Văn hóa chính trị ở Việt Nam
hiện nay
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Lí do chọn đề tài

Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi qu ốc gia, mỗi dân tộc trong
việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội. Đồng
thời, thúc đẩy hoạt động của cá nhân, giai cấp trong chính trị, góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả của hoạt động chính trị
Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cơ hội phát song cũng tạo ra những thách thức
mới cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Việc giữ vững những giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa chính trị có vai trò rất quan
trọng đối với sự ổn định nền chính trị. Từ đó sẽ tạo ra động lực cho sự hòa
nhập, phát triển, ổn định của nước ta.
Văn hóa chính trị ở nước ta có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, gắn
liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và dựa trên nền tảng chủ nghĩa
Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Điều đó đảm bảo định hướng xã
hội chủ nghĩa, thống nhất giữa tính cách mạng và tính khoa học, truy ền thống
với hiện đại,. Cũng chính từ đó đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa chính trị ở
nước ta
Thông qua đề tài: “Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay”, chúng tôi muốn
làm rõ hơn những nét tiêu biểu, đặc thù trong văn hóa chính trị Việt Nam hi ện
nay. Từ đó có cái nhìn tổng quan về văn hóa chính trị cũng như nền chính trị
nước ta hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu

Trên cơ sở phân
tích, đánh giá các
tài liệu, tác giả
đưa ra những nét
tiêu biểu của văn
hóa chính trị Việt
Nam trong thời
đại hiện nay

Phương pháp nghiên cứu
Phân tích và
tổng hợp tài liệu
Đây là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong
đề tài nghiên cứu này
Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích các tài liệu: sách
báo,trên internet,…
đưa ra những nội dung tiêu biểu của văn hóa chính trị
Việt Nam trong thời kì hiện nay.
Từ đó tổng hợp đánh giá đặc điểm của văn hóa
chính trị Việt Nam trong thời kì hiện nay.

Kết cấu của đề tài

Chương 1. Cơ sở lý luận

Khái niệm văn hóa
• Văn hóa là một khái niệm phức tạp và đa nghĩa,
gắn liền con người với đời sống xã hội loài
người. Từ lâu văn hóa đã trở thành lĩnh vực
nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Hiện nay
đã và đang tồn tại rất nhiều các định nghĩa khác
nhau về văn hóa.
• Văn hóa là tổng hợp những giá trị vật chất và
tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lao
động nhằm phục vụ mục đích cuộc sống con
người

Khái niệm chính trị
• Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin: Chính trị là lợi ích, là quan
hệ lợi ích, là đấu tranh giai cấp trước hết vì lời ích giai cấp. Cái căn
bản nhất của chính trị là việc tổ chưc quyền lực nhà nước, là sự tham
gia vào công việc nhà nước, là định hướng cho nhà nước, xác định
hình thức, nội dung nhiệm vụ của nhà nước. Chính trị là biểu hiện
tập trung của kinh tế. Đồng thời, chính trị không thể không chiếm vị
trí hàng đầu so với kinh tế. Chính trị là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm
nhất, liên quan tới vận mệnh hàng triệu người. Giải quyết những vấn
đề chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.
•
Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp,
cũng như các dân tộc và quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử
dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân và công việc
nhà nước và xã hội, hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, các
đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng
thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi
ích.

Khái niệm văn hóa chính trị
• Theo Almond:Văn hóa chính trị gồm các yếu tố nhận thức,
tình cảm, giá trị. Nó hàm chứa nhận thức và ý kiến, quan
niệm giá trị và tình cảm đối với chính trị
• Pye-nhà chính trị học Mỹ đã đưa ra định nghĩa: “ Văn hóa
chính trị là một hệ thống thái độ, niềm tin và tình cảm; nó
đem lại ý nghĩa và trật tự cho quá trình chính trị; nó đưa ra
tiền đề cơ bản và quy tắc chế ước hành vi của hệ thống
chính trị; nó bao gồm lý tưởng chính trị và quy phạm vận
hành của một chính thể. Bởi vậy, văn hóa chính trị là biểu
hiện hình thức tập hợp tâm lý xã hội và góc độ chủ quan;
một loại văn hóa chính trị vừa là lịch sử tập thể của một
hệ thống chính trị, lại vừa là sản phẩm của lịch sử đời
sống của các cá thể trong hệ thống đó; do đó, nó bắt rễ
sâu xa trong lịch sử các sự kiện chung và lịch sử cá nhân”.

Khái niệm văn hóa chính trị
• Theo tập bài giảng Chính trị học đại cương của
2 tác giả Lê Văn Cảnh và Bùi Trọng Tài: “Văn
hóa chính trị là một lĩnh vực, một biểu hiện đặc
biệt của văn hóa loài người trong xã hội có giai
cấp, văn hóa chính trị được hiểu là trình độ phát
triển của con người thể hiện ở trình độ hiểu
biết về chính trị, trình độ tổ chức hệ thống tổ
chức quyền lực theo một chuẩn giá trị xã hội
nhất định nhằm điều hòa các quan hệ lợi ích
giữa các giai cấp và bảo vệ lợi ích của giai cấp
cầm quyền, phù hợp với xu thế phát triển và
tiến bộ xã hội”

