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Diễn đàn….

Một số kết quả bước đầu của việc
vận dụng phương pháp tiếp cận cơ cấu xã hội
để phân tích nhóm sĩ quan quân đội
PHẠM XUÂN HẢO

Q

uân nhân là một nhóm xã hội có số lượng lớn, có những đặc điểm xã hội đặc thù, điển hình, lấy lao
động quân sự làm nghề nghiệp chính. Đã đến lúc, khi phân tích cơ cấu xã hội của xã hội ta hiện nay
phải đề cập đến nhóm xã hội quân nhân, như vậy mới phản ánh đầy đủ bộ mặt cơ cấu xã hội, từ đó
xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách xã hội. Nhóm xã hội quân nhân, phạm vi rộng bao gồm
những người đã và đang tham gia quân đội. Trong đó có thể phân thành hai nhóm, nhóm quân nhân đã rời
quân đội, được nghỉ theo chế độ hoặc chuyển sang lĩnh vực công tác khác. Số quân nhân này đã hòa nhập
vào đời sống xã hội, gia nhập các nhóm xã hội khác, hình thức tập họp họ hiện nay là Hội cựu chiến binh.
Nhóm thứ hai bao gồm những quân nhân đang tại ngũ.

Xã hội học

69

Trong nhóm xã hội quân nhân, các sĩ quan quân đội là thành phần cơ bản. Chúng ta đang thực hiện
luật nghĩa vụ quân sự, thanh niên trong độ tuổi quy định, có đủ tiêu chuẩn lần lượt tham gia quân đội
làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Số chiến sĩ này chỉ phục vụ quân đội từ 2 đến 3 năm. Sĩ quan quân đội là
những người tình nguyện sống trong quân ngũ lấy lao động quân sự làm nghề nghiệp chính suốt đời. Họ
là bộ khung của quân đội, lực lượng nòng cốt quyết định sức mạnh chiến đấu của quân đội là sĩ quan
quân đội. Đồng thời họ là những nhân vật xã hội quyết định bộ mặt xã hội của nhóm xã hội quân nhân.
Phân tích cơ cấu xã hội của đội ngũ sĩ quan quân đội sẽ làm nổi bật mặt xã hội của nhóm xã hội quân
nhân:
Từ kết quả điều tra xã hội học về sĩ quan quân đội phục vụ các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quân
sự, cho thấy một số kết quả ban đầu về xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội của đội ngũ sĩ quan hiện nay.
- Cơ cấu xã hội - giai cấp, thành phần xuất thân của đại đa số sĩ quan là nông dân, nhưng đã bắt đầu
có sự phân hóa và chuyển dịch giai cấp. Sự phân hóa và chuyển dịch đó bắt nguồn từ sự phân hóa giai
cấp trong xã hội, trong các gia đình sĩ quan, kể cả sự di động nơi cư trú của gia đình họ. Trong mẫu điều
tra khoảng 75% sĩ quan sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nhưng khi xây dựng gia đình lại có xu hướng đô
thị hóa", gần 60% sĩ quan có gia đình vợ con sống ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ. Cơ cấu xã hội giai
cấp của sĩ quan trở nên phức tạp hơn trước. Biến động cơ cấu xã hội - giai cấp đã và đang hàng ngày tác
động đến nhận thức, tình cảm của sĩ quan. Trong các sĩ quan tư tưởng, tâm lí nông dân có điều hướng
giảm, yếu tố "thị dân" có chiều hướng tăng. Từ sự chuyển dịch xã hội của sĩ luôn với yêu cầu xây dựng
quân đội trong giai đoạn mới mà nội dung cơ bản, nền tảng là xây dựng về chính trị, đặt ra nhiệm vụ
quan trọng cần tăng cường xây dựng bản chất giai ấp công nhân cho đội ngũ sĩ quan quân đội.
Trình độ học vấn của sĩ quan quân đội đã được nâng cao. Những năm gần gây, các nhà trường quân
đội đã kết hợp đào tạo theo chức vụ với đào tạo theo bậc học, từng bước hòa nhập vào hệ thống giáo
dục và đào tạo quốc gia. Sự đổi mới của các trường quân đội đã góp phần nâng cao trình độ học vấn cho
sĩ quan. Số sĩ quan được đào tạo cơ bản, có trình độ cao đẳng đại học tăng nhiều so với trước đây. Sĩ
quan có trình độ sau đại học có số lượng đáng kể và ngày càng tăng. Đến cuối thế kỷ này, đại bộ phận sĩ
quan có trình độ học vấn cao đẳng, đại học. Kết quả đó tạo lên sự chuyển dịch xã hội căn bản, tạo lập vị
thế xã hội ho đội ngũ sĩ quan, làm cơ sở cho việc xây dựng quân đội chính qui hiện đại. Tuy vậy, cần
tiếp tục đổi mới công tác đào tạo kết hợp chặt chẽ đào tạo theo chức vụ và theo bậc học. Cùng với giáo
dục chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, cần đẩy mạnh trang
bị kiến thức các khoa học xã hội nhân văn, kiến thức về kinh tế thị trường, để họ có đủ khả năng làm
chủ trong mọi biến động kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, vững vàng khi tiếp cận với cơ chế kinh tế
thị trường. Để mỗi sĩ quan có năng lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và có
đủ trình độ để tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đất nước.
Thực hiện cơ chế kinh tế thị trường, trong xã hội ta đã có sự phân hóa giầu nghèo.
Kết quả điều tra trong quân đội cho thấy gia đình sĩ quan và sĩ quan đã có sự phân cực về thu nhập,
tài sản, mức sinh hoạt hàng ngày. Sự phân hóa này đang có xu hướng ngày càng tăng. Trong đời sống
hàng ngày nhiều sĩ quan đã sử dụng thời gian nhàn rỗi tham gia hoạt động kinh tế với các hình thức đa
dạng. Qui luật kinh tế thị trường đã, đang và sẽ còn tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm, nhận thức của
đội ngũ sĩ quan theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực Vì vậy trong thời gian tới cần tiến hành nghiên
cứu sâu sự phân hóa giầu nghèo

