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KHÁC BIỆT GIỚI TRONG ỨNG XỬ CỦA NHÓM ƢU TRỘI
CHÍNH TRỊ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CƠ HỘI THĂNG TIẾN
LÊ THỊ THỤC*

Đặt vấn đề
Bình đẳng giới trong lãnh đạo chính trị từ lâu đã đƣợc coi là một mục tiêu đáng
mong đợi của các nền cai trị tốt. Rất nhiều tác giả đã khẳng định vai trò tích cực của việc
phụ nữ tham gia hệ thống chính trị nhƣ Mill (1974 [xuất bản lần đầu năm 1859]),
Reynolds (1999), Antrobus (2000), Siebert (2009), v.v. Bên cạnh đó, nhiều tác giả khác
cũng đƣa ra cảnh báo về việc thiếu vắng phụ nữ trong vai trò lãnh đạo chính trị của các
chính quyền, chẳng hạn nhƣ Rule và Zimmerman (1997), Shvedova (2005), hay Siebert
(2009).
Trong thực tế, rất nhiều hoạt động đã đƣợc triển khai trên khắp thế giới nhằm nâng
cao sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo chính trị. Các nƣớc Bắc Âu đi đầu trong các
hoạt động này và đã đạt đƣợc những thành tựu mà cả thế giới ngƣỡng mộ. Chính phủ
Việt Nam ngay từ khi mới thành lập cũng đã luôn khẳng định và nỗ lực thực hiện bình
đẳng giới trong mọi lĩnh lực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Rất nhiều
văn bản, chỉ thị, nghị quyết, chính sách… của Đảng cộng sản và của Nhà nƣớc Việt Nam
đã thể hiện rõ tinh thần này. Tuy nhiên, thực tế ở khá nhiều nơi cho thấy không phải lúc
nào phụ nữ cũng có thể đóng góp thỏa đáng vào quá trình vận hành của hệ thống chính
trị. Có nhiều nguyên nhân phức tạp và đan xen lẫn nhau dẫn đến tình trạng nhƣ vậy. Bài
viết này tìm hiểu một trong những nguyên nhân quan trọng hạn chế sự tham gia của phụ
nữ Việt Nam hiện đại trong lãnh đạo chính trị từ góc độ xem xét sự khác biệt về thái độ
ứng xử của nam giới và phụ nữ thuộc nhóm ƣu trội chính trị đối với cơ hội thăng tiến của
bản thân, dựa trên kết quả nghiên cứu của cuộc Khảo sát về quyền lực giới và lãnh đạo
chính trị ở Việt Nam1. Bài viết cố gắng trả lời các câu hỏi: Nam giới và phụ nữ Việt Nam
có phản ứng khác nhau khi đứng trƣớc một cơ hội thăng tiến chính trị của bản thân nhƣ
thế nào, và tại sao họ lại có những thái độ khác nhau nhƣ vậy.
Thăng tiến chính trị: Chấp nhận hay từ chối?
Cuộc Khảo sát về quyền lực giới và lãnh đạo chính trị ở Việt Nam đƣợc thực hiện
với nhóm đối tƣợng nghiên cứu là 324 học viên của Học viện Chính trị và Hành chính
Quốc gia Hồ Chí Minh, gồm học viên thuộc các lớp đào tạo của Học viện Trung tâm và
các Học viện khu vực ở Hà Nội, Đà Nẵng, và Thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên này
là những ngƣời đang và sẽ giữ cƣơng vị lãnh đạo trong hệ thống chính trị của đất nƣớc,
và ở một mức độ nào đó, có thể coi họ là những ngƣời đại diện cho nhóm ƣu trội chính trị
*
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của đất nƣớc. Tỷ lệ mẫu nghiên cứu giữa các vùng đƣợc xác định tƣơng ứng với tỷ lệ học
viên trong toàn bộ hệ thống Học viện (xem thêm về phƣơng pháp chọn mẫu trong Lê Thị
Thục 2009: 42 - 51). Tỷ lệ giới tính trong các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn là 59% nam
(191 ngƣời) và 41% nữ (133 ngƣời).
Bảng 1 minh họa cảm xúc của các đối tƣợng nghiên cứu khi đƣợc đặt trƣớc một cơ
hội thăng tiến chính trị. Với câu hỏi “Giả sử anh/chị đƣợc thăng chức lên một vị trí cao
hơn trong sự nghiệp chính trị của mình, anh/chị sẽ đón nhận điều này nhƣ thế nào?”, có
gần ba phần tƣ trong tổng số đối tƣợng khảo sát trả lời sẽ “vui vẻ đón nhận”. Bên cạnh
đó, có khoảng một phần năm trong số các đối tƣợng này trả lời “đón nhận mà không có
cảm giác gì đặc biệt”, mặc dù họ vẫn lựa chọn cách đồng ý tiếp nhận cơ hội thăng tiến
đó. Ngƣợc lại, tỷ lệ những ngƣời “chấp nhận một cách miễn cƣỡng” đối với cơ hội này
chỉ chiếm hơn 4% nữ và gần 3% nam trong số những ngƣời trả lời. Nhƣ vậy, cho dù cơ
hội thăng tiến chính trị có phù hợp với mong muốn của bản thân hay không, thì cả nam
và nữ đƣợc trƣng cầu ý kiến đều hầu nhƣ chắc chắn lựa chọn phƣơng án chấp nhận.
Bảng 1: Thái độ đối với cơ hội thăng tiến chính trị, theo giới
Đơn vị: %
Nữ

