnh giáo 

dục qua các phương tiện thông tin đại chúng. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài này 

gợi mở ra một số vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo như nghiên cứu giải pháp, định 

hướng cho sinh viên nhằm tăng cường sự chủ động tiếp nhận lựa chọn những giá trị 

của VHPT… 
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3 Phụ lục 3: Kết quả khảo sát theo điểm trung bình Tác giả luận án 181 
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6 Phụ lục 6: Ảnh minh họa Tác giả chụp và sưu tầm 190 

 

 



 0 

 



 1 

Phụ lục 1 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Để góp phần nhận diện về văn hóa sinh viên và sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 

đến sinh viên ở thủ đô Hà Nội hiện nay, chúng tôi mong muốn bạn bớt chút thời gian để bày tỏ 

ý kiến của mình. Phiếu này chỉ có tính chất tham khảo, nhằm làm sáng tỏ cho mục đích nghiên 

cứu khoa học về vấn đề Ảnh hưởng văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế (qua điện ảnh, thời trang, ẩm thực). Những thông tin mà bạn đưa ra sẽ đảm 

bảo được giữ bí mật. Sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực của bạn có ý nghĩa quan trọng đối 

với chương trình nghiên cứu của chúng tôi. Xin bạn vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định lựa 

chọn phương án trả lời (Nếu đồng ý, bạn đánh dấu (X) hoặc khoanh tròn [0] nếu không đồng ý 

thì bỏ trống; hoặc ghi ý kiến cụ thể theo hướng dẫn). 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn. 

Câu 1. Xin bạn vui lòng cho biết đôi nét về bản thân và gia đình của bạn. 

1a. Thông tin về bản thân bạn (khoanh tròn cho mỗi cột) 

Giới tính Tuổi Dân tộc Khối ngành Năm học Lực học 

 1. Nam 

 2. Nữ 

Tính 

theo 

năm 

dương 

lịch.  

…… 

1. Kinh 

2. Khác 

(ghi rõ) 

………… 

1. Khoa học tự nhiên, 

kỹ thuật 

2.Khối ngành văn hóa, 

nghệ thuật 

3. Khối ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

4. Khối ngành kinh tế 

5. Khối ngành chính trị 

và lực lượng vũ trang. 

6. Khối ngành ngoại 

ngữ, ngoại thương 

1. Năm nhất 

2. Năm hai 

3. Năm ba 

4. Năm tư 

5. Năm thứ 

năm 

6. Thứ sáu 

1. Giỏi 

2. Khá 

3. Trung bình 

4. Trung bình yếu 

5. Yếu 

1 b. Thông tin về gia đình (Khoanh tròn cho một trường hợp trong một cột) 

Nơi thƣờng trú Mức sống của gia đình Nghề nghiệp của bố 
Nghề nghiệp của  

mẹ 

1.  Đô thị 

2. Nông thôn miền núi, 

trung du 

3. Nông thôn đồng bằng 

4. Nông thôn ven biển 

1. Giàu có 

2. Khá giả 

3. Trung bình 

4. Dưới trung bình 

5. Nghèo 

1. Nông dân 

2. Tiểu thương 

3. Doanh nhân 

4. Cán bộ công nhân 

viên chức 

5. Khác ( ghi rõ) 

1.Nông dân 

2. Tiểu thương 

3. Cán bộ công nhân 

viên  

4. Doanh nhân 

5. Khác ( ghi rõ) 
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Câu 2. Xin bạn đánh giá mức độ tiếp cận của bản thân đối với  các vấn đề sau 

đây nhƣ thế nào? 

Nội dung hỏi 
Không 

bao giờ 

Rất 

hiếm 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

1. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng tiếng Việt     

2. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng tiếng Anh, Pháp, 

Đức... 
    

3. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Việt     

4. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Anh, Pháp, Đức....     

5. Đọc báo viết bằng tiếng Việt     

6. Đọc báo viết bằng tiếng Anh, Pháp, Đức..     

7. Nghe đài bằng tiếng Việt     

8. Nghe đài bằng tiếng Anh, Pháp, Đức..     

9. Nói chuyện trực tiếp với người  đến từ các nước Âu - 

Mỹ 
    

10. Sống, học tập, làm việc cùng với người đến từ các 

nước Âu - Mỹ 
    

11. Tới các nước Âu - Mỹ du lịch, học tập, làm việc     

12. Với người thân, bạn bè học tập, sinh sống và làm việc 

ở các nước Âu - Mỹ 
    

13. Sử dụng tiếng Anh, Pháp, Đức....trong học tập, làm 

việc, giao tiếp 
    

14. Mặc trang phục theo phong cách Âu - Mỹ     

15. Xem các bộ phim, nghe nhạc của các nước Âu - Mỹ     

16. Tham gia các lễ hội có nguồn gốc Âu - Mỹ     

17. Trình bày các bài hát bằng tiếng Anh, Pháp, Đức...     
 

Câu 3. Xin bạn cho biết mức độ thích của bản thân đối với một số vấn đề sau 

đây? 

Các yếu tố/vân đề 
Không 

thích 

Bình 

thƣờng 
Thích 

1. Phim ảnh của các nước Âu - Mỹ    

2.Thời trang theo phong cách Âu - Mỹ    

3. Các món ăn có nguồn gốc ở các nước Âu - Mỹ    

4. Những giá  trị, chuẩn mực xã hội và lối sống của 

các nước Âu - Mỹ 
   

5. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ    

6. Tư duy, quan điểm của các nước Âu - Mỹ    
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Câu 4. Các yếu tố sau đây ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến phong cách của bạn trong 

giao tiếp, làm việc, học tập?  

Nội dung hỏi Không 

ảnh 

hƣởng 

Bình 

thƣờng 

Mạnh 

mẽ 

1. Phong cách của các nhân vật trong các bộ phim 

được sản xuất ở các nước Âu - Mỹ 
 

  

2. Phong cách thời trang của các nước Âu - Mỹ    

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu - Mỹ    

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ    

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ    

Câu 5: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng như thế nào đến hành vi ứng xử của bạn? 

Nội dung hỏi 
Không ảnh 

hƣởng 

Bình 

thƣờng 

Mạnh 

mẽ 

1. Hành vi ứng xử của nghệ  sĩ ở các nước Âu - Mỹ    

2. Phong cách ứng xử của nhân vật trong phim của 

các nước Âu - Mỹ 
   

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu - Mỹ    

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ    

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ    

Câu 6: Theo bạn, phim ảnh Âu - Mỹ có những ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với 

sinh viên? 

Nội dung hỏi 
Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Rất 

đồng ý 

1. Có thêm kiến thức , nâng cao khả năng sáng taọ , tư 

duy 
   

2. Làm gia tăng chất lượng sống    

3. Làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thị hiếu, 

thẩm mỹ cho con người. 
   

4. Khơi gợi tinh thần sống tốt, vị tha, giúp đỡ những 

người có hoàn cảnh khó khăn. 
   

5. Có những hành vi, cử chỉ học theo các nhân vật    

6. Kích động bạo lực, nảy sinh những hành vi xấu, 

những hình thức phạm tội mới, gây mất trật tự xã hội 

(trộm cắp, gây gổ, lừa đảo…) 
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7. Đam mê thái quá, bỏ bê công việc, học hành    

8. Coi chuyện mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai là 

bình thường 
   

9. Thích tụ tập đua xe hoặc cổ vũ đua xe    

10. Thích cá cược bóng đá và những cá cược khác    

11. Bắt chước những hành vi tình dục trong phim    

12. Xa lánh cuộc sống thực, sống trong thế giới ảo, tạo 

tâm lý khép kín. 
   

13. Làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, công việc, 

sức khỏe và tiền bạc 
   

14. Quên đi các trò chơi, hoạt động giải trí khác.    

Câu 7: Theo bạn, xu hƣớng sống của sinh viên khi ảnh hƣởng điện ảnh của các 

nƣớc Âu - Mỹ là gì? (có thể chọn nhiều ý) 

Nội dung hỏi Chọn 

1. Thích thể hiện lịch sự trong lời nói, tôn trọng ý kiến, sở thích của người 

khác. 
 

2. Sống nhân ái, vị tha, lạc quan, tự tin hơn.  

3. Sống có mục đích, lý tưởng hơn.  

4. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác.  

5. Không a dua, có suy nghĩ độc lập, dám khẳng định ý kiến của mình và 

quyết tâm thực hiện. 
 

6. Bàn bạc, thảo luận để đưa ra quyết định trong giải quyết những công việc 

của tập thể. 
 

7. Có ý thức làm đẹp theo phong cách, thẩm mỹ của người Âu - Mỹ.  

8. Không kỳ thị, định kiến với các phong tục, tập quán, tôn giáo trên thế 

giới. 
 

9. Thích trộn lẫn văn hóa Việt với văn hóa Âu - Mỹ.  

10. Thích pha trộn ngôn ngữ Anh Việt trong giao tiếp.  

11. Bắt chước lối sống kỳ dị, khác thường của những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn 

viên, nhân vật trong phim ảnh của các nước Âu - Mỹ. 
 

12. Thích thể hiện rõ cái tôi, ít quan tâm giúp đỡ người khác.  

13. Dễ bị tác động bởi những bộ phim sex, bạo lực.  

14. Dễ dãi trong tình yêu và quan hệ tình dục  

15. Tiêu xài lãng phí  

16. Học tập, lao động, sinh hoạt không đúng giờ  

17. Khác (ghi rõ)...  
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Câu 8.  Xin bạn  cho biết bạn thuộc mẫu ngƣời nhƣ thế nào?  

Nội dung hỏi Không 
Phân 

vân 
Có 

1. Đề cao dân chủ, tự do    

2. Đề cao sự đa dạng về quan điểm chính kiến    

3. Đề cao sự ổn định, trật tự, kỷ cương trong xã hội    

4. Đề cao sự chung thủy trong tình yêu/hôn nhân    

5. Đề cao sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân    

6. Đề cao lối sống thực dụng/thực tế    

7. Đề cao sống khép mình, ít tham gia hoạt động xã hội    

8. Đề cao việc hướng vào vui chơi, hưởng thụ    

9. Đề cao hướng vào say mê học tập, rèn luyện    

10. Ủng hộ kiểu hôn nhân quan hệ theo “hợp đồng”    

11. Đề cao lợi ích cá nhân    

12. Đề cao lợi ích cộng đồng, xã hội    

Câu 9. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng của cá nhân 

sau đây? 

Nội dung hỏi 
Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

1. Mặc khoe thân thể là sự tôn vinh cái đẹp của con người    

2. Thích đi ô tô vì tiện lợi và đẳng cấp    

3. Tổ chức lễ sinh nhật hoành tráng    

4. Luôn luôn chào hỏi và cảm ơn    

5. Được tặng quà, mở ra ngay và khoe cho mọi người biết    

6. Cứu giúp người bị nạn vì không nỡ quay mặt làm ngơ    

7. Lo cho thân nhân, họ hàng của mình trước cộng đồng, xã hội    

8. Đề cao tinh thần đóng góp thiện nguyện cho xã hội    

9. Tố cáo cái xấu của ai trước dư luận đôi khi bị coi là ác 

độc, nhỏ nhen 
   

10. Tôn trọng sự thật    

11. Ngại kiện cáo để tránh tốn kém, giữ hòa khí, tránh thù 

oán… 
   

12. Đấu tranh công khai để làm rõ đúng/sai    

13. Gây xì-căng-đan là sự hổ thẹn, tạo nên xã hội nhố nhăng    

14. Tạo scandal để gây ấn tượng với mọi người    

15. Chỉ đề cao những người có đóng góp thật sự cho xã hội    

16. Tôn trọng đúng giờ, thời gian là vàng bạc    

17. Sử dụng thời gian co dãn là chuyện bình thường    
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Nội dung hỏi 
Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

18. Nói “xin lỗi” và “cảm ơn” đôi khi rất khó và bị tổn hại    

19. Đề cao duy tình, nhẫn nhục, chịu đựng dù có thiệt thòi.    

20. Phải biết kính trên, nhường dưới    

21. Phải nói về thành tích của mình để người ta tin tưởng    

22. Không nên nói về mình mà phải để người khác ca ngợi 

mình. 
   

23. Đề cao chủ nghĩa cá nhân: tôi thắng, tôi thích, tôi là tuyệt 

đối 
   

24. Cái “tôi” đôi khi phải nhường bước cho giá trị chung của 

gia đình, cộng đồng, làng nước, 
   

25. Đề cao việc tự do bộc lộ tình cảm cá nhân    

26. Thể hiện tình cảm thái quá có thể là tâm tính bất bình 

thường. 
   

27. Đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và chủ thể    

28. Hay biện minh cho mình, ít nhận trách nhiệm cá nhân.    

29. Sẵn sàng quên quá khứ, nhất là đau buồn để hướng về 

tương lai 
   

30. Sống với quá khứ.    

31. Không thù dai, sau khi mọi việc đã rõ ràng, công bằng    

32. Đề cao sự thù dai, nhớ lâu về những việc không hay.    

33. Cá nhân như thế nào nguyên nhân hàng đầu là do cá nhân 

đó 
   

34. Vui buồn  nên để ở trong lòng    

35. Đi thẳng vào vấn đề để giải quyết sẽ khó thành công    

Câu 10. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng xã hội sau đây 

Nội dung hỏi 
 Không 

đồng ý 

Phân 

vân 
Đồng ý 

1. Thân thể đàn ông, đàn bà là kín đáo, phô bày thân hình 

đàn bà, đàn ông là xúc phạm đến thuần phong mỹ tục 
   

2. Đàn ông, đàn bà gặp nhau ôm hôn nếu có tình cảm    

3. Ôm hôn chỉ dành cho các cặp tình nhân, vợ chồng và 

bày tỏ một cách kín đáo. 
   

4. Tổ chức ngày giỗ của người thân là để sum họp, nhớ cội nguồn    

5. Thăm viếng láng giềng, bạn bè, con cái phải báo trước    
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Nội dung hỏi 
 Không 

đồng ý 

Phân 

vân 
Đồng ý 

6. It tuổi, cấp dưới, vai dưới phải chào hỏi trước    

7. Mặc quần áo rách, cũ kỹ chứng tỏ gia đình nghèo    

8. Phụ huynh không can thiệp vào việc học tập của con cái    

9. Bổn phận của cha mẹ là lo cho con cái thật đầy đủ, 

không thiếu một thứ gì cả. 
   

10. Cha mẹ có thể mở thư ra xem rồi sau đó đưa lại cho con 

cái. 
   

11. Thư từ của con, cha mẹ không được mở vì quyền cá 

nhân 
   

12. Bố mẹ can thiệp vào công việc học tập của con ở 

trường 
   

13. Nhân viên, cấp dưới biếu quà lãnh đạo cấp trên để bày 

tỏ lòng biết ơn và kính trọng “sếp” 
   

14. Lãnh đạo, cấp trên mừng quà cho nhân viên, cấp dưới    

15. Ai là mạnh thường quân thì người đó có trách nhiệm    

16. Đem khuyết tật của người khác ra chế diễu không bị 

công luận lên án và nhiều khi coi đó là chuyện vui đùa. 
   

