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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu 

Hiện nay, giá trị và định hướng giá trị đang là vấn đề được xã hội quan tâm, 

thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức tham gia nghiên cứu. Đó là một trong 

những phạm trù cơ bản trong lý luận triết học, xã hội học, văn hóa học, đạo đức 

học… và có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với phát triển con người. Trong xây dựng 

chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chiến lược 

giáo dục và đào tạo của mỗi quốc gia đương đại đều phải tính đến giải pháp xây 

dựng hệ giá trị và giáo dục giá trị, trong đó có giáo dục, định hướng GTVH cho các 

thế hệ kế tiếp. 

Học viên đào tạo sĩ quan trong các nhà trường quân đội chính là lực lượng 

đông đảo kế cận, bổ sung trực tiếp cho đội ngũ cán bộ quân đội. Định hướng GTVH 

của họ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là một bảo đảm quan trọng đối với sự 

trưởng thành của mỗi cá nhân khi ra trường theo hướng ngày càng làm giàu vốn văn 

hoá cá nhân cũng như phát huy vai trò văn hoá trong thực hiện nhiệm vụ và góp 

phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại. Do vậy, nghiên cứu, làm rõ thực trạng định hướng GTVH, nhận diện 

những nhân tố tác động, dự báo xu hướng vận động và những vấn đề đặt ra trong 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan là vấn đề hết sức quan trọng. Từ 

đó, góp phần giúp cho học viên nâng cao hiệu quả quá trình định hướng GTVH. 

Đồng thời, là cơ sở cho lãnh đạo, chỉ huy, các tổ chức, lực lượng trong nhà trường 

quân đội có thể đề xuất các giải pháp giáo dục và tạo mọi điều kiện cho học viên 

nâng cao khả năng định hướng GTVH, góp phần xây dựng nhân cách, bồi dưỡng 

bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác của học viên đào tạo sĩ quan. 

Thực tiễn đổi mới của đất nước ta thời gian qua đã tác động một cách toàn 

diện và sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đời sống văn hóa đã và 

đang diễn ra những biến đổi hết sức đa dạng, phong phú với nhiều sự đan xen phức 

tạp. Cùng với những chuyển biến tích cực làm phong phú, đa dạng đời sống tinh 

thần con người, còn có những hướng biến đổi tiêu cực về quan niệm giá trị, chuẩn 

mực và sự nảy sinh của các GTVH mới gây tác động, ảnh hưởng không tốt đến việc 
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định hướng GTVH của xã hội nói chung và của học viên đào tạo sĩ quan trong các 

nhà trường quân đội nói riêng.  

Cùng với những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường và tình hình 

chính trị, xã hội trong nước, những biến đổi nhanh chóng của tình hình chính trị thế 

giới, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực 

tư tưởng, văn hoá ảnh hưởng rất lớn đối với các giai tầng xã hội. Hiện nay, các thế 

lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đang thực hiện thủ đoạn rất thâm độc, 

nguy hiểm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan Đảng, 

Nhà nước cũng như lực lượng vũ trang. Đối với Quân đội, “mặc dù tuyệt đại đa số 

cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung 

thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, song không phải không có những biểu hiện 

vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, mất 

đoàn kết, đề cao vai trò của vũ khí, coi nhẹ yếu tố chính trị - tinh thần, xa rời 

nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội… ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Điều đó, dễ 

bị kẻ địch lợi dụng, chống phá, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng, sức mạnh 

chiến đấu của Quân đội” [25]. Đối với học viên đào tạo sĩ quan quân đội, những tác 

đôṇg tiêu cưc̣ trên đã ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành nhân cách người sĩ 

quan quân đội trong tương lai. Ở một số học viên đã xuất hiện những biểu hiện suy 

thoái về phẩm chất đạo đức; phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, ý chí chiến đấu; chưa 

thực sự tự giác trong quá trình học tập, rèn luyện; chưa có thái độ đúng đắn với 

nghề nghiệp mình đã chọn; coi trọng giá trị vật chất, kinh tế hơn các giá trị tinh thần 

thiêng liêng khác; kết quả công tác của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường còn 

hạn chế... 

Các tổ chức, lực lượng trong các nhà trường quân đội nhìn chung đã thể hiện 

được vai trò tích cực, giúp học viên định hướng đúng đắn các GTVH, tuy nhiên đạt 

được vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Xây dựng MTVH, ĐSVH chưa được chú ý 

đúng mức và chưa phát huy hiệu quả trong giáo dục, định hướng GTVH cho học 

viên. Chất lượng giáo dục GTVH của hệ thống thiết chế văn hóa cũng như việc giáo 

dục thông qua các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm 

hiểu… còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu văn hoá của học viên, chưa 
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thực sự thu hút sự quan tâm, tham gia của học viên. Đặc biệt, khả năng định hướng 

GTVH của học viên chưa được phát huy hiệu quả tương xứng. 