Nam

Chung

Vui vẻ đón nhận

74.3

69.9

72.6

Đón nhận mà không có cảm giác gì đặc biệt

22.5

19.5

21.3

Chấp nhận một cách miễn cƣỡng

2.6

4.1

3.2

Từ chối

0.5

6.5

2.9

Tổng số

100.0

100.0

100.0

Khác biệt giới – Sức ép không chỉ từ vai trò truyền thống
Khuynh hƣớng thái độ đối với cơ hội thăng tiến chính trị có sự khác biệt nhất
định, khi xem xét theo lát cắt giới, theo đó các câu trả lời “vui vẻ đón nhận” chiếm tỷ
lệ cao hơn ở nhóm nam. Ngƣợc lại, nhóm nữ có xu hƣớng miễn cƣỡng chấp nhận,
hoặc từ chối cơ hội nhƣ vậy cao hơn nhóm nam, mặc dù tỷ lệ này ở nhóm nữ là không
lớn, nếu xét trong toàn bộ nhóm nữ ƣu trội chính trị thuộc diện đƣợc khảo sát (chiếm
khoảng hơn 10%).
Đáng chú ý, nhƣ thể hiện trong Bảng 2, có một sự khác biệt khá lớn về thái độ của
phụ nữ theo nhóm tuổi đối với cơ hội thăng tiến. Tỷ lệ nữ dƣới 35 tuổi và trên 44 tuổi trả
lời “chấp nhận một cách miễn cƣỡng” và “từ chối” cơ hội này là cao hơn một cách đáng
kể so với nhóm nữ trong độ tuổi 35-44, cũng nhƣ cao hơn hẳn so với tỷ lệ này ở nam giới
thuộc các nhóm tuổi tƣơng đƣơng. Có lẽ lý do giải thích cho điều này là khi còn trẻ tuổi,
phụ nữ đƣợc mong đợi dành thời gian nhiều hơn cho việc thực hiện trách nhiệm gia đình,
bao gồm cả việc kết hôn và sinh con. Và khi đã bƣớc vào nhóm tuổi lớn hơn, từ 45 tuổi
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trở lên, họ có thể đã ít quan tâm hơn đến những cơ hội nhƣ vậy do cảm giác không đủ sức
cạnh tranh với các đồng nghiệp nam giới trong cuộc đua, khi chính sách phân biệt giới về
độ tuổi nghỉ hƣu không ủng hộ cho phụ nữ theo đuổi con đƣờng này.
Bảng 2: Thái độ đối với cơ hội thăng tiến chính trị, theo giới và nhóm tuổi
Đơn vị: %
Nhóm tuổi
<35