17. Đàn bà biểu tượng của “hiền mẫu” cần phải nhu thuận    

18. Mỗi người có số mệnh, sinh vào giờ tốt thì thông minh    

19. Người chồng có trách nhiệm kiếm tiền, người vợ có 

trách nhiệm chăm lo gia đình 
   

20. Người chồng và người vợ đều có trách nhiệm đối với 

gia đình như nhau 
   

21. Tập cho con  tính tự lập, khuyến khích đi làm thêm    

22. Con cái tới tuổi trưởng thành, cha mẹ hết trách nhiệm    

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THEO TỶ LỆ 

Câu 1: Xin bạn vui lòngcho biết đôi nét về bản thân và gia đình của bạn 

Giới tính Số phiếu Tỷ lệ % 

Nam 252 43,9 

Nữ 322 56,1 

Tổng 574 100.0 

 

Tuổi Số phiếu Tỷ lệ % 

18 30 5.3 

19 153 26.7 

20 157 27.4 

21 133 23.2 

22 62 10.8 

23 19 3.3 

24 3 .5 

25 17 2.9 

 

Dân tộc Số phiếu Tỷ lệ % 

Kinh 462 80.5 

Mường 51 8.9 

Tày 22 3.8 

Mông 10 1.7 

Dao 14 2.4 

Thái 8 1.4 

Sán Dìu 2 .3 

Nùng 5 .9 

Tổng cộng 574 100.0 
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Khối ngành Số phiếu Tỷ lệ % 

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật 115 20.0 

Khối ngành văn hóa, nghệ thuật 96 16.7 

Khối ngành khoa học xã hội và nhân văn 114 19.9 

Khối ngành kinh tế 85 14.8 

Khối ngành chính trị và lực lượng vũ trang 80 13.9 

Khối ngành ngoại thương, ngoại giao, ngoại 

ngữ 
84 14.6 

Tổng cộng 574 100.0 

 

Năm học Tổng cộng Tỷ lệ % 

Năm Nhất 43 7.5 

Năm hai 199 34.7 

Năm ba 185 32.2 

Năm bốn 126 22.0 

Năm thứ năm 14 2.4 

Năm sáu 7 1.2 

Tổng cộng 574 100.0 

 

 

Lực học Tổng cộng Tỷ lệ % 

Giỏi 43 7.5 

Khá 199 34.7 

Trung bình 185 32.2 

Trung bình khá 126 22.0 

Yếu 14 2.4 

Tổng cộng 7 1.2 
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Thƣờng trú Tổng cộng Tỷ lệ % 

Đô thị 189 32.9 

Nông thôn miền núi, trung du 163 28.4 

Nông thôn đồng bằng 191 33.3 

Nông thôn ven biển 31 5.4 

Tổng cộng 574 100.0 

 

 

Mức sống 
Tổng cộng Tỷ lệ % 

Giàu có 42 7.3 

Khá giả 112 19.5 

Trung bình 376 65.5 

Dưới trung bình 18 3.1 

Nghèo 26 4.5 

Tổng cộng 574 100.0 

 

Nghề của bố Tổng cộng Tỷ lệ % 

Nông dân 272 47.4 

Tiểu thương 94 16.4 

Doanh nhân 51 8.9 

Cán bộ công nhân 

viên chức 
107 18.6 

Khác 50 8.7 

Tổng cộng 574 100.0 

 

Nghề của mẹ Tổng cộng Tỷ lệ % 

Nông dân 286 49.8 

Tiểu thương 107 18.6 

Doanh nhân 124 21.6 

Cán bộ công nhân viên 

chức 
29 5.1 

Khác 28 4.9 

Tổng cộng 574 100.0 
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Câu 2: Xin bạn đánh giá mức độ tiếp cận của bản thân đối với  các vấn đề sau 

đây nhƣ thế nào? 

Nội dung hỏi 

Không 

bao giờ 

(%) 

Rất 

hiếm 

(%) 

Thỉnh 

thoảng 

(%) 

Thƣờng 

xuyên 

(%) 

1. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng 

tiếng Việt 
1.9 

1.7 9.8 86.6 

2. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng 

tiếng Anh, Pháp, Đức... 
7.7 

23.7 49.3 19.3 

3. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Việt 1.6 8.2 28.7 61.5 

4. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Anh, 

Pháp, Đức.... 
11.1 

26.5 41.8 20.6 

5. Đọc báo viết bằng tiếng Việt 4.4 12.0 27.7 55.9 

6. Đọc báo viết bằng tiếng Anh, Pháp, 

Đức.. 
27.0 

34.5 27.0 11.5 

7. Nghe đài bằng tiếng Việt 11.8 17.6 33.8 36.8 

8. Nghe đài bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.. 33.6 30.5 25.8 10.1 

9. Nói chuyện trực tiếp với người  đến từ 

các nước Âu - Mỹ 
29.4 

39.4 23.5 7.7 

10. Sống, học tập, làm việc cùng với 

người đến từ các nước Âu - Mỹ 
56.4 

26.5 11.3 5.7 

11. Tới các nước Âu - Mỹ du lịch, học tập, 

làm việc 
70.6 

14.5 8.9 6.1 

12. Có người thân, bạn bè học tập, sinh 

sống và làm việc ở các nước Âu - Mỹ 
42.3 

22.8 21.4 13.4 

13. Sử dụng tiếng Anh, Pháp, Đức... trong 

học tập, làm việc, giao tiếp 
16.8 

22.6 41.2 19.4 

14. Mặc trang phục theo phong cách Âu - 

Mỹ 
20.0 

21.3 38.5 20.2 

15. Xem các bộ phim, nghe nhạc của các 

nước Âu - Mỹ 
6.6 

8.4 41.5 43.6 

16. Tham gia các lễ hội có nguồn gốc Âu - 

Mỹ 
28.2 

35.5 25.8 10.5 

17. Trình bày các bài hát bằng tiếng Anh, 

Pháp, Đức... 
21.1 

29.8 32.2 16.9 
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Câu 3: Xin bạn cho biết mức độ thích của bản thân đối với một số vấn đề sau 

đây? 

 

Nội dung hỏi 

Không 

thích 

(%) 

Bình 

thƣờng 

(%) 

Thích 

 

(%) 

1. Xem các bộ phim của các nước Âu - Mỹ 5.4 34.7 59.9 

2. Thời trang theo phong cách Âu - Mỹ  21.6 52.0 26.4 

3. Ăn các món ăn có nguồn gốc ở các nước Âu - 

Mỹ 
23.9 44.8 31.4 

4. Đề cao những giá  trị, chuẩn mực xã hội và lối 

sống của các nước Âu - Mỹ 
22.5 52.3 25.3 

5. Hành vi giống người dân ở các nước Âu - Mỹ 38.9 45.1 16.0 

6. Tư duy, quan điểm của các nước Âu - Mỹ 27.3 47.5 26.2  

 

Câu 4. Các yếu tố sau đây ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến phong cách của bạn trong 

giao tiếp, làm việc, học tập?  

 

Nội dung hỏi Không 

ảnh 

hƣởng 

(%) 

Bình 

thƣờng 

(%) 

Mạnh 

mẽ 

(%) 

1. Phong cách của các nhân vật trong các bộ 

phim được sản xuất ở các nước Âu - Mỹ 
35.7 

50.3 14.0 

2. Phong cách thời trang của các nước Âu - 

Mỹ 
34.0 

53.7 12.4 

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu 

- Mỹ 
33.6 

49.8 16.6 

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ 37.6 46.0 16.4 

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ 29.4 49.7 20.9 
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Câu 5: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng như thế nào đến hành vi ứng xử của bạn? 

