Trao đổi nghiệp vụ

Xã hội học số 1 (133), 2016

75
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1. Giới thiệu
Sự lựa chọn theo học hoặc làm một nghề nào đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với
mỗi thanh niên khi học xong trung học phổ thông. Lý thuyết hệ thống về hướng nghiệp
cho rằng, mỗi người là một cá thể sống trong một hệ thống phức tạp, đa dạng và chịu ảnh
hưởng từ nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Sự phát triển nghề nghiệp của
mỗi người, bao gồm cả việc chọn nghề, là một quá trình và là kết quả của sự tương tác
giữa các yếu tố cá nhân như giới tính, cá tính, tuổi tác, sức khỏe… với những yếu tố bên
ngoài như gia đình, bạn bè, cộng đồng, quốc gia, hoàn cảnh kinh tế xã hội, hệ thống giáo
dục… (Patton và McMahon, 2006). Sự tác động của từng yếu tố chủ quan và khách quan
đối với quyết định chọn nghề của mỗi người không như nhau vì nó còn tùy thuộc vào
từng thời điểm, nhận thức, điều kiện, khả năng và phản ứng của mỗi người trước từng yếu
tố cũng như các yếu tố liên quan khác như hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tuyển dụng lao
động của xã hội và các yêu cầu, đòi hỏi của nghề.
Ở nước ta hiện nay, nhiều thanh niên thích lựa chọn những ngành nghề như tài
chính - ngân hàng, quản trị nhân lực, marketing, quan hệ công chúng, công nghệ thông
tin... với hy vọng có điều kiện làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, mang lại
thu nhập cao, thăng tiến nhanh (Quỳnh Trang, 2015; Đức An, 2015). Tuy nhiên trong bối
cảnh đó, vẫn có một số lượng không nhỏ thanh niên lựa chọn thi vào các trường quân đội
để trở thành sĩ quan quân đội, một nghề rất đặc thù so với những nghề kể trên. Câu hỏi
đặt ra là lý do nào dẫn dắt họ bước vào con đường binh nghiệp và những yếu tố nào ảnh
hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự của họ? Câu trả lời có ý nghĩa rất quan trọng
đối với các chương trình hướng nghiệp, giúp cho các nhà quản lý, các nhà giáo dục tìm ra
giải pháp tạo động cơ học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giúp học viên yêu
mến, yên tâm, gắn bó và trưởng thành với nghề nghiệp đã lựa chọn.
Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về chủ đề lựa chọn ngành học của
sinh viên ở Việt Nam (ví dụ: Phạm Xuân Hảo, 2003; Vũ Cao Huân, 2007; Phạm Tất
Thắng, 2007; Nguyễn Thanh Phong và cộng sự, 2008). Nghiên cứu của Phạm Tất Thắng
(2007 & 2008) cho thấy, sinh viên lựa chọn ngành học chủ yếu theo ý muốn chủ quan, lựa
chọn “ngành học có xu hướng phát triển”, ngành có “số đông thanh niên thích”, và
“ngành mà mình yêu thích”. Sự hiểu biết của sinh viên về những tiêu chí chọn nghề còn
hạn chế, ví dụ sự yêu thích ngành nghề được sinh viên đánh giá còn cảm tính, chung
*
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chung, mơ hồ, trong một số trường hợp sự yêu thích ngành nghề được gắn liền với các
yếu tố thực dụng cho nên sự lựa chọn ngành, nghề ở sinh viên thường gắn với yếu tố kinh
tế như lựa chọn những ngành, nghề có xu hướng đang phát triển, dễ xin việc, có thu nhập
cao và thăng tiến nhanh trong tương lai. Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra những lý do
ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự của đội ngũ sĩ quan quân đội, bao gồm
các nhân tố môi trường gia đình, môi trường xã hội và môi trường quân đội (Nguyễn
Đình Thắng, 2009). Tuy nhiên, tác giả chưa phân tích mối tương quan giữa những nhân tố
ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự với các biến số độc lập như địa bàn cư
trú của gia đình, ngành nghề của sĩ quan, mức sống gia đình. Các nghiên cứu của Vũ Cao
Huân (2007), Nguyễn Thanh Phong và cộng sự (2008) đều đã chỉ ra được một số lý do
lựa chọn nghề nghiệp quân sự của học viên sĩ quan, nhưng chưa phân tích làm rõ mối
tương quan giữa những lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự này với các biến số độc lập
như: ngành học của học viên, địa bàn cư trú của gia đình học viên, mức sống của gia đình
học viên, nghề nghiệp chính của cha, mẹ học viên. Có thể thấy, đây là một khoảng trống
trong những nghiên cứu về sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự ở nhóm học viên sĩ quan
quân đội. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu xã hội học về nhóm học viên sĩ quan
quân đội, đặc biệt là nghiên cứu về sự lựa chọn nghề nghiệp, định hướng giá trị nghề
nghiệp ở nhóm này còn rất ít.
Để góp phần trả lời cho những câu hỏi trên, bài viết phân tích những lý do lựa chọn
nghề nghiệp quân sự của nhóm học viên sĩ quan quân đội và những yếu tố ảnh hưởng đến sự
lựa chọn nghề nghiệp của họ. Các phân tích sử dụng số liệu khảo sát chọn mẫu và phỏng
vấn 800 học viên sĩ quan quân đội từ năm 2012 đến 2015 tại bốn trường: Trường Sĩ quan
Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự, và Học viện Hậu cần.
2. Những lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự của nhóm học viên sĩ quan
2.1. Phân tích 11 chỉ báo
Bảng 1 trình bày kết quả khảo sát về những lý do chủ yếu mà các học viên đã chọn
nghề quân sự. Có tới 60,8% người trả lời lựa chọn nghề nghiệp quân sự do “vinh dự, tự
hào là người sĩ quan quân đội”. Sự yêu thích nghề nghiệp quân sự cũng xuất phát từ chỗ
đó là một “nghề được xã hội coi trọng” (28,5%). Có 50,4 % người được hỏi đã lựa chọn
con đường bình nghiệp vì “lòng tự hào dân tộc, truyền thống chống ngoại xâm bảo vệ Tổ
quốc” và 50% do “lòng yêu nước”. Như vậy, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức về
trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước và dân tộc là những yếu tố có ảnh hưởng
mạnh đến động cơ lựa chọn nghề nghiệp quân sự ở học viên sĩ quan.
Đáng chú ý là chỉ có 11,5% học viên lựa chọn thi vào các học viện, nhà trường quân
đội do thấy “bản thân có sở trường, năng khiếu quân sự”; 26,0% cho rằng “nghề phù hợp
với sức khỏe và trình độ”; 22,3% học viên lựa chọn “nghề phù hợp với hứng thú, sở thích
cá nhân”. Như vậy khi lựa chọn nghề nghiệp quân sự, đa số học viên chưa coi trọng những
yếu tố về năng khiếu, sở trường và sự phù hợp với hứng thú, sở thích và sức khỏe của bản
thân. Phải chăng trước khi thi vào các học viện, nhà trường quân đội, học viên chưa tìm
hiểu kỹ về nghề nghiệp quân sự? Đây là vấn đề rất đáng quan ngại bởi nó ảnh hưởng đến sự
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ổn định nghề nghiệp của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện cũng như công tác sau
này. Việc tìm hiểu kỹ những đặc trưng của nghề nghiệp quân sự trước khi đăng ký thi vào
các học viện, nhà trường quân đội sẽ giúp thí sinh suy nghĩ xem mình có phù hợp với nghề
nghiệp này hay không, tránh tình trạng bị “sốc” khi vào học tại các học viện, nhà trường
quân đội.
Bảng 1. Lý do chọn học nghề quân sự theo địa bàn cư trú của gia đình
Đơn vị: %
Các lý do