35 - 44

45+

Thái độ

Nam

Nữ

Chung

Vui vẻ đón nhận

77,2

78,9

77,9

Đón nhận mà không có cảm giác gì đặc biệt

21,1

10,5

16,8

Chấp nhận một cách miễn cƣỡng

1,8

2,6

2,1

Từ chối

0,0

7,9

3,2

Tổng số

100,0

100,0

100,0

Vui vẻ đón nhận

74,3

69,8

72,4

Đón nhận mà không có cảm giác gì đặc biệt

22,9

26,4

24,4

Chấp nhận một cách miễn cƣỡng

2,9

1,9

2,4

Từ chối

0,0

1,9

0,8

Tổng số

100,0

100,0

100,0

Vui vẻ đón nhận

69,0

60,0

65,9

Đón nhận mà không có cảm giác gì đặc biệt

25,9

20,0

23,9

Chấp nhận một cách miễn cƣỡng

3,4

10,0

5,7

Từ chối

1,7

10,0

4,5

Tổng số

100,0

100,0

100,0

Rất nhiều bằng chứng về sự khác biệt giữa thái độ đón nhận cơ hội thăng tiến của
nam và nữ cũng đƣợc thể hiện trong các dữ liệu định tính của cuộc nghiên cứu. Nhìn
chung, khi đƣợc hỏi “Giả sử anh/chị được thăng chức lên một vị trí cao hơn trong sự
nghiệp chính trị của mình, anh/chị sẽ đón nhận điều này như thế nào?”, nam giới thƣờng
thể hiện độ sẵn sàng lớn hơn nữ giới trong đón nhận cơ hội, và động cơ làm nhƣ vậy của
họ cũng rất khác so với các đồng nghiệp nữ.
Dƣới đây là một số ví dụ về sự khác biệt giữa nam và nữ trong ứng xử với cơ hội
thăng tiến chính trị của bản thân:
- Ai mà chẳng muốn có cơ hội như vậy? Vấn đề là có hội đấy có đến với mình
hay không thôi.
- Thế anh có băn khoăn gì về những trách nhiệm hay yêu cầu công việc cao
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hơn khi anh được đặt vào vị trí mới không? Đã bao giờ anh nghĩ về tình
huống mà anh không thể xử lý được trong cương vị lãnh đạo mới hay chưa?
- Ôi dào, cái đấy thì có gì… "Cờ đến tay ai thì người ấy phất"… Tôi tin là tôi
làm được.
(Nam, 40 tuổi, chƣa lập gia đình, trƣởng phòng, cán bộ cấp huyện, miền Bắc)
Đương nhiên là có chứ. Mục tiêu cao nhất của tôi là thăng tiến chính trị. Là
đàn ông thì phải đặt sự nghiệp chính trị lên cao nhất. Nếu anh mà thành đạt
thì mọi người sẽ ngưỡng mộ anh… Tôi luôn tâm niệm như thế.
(Nam, 38 tuổi, đã kết hôn, 2 con, phó phòng, cán bộ cấp huyện, miền Nam)
Nếu tôi mà nói "không" thì là nói dối… Nói thật nhé, người ta vẫn thường
nói là ở trên đời, chỉ có buôn Vua là lãi nhất. Tôi nghĩ chị hiểu ý tôi nói
thế là thế nào.
(Nam, 52 tuổi, đã kết hôn, 2 con, trƣởng ban, cán bộ cấp xã, miền Bắc)
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, kể cả trong những trƣờng hợp nam giới từ chối
cơ hội thăng tiến chính trị, hay không quan tâm nhiều đến những cơ hội nhƣ vậy, thì
những lý do cơ bản mà họ đƣa ra cũng chủ yếu là do cảm nhận về sự không khả thi của
phƣơng án thăng tiến đó đối với cá nhân, bởi họ đã quá lớn tuổi hoặc tự cảm thấy bản
thân không có đủ năng lực lãnh đạo. Tâm sự sau đây của một nam cán bộ 54 tuổi là một
ví dụ điển hình:
Không đâu… Nói thật là tôi không thể có được điều kiện như vậy. Ở tuổi tôi,
tất cả những tham vọng chính trị như vậy không còn là thích hợp nữa. Đến
bây giờ tôi phải biết tôi làm được gì và hy vọng được cái gì chứ.
(Nam, 54 tuổi, đã kết hôn, 1 con, phó phòng, cán bộ cấp xã, miền Nam)
Ở phía bên kia, các phụ nữ trả lời rằng họ sẽ đón nhận cơ hội thăng tiến chính trị lại
thể hiện những mối băn khoăn về trách nhiệm gắn với vị trí lãnh đạo mới, và lo lắng về
việc làm sao để có thể đáp ứng tốt cả những đòi hỏi trong công việc và trách nhiệm gia
đình. Thực tế, rất nhiều phụ nữ cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hào hứng khi đón nhận cơ
hội thăng tiến chính trị. Một số ngƣời bày tỏ sự e ngại trƣớc “gánh nặng nhân đôi” nếu
đƣợc thăng tiến, với việc bổ sung các trách nhiệm và bổn phận mới vào những công việc
vốn đã rất nặng nề của mình. Một số ngƣời khác lại lo lắng về việc bản thân chƣa có đủ
kinh nghiệm và khả năng làm việc để có thể đảm nhiệm tốt công việc ở những chức vụ
cao hơn. Có thể nói, các mối quan tâm, e ngại nhƣ vậy cũng phần nào phản ánh sự thiếu
tự tin của phụ nữ - một vấn đề gây cản trở đáng kể tới tham vọng chính trị của họ.
Vianello và cộng sự (1990:8) cũng đề cập đến điều này trong phần mở đầu của báo cáo
nghiên cứu so sánh về sự phân biệt đối xử giới nhƣ sau: “Cần có nhiều yếu tố để phụ nữ
tiếp cận được tới quyền lực, nhưng một trong những điều kiện tiên quyết là bản thân phụ
nữ phải nghĩ rằng việc họ tham gia đời sống chính trị xã hội là hoàn toàn đúng đắn, cũng
như tư duy của nam giới về vấn đề này vậy”. Tuy nhiên, cần tìm hiểu thêm về vấn đề này,