Nội dung hỏi 

Không ảnh 

hƣởng 

(%) 

Bình 

thƣờng 

(%) 

Mạnh 

mẽ 

(%) 

1. Hành vi ứng xử của nghệ  sĩ ở các nước Âu - Mỹ 47.2 40.4 12.4 

2. Phong cách ứng xử của nhân vật trong phim của các 

nước Âu - Mỹ 
43.2 44.4 12.4 

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu - Mỹ 32.8 51.4 15.9 

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ 40.9 45.8 13.2 

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ 28.7 51.0 20.2 
 

Câu 6: Theo bạn, phim ảnh Âu - Mỹ có những ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với 

sinh viên? 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Đồng ý 

 

(%) 

Rất đồng 

ý 

(%) 

1. Có thêm kiến thức, nâng cao khả năng sáng taọ , 

tư duy 
5.7 63.2 31.0 

2. Làm gia tăng chất lượng sống 15.0 61.0 24.0 

3. Làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thị 

hiếu, thẩm mỹ cho con người. 
6.3 60.3 33.4 

4. Khơi gợi tinh thần sống tốt, vị tha, giúp đỡ 

những người có hoàn cảnh khó khăn. 
15.3 59.4 25.3 

5. Có những hành vi, cử chỉ học theo các nhân vật 35.2 51.6 13.2 

6. Kích động bạo lực, nảy sinh những hành vi xấu, 

những hình thức phạm tội mới, gây mất trật tự xã 

hội (trộm cắp, gây gổ, lừa đảo…) 

57.0 33.8 9.2 

7. Đam mê thái quá, bỏ bê công việc, học hành 57.0 32.9 10.1 

8. Coi chuyện mang thai ngoài ý muốn, nạo phá 

thai là bình thường 
59.0 32.1 8.9 

9. Thích tụ tập đua xe hoặc cổ vũ đua xe 61.7 30.0 8.4 

10. Thích cá cược bóng đá và những cá cược khác 63.8 28.0 8.2 

11. Bắt chước những hành vi tình dục trong phim 52.8 39.2 8.0 

12. Xa lánh cuộc sống thực, sống trong thế giới 

ảo, tạo tâm lý khép kín. 
59.9 322.4 8.7 

13. Làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, công 

việc, sức khỏe và tiền bạc 
53.8 36.4 9.8 

14. Quên đi các trò chơi, hoạt động giải trí khác. 9.2 39.0 51.7 



 14 

Câu 7: Theo bạn, xu hƣớng sống của sinh viên khi ảnh hƣởng điện ảnh của các 

nƣớc Âu - Mỹ là gì? (có thể chọn nhiều ý) 

Nội dung hỏi 

Tỷ lệ 

Phiếu chọn 

( %) 

1. Thích thể hiện lịch sự trong lời nói, tôn trọng ý kiến, sở thích của người 

khác. 
74.3 

2. Sống nhân ái, vị tha, lạc quan, tự tin hơn. 51.4 

3. Sống có mục đích, lý tưởng hơn. 65.8 

4. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác. 62.5 

5. Không a dua, có suy nghĩ độc lập, dám khẳng định ý kiến của mình và 

quyết tâm thực hiện. 
46.2 

6. Bàn bạc, thảo luận để đưa ra quyết định trong giải quyết những công việc 

của tập thể. 
49.5 

7. Có ý thức làm đẹp theo phong cách, thẩm mỹ của người Âu - Mỹ. 47.1 

8. Không kỳ thị, định kiến với các phong tục, tập quán, tôn giáo trên thế 

giới. 
60.3 

9. Thích trộn lẫn văn hóa Việt với văn hóa Âu - Mỹ. 42.0 

10. Thích pha trộn ngôn ngữ Anh Việt trong giao tiếp. 47.5 

11. Bắt chước lối sống kỳ dị, khác thường của những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn 

viên, nhân vật trong phim ảnh của các nước Âu - Mỹ. 
14.8 

12. Thích thể hiện rõ cái tôi, ít quan tâm giúp đỡ người khác. 18.5 

13. Dễ bị tác động bởi những bộ phim sex, bạo lực. 22.2 

14. Dễ dãi trong tình yêu và quan hệ tình dục 26.4 

15. Tiêu xài lãng phí 12.8 

16. Học tập, lao động, sinh hoạt không đúng giờ 16.1 

17. Khác (ghi rõ)... 0 

 

Câu 8.  Xin bạn  cho biết bạn thuộc mẫu ngƣời nhƣ thế nào?  

Nội dung hỏi 
Không 

(%) 

Phân vân 

(%) 

Có 

(%) 

1. Đề cao dân chủ, tự do 6.6 89.5 3.8 

2. Đề cao sự đa dạng về quan điểm chính kiến 13.8 82.6 3.7 

3. Đề cao sự ổn định, trật tự, kỷ cương trong xã hội 10.1 86.4 3.5 

4. Đề cao sự chung thủy trong tình yêu/hôn nhân 11.3 82.9 5.7 

5. Đề cao sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân 18.1 72.0 9.9 

6. Đề cao lối sống thực dụng/thực tế 18.5 74.2 7.3 

7. Đề cao sống khép mình, ít tham gia hoạt động xã 

hội 
12.7 81.4 5.9 

8. Đề cao việc hướng vào vui chơi, hưởng thụ 16.0 75.4 8.5 

9. Đề cao hướng vào say mê học tập, rèn luyện 21.0 73.6 5.4 

10. Ủng hộ kiểu hôn nhân quan hệ theo “hợp đồng” 9.4 85.5 5.1 

11. Đề cao lợi ích cá nhân 17.2 74.9 7.8 

12. Đề cao lợi ích cộng đồng, xã hội 14.6 80.7 4.7 
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Câu 9. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng của cá nhân 

sau đây? 

Nội dung hỏi 

Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng 

ý 

(%) 

1. Mặc khoe thân thể là sự tôn vinh cái đẹp của con người 13.2 16.0 70.7 

2. Thích đi ô tô vì tiện lợi và đẳng cấp 18.5 30.5 51.0 

3. Tổ chức lễ sinh nhật hoành tráng 15.3 15.5 69.2 

4. Luôn luôn chào hỏi và cảm ơn 7.0 81.9 11.1 

5. Được tặng quà, mở ra ngay và khoe cho mọi người biết 21.3 22.8 55.9 

6. Cứu giúp người bị nạn vì không nỡ quay mặt làm ngơ 15.0 67.9 17.1 

7. Lo cho thân nhân, họ hàng của mình trước cộng đồng, xã hội 25.7 48.8 25.5 

8. Đề cao tinh thần đóng góp thiện nguyện cho xã hội 8.4 83.4 8.2 

9. Tố cáo cái xấu của ai trước dư luận đôi khi bị coi là ác 

độc, nhỏ nhen 
24.0 

40.4 35.5 

10. Tôn trọng sự thật 9.1 82.1 8.9 

11. Ngại kiện cáo để tránh tốn kém, giữ hòa khí, tránh thù oán… 20.6 28.6 51.4 

12. Đấu tranh công khai để làm rõ đúng/sai 21.4 60.6 17.9 

13. Gây xì-căng-đan là sự hổ thẹn, tạo nên xã hội nhố nhăng 11.3 31.7 57.0 

14. Tạo scandal để gây ấn tượng với mọi người 9.2 13.4 77.4 

15. Chỉ đề cao những người có đóng góp thật sự cho xã hội 13.5 44.9 41.6 

16. Tôn trọng đúng giờ, thời gian là vàng bạc 9.1 76.5 14.5 

17. Sử dụng thời gian co dãn là chuyện bình thường 14.1 14.6 71.3 

18. Nói “xin lỗi” và “cảm ơn” đôi khi rất khó và bị tổn hại 15.9 18.6 65.5 

19. Đề cao duy tình, nhẫn nhục, chịu đựng dù có thiệt thòi. 15.5 43.3 41.2 

20. Phải biết kính trên, nhường dưới 8.5 80.8 10.6 

21. Phải nói về thành tích của mình để người ta tin tưởng 25.1 34.3 40.6 

22. Không nên nói về mình mà phải để người khác ca ngợi mình. 21.6 41.8 36.6 

23. Đề cao chủ nghĩa cá nhân: tôi thắng, tôi thích, tôi là tuyệt đối 18.3 17.1 64.6 