Nông
thôn

Thành thị

Miền núi,
hải đảo

Chung

1

Muốn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, quân đội.

30,6

37,2

25,0

31,0

2

Vinh dự, tự hào là người sĩ quan quân đội

62,2

55,8

58,7

60,8

3
4

49,4

46,5

58,7

50,0

51,5

43,4

53,3

50,4

5

Lòng yêu nước
Lòng tự hào dân tộc, truyền thống chống ngoại xâm
bảo vệ Tổ quốc
Bản thân có sở trường, năng khiếu quân sự

10,2

15,5

14,1

11,5

6

Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ

25,6

23,3

32,6

26,0

7

Nghề phù hợp với hứng thú, sở thích cá nhân

22,3

21,7

22,8

22,3

8

Nghề được xã hội coi trọng

34,4

38,8

35,9

35,3

9

Binh nghiệp là hướng phấn đấu có triển vọng

16,1

14,0

15,2

15,6

5,5

10,9

12,0

7,1

41,5
579

45,7
129

30,4
92

40,9
800

10

Nghề có thu nhập cao

11

Có việc làm ngay trong biên chế nhà nước
N

Nguồn: Số liệu khảo sát tại 4 trường

Có 40,9% học viên lựa chọn thi vào quân đội vì “có việc làm ngay trong biên chế nhà
nước”. Trong bối cảnh tìm việc làm khó khăn, một số gia đình, đặc biệt là gia đình ở nông
thôn, miền núi đã định hướng cho con em của mình thi vào các nhà trường quân đội để có
một công việc ổn định. Nếu việc lựa chọn nghề nghiệp mà chỉ quan tâm đến yếu tố kinh tế,
sự ổn định của nghề mà không quan tâm đến các yếu tố về sở thích, năng khiếu, sở trường
thì sẽ làm hạn chế việc phát triển khả năng của học viên trong quá trình giáo dục, đào tạo.
Tuy nhiên, chỉ có 7,1% chọn nghề nghiệp quân sự vì cho rằng đây là “nghề có thu nhập
cao”. Như vậy, yếu tố kinh tế có lẽ ảnh hưởng không nhiều tới sự lựa chọn nghề nghiệp
quân sự của học viên. Bên cạnh đó, có 15,6% học viên được hỏi trả lời rằng họ lựa chọn
nghề nghiệp quân sự vì “binh nghiệp là hướng phấn đấu có triển vọng" và điều này cho
thấy, chưa nhiều học viên tính đến tương lai phát triển sự nghiệp.
Số liệu thu được cũng cho thấy, lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự không có sự
khác biệt đáng kể theo địa bàn cư trú của gia đình học viên (xem Bảng 1). Vấn đề này sẽ
được phân tích sâu hơn ở phần tiếp theo.
2.2. Phân tích nhân tố
Để tìm hiểu sâu hơn về những nhân tố tác động đến sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự
của nhóm học viên sĩ quan, chúng tôi sử dụng phép phân tích nhân tố (factor analysis) với
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phương pháp phân tích thành phần chủ yếu (principal component method) để khám phá
tương quan giữa các chỉ báo và từ đó, kết hợp 11 nguyên nhân (hay chỉ báo) trong Bảng 1
thành một số ít nhân tố nhằm phân tích tập trung và hiệu quả hơn.
Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy 11 chỉ báo được quan sát là phù hợp
cho phân tích nhân tố. Đồng thời, hệ số KMO và kiểm định Barllet cho thấy mô hình
phân tích nhân tố là thích hợp. Tiêu chuẩn để chấp nhận chỉ báo là khi nó có hệ số tải
(factor loading) lớn 0,3. Tổng phương sai mà các yếu tố giải thích được phải trên 30%.
Dữ liệu thu được cho thấy, hệ số KMO bằng 0,795 là khá cao và kết quả kiểm định
Barllet chỉ ra rằng bộ các chỉ báo có tương quan với nhau và thích hợp cho việc phân tích
nhân tố. Kết quả phân tích với phép xoay Varimax đã thu được 3 nhân tố. Tổng phương
sai giải thích được của 3 nhân tố là 50,9%, tức là 3 nhân tố này giải thích được 50,9%
biến thiên của dữ liệu (xem Bảng 2). Phần biến thiên được giải thích bởi các nhân tố
chung dao động từ 29,3% đến 71,8%).
Bảng 2. Ma trận tương quan của các chỉ báo với nhân tố (phép xoay Varimax)
1

2

3

Cb

Lòng tự hào dân tộc, truyền thống chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc

0,827

0,184

0,003

0,718

Lòng yêu nước

0,806

0,095

0,113

0,672

Muốn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội

0,777

0,056

-0,073

0,612

Vinh dự, tự hào là người sĩ quan quân đội

0,671

0,191

0,166

0,515

Bản thân có sở trường, năng khiếu quân sự

0,031

0,795

-0,061

0,636

Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ

0,239

0,580

0,155

0,418

Nghề phù hợp với hứng thú, sở thích cá nhân

0,106

0,538

0,105

0,312

Có việc làm ngay trong biên chế nhà nước

0,016

-0,188

0,752

0,600

Nghề được xã hội coi trọng

0,114

0,167

0,652

0,467

-0,042

0,167

0,574

0,359

0,240

0,328

0,358

0,293

Giá trị riêng (Eigenvalues)a

3,04

1,45

1,12

Tỷ lệ % phương sai giải thích được

27,6

13,1

10,2

Các chỉ báo

Nghề có thu nhập cao
Binh nghiệp là hướng phấn đấu có triển vọng

Tổng phương sai trích
Hệ số KMO và kiểm định Barlett

50.9%
0,795 (p <0,001)

Ghi chú: Eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi yếu tố, biểu thị khả năng tóm tắt
thông tin của yếu tố
Nguồn: Số liệu khảo sát tại 4 trường
a

Kết quả phân tích nhân tố được trình bày ở Bảng 2 cho thấy các lý do lựa chọn nghề
nghiệp quân sự của học viên sĩ quan quân đội được kết hợp thành 3 nhân tố. Nhân tố thứ
nhất cấu thành chủ yếu bởi 4 chỉ báo đầu tiên trong Bảng 2. Các chỉ báo này đều mô tả
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những lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự phản ánh lòng tự hào dân tộc, truyền thống
chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, ước muốn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
xây dựng quân đội và lòng tự hào khi là người sĩ quan quân đội, lòng yêu nước. Do đó, có
thể gọi nhân tố này là “Tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp”.
Nhân tố thứ hai cấu thành chủ yếu bởi 3 chỉ báo tiếp theo trong Bảng 2. Các chỉ báo
này liên quan đến sự phù hợp về sức khỏe, trình độ, hứng thú, sở thích, sở trường, năng
khiếu quân sự của người học viên với nghề nghiệp quân sự. Vì vậy, có thể gọi nhân tố
này là“Sự phù hợp giữa năng lực của học viên với nghề nghiệp quân sự”.
Nhân tố thứ ba cấu thành chủ yếu bởi 4 chỉ báo cuối cùng trong Bảng 2. Các chỉ báo
này mô tả giá trị mà nghề nghiệp quân sự mang lại, cụ thể là việc làm trong biên chế Nhà
nước, thu nhập cao, hướng phấn đấu có triển vọng, và được xã hội coi trọng. Có thể gọi
nhân tố thứ ba này là “Địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề nghiệp quân sự”.
3. Một số yếu tố tác động đến lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự
Kết quả phân tích nhân tố cũng cho phép ước lượng ba biến số liên tục tương ứng
với ba nhân tố kể trên từ 11 chỉ báo ban đầu. Mối liên hệ giữa 3 nhân tố thu được với các
biến số độc lập được trình bày trong các bảng tiếp theo, trong đó mỗi biến liên tục được
nhóm thành 3 nhóm tương ứng với 3 mức độ tương đối: “Dưới trung bình”, “Trung bình”
và “Trên trung bình” (mỗi nhóm xấp xỉ 1/3 mẫu). Các phân tích tiếp theo mô tả mối liên
hệ giữa lý do chọn nghề quân sự với một số biến độc lập, bao gồm: ngành học sĩ quan, địa
bàn cư trú của gia đình học viên, mức sống của gia đình học viên và nghề nghiệp chính của
cha học viên.
3.1. Lý do vì tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp
Kết quả cho thấy, lý do lựa chọn nghề quân sự với nhân tố“Tinh thần yêu nước và
lòng tự hào nghề nghiệp”có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm học viên sĩ quan các
ngành học khác nhau. Lý do chọn nghề quân sự với nhân tố này có xu hướng mạnh hơn ở
nhóm học ngành quân sự và yếu nhất ở nhóm học ngành kỹ thuật. Thật vậy, tỷ lệ mức độ
“Trên trung bình” của nhân tố này là 40% trong nhóm học viên sĩ quan quân sự, nhỉnh
hơn so với ở nhóm học viên sĩ quan chính trị (38%) cũng như nhóm sĩ quan hậu cần
(37%), nhưng gấp đôi so với ở nhóm học viên sĩ quan kỹ thuật (20%). Ngược lại, tỷ lệ ở
mức độ “Dưới trung bình” cao nhất trong nhóm học ngành kỹ thuật (40%) và thấp nhất
trong nhóm học ngành quân sự (21,5%) và hậu cần (27,5%). Điều hơi ngạc nhiên là tỷ lệ
tương ứng ở nhóm học ngành chính trị lại khá cao (31%) và chỉ thấp hơn nhóm học ngành
kỹ thuật.
Số liệu cũng cho thấy xu hướng lựa chọn nghề quân sự với lý do liên quan đến nhân
tố“Tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp” trong nhóm cư trú ở vùng miền núi,
hải đảo mạnh hơn nhóm thành thị, trong nhóm thu nhập trung bình mạnh hơn nhóm thu
nhập khá. Tuy nhiên, sự khác biệt là khá nhỏ và kết quả kiểm định Chi-Square chưa cho
phép khẳng định mối tương quan giữa lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì“tinh thần
yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp” với địa bàn cư trú, mức sống cũng như nghề chính
của cha học viên sĩ quan.
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Bảng 3. Lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp
Đơn vị: %
Biến độc lập