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học số 2 (118), 2012 74

cho dù đó là do năng lực làm việc hạn chế hay do sự thiếu tự tin hơn của phụ nữ so với
nam giới. Dƣới đây là một số ví dụ về đáp ứng của phụ nữ:
Cũng tốt đấy, nhưng cũng còn tùy điều kiện nữa chị ạ. Nếu mà [vị trí đó] 2
phù hợp với sở trường và khả năng chuyên môn của mình thì nhận lời, không
thì thôi, chả dám nhận đâu... "Dã tràng xe cát" mà làm gì?
(Nữ, 37 tuổi, đã kết hôn, 2 con, Phó ban, cán bộ cấp xã, miền Bắc)
“Có chứ, tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cũng phải nói thật là còn nhiều thứ phải
tính lắm. Lên vị trí mới, ở cấp nào cũng vậy thôi, mình cũng đều phải nỗ lực
thêm nhiều lần, cả ở cơ quan lẫn ở nhà, vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái
nữa. Không dễ đâu… Như tôi đây, ở tuổi này, chức vụ này rồi mà nhiều lúc
cũng thấy mệt mỏi lắm”.
(PVS 07, nữ, 43 tuổi, đã kết hôn, 2 con, Phó phòng, cán bộ cấp huyện, miền Bắc)
Nếu cấp trên tin tưởng thì tôi sẽ cố. Theo tôi thì mình được cất nhắc cũng tức
là mình được tin tưởng và tôn trọng ở mức cao hơn, cả về uy tín và chuyên
môn. Mình phải tự hào về điều đó chứ…, nhưng mà cũng sợ lắm. Có bao
nhiêu thứ phải lo…, với lại còn gia đình nữa… ví dụ như là làm thế nào để
cuộc sống của gia đình vẫn duy trì được như cũ. Phụ nữ chúng mình không
thể nói chắc được là công việc không ảnh hưởng [tiêu cực] đến gia đình,
đúng không em?
(Nữ, 42 tuổi, đã kết hôn, 2 con, Trƣởng ban, cán bộ cấp xã, miền Trung)
Đối với những ngƣời phụ nữ lựa chọn cách từ chối cơ hội thăng tiến chính trị, các
lý do đƣợc đƣa ra thậm chí còn gắn chặt hơn với bổn phận gia đình và với mối lo về khả
năng tan vỡ của cuộc sống hôn nhân. Sau đây là một vài ví dụ tiêu biểu:
Bây giờ mình mới có một cháu gái. Sinh thêm đứa nữa cũng là hơi muộn
rồi nhỉ. Vợ chồng mình định sang năm cố lấy một thằng cu, nên đang đợi
học xong ở đây [Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh]
về thì xúc tiến. Vậy nên phải đợi, chắc cũng vài năm nữa, nếu lúc ấy vẫn
còn có cơ hội được bổ nhiệm. Bây giờ mình phải lo tập trung cho bổn
phận gia đình trước. Ưu tiên số một đấy… Bây giờ mình mà đặt sự nghiệp
chính trị lên trên, không đẻ thêm được thằng cu cho ông xã thì chắc ông
ấy bỏ mình mất…
(Nữ, 39 tuổi, đã kết hôn, 1 con, Trƣởng ban, cán bộ cấp tỉnh, miền Trung)
Suy cho cùng thì ai mà chẳng muốn có hạnh phúc. Nếu mà không coi trọng
gia đình đúng mức thì dễ tan lắm. Vậy thì tất cả những nỗ lực của mình là để
làm gì? Thật ra thì em cũng không có nhiều cơ hội [thăng tiến chính trị] lắm,
nên em chẳng dám mơ mộng gì nhiều.
(Nữ, 36 tuổi, đã kết hôn, 2 con, Trƣởng ban, cán bộ cấp xã, miền Nam)
2