24. Cái “tôi” đôi khi phải nhường bước cho giá trị chung của 

gia đình, cộng đồng, làng nước, 
11.3 63.4 25.3 

25. Đề cao việc tự do bộc lộ tình cảm cá nhân 15.9 57.8 26.3 

26. Thể hiện tình cảm thái quá có thể là tâm tính bất bình thường. 18.6 27.9 53.5 

27. Đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và chủ thể 5.9 .77.4 16.7 

28. Hay biện minh cho mình, ít nhận trách nhiệm cá nhân. 14.1 19.2 66.7 

29. Sẵn sàng quên quá khứ, nhất là đau buồn để hướng về 

tương lai 
16.2 62.7 21.1 

30. Sống với quá khứ 13.2 13.6 73.2 

31. Không thù dai, sau khi mọi việc đã rõ ràng, công bằng 9.1 67.6 23.3 

32. Đề cao sự thù dai, nhớ lâu về những việc không hay. 8.5 17.6 73.9 

33. Cá nhân như thế nào nguyên nhân hàng đầu là do cá nhân đó 19.9 44.1 36.1 

34. Vui buồn  nên để ở trong lòng 22.6 38.5 38.9 

35. Đi thẳng vào vấn đề để giải quyết sẽ khó thành công 24.7 24.0 51.2 
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Câu 10. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng xã hội sau đây 

Nội dung hỏi 

 Không 

đồng ý 

(%) 

Phân 

vân 

(%) 

Đồng ý 

(%) 

1. Thân thể đàn ông, đàn bà là kín đáo, phô bày thân hình 

đàn bà, đàn ông là xúc phạm đến thuần phong mỹ tục 
27.2 39.7 33.1 

2. Đàn ông, đàn bà gặp nhau ôm hôn nếu có tình cảm 24.7 40.8 34.5 

3. Ôm hôn chỉ dành cho các cặp tình nhân, vợ chồng và 

bày tỏ một cách kín đáo. 
19.2 39.9 40.9 

4. Tổ chức ngày giỗ của người thân là để sum họp, nhớ cội nguồn 6.4 80.5 13.1 

5. Thăm viếng láng giềng, bạn bè, con cái phải báo trước 20.6 37.8 41.6 

6. It tuổi, cấp dưới, vai dưới phải chào hỏi trước 17.1 59.6 23.3 

7. Mặc quần áo rách, cũ kỹ chứng tỏ gia đình nghèo 10.5 12.9 76.7 

8. Phụ huynh không can thiệp vào việc học tập của con cái 17.8 21.1 61.1 

9. Bổn phận của cha mẹ là lo cho con cái thật đầy đủ, 

không thiếu một thứ gì cả. 
16.0 13.6 70.4 

10. Cha mẹ có thể mở thư ra xem rồi sau đó đưa lại cho con 

cái. 
7.8 15.0 77.2 

11. Thư từ của con, cha mẹ không được mở vì quyền cá 

nhân 
10.5 66.2 23.3 

12. Bố mẹ can thiệp vào công việc học tập của con ở 

trường 
29.8 37.1 33.1 

13. Nhân viên, cấp dưới biếu quà lãnh đạo cấp trên để bày 

tỏ lòng biết ơn và kính trọng “sếp” 
20.2 25.6 54.2 

14. Lãnh đạo, cấp trên mừng quà cho nhân viên, cấp dưới 22.6 57.7 19.7 

15. Ai là mạnh thường quân thì người đó có trách nhiệm 18.3 13.8 67.9 

16. Đem khuyết tật của người khác ra chế diễu không bị 

công luận lên án và nhiều khi coi đó là chuyện vui đùa. 
8.4 10.3 81.4 

17. Đàn bà biểu tượng của “hiền mẫu” cần phải nhu thuận 17.8 24.7 57.5 

18. Mỗi người có số mệnh, sinh vào giờ tốt thì thông minh 13.4 16.6 70.0 

19. Người chồng có trách nhiệm kiếm tiền, người vợ có 

trách nhiệm chăm lo gia đình 
19.0 21.3 59.8 

20. Người chồng và người vợ đều có trách nhiệm đối với 

gia đình như nhau 
6.6 81.2 12.2 

21. Tập cho con  tính tự lập, khuyến khích đi làm thêm 13.6 72.6 13.8 

22. Con cái tới tuổi trưởng thành, cha mẹ hết trách nhiệm 18.3 19.2 62.5 
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Phụ lục 3 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THEO ĐIỂM TRUNG BÌNH 

Câu 2: Xin bạn đánh giá mức độ tiếp cận của bản thân đối với  các vấn đề sau 

đây nhƣ thế nào? 

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng tiếng Việt 3.80 

2. Tiếp cận internet, mạng xã hội bằng tiếng Anh, Pháp, Đức... 2.79 

3. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Việt 3.49 

4. Xem các kênh ti vi bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.... 2.70 

5. Đọc báo viết bằng tiếng Việt 3.35 

6. Đọc báo viết bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.. 2.22 

7. Nghe đài bằng tiếng Việt 2.96 

8. Nghe đài bằng tiếng Anh, Pháp, Đức.. 2.11 

9. Nói chuyện trực tiếp với người  đến từ các nước Âu - Mỹ 2.09 

10. Sống, học tập, làm việc cùng với người đến từ các nước Âu - 

Mỹ 
1.67 

11. Tới các nước Âu - Mỹ du lịch, học tập, làm việc 1.52 

12. Với người thân, bạn bè học tập, sinh sống và làm việc ở các 

nước Âu - Mỹ 
2.05 

13. Sử dụng tiếng Anh, Pháp, Đức....trong học tập, làm việc, giao 

tiếp 
2.63 

14. Mặc trang phục theo phong cách Âu - Mỹ 2.57 

15. Xem các bộ phim, nghe nhạc của các nước Âu - Mỹ 3.21 

16. Tham gia các lễ hội có nguồn gốc Âu - Mỹ 2.18 

17. Trình bày các bài hát bằng tiếng Anh, Pháp, Đức... 2.45 

Câu 3: Xin bạn cho biết mức độ thích của bản thân đối với một số vấn đề sau 

đây? 

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Phim ảnh của các nước Âu - Mỹ 2.55 

2. Thời trang theo phong cách Âu - Mỹ 2.11 

3. Các món ăn có nguồn gốc ở các nước Âu - Mỹ 2.21 

4. Những giá  trị, chuẩn mực xã hội và lối sống của các nước Âu - 

Mỹ 
2.13 

5. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ 1.89 

6. Tư duy, quan điểm của các nước Âu - Mỹ 2.12 
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Câu 4. Các yếu tố sau đây ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến phong cách của bạn trong 

giao tiếp, làm việc, học tập?  

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Phong cách của các nhân vật trong các bộ phim được sản xuất ở các 

nước Âu - Mỹ 
2.75 

2. Phong cách thời trang của các nước Âu - Mỹ 2.77 

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu - Mỹ 2.76 

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ 2.72 

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ 2.84 

Câu 5: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng như thế nào đến hành vi ứng xử của bạn? 

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Hành vi ứng xử của nghệ  sĩ ở các nước Âu - Mỹ 1.93 

2. Phong cách ứng xử của nhân vật trong phim của các nước Âu - Mỹ 1.89 

3. Giá  trị, chuẩn mực xã hội của các nước Âu - Mỹ 1.98 

4. Hành vi của người dân ở các nước Âu - Mỹ 1.85 

5. Tư duy, quan điểm các nước Âu - Mỹ 2.03 

Câu 6: Theo bạn, điện ảnh Âu - Mỹ có những ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với 

sinh viên? 