Mức độ chọn lý do này
Dưới TB
Trung bình
Trên TB
31,0
31,0
38,0
21,5
38,5
40,0
27,5
35,5
37,0
40,0
40,0
20,0

N

Ngành học***

Chính trị
Quân sự
Hậu cần
Kỹ thuật

Địa bàn cư trú

Nông thôn
Đô thị
Miền núi, hải đảo

30,1
33,3
25,0

36,3
37,2
34,8

33,7
29,5
40,2

579
129
92

Mức sống

Khá
Trung bình
Dưới trung bình

37,5
28,2
34,7

35,2
36,6
34,7

27,3
35,2
30,6

88
614
98

Nghề chính của cha

Nông dân
Công/viên chức
Bộ đội, công an
Kinh doanh

30,3
31,0
25,9
32,8

37,5
30,0
39,8
29,5

32,2
39,0
34,3
37,7

531
100
108
61

30,0

36,3

32,2

800

Chung

200
200
200
200

Chi-square test: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Nguồn: Khảo sát tại 4 trường

3.2. Lý do liên quan đến sự phù hợp giữa năng lực với nghề nghiệp quân sự
Với lý do liên quan đến nhân tố “Sự phù hợp giữa năng lực của học viên với nghề
nghiệp quân sự”, trong bốn biến số độc lập được xét thì chỉ có mối liên hệ với mức sống
và nghề chính của cha là ở mức có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Về mức sống, nhóm có
mức sống “dưới trung bình” đưa ra lý do chọn nghề quân sự do sự phù hợp với năng lực
thấp hơn so với các nhóm có mức sống cao hơn. Điều này có lẽ là với không ít thanh niên
ở các gia đình có mức sống thấp, việc đi học sĩ quan quân đội là lựa chọn khả dĩ nhất cho
họ (bảo đảm cuộc sống khi học và sau khi ra trường), mà không có điều kiện quan tâm
nhiều đến sự phù hợp với năng lực.
Nghề nghiệp chính của cha cũng là một biến số có tác động đến lý do lựa chọn nghề
liên quan đến “Sự phù hợp giữa năng lực của học viên với nghề nghiệp quân sự”. Tỷ lệ có
lý do này với mức độ “Trên trung bình” thấp nhất trong nhóm học viên có cha là nông
dân (31,1%), thấp hơn đáng kể so với nhóm có cha là công/viên chức (37%), bộ đội/công
an (35,2%) hay làm nghề kinh doanh (34,4%). Đồng thời, tỷ lệ ở mức độ “Dưới trung
bình” cao nhất là ở nhóm có cha là nông dân (36,5%), và đặc biệt là thấp nhất ở nhóm có
cha làm nghề kinh doanh (18%). Như vậy, nhóm học viên có cha là nông dân ít quan tâm
đến sự phù hợp về năng lực trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp quân sự hơn nhóm học
viên có cha làm những nghề khác.
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Bảng 4. Lý do lựa chọn nghề quân sự do sự phù hợp với năng lực
Đơn vị: %
Biến độc lập