Các chỗ chú thích trong dấu […] là của tác giả
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Đối với tôi thì mục tiêu chính trị chỉ đứng thứ hai thôi. Tôi thích khẳng định
về mặt chuyên môn và có gia đình hạnh phúc hơn. Tôi không thể tưởng tượng
cuộc sống sẽ như thế nào nếu như gia đình tôi không hạnh phúc mà tôi lại cứ
chạy theo con đường chính trị…
(Nữ, 43 tuổi, đã kết hôn, 2 con, Phó trƣởng phòng, cán bộ cấp huyện, miền Bắc).
Nếu mà mình không coi trọng gia đình, thì ông xã sẽ không thấy hạnh phúc với
mình nữa, ông ấy lại chạy theo cô nào đấy trẻ trung, xinh đẹp hơn mình ngay.
(Nữ, 46 tuổi, đã kết hôn, 2 con, [tƣơng đƣơng] Thứ trƣởng, cán bộ cấp trung ƣơng, miền Bắc).
Một loạt các lý do đã đƣợc nêu ra trong bảng hỏi nhằm tìm hiểu sâu hơn về nguyên
nhân khiến những ngƣời đƣợc khảo sát trả lời chấp nhận hay từ chối cơ hội thăng tiến
chính trị. Phân tích dữ liệu thu đƣợc cho thấy những khác biệt khá thú vị giữa nhóm nam
và nhóm nữ, và giữa các nhóm khác nhau về độ tuổi. Biểu đồ 1 thể hiện một số lý do
chính khiến các đối tƣợng khảo sát “vui vẻ đón nhận” cơ hội thăng tiến chính trị, theo
nhóm giới tính. Có đến hơn một nửa số nam giới đƣợc hỏi trả lời rằng họ sẽ đón nhận cơ
hội thăng tiến với thái độ nhƣ vậy bởi vì họ tin rằng việc thăng tiến đó sẽ giúp họ đạt tới
các mục tiêu chuyên môn dễ dàng hơn. Tỷ lệ trả lời nhƣ vậy ở nhóm nam giới là cao hơn
so với nhóm phụ nữ khoảng 9%. Các bằng chứng định tính thu đƣợc từ cuộc nghiên cứu
cũng cho thấy rằng nam giới thƣờng có xu hƣớng mong đợi có đƣợc danh tiếng tốt hơn
về chuyên môn khi họ leo cao hơn trên thang bậc chính trị, và điều này là khác so với
nhóm phụ nữ.
Khá thú vị là trong số những ngƣời trả lời “vui vẻ đón nhận” cơ hội thăng tiến
chính trị, nhóm nữ có tỷ lệ khẳng định lý do “muốn đƣợc thử thách và thể hiện năng lực
lãnh đạo của mình” cao hơn hẳn so với nhóm nam. Nhƣ thể hiện trong Biểu đồ 1, tỷ lệ
khẳng định lý do này là cao nhất trong các lý do đƣợc đề cập, với lựa chọn của gần 85%
số nữ và gần 74% số nam giới đƣợc phỏng vấn. Tỷ lệ khẳng định nhƣ vậy ở nhóm nữ cao
hơn hẳn so với nhóm nam có thể phản ánh một thực tế là phụ nữ thƣờng cảm thấy bị thiệt
thòi trong tiếp cận các cơ hội chính trị, trong khi tin tƣởng rằng bản thân có thể đảm
đƣơng công việc tốt ngang với nam giới. Suy luận này cũng đƣợc củng cố với những
bằng chứng khác từ kết quả khảo sát: hầu nhƣ không có sự khác biệt giữa tỷ lệ nam và nữ
trong nhóm khẳng định rằng việc họ vui vẻ đón nhận cơ hội thăng tiến chính trị cũng là
cách có thể khuyến khích những ngƣời nhƣ họ thể hiện năng lực lãnh đạo của bản thân.
Cụ thể, tỷ lệ khẳng định “Đó là cơ hội để chứng minh về năng lực của những ngƣời nhƣ
tôi” ở nhóm nam là 49,3% và ở nhóm nữ là 50%.
Truyền thống gia đình là điều ít đƣợc các đối tƣợng khảo sát đề cập đến với tƣ cách
là lý do của việc họ vui vẻ đón nhận cơ hội thăng tiến chính trị. Tỷ lệ nam và nữ khẳng
định điều này chỉ chiếm 15% ở nhóm nam và 7% ở nhóm nữ. Tuy nhiên, kết hợp với
thông tin về việc nhóm nam giới trong cuộc khảo sát có số ngƣời thân trong gia đình/họ
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hàng là (hoặc đã từng là) cán bộ lãnh đạo quản lý trung bình cao hơn một chút so với
nhóm nữ (3,34 ngƣời của nhóm nam so với 3,11 ngƣời của nhóm nữ) (Lê Thị Thục,
2009), những con số này cũng góp phần minh họa cho một thực tế là nam giới thƣờng
đƣợc gia đình và họ hàng mong đợi sẽ thành công trên con đƣờng chính trị nhiều hơn so
với phụ nữ.
Đơn vị: %
73.9

Tôi muốn được thử thách và thể hiện năng lực lãnh đạo của mình
Điều đó giúp tôi có cơ hội phục vụ cộng đồng tốt hơn*

50.0

Điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng đạt được các mục tiêu chuyên môn

41.9

28.9

Tôi tin tôi sẽ làm tốt công việc mới đó vì tôi có quan hệ xã hội tốt
19.0

Tôi muốn có cơ hội đấu tranh cho lợi ích của các nhóm yếu thế

Tôi nên làm như thế vì cấp trên đã ủng hộ tôi
Tôi nên làm như thế vì vợ/chồng tôi đã ủng hộ tôi

50.7

40.1
40.7

Đó là cơ hội để tôi mở rộng các quan hệ xã hội của bản thân

Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của gia đình tôi tốt hơn

66.9

49.3
50.0

Đó là cơ hội để chứng minh về năng lực của những người như tôi

Điều đó phù hợp với truyền thống của gia đình tôi

84.9

27.9

15.5

7.0

9.3

8.1

38.4
Nam
Nữ

15.5

13.4

12.0
12.8

Biểu đồ 1: Các lý do “vui vẻ đón nhận” cơ hội thăng tiến chính trị, theo giới tính