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Có thêm kiến thức, nâng cao khả năng sáng taọ, tư duy 2.26 

2. Làm gia tăng chất lượng sống 2.09 

3. Làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ cho con 

người. 
2.26 

4. Khơi gợi tinh thần sống tốt, vị tha, giúp đỡ những người có hoàn cảnh 

khó khăn. 
2.11 

5. Có những hành vi, cử chỉ học theo các nhân vật 1.79 

6. Kích động bạo lực, nảy sinh những hành vi xấu, những hình thức phạm 

tội mới, gây mất trật tự xã hội (trộm cắp, gây gổ, lừa đảo…) 
1.53 

7. Đam mê thái quá, bỏ bê công việc, học hành 1.54 

8. Coi chuyện mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai là bình thường 1.50 

9. Thích tụ tập đua xe hoặc cổ vũ đua xe 1.47 

10. Thích cá cược bóng đá và những cá cược khác 1.45 

11. Bắt chước những hành vi tình dục trong phim 1.55 

12. Xa lánh cuộc sống thực, sống trong thế giới ảo, tạo tâm lý khép kín. 1.50 

13. Làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, công việc, sức khỏe và tiền bạc 1.56 

14. Quên đi các trò chơi, hoạt động giải trí khác. 2.44 
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Câu 7: Theo bạn, xu hƣớng sống của sinh viên khi ảnh hƣởng điện ảnh của các 

nƣớc Âu - Mỹ là gì? (có thể chọn nhiều ý) 

Nội dung hỏi 
Tỷ lệ chọn 

% 

1. Thích thể hiện lịch sự trong lời nói, tôn trọng ý kiến, sở thích của người 

khác. 
74.3 

2. Sống nhân ái, vị tha, lạc quan, tự tin hơn. 51.4 

3. Sống có mục đích, lý tưởng hơn. 65.8 

4. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác. 62.5 

5. Không a dua, có suy nghĩ độc lập, dám khẳng định ý kiến của mình và 

quyết tâm thực hiện. 
46.2 

6. Bàn bạc, thảo luận để đưa ra quyết định trong giải quyết những công việc 

của tập thể. 
49.5 

7. Có ý thức làm đẹp theo phong cách, thẩm mỹ của người Âu - Mỹ. 47.1 

8. Không kỳ thị, định kiến với các phong tục, tập quán, tôn giáo trên thế giới. 60.3 

9. Thích trộn lẫn văn hóa Việt với văn hóa Âu - Mỹ. 42.0 

10. Thích pha trộn ngôn ngữ Anh Việt trong giao tiếp. 47.5 

11. Bắt chước lối sống kỳ dị, khác thường của những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn 

viên, nhân vật trong phim ảnh của các nước Âu - Mỹ. 
14.8 

12. Thích thể hiện rõ cái tôi, ít quan tâm giúp đỡ người khác. 18.5 

13. Dễ bị tác động bởi những bộ phim sex, bạo lực. 22.2 

14. Dễ dãi trong tình yêu và quan hệ tình dục 26.4 

15. Tiêu xài lãng phí 12.8 

16. Học tập, lao động, sinh hoạt không đúng giờ 16.1 

17. Khác (ghi rõ)... 0 

Câu 8.  Xin bạn  cho biết bạn thuộc mẫu ngƣời nhƣ thế nào?  

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Đề cao dân chủ, tự do 1.97 

2. Đề cao sự đa dạng về quan điểm chính kiến 1.90 

3. Đề cao sự ổn định, trật tự, kỷ cương trong xã hội 1.93 

4. Đề cao sự chung thủy trong tình yêu/hôn nhân 1.94 

5. Đề cao sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân 1.92 

6. Đề cao lối sống thực dụng/thực tế 1.89 

7. Đề cao sống khép mình, ít tham gia hoạt động xã hội 1.92 

8. Đề cao việc hướng vào vui chơi, hưởng thụ 1.91 

9. Đề cao hướng vào say mê học tập, rèn luyện 1.84 

10. Ủng hộ kiểu hôn nhân quan hệ theo “hợp đồng” 1.95 

11. Đề cao lợi ích cá nhân 1.91 

12. Đề cao lợi ích cộng đồng, xã hội 1.91 
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Câu 9. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng của cá nhân 

sau đây? 

Nội dung hỏi Điểm TB 

1. Mặc khoe thân thể là sự tôn vinh cái đẹp của con người 2.58 

2. Thích đi ô tô vì tiện lợi và đẳng cấp 2.33 

3. Tổ chức lễ sinh nhật hoành tráng 2.53 

4. Luôn luôn chào hỏi và cảm ơn 2.04 

5. Được tặng quà, mở ra ngay và khoe cho mọi người biết 2.36 

6. Cứu giúp người bị nạn vì không nỡ quay mặt làm ngơ 2.03 

7. Lo cho thân nhân, họ hàng của mình trước cộng đồng, xã hội 2.02 

8. Đề cao tinh thần đóng góp thiện nguyện cho xã hội 2.00 

9. Tố cáo cái xấu của ai trước dư luận đôi khi bị coi là ác độc, nhỏ nhen 2.12 

10. Tôn trọng sự thật 2.00 

11. Ngại kiện cáo để tránh tốn kém, giữ hòa khí, tránh thù oán… 2.32 

12. Đấu tranh công khai để làm rõ đúng/sai 1.98 

13. Gây xì-căng-đan là sự hổ thẹn, tạo nên xã hội nhố nhăng 2.47 

14. Tạo scandal để gây ấn tượng với mọi người 2.67 

15. Chỉ đề cao những người có đóng góp thật sự cho xã hội 2.28 

16. Tôn trọng đúng giờ, thời gian là vàng bạc 2.06 

17. Sử dụng thời gian co dãn là chuyện bình thường 2.57 

18. Nói “xin lỗi” và “cảm ơn” đôi khi rất khó và bị tổn hại 2.50 

19. Đề cao duy tình, nhẫn nhục, chịu đựng dù có thiệt thòi. 2.25 

20. Phải biết kính trên, nhường dưới 2.02 

21. Phải nói về thành tích của mình để người ta tin tưởng 2.16 

22. Không nên nói về mình mà phải để người khác ca ngợi mình. 2.16 

23. Đề cao chủ nghĩa cá nhân: tôi thắng, tôi thích, tôi là tuyệt đối 2.46 

24. Cái “tôi” đôi khi phải nhường bước cho giá trị chung của gia đình, 

cộng đồng, làng nước, 
2.13 

25. Đề cao việc tự do bộc lộ tình cảm cá nhân 2.11 

26. Thể hiện tình cảm thái quá có thể là tâm tính bất bình thường. 2.36 

27. Đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và chủ thể 2.11 

28. Hay biện minh cho mình, ít nhận trách nhiệm cá nhân. 2.53 

29. Sẵn sàng quên quá khứ, nhất là đau buồn để hướng về tương lai 2.06 

30. Sống với quá khứ 2.59 

31. Không thù dai, sau khi mọi việc đã rõ ràng, công bằng 2.15 

32. Đề cao sự thù dai, nhớ lâu về những việc không hay. 2.65 

33. Cá nhân như thế nào nguyên nhân hàng đầu là do cá nhân đó 2.17 

34. Vui buồn  nên để ở trong lòng 2.17 

35. Đi thẳng vào vấn đề để giải quyết sẽ khó thành công 2.27 
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Câu 10. Bạn bày tỏ ý kiến như thế nào đối với các vấn đề/hiện tượng xã hội sau đây 