Xã hội học

70

Trong sĩ quan và gia đình sĩ quan, từ đó có cơ sở để thực hiện chính sách hậu phương quân đội cho
phù hợp.
Quân hàm của mỗi sĩ quan là sự xếp hạng, thứ bậc cửa họ trong quân đội, qui định quan hệ xã hội
trong nội bộ sĩ quan đồng thời xác lập vị thế xã hội của họ. Trong quân đội, sĩ quan có quân hàm cao là
cấp trên của sĩ quan có quân hàm thấp, có vị thế xã hội cao hơn sĩ quan có quân hàm thấp. Thực chất
quan hệ xã hội trong hàng ngũ sĩ quan là quan hệ theo quân hàm. Đặc trưng của mối quan hệ đó là ra
lệnh và phục tùng. Quan hệ theo quân hàm là cơ sở tạo lên sức mạnh chiến: đấu và kỷ luật chặt chẽ của
quân đội. Dòng thời quan hệ đó dễ tạo cho tính độc đoán gia trưởng, quan liêu có đất nảy sinh. Bên cạnh
quan hệ theo quân hàm, sĩ quan còn có quan hệ "kiểu gia đình (chú, cháu anh em, đồng hương, đồng
môn...). Các quan hệ này làm cho khoảng cách trên dưới của sĩ quan giảm xuống và làm tăng thêm tình
thân ái, tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện cho việc thực hiện dân chủ trong hoạt động quân sự. Nhưng nếu
quan hệ "kiểu gia đình" vượt trội, lấn át quan hệ theo quân hàm sẽ dẫn đến sự lầm lẫn vai trò trong tổ
chức quân sự, trên dưới không rõ ràng, việc thực hiện mệnh lệnh không nghiêm, ảnh hưởng đến xây
dựng quân đội chính qui. Trong chiến tranh quan hệ theo quân hàm, trên dưới giữ vai trò chủ đạo, ngày
nay quan hệ "kiểu gia đình" đang có xu hướng gia tăng.
Vai trò cơ bản của sĩ quan là lãnh đạo, chỉ huy quân nhân thuộc quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
được giao. Song trong đội ngũ sĩ quan còn được chia thành sĩ quan quân sự, sĩ quan chính trị, sĩ quan hậu
cần và sĩ quan kỹ thuật. Quân sự, chính trí, hậu cần, kỹ thuật là chuyên ngành hẹp của mỗi sĩ quan. Mỗi
chuyên ngành đó có yêu cầu riêng về kiến thức, về năng lực, phẩm chất. Đồng thời chính những chuyên
ngành hẹp đó đã tạo nên mỗi loại hình sĩ quan có những đặc điểm xã hội khác nhau. Thực tế điều tra cho
thấy, cùng một vấn đề điều tra mà kết quả trả lời của sĩ quan quân sự, sĩ quan chính trị, sĩ quan hậu cần,
sĩ quan kỹ thuật khác nhau, nhất là trong các vấn đề về chính trị - xã hội.
Trên đây là một số nhận xét bước đầu về xu hướng biến đổi một số nội dung của cơ cấu xã hội đội
ngũ sĩ quan. Nghiên cứu cơ cấu xã hội đội ngũ sĩ quan cho thấy tính đa dạng phức tạp và chuyển hóa
mạnh, bộ mặt xã hội của đội ngũ sĩ quan đang có những biến động lớn. Sự biến đổi đó một phần phụ
thuộc vào sự biến đổi cơ cấu xã hội của xã hội, mặt khác lại chịu sự chi phối của cơ chế, tổ chức, hoạt
động của quân đội. Do vậy, cần đẩy mạnh nghiên cứu biến đổi cơ cấu xã hội của xã hội và những hậu
quả xã hội do sự biến đổi đó gây nên. Đồng thời, định kỳ vài ba năm nên tiến hành điều tra xã hội học để
tìm hiểu sự biến đổi cơ cấu xã hội của đội ngũ này, để từ đó có những chính sách và qui định phù hợp,
nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng sĩ quan quân đội.