Tƣơng tự nhƣ vậy, các lý do nhƣ “Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của gia đình tôi tốt
hơn”, hay “Tôi nên làm nhƣ thế vì cấp trên đã ủng hộ tôi” cũng chỉ đƣợc tỷ lệ nhỏ các ý
kiến khẳng định, nhƣng vẫn thể hiện sự khác biệt đáng chú ý giữa nhóm nam và nữ
(15,5% so với 9,3%, và 13,4% so với 8,1%, theo thứ tự tƣơng ứng). Do vậy, có thể hình
dung đƣợc phần nào về sự khác biệt trong mong đợi từ phía gia đình, họ hàng, và cả từ
những ngƣời lãnh đạo quản lý cấp trên đối với nam và nữ trong sự nghiệp chính trị. Nói
cách khác, so với phụ nữ, nam giới chịu sức ép lớn hơn từ phía gia đình, họ hàng, và cấp
trên trong việc phải thành đạt về mặt chính trị. Đây có thể vừa là lợi thế, nhƣng cũng vừa
là bất lợi đối với nhóm nam giới. Hơn nữa, cần nhận thấy rằng sự khác biệt trong mong
đợi đối với hai giới nhƣ vậy cũng phần nào thể hiện cả hai mặt ảnh hƣởng đối với nhóm
nam giới ƣu trội chính trị: đó vừa là dấu hiệu của việc họ đƣợc ƣu ái hơn phụ nữ trong
công việc và thăng tiến, vừa có thể phản ánh sức ép mà nam giới phải chịu trong vai trò
là trụ cột gia đình. Có lẽ cần có nghiên cứu sâu hơn để khẳng định chắc chắn cho những
nhận định nhƣ vậy, bởi các kết quả định lƣợng thu đƣợc từ nghiên cứu này là chƣa đủ.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học số 2 (118), 2012 77

Tuy nhiên, nội dung nhận định này là tƣơng đối phù hợp với cảm nhận phổ biến về mong
đợi chính trị đối với nam và nữ trong xã hội Việt Nam, cả trong truyền thống và hiện tại.
Cũng đƣợc thể hiện trong Biểu đồ 1, có gần 29% những ngƣời thuộc nhóm nam giới
ƣu trội chính trị của cuộc khảo sát tin rằng họ có thể làm việc tốt ở cƣơng vị cao hơn bằng
những quan hệ xã hội tốt của bản thân. Tuy nhiên, đáng chú ý là dƣờng nhƣ nhóm nữ lại có
mức độ tự tin hơn nhóm nam về điều này, với tỷ lệ tin tƣởng nhƣ vậy cao hơn nhóm nam tới
gần 10%. Một phát hiện khá thú vị khác nữa là tỷ lệ trả lời nhƣ vậy ở cả hai nhóm nam và nữ
đều thấp hơn so với mong muốn lấy việc thăng tiến chính trị làm “cơ hội để mở rộng các
quan hệ xã hội của bản thân”. Trong số những ngƣời vui vẻ đón nhận cơ hội thăng tiến chính
trị, có tới 40,1% nam giới và 40,7% phụ nữ khẳng định “Đó là cơ hội để tôi mở rộng các
quan hệ xã hội của bản thân”. Nhƣ vậy, có thể thấy rằng trong khi việc thăng tiến chính trị
dƣờng nhƣ phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ xã hội, thì bản thân việc sử dụng sự thăng
tiến để mở rộng quan hệ xã hội mới là điều thu hút sự quan tâm của nhóm ƣu trội chính trị
này. Đây chính là một mối quan hệ rất biện chứng trong tƣ duy của các đối tƣợng khảo sát,
bởi một khi có đƣợc những mối quan hệ xã hội tốt hơn, ngƣời ta hoàn toàn có thể mong đợi
những sự thăng tiến cao hơn nữa, trong bối cảnh đời sống chính trị Việt Nam hiện tại.
Có tới hơn hai phần ba số nam giới đƣợc phỏng vấn trả lời sẽ vui vẻ đón nhận cơ