Nội dung hỏi 
Điểm 

TB 

1. Thân thể đàn ông, đàn bà là kín đáo, phô bày thân hình đàn bà, đàn 

ông là xúc phạm đến thuần phong mỹ tục 
2.06 

2. Đàn ông, đàn bà gặp nhau ôm hôn nếu có tình cảm 2.11 

3. Ôm hôn chỉ dành cho các cặp tình nhân, vợ chồng và bày tỏ một cách 

kín đáo. 
2.22 

4. Tổ chức ngày giỗ của người thân là để sum họp, nhớ cội nguồn 2.07 

5. Thăm viếng láng giềng, bạn bè, con cái phải báo trước 2.22 

6. It tuổi, cấp dưới, vai dưới phải chào hỏi trước 2.06 

7. Mặc quần áo rách, cũ kỹ chứng tỏ gia đình nghèo 2.66 

8. Phụ huynh không can thiệp vào việc học tập của con cái 2.44 

9. Bổn phận của cha mẹ là lo cho con cái thật đầy đủ, không thiếu một 

thứ gì cả. 
2.53 

10. Cha mẹ có thể mở thư ra xem rồi sau đó đưa lại cho con cái. 2.69 

11. Thư từ của con, cha mẹ không được mở vì quyền cá nhân 2.15 

12. Bố mẹ can thiệp vào công việc học tập của con ở trường 2.04 

13. Nhân viên, cấp dưới biếu quà lãnh đạo cấp trên để bày tỏ lòng biết 

ơn và kính trọng “sếp” 
2.34 

14. Lãnh đạo, cấp trên mừng quà cho nhân viên, cấp dưới 1.99 

15. Ai là mạnh thường quân thì người đó có trách nhiệm 2.50 

16. Đem khuyết tật của người khác ra chế diễu không bị công luận lên 

án và nhiều khi coi đó là chuyện vui đùa. 
2.72 

17. Đàn bà biểu tượng của “hiền mẫu” cần phải nhu thuận 2.39 

18. Mỗi người có số mệnh, sinh vào giờ tốt thì thông minh 2.57 

19. Người chồng có trách nhiệm kiếm tiền, người vợ có trách nhiệm 

chăm lo gia đình 
2.40 

20. Người chồng và người vợ đều có trách nhiệm đối với gia đình như 

nhau 
2.06 

21. Tập cho con  tính tự lập, khuyến khích đi làm thêm 2.01 

22. Con cái tới tuổi trưởng thành, cha mẹ hết trách nhiệm 2.44 
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Phụ lục 4 

 

Hƣớng dẫn phỏng vấn sâu: 

ẢNH HƢỞNG VĂN HÓA PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIÊN HÀ NỘI  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

(Qua điện ảnh, thời trang, ẩm thực) 

 

I. Dành cho ngƣời phỏng vấn: Giới thiệu về mục đích, nội dung làm việc  

Để góp phần tìm hiểu về ảnh hưởng văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội 

hiện nay, chúng tôi mong muốn bạn bớt chút thời gian để bày tỏ ý kiến của mình. Sự 

trao đổi ý kiến này nhằm làm sáng tỏ cho mục đích nghiên cứu khoa học về vấn đề 

ảnh hưởng văn hóa phương Tây đến sinh viên. Sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực 

của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với đề tài nghiên cứu của chúng tôi. 

II . Dành cho ngƣời đƣợc phỏng vấn: 

Xin bạn giới thiệu một số thông tin cá nhân bản thân  

- Họ và tên: 

- Tuổi................................               Giới tính:........................... 

Sinh viên năm mấy.............................. Ngành học...................................... 

Trường................................................................................................................ 

Hoặc nghề nghiệp:............................................................................................. 

Nội dung chính: 

Chủ đề 1. Điện ảnh Âu - Mỹ 

1. Bạn có thích phim Âu - Mỹ không? Bạn thích loại phim nào?  

2. Bạn thường xem phim Âu - Mỹ với ai, ở đâu và vào lúc nào?  

3. Vì sao bạn thích  hoặc không thích xem phim Âu - Mỹ? 

4. Điện ảnh Âu - Mỹ đem đến lợi ích gì cho bạn?  

5. Có khi nào xem phim Âu - Mỹ làm bạn thấy tiêu cực trong cuộc sống không? 

6. Bạn có bắt chước cách ăn mặc, ứng xử của các nhân vật/diễn viên trong 

phim Âu - Mỹ không? 

    Mã số PV 
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7. Bạn có đồng quan điểm với tư duy của người phương Tây trong phim không?  

8. Bạn có hay xem phim sex của phương Tây ko? có bao giờ xem ko? Phim 

sex của phương Tây tác động đến bạn như thế nào? (suy nghĩ, hành vi, thói quen...?) 

9. “Cái tôi” cá nhân trong phim Âu - Mỹ ảnh hưởng gì đến bạn? 

10. Tính tự lập trong phim Âu - Mỹ ảnh hưởng gì đến bạn? 

11. Tính thực dụng trong phim Âu - Mỹ ảnh hưởng gì đến bạn? 

12. Tính tự do, dân chủ, bình đẳng trong phim Âu - Mỹ ảnh hưởng gì đến bạn? 

Chủ đề 2. Thời trang Âu - Mỹ 

1.  Bạn có thích thời trang Âu - Mỹ không?  

2. Bạn thích mặc những loại trang phục nào khi lên giảng đường, khi đi chơi 

với bạn bè? 

3. Lý do gì dẫn đến việc bạn thích  hoặc không thích thời trang Âu - Mỹ? 

4. Bạn có những thuận lợi nào khi tiếp cận các trang phục Âu - Mỹ? 

5. Bạn gặp những khó khăn nào khi tiếp cận các trang phục Âu - Mỹ 

6. Bạn thích mặc theo phong cách thời trang nào? Vì sao? 

7. Bạn cảm thấy thế nào khi mình mặc đẹp? 

8. Bạn cảm nhận gì từ những người xung quanh khi bạn mặc đẹp?  

9. Bạn thấy thế nào khi thấy một số người mặc quá ngắn, quá hở khi vào nơi 

linh thiêng, trang trọng? 

Chủ đề 3: Ẩm thực Âu - Mỹ 

1. Bạn có thích các món ăn có nguồn gốc Âu - Mỹ không?  

2. Bạn thường hay ăn những món ăn nào? 

3. Vì sao bạn thích ăn/ không thích ăn các món ăn có nguồn gốc Âu - Mỹ? 

4. Bạn thường ăn các món ăn có nguồn gốc Âu - Mỹ vào lúc nào? Ở đâu? Với ai? 

5. Khi vào KFC, các bạn thấy giá cả ở đó có đắt không, so với các món ăn Việt 

mình thường ăn thì thế nào? 

6. Bạn có thích ăn buffet không?  

7. Vì sao các bạn thích ăn buffet? 

8. Cách ăn của người Âu - Mỹ ảnh hưởng gì đến cách ăn của bạn hàng ngày? 

9. Bạn có thể làm những món ăn Âu - Mỹ không, ví dụ làm bánh, pizza, mỳ ý…? 

10. Từ các món ăn Âu - Mỹ, bạn có ảnh hưởng gì trong nấu ăn không? 

 

Cảm ơn sự hợp tác của bạn! 
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Phụ lục 5 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN SÂU 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 

1 Đỗ Hà An  Sinh viên  trường ĐHKHXH & NV 

2 Lê Ngọc Hoài An Sinh viên trường đại học Hà Nội 

3 Mai Hải Anh Sinh viên  ĐHKTQD 

4 Nguyễn Ngọc Anh   Sinh viên  trường ĐHKHXH&NV 

5 Trần Nguyên Bình  Sinh viên  trường ĐHCNHN 

6 Vũ Đình Bổng  Sinh viên HVTTNVN 

7 Vũ Chí Công 

 

Họa sĩ, Nhà Thiết kế thời trang, Trưởng khoa 

Thiết kế thời trang, Đại học Mỹ thuật Công 

nghiệp Hà Nội, Giám đốc Trung tâm mặc của 

Unesco tại Việt Nam. 