Mức độ chọn lý do này
Dưới TB
Trung bình
Trên TB
36,5
38,0
25,5
35,5
32,0
32,5
33,5
31,5
35,0
25,5
37,0
37,5

N

Ngành học

Chính trị
Quân sự
Hậu cần
Kỹ thuật

Địa bàn cư trú

Nông thôn
Đô thị
Miền núi, hải đảo

35,2
26,4
26,1

33,5
40,3
33,7

31,3
33,3
40,2

579
129
92

Mức sống**

Khá
Trung bình
Dưới trung bình

30,7
32,7
34,7

42,0
32,1
43,9

27,3
35,2
21,4

88
614
98

Nghề chính của cha**

Nông dân
Công/viên chức
Bộ đội, công an
Kinh doanh

36,5
27,0
27,8
18,0

32,4
36,0
37,0
47,5

31,1
37,0
35,2
34,4

531
100
108
61

32,8

34,6

32,6

800

Chung

200
200
200
200

Chi-square test: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
Nguồn: Khảo sát tại 4 trường

Mức độ đưa ra lý do liên quan đến nhân tố “Sự phù hợp giữa năng lực của học viên
với nghề nghiệp quân sự” cũng có khác biệt theo ngành học. Cụ thể, tỷ lệ ứng với mức
“Trên trung bình” cao nhất trong nhóm học viên sĩ quan kỹ thuật (37,5%), rồi đến nhóm
học ngành hậu cần (35%), quân sự (32,5%), và thấp nhất ở nhóm học viên sĩ quan chính
trị (25,5%). Có lẽ nhiều học viên theo học chuyên ngành hậu cần và chuyên ngành kỹ
thuật cho rằng, nghề của họ cần đến năng khiếu, năng lực nhiều hơn hơn so với nhóm học
viên sĩ quan chính trị và nhóm học viên sĩ quan quân sự. Bên cạnh đó, tỷ lệ ở mức độ
“Trên trung bình” của nhóm có gia đình cư trú ở miền núi/hải đảo là 40,2%, cao hơn hẳn
so với trong nhóm cư trú ở nông thôn (31,3%) cũng như ở đô thị (33,3%). Nếu thanh niên
cho rằng nghề sĩ quan quân sự cần quen sống ở núi rừng, biển đảo thì điều này cũng có
phần hợp lý, nhưng cũng cần xem xét lại trong bối cảnh quân đội ngày càng cần được
hiện đại hóa, áp dụng kỹ thuật hiện đại. Đây có lẽ là khía cạnh cần được chú ý trong các
chương trình hướng nghiệp cho thanh niên. Tuy nhiên do phân tích này có mức ý nghĩa
thống kê p>0,05, cần có số liệu khảo sát sâu rộng hơn để khẳng định mối liên quan giữa
ngành học cũng như địa bàn cư trú với nhân tố “Sự phù hợp giữa năng lực của học viên
với nghề nghiệp quân sự”. Nhưng nhìn chung, kết quả phân tích này cùng với số liệu
trong Bảng 1 cho thấy đa số học viên lựa chọn nghề nghiệp quân sự còn chưa trú trọng
nhiều đến sự phù hợp giữa năng lực của họ với nghề.
3.3. Lý do liên quan đến địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề
Nếu học viên chỉ quan tâm đến địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề quân sự thì
đó không phải là điều tích cực. Tuy nhiên, quan tâm đến địa vị xã hội và giá trị vật chất
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của nghề là điều cần thiết và thực tiễn trong cuộc sống bởi những giá trị vật chất mà nghề
nghiệp mang lại cũng như vị trí, vai trò của nghề nghiệp trong xã hội sẽ góp phần tạo nên
sự yên tâm, ổn định nghề nghiệp.
Trong 4 biến số độc lập được xét thì “ngành học” là biến số có mối liên hệ rõ nhất
đến lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì “địa vị xã hội và giá trị vật chất” (Bảng 5).
Tỷ lệ ở mức “Trên trung bình” cao nhất trong nhóm học viên sĩ quan hậu cần (45,5%),
tiếp đến là nhóm học ngành quân sự (33%), ngành kỹ thuật (29,5%), và thấp nhất là ở
nhóm học ngành chính trị (27%). Điều này cho thấy, nhóm học viên sĩ quan ngành hậu
cần và ngành quân sự quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố về địa vị xã hội và giá trị
vật chất của nghề nghiệp so với các nhóm học viên sĩ quan khác trong quá trình lựa
chọn nghề nghiệp.
Bảng 5. Lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề
Đơn vị: %
Biến độc lập