hội thăng tiến chính trị với niềm tin rằng đó là cơ hội để họ phục vụ cộng đồng tốt hơn,
nhƣng tỷ lệ phụ nữ đƣợc phỏng vấn đƣa ra câu trả lời nhƣ vậy lại thấp hơn một cách đáng
kể (50%), với sự khác biệt ở mức thống kê p <.05. Ngƣợc lại, trong khi chỉ có 19% số
nam giới đề cập đến lý do “muốn có cơ hội đấu tranh cho lợi ích của các nhóm yếu thế”,
thì có tới xấp xỉ 28% số phụ nữ đƣợc phỏng vấn đƣa ra câu trả lời tƣơng tự. Có lẽ lời giải
thích tƣơng đối hợp lý cho hiện tƣợng nhƣ vậy là việc các nữ chính trị gia có thể nghĩ về
cộng đồng mà họ sẽ phục vụ ở cấp độ cụ thể hơn so với cấp độ suy nghĩ của nhóm nam
giới về vấn đề này. Hơn nữa, bản thân phụ nữ đã thuộc về nhóm yếu thế, nếu xét một
cách truyền thống. Do vậy, họ có thể thiên về cách nghĩ rằng họ nên đấu tranh cho lợi ích
của các nhóm xã hội yếu thế này nhiều hơn nam giới.
Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những lý do đƣợc nhóm nam giới ƣu
trội chính trị khẳng định nhiều hơn nhóm nữ trong việc khiến họ vui vẻ đón nhận cơ hội
thăng tiến chính trị bao gồm các vấn đề nhƣ “cơ hội phục vụ cộng đồng tốt hơn”, “dễ
dàng đạt đƣợc các mục tiêu chuyên môn”, “phù hợp với truyền thống của gia đình”, “làm
cho cuộc sống của gia đình tốt hơn”, và “vì cấp trên đã ủng hộ”. Ngƣợc lại, nhóm nữ lại
có xu hƣớng cao hơn nhóm nam trong việc khẳng định các lý do nhƣ “muốn đƣợc thử
thách và thể hiện năng lực lãnh đạo của bản thân”, “có quan hệ xã hội tốt”, và “muốn có
cơ hội đấu tranh cho lợi ích của các nhóm yếu thế”. Sự khác biệt trong mối quan tâm của
nam và nữ về việc thể hiện năng lực lãnh đạo của bản thân và đấu tranh vì các nhóm xã
hội yếu thế nhƣ vậy cũng có thể phản ánh tiềm năng lớn hơn của phụ nữ trong việc giải
quyết các bất bình đẳng xã hội một khi họ có đƣợc quyền lực phù hợp. Đây là một gợi ý
quan trọng về việc trao quyền cho phụ nữ, và cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu thêm.
Những lý do khiến các đối tƣợng khảo sát chọn cách miễn cƣỡng chấp nhận hoặc từ chối
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cơ hội thăng tiến chính trị là rất quan trọng giúp hiểu căn nguyên của những hành vi chính trị
khác nhau giữa các nhóm đối tƣợng. Nhƣ trình này trong Bảng 3, sự khác biệt giữa các câu trả
lời của nhóm nam và nhóm nữ thể hiện lớn nhất ở thời gian cần dành cho chăm sóc gia đình.
Chỉ có khoảng một phần ba nhóm nam giới chọn cách “miễn cƣỡng chấp nhận” hoặc “từ chối”
cơ hội thăng tiến chính trị là đề cập đến việc họ cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,
trong khi tỷ lệ tƣơng ứng ở nhóm nữ lên tới hơn ba phần tƣ. Rõ ràng, gánh nặng gia đình luôn
là một trong những vấn đề đau đầu nhất khi ngƣời phụ nữ phải đứng trƣớc sự lựa chọn có nên
theo đuổi sự nghiệp chính trị ở cấp cao hơn hay không.
Bảng 3: Các lý do của việc miễn cưỡng chấp nhận hoặc
từ chối cơ hội thăng tiến chính trị, theo giới tính