8 Phan Ngọc Linh Chi Sinh viên HVTTNVN 

9 Mai Viết Dũng  Sinh viên  trường ĐHKTQD 

10 Lê Văn Doanh Sinh viên HVNG 

11 Trịnh Công Đức  Sinh viên  trường ĐHKTQD 

12 Mè Quang Định  Sinh viên HVTTNVN 

13  Nguyễn Hương Giang  Sinh viên  HVTTNVN 

14 Đặng Mạnh Hà  Sinh viên HVNG 

15 Nguyễn Hồng Hạnh Giảng viên trường  Đại học Công nghiệp Hà Nội 

16 Bạch Mỹ Hạnh  Sinh viên  trường ĐHVHHN 

17 Văn Thị Thu Hiền Sinh viên HVBC&TT 

18 Nguyễn Chí Hiếu  Sinh viên  trường ĐHKHXH&NV 

19 Hoàng Trung Hiếu  Sinh viên  trường ĐHKTQD 

20 Bùi Mai Hoa Sinh viên  HVBC&TT 

21 Vũ Ngọc Hoàng  Sinh viên trường ĐHKHXH&NV 

22 Nguyễn Hùng Sinh viên HVTTNVN 

23 Lê Mạnh Hưng Sinh viên  trường ĐHCNHN 

24 Hoàng Mai Liên  Sinh viên  trường trường ĐHKHXH&NV 

25 Ngô Thùy Linh  Sinh viên  HVTTNVN 

26 Nguyễn Thành Long  Giảng viên HVBC&TT 

27 Phạm Ngọc Ly  Sinh viên trường ĐHKHXH& NV 

28 Hoàng Thiên Lý  Sinh viên  HVNG 



 25 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 

29 Nguyễn Thu Mai Phụ huynh của sinh viên ĐHKTQD, Hoàng Mai, 

Hà Nội. 

30 Ngô Duy Mạnh  Sinh viên trường ĐHKTQD 

31 Hồ Thu Mến  Sinh viên  trường ĐHNN 

32 Hoàng Anh Minh  Sinh viên  HVNG 

33 Trương Khải Minh  Sinh viên HVTTNVN 

34 Lương Trà My  Sinh viên  trường ĐHKHXH&NV 

35 Trương Mạnh Nam Sinh viên  trường ĐHKTQD 

36 Đỗ Công Nguyên Chuyên gia ẩm thực, giảng viên trường đại học 

Thương mại. 

37 Hoàng Khánh.Nhi  Sinh viên HVTTNVN 

38 Trần Thị Nhơn,  Giảng viên HVTTNVN 

39 Đinh Văn Ninh Sinh viên  trường ĐHCNHN 

40 Hoàng Seo Nính  Sinh viên  trường ĐHVHHN 

41 Trần Minh Quang.  Sinh viên  trường ĐHVHNTQĐ 

42 Mai Thị Như Quỳnh  Sinh viên  trường ĐHKHXH&NV 

43 Bùi Văn Thái Sinh viên  trường ĐHNN 

44 Triệu An Thiên Sinh viên  trường ĐHKTQD 

45 Bùi Duy Tiên  Sinh viên trường Đại học Công nghệ và giao 

thông vận tải 

46 Nguyễn Anh Tuấn  Sinh viên  trường ĐHKTQD 

47 Hoàng Anh Tuấn  Sinh viên học tại Anh quốc 

48 Lưu Hữu Tuyến  Sinh viên  trường ĐHKTQD 

49 Trương Thị Sen Sinh viên  trường ĐHVHHN 

50 Mai Thanh Yến  Sinh viên  trường ĐHNT 

51 Trần Thị Yến Giảng viên HVTTNVN 
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Phụ lục 6 

ẢNH MINH HỌA 

6.1. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỆN ẢNH PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIÊN  

 

Ảnh 1: Sinh viên đi xem phim 

Nguồn: Lê Ngọc Hoài An, sinh viên Đại học Hà Nội 
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Ảnh 2: Sinh viên đi xem phim cùng bạn  

Nguồn: sinh viên Đan Hoàng Lan – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam  

 

Ảnh 4: Sinh viên chụp ảnh trƣớc khi vào xem phim tại rạp Platium, Garden, Mỹ 

Đình. Nguồn: Tác giả (ngày 19/9/2017) 
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Ảnh 3: Sinh viên chụp ảnh kỷ yếu: dựng lại cảnh phù thủy với cây đũa thần 

 trong phim Harry Potter 

Nguồn: Nguyễn Chí Hiếu, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 

 

 

Ảnh 4: Sinh viên tổ chức sinh nhật ở bar 45 Hàng Bài 

Nguồn: Hà Anh Tuấn, sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
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Ảnh 5: Sinh viên tụ tập bạn bè tại Infinity Club Hanoi. 

Nguồn: Lê Ngọc Hoài An, sinh viên Đại học Hà Nội 

 

Ảnh 6: Sinh viên đi làm tự kiếm tiền  

Nguồn: Tác giả (ngày 11/12/2017) 
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6.2. ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI TRANG PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIEN 

 

Ảnh 7: Sinh viên mặc yếm bò, đi giày thể thao dạo phố 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 25/9/2017 tại phố đi bộ Hồ Gươm 

 

Ảnh 8: Sinh viên mặc suit chụp ảnh kỷ yếu 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 16/11/2017 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 
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Ảnh 9: Dự tiệc tại Jouri Dessert & Tea  

Nguồn: Lê Ngọc Hoài An, sinh viên Đại học Hà Nội 

 

Ảnh 10: Sinh viên mặc Jump (áo liền quần) - phong cách Vintage  

Nguồn: Tác giả, chụp ngày 17/6/2017, tại Aeon Mall Long Biên 
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Ảnh 11: Quần sooc, váy ngắn, rách, hở đƣợc đƣợc nhiều sinh viên sử dụng 

Nguồn: Tác giả chụp tại phố Hàng Bài (ngày 4/7/2017) 

 

Ảnh 12: Sinh viên mặc áo crop - top (ngắn, hở eo) chuẩn bị biểu diễn văn nghệ 

Nguồn: sinh viên Phan Ngọc Linh Chi, Học viện Thanh thiếu niên cung cấp 
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Ảnh 13: Sinh viên mặc quần sooc, áo hai dây đến trƣờng 

Nguồn: tác giả, ngày 17/5/2018 tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 
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Ảnh 14: Nữ sinh mặc áo dài đen, rộng, đội mũ phớt đen,  giày đen - phong cách 

all black. 

Nguồn: sinh viên Đan Hoàng Lan - HVTTNVN cung cấp 
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Ảnh 15: Nữ sinh mặc quần  áo theo phong cách classic (cổ điển) 

Nguồn: sinh viên Nguyễn Thanh Tú - HVTTNVN cung cấp 
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Ảnh 16: Nữ sinh mặc quần  áo theo phong cách street (đƣờng phố). 

Nguồn: sinh viên Nguyễn Thị Linh Nhân - trường đại học Lao động xã hội cung cấp 
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6.3. ẢNH HƢỞNG CỦA ẨM THỰC PHƢƠNG TÂY ĐẾN SINH VIÊN 

 

Ảnh 17: Sinh viên ăn tiệc đứng (1) 

Nguồn: tác giả, chụp 11/4/2018, tại Học viện Ngoại giao 

 

Ảnh 18: Sinh viên ăn tiệc đứng (2) 

Nguồn: Tác giả, chụp ngày 13/4/2018, tại nhà hàng King Sea, Hà Nội. 
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Ảnh 19: Sinh viên ăn đồ Tây tại Vincom, Nguyễn Chí Thanh 

Nguồn: Tác giả (ngày 15/9/2017) 

 

 
 

 