Mức độ chọn lý do này
Dưới TB
Trung bình
Trên TB
30,0
43,0
27,0
34,5
32,5
33,0
24,0
30,5
45,5
24,0
46,5
29,5

N

Ngành học***

Chính trị
Quân sự
Hậu cần
Kỹ thuật

Địa bàn cư trú

Nông thôn
Đô thị
Miền núi, hải đảo

28,5
21,7
34,8

38,7
39,5
32,6

32,8
38,8
32,6

579
129
92

Mức sống

Khá
Trung bình
Dưới trung bình

30,7
28,0
26,5

30,7
38,4
42,9

38,6
33,6
30,6

88
614
98

Nghề chính của cha

Nông dân
Công/viên chức
Bộ đội, công an
Kinh doanh

28,8
27,0
27,8
24,6

38,2
39,0
34,3
42,6

33,0
34,0
38,0
32,8

531
100
108
61

28,1

38,1

33,8

800

Chung

200
200
200
200

Chi-square test: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Nguồn: Khảo sát tại 4 trường.

Kết quả cũng cho thấy, nhóm học viên sống ở đô thị có xu hướng lựa chọn nghề
nghiệp quân sự vì “địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề” cao hơn nhóm vốn sống ở
nông thôn hay miền núi/hải đảo. Có lẽ nguyên nhân là thanh niên sống ở đô thị có nhiều
thông tin và điều kiện để quan tâm đến khía cạnh này hơn khi chọn nghề. Điều này trái
với quan niệm thông thường rằng, những học viên xuất thân từ nông thôn, miền núi/hải
đảo đã trải qua cuộc sống vất vả, thiếu thốn nên họ quan tâm hơn đến chọn nghề mang lại
những giá trị kinh tế và thăng tiến xã hội nhanh. Ngoài ra, kết quả phân tích trong Bảng 4
không cho thấy rõ mối liên hệ giữa lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì “địa vị xã hội và giá
trị vật chất của nghề” với mức sống hay nghề nghiệp của cha học viên.
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4. Kết luận và bàn luận
Các phân tích đã bước đầu phác họa được những lý do cơ bản lựa chọn nghề nghiệp
quân sự của học viên sĩ quan quân đội, sự khác biệt trong mối tương quan giữa những lý
do lựa chọn nghề nghiệp quân sự với đặc điểm nhân khẩu của học viên sĩ quan trong các
học viện, nhà trường quân đội hiện nay.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, học viên sĩ quan lựa chọn con đường binh nghiệp với
nhiều lý do khác nhau, mỗi lý do có vị trí, vai trò, ý nghĩa khác nhau nhưng có mối liên hệ
biện chứng với nhau tạo nên những động cơ thúc đẩy họ quyết tâm lựa chọn nghề nghiệp
quân sự và gắn bó cả đời với nghề nghiệp đã chọn. Những lý do lựa chọn nghề nghiệp
quân sự chính của học viên sĩ quan bao gồm 3 nhóm chủ yếu: 1) tinh thần yêu nước và
lòng tự hào nghề nghiệp; 2) sự phù hợp giữa năng lực của học viên với nghề nghiệp quân
sự; 3) địa vị xã hội và những giá trị vật chất của nghề nghiệp quân sự. Bên cạnh đó, sự lựa
chọn nghề nghiệp quân sự của học viên sĩ quan cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh
tế xã hội như ngành học, nơi cư trú và mức sống của gia đình, nghề nghiệp chính của cha
ở những mức độ khác nhau. Điều này cũng phù hợp với mô hình lý thuyết hệ thống về
hướng nghiệp và kết quả của một số nghiên cứu đã đi trước.
Trong ba nhân tố trên, “tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp” là nhân tố
phổ biến nhất trong việc lựa chọn nghề nghiệp quân sự của học viên sĩ quan. Có sự khác