Lý do

Nam (%)

Nữ (%)

X2
Chung (%)
(2-sided)

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các mục tiêu
chuyên môn của mình

33,3

38,5

36,8

0,829

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

33,3

76,9

63,2

0,067

Tôi sợ không đủ khả năng và kinh nghiệm để có thể
làm tốt công việc ở chức vụ cao hơn

33,3

38,5

36,8

0,829

Tôi không muốn phải gánh vác thêm trách nhiệm và
bổn phận công việc

16,7

7,7

10,5

0,554

Cấp trên của tôi không ủng hộ tôi

16,7

0,0

5,3

0,130

0,0

7,7

5,3

0,485

16,7

7,7

10,5

0,554

0,0

7,7

5,3

0,485

Vợ/chồng tôi không ủng hộ tôi
Tôi sẽ không thể làm tốt công việc đó vì tôi không có
quan hệ xã hội tốt
Tôi mà quyết định nhƣ vậy thì sẽ bị coi là quá tham vọng

Các mô hình câu trả lời là giống nhau đối với lý do “muốn dành nhiều thời gian
hơn cho các mục tiêu chuyên môn” và “sợ không đủ khả năng và kinh nghiệm để có thể
làm tốt công việc ở chức vụ cao hơn”. Các lý do này đƣợc một phần ba số nam giới và
gần hai phần năm số phụ nữ đề cập để giải thích cho việc họ không muốn đón nhận cơ
hội thăng tiến chính trị đến với mình. Kết quả nghiên cứu nhƣ vậy gợi ý rằng những phụ
nữ này kém tự tin hơn nhóm nam giới có cùng thái độ đối với cơ hội thăng tiến chính trị
về năng lực lãnh đạo của bản thân, và rằng họ có xu hƣớng thiên về lựa chọn có vẻ an
toàn hơn cho cuộc sống của mình: phấn đấu thành đạt về chuyên môn.
Các lý do “không muốn phải gánh vác thêm trách nhiệm và bổn phận công việc”,
và lo ngại “bản thân không thể làm tốt công việc ở cƣơng vị cao hơn vì không có quan hệ
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xã hội tốt” cũng thể hiện mô hình câu trả lời giống nhau của hai nhóm giới tính, với gần
17% nhóm nam và gần 8% nhóm nữ dùng để giải thích cho việc miễn cƣỡng chấp nhận
hoặc từ chối cơ hội thăng tiến chính trị. Phát hiện này là thống nhất với gợi ý của Epstein
(1990), khi bà cho rằng nam giới thƣờng có xu hƣớng từ chối cơ hội thăng tiến bởi vì họ
lo ngại rằng bản thân không thể gánh vác thêm trách nhiệm nữa. Mặc dù vậy, cũng cần
phải thấy rằng xu hƣớng này ở nhóm ƣu trội chính trị Việt Nam là tƣơng đối yếu, với tỷ
lệ tuyệt đối là khá nhỏ. Các dữ liệu định tính cũng cho thấy có rất ít nam giới đề cập đến
những khó khăn đó trong phần trả lời phỏng vấn của mình. Thay vào đó, nhƣ đã trình bày
ở phần này, đa số nam giới thể hiện rằng họ rất sẵn sàng đón nhận cơ hội thăng tiến, và
tin tƣởng một cách mạnh mẽ vào năng lực lãnh đạo của bản thân.
Theo một chiều hƣớng khác, không có ai trong nhóm nam giới đề cập đến những lý
do nhƣ “không đƣợc bạn đời ủng hộ” và “sợ bị coi là quá tham vọng”, nhƣng số này ở
nhóm nữ lại chiếm tới gần 8%. Trong khi đó, việc không đƣợc cấp trên ủng hộ lại đƣợc tới
16,7% số nam trong nhóm này đề cập, và không có ngƣời phụ nữ nào thuộc nhóm này trả
lời nhƣ vậy. Kết quả khảo sát nhƣ vậy gợi ý, dù không mạnh, rằng phụ nữ đang phải đối
mặt với sự phân biệt đối xử giới khi theo đuổi sự nghiệp chính trị. Trong thực tế, hệ giá trị
và niềm tin ƣa thích nam giới trong lãnh đạo chính trị đƣợc hậu thuẫn mạnh mẽ bởi những
mong đợi truyền thống của gia đình và xã hội đối với nam và nữ. Do đó, dƣới áp lực liên
tục của việc điều hòa các xung đột vai trò, rất nhiều nữ ứng viên cho các vị trí lãnh đạo
chính trị đã từ chối việc tranh cử vào các vị trí cao hơn, cho dù họ đƣợc đồng nghiệp
khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ. Dƣới đây là một ví dụ minh họa khá rõ cho điều này:
Chị T. là một phó giám đốc Sở Giáo dục của một tỉnh. Chồng chị là phó chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đó. Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ
tỉnh vào cuối năm 2005, cả hai vợ chồng chị đều được đề cử vào danh sách
bầu Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (gồm 49 thành viên). Mặc dù nhiều người cố
gắng thuyết phục chị tham gia, nhưng chị đã xin rút khỏi danh sách này, với
lời giải thích rằng chồng chị tham gia danh sách đó là được rồi. Thật không
may, vì một số lý do nên khi đưa ra bầu cử, chồng chị đã không trúng cử vào
Ban chấp hành. Sau Đại hội, một số người nói với chị một cách tiếc nuối
rằng nếu chị không rút khỏi danh sách đề cử thì ít nhất trong vợ chồng chị đã
có một người trúng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Và chị đã trả lời: "Không,
các chị nhầm rồi. May mà em rút, chứ nếu em không rút, mà lại trúng thì làm
sao em sống nổi với gia đình nhà chồng".
(Lê Thị Thục 2009:258)
* Kết luận
Nhƣ vậy, với những bằng chứng rút ra từ cuộc Khảo sát về quyền lực giới và lãnh
đạo chính trị ở Việt Nam, có thể nói rằng phần lớn những ngƣời thuộc nhóm ƣu trội chính
trị ở Việt Nam sẵn sàng đón nhận cơ hội thăng tiến chính trị của bản thân. Tuy nhiên,
mức độ hào hứng của nam giới và phụ nữ có những điểm khác biệt nhất định. Nhìn
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chung, độ sẵn sàng đón nhận cơ hội này của phụ nữ thƣờng thấp hơn ở nam giới. Các kết
quả nghiên cứu, cả định lƣợng và định tính, đều thể hiện rằng nguyên nhân dẫn đến sự do
dự, hoặc thậm chí từ chối cơ hội thăng tiến trên con đƣờng chính trị của phụ nữ chủ yếu
xuất phát từ mong đợi của gia đình và cộng đồng xã hội đối với việc thực hiện những vai
trò mang tính truyền thống của họ.
Với sự tồn tại dai dẳng của các giá trị và chuẩn mực văn hóa truyền thống ở Việt
Nam và tƣ duy phổ biến về việc coi lãnh đạo chính trị là lãnh địa của nam giới, cộng với
những hạn chế về việc phụ nữ khó có đƣợc những giải pháp điều chỉnh công việc và sự
kém tự tin của họ trong khẳng định vai trò chính trị của bản thân, nhƣ đã đề cập trong bài
viết, có thể nói rằng con đƣờng phát triển sự nghiệp chính trị của phụ nữ Việt Nam còn
rất nhiều khó khăn, thử thách. Cả xã hội và bản thân phụ nữ đều cần có những thay đổi
đáng kể cả trong tƣ duy lẫn hành động để có thể tạo nên những bƣớc chuyển quan trọng
trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy việc hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới với tƣ
cách là một trong những Mục tiêu Thiên niên kỷ quan trọng mà Việt Nam đã cam kết và
đang nỗ lực phấn đấu thực hiện.
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