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NỘI DUNG 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

1.1. Mục đích nghiên cứu 

Nhận diện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 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. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 

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

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Luận án sử dụng các phương pháp: tổng hợp, phân tích tài liệu, xử lý tư 

liệu thứ cấp; quan sát tham dự; phỏng vấn sâu; điều tra xã hội học bằng bảng 

hỏi. 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… 

3. Các kết quả chính và kết luận 

Kết quả 

- Luận án đã phân tích được những đặc trưng cơ bản của văn hóa phương 

Tây thể hiện qua các thành tố: điện ảnh, thời trang, ẩm thực.   

- Đã phân tích một số phương thức ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 

đến sinh viên Hà Nội hiện nay 



- 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 cũng nhận diện những nhân tố tác động đến quá trình ảnh 

hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá thực 

trạng, luận án đã làm rõ 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. 

Kết luận 

1. Giao lưu, tiếp biến văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay 

đang đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn. Hội nhập quốc tế 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 hội nhập 

quốc tế mà ảnh hưởng văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc, cộng đồng, cá nhân 

trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hội nhập quốc tế 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, hội nhập quốc tế 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 hội nhập quốc tế, lực 

lượng trẻ, có tri thức, năng động như sinh viên là những người chịu ảnh hưởng 

rõ nét từ văn hóa phương Tây. 

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 văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 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 dẫn, mới lạ thì sinh viên sớm đón nhận. Về cơ bản, văn hóa phương 

Tây 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 văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 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 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 văn hóa phương Tây đến sinh 

viên là sự vận dụng tính duy lý của phương Tây trong cách sử dụng các sản 

phẩm văn hóa phương Tây 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. 

- Văn hóa phương Tây cổ vũ, khuyến khích tinh thần tự do của sinh viên. 

Sinh viên thể hiện tự do trong ăn, mặc, trong tình yêu. Văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương 

Tây, 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 văn hóa phương Tây chưa đầy đủ, việc vận dụng những hiểu 

biết về văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây, 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 văn hóa phương Tây mà sinh viên tiếp nhận được không 

phải toàn bộ và nguyên bản những giá trị văn hóa phương Tây. 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 chỉ tiếp nhận những lát cắt rời 

rạc của văn hóa phương Tây dễ có những hành vi và hoạt động văn hóa lệch 

chuẩn, không giống nguyên mẫu văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây nhiều hơn sinh viên xuất thân từ nông 

thôn và ven biển. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây, 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 văn hóa phương Tây đến sinh 

viên Hà Nội tạo nên sự khác biệt của mỗi sinh viên và của sinh viên theo ngành 

học. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây đến sinh viên.Điều kiện kinh tế, môi trường xã 

hội tác động mạnh đến sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên. 

5. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây; vai trò của Nhà 

nước về ứng xử trước “sức mạnh mềm” của văn hóa phương Tây trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế dẫn đến sự chuyển đổi giá trị trong sinh viên. Sinh viên chưa 

thực sự phát huy năng lực tiếp nhận những giá trị của văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 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 hội nhập quốc tế. 

6. Sức mạnh của văn hóa phương Tây được cộng hưởng bằng sức mạnh 

của nền chính trị, kinh tế, xã hội của phương Tây. Bên cạnh đó, sức mạnh của 



văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương 

Tây trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc. Những yếu tố mới xuất hiện do 

ảnh hưởng văn hóa phương Tây 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 văn hóa phương Tây 

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 văn hóa 

phương Tây … 

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2018 

Giáo viên hướng dẫn 
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