biệt về mức độ khác nhau trong mối tương quan giữa lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự
này với đặc điểm nhân khẩu của học viên sĩ quan. Nhóm học viên sĩ quan kỹ thuật lựa
chọn nghề nghiệp quân sự vì “tinh thần yêu nước và lòng tự hào nghề nghiệp” với mức
độ thấp hơn hẳn so với nhóm học viên sĩ quan quân sự, chính trị và hậu cần. Nhóm học
viên ở miền núi/hải đảo có lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự do “tinh thần yêu nước,
lòng tự hào nghề nghiệp” mạnh hơn nhóm học viên ở khu vực nông thôn và đô thị.
Kết quả cũng cho thấy, có sự kết hợp giữa những giá trị về vật chất, tinh thần với
những giá trị về chính trị - xã hội và vị trí, vai trò của nghề nghiệp quân sự trong quá trình
lựa chọn nghề nghiệp của học viên sĩ quan. Song những giá trị về chính trị, xã hội luôn
được học viên sĩ quan đề cao coi trọng hơn các giá trị vật chất. Có sự khác biệt ở các mức
độ khác nhau khi so sánh tương quan yếu tố“địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề”
với các đặc điểm kinh tế xã hội của học viên. Nhóm sĩ quan hậu cần lựa chọn nghề nghiệp
quân sự do “địa vị xã hội và giá trị vật chất của nghề” cao hơn các nhóm sĩ quan khác,
nhất là so với nhóm học ngành chính trị. Tuy nhiên, kết quả phân tích không cho thấy rõ
mối liên hệ giữa lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì “địa vị xã hội và giá trị vật chất của
nghề” với mức sống hay nghề nghiệp của cha học viên.
Sự phù hợp giữa năng lực của học viên sĩ quan với nghề nghiệp quân sự là vấn đề
hết sức quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng quá trình giáo dục đào tạo cũng như sự
ổn định nghề nghiệp ở học viên sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ
ra rằng, đa số học viên chưa chú ý đến sự phù hợp giữa năng khiếu, sở trường, hứng thú,
sở thích và sức khỏe với nghề nghiệp quân sự nên sự lựa chọn nghề nghiệp của họ còn
mang nặng tính chủ quan. Đây là điều cần được lưu ý hơn trong các chương trình hướng
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nghiệp cho thanh niên hiện nay. Vấn đề này cần có những nghiên cứu chuyên sâu để có
đủ cơ sở khoa học đề ra những giải pháp khắc phục.
Những lý do lựa chọn nghề nghiệp quân sự của nhóm học viên sĩ quan, nhìn chung
đã phản ánh những định hướng giá trị nghề nghiệp cơ bản của xã hội. Các lý do lựa chọn
con đường binh nghiệp mang cả sắc thái về vật chất, tinh thần và ý nghĩa chính trị - xã
hội. Song nổi lên là sự yêu thích nghề nghiệp quân sự, tình yêu quê hương đất nước, ý
thức trách nhiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng quân đội. Những yếu tố này đang góp phần
quan trọng tạo thành động cơ thúc đẩy học viên sĩ quan lựa chọn, dấn thân vào con đường
binh nghiệp.
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Việt Nam giai đoạn hiện nay. Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội
Việt Nam.
Phạm Tất Thắng. 2007. Xu hướng lựa chọn công việc của sinh viên sau tốt nghiệp. Tạp chí Xã hội học, số 2.
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