Vấn đề GTVH và định hướng GTVH đã có một số công trình nghiên cứu cả 

về lý luận và thực tiễn ở những góc độ và phương diện khác nhau. Tuy nhiên, 

nghiên cứu định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các nhà trường 

quân đội là vấn đề mới mẻ. Cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu 

một cách hệ thống, toàn diện về định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 

trong các nhà trường quân đội.  

Từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Định hướng giá trị văn hóa của 

học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội” làm đề tài luận án. Việc thực 

hiện nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng GTVH của học 

viên đào tạo sĩ quan, trên cơ sở đó nhận diện xu hướng và vấn đề đặt ra trong định 

hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Trình bày một số vấn đề lý luận nghiên cứu định hướng GTVH của học 

viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 

- Khảo sát, phân tích thực trạng định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ 

quan trong các trường quân đội thông qua khảo sát tại Học viện Hậu cần, Trường 

Đại học Chính trị và Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. 

- Nhận định những nhân tố tác động, xu hướng và những vấn đề đặt ra trong 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan tại các trường quân đội trong giai 

đoạn mới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội ở 

nước ta. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1 Phạm vi vấn đề nghiên cứu  

Luận án tập trung làm rõ thực trạng định hướng GTVH của học viên đào tạo 

sĩ quan trong các trường quân đội  

3.2.2. Phạm vi không gian 

Luận án tiến hành điều tra, khảo sát tại một số trường đào tạo sĩ quan trong 

quân đội như Học viện Hậu cần, Trường Đại học Chính trị và Trường Đại học Trần 

Quốc Tuấn.  

3.2.3. Phạm vi thời gian 

Nghiên cứu định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường 

quân đội từ năm 2010 - 2015 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận  

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, luận án nhìn nhận đặc trưng, tác động qua lại, mâu thuẫn và quá 

trình vận động, phát triển định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan học viên 

đào tạo sĩ quan. 

Dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hoá, 

giáo dục và định hướng GTVH để nghiên cứu, phân tích, đánh kết quả quá trình 

định hướng GTVH của học viên; nhận diện xu hướng và vấn đề đặt ra trong định 

hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan học viên đào tạo sĩ quan trong các 

trường quân đội. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành văn hóa học như triết học văn hóa, xã hội 

học văn hóa, tâm lý học, giáo dục học, nhân hoc̣… để nhìn nhận và giải quyết các 

vấn đề về lý luận và thực tiễn điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên đào taọ sı ̃quan. 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Thu thập tư liệu và các công trình 

nghiên cứu có liên quan, phân tích, nghiên cứu, phản biện và tổng hợp các thông tin 

từ nguồn tư liệu để xác định những yếu tố, những mối liên hệ bản chất giữa tác 

động của các chủ thể, MTVH, vai trò của GTVH đối với hình thành, phát triển nhân 

cách học viên. 
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- Phương pháp so sánh - đối chiếu: Sử dụng các số liệu thống kê để phân 

tích, so sánh, đối chiếu thấy được sự giống nhau, khác nhau trong hoạt động định 

hướng GTVH của các đối tượng học viên trong các trường quân đội. 

- Phương pháp quan sát tham dự: Quan sát học viên trong quá trình học tập, 

rèn luyện, giao tiếp, ứng xử, tham gia các hoạt động văn hóa... để nắm thông tin 

thực tế về đời sống văn hoá và định hướng GTVH của học viên. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Thu thập số liệu sơ cấp bằng phiếu điều 

tra; phân tích kết quả điều tra xã hội học làm cơ sở đánh giá thực trạng định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan ở các trường quân đội. Tổng số phiếu phát ra 

309 phiếu, thu về 309 phiếu. Trong đó, Học viện Hậu cần: 103 phiếu; Trường Đại 

học Trần Quốc Tuấn: 103 phiếu và Trường Đại học Chính trị: 103 phiếu. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Tiến hành phỏng vấn một số học viên, cán bộ 

quản lý, giảng viên nhằm làm rõ thêm thực trạng định hướng GTVH và tìm ra 

nguyên nhân ưu, nhược điểm, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong hoạt hướng 

GTVH của học viên. 

- Phương pháp nghiên cứu đại diện: Lựa chọn Trường Đại học Chính trị đại 

diện cho khối học viên sĩ quan chính trị; lựa chọn Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

đaị diêṇ cho khối hoc̣ viên sı ̃quan chı̉ huy và Học viện Hậu cần đaị diêṇ cho khối 

hoc̣ viên chuyên môn, kỹ thuâṭ. Thông qua nghiên cứu đại diện để thấy được cái 

chung, cái toàn thể trong định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan và minh 

chứng cho những vấn đề mà đề tài luận án đề cập, bàn luận… 

5. Câu hỏi và lý thuyết nghiên cứu 

5.1. Câu hỏi nghiên cứu 

- Định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường 

quân đội là gì? 

- Định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường 

quân đội hiện nay như thế nào? 

- Nội dung, phương thức và đặc điểm định hướng giá trị văn hóa của học 

viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội? 

- Xu hướng và vấn đề đặt ra trong định hướng giá trị văn hóa của học viên 

đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội thời gian tới là gì? 
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5.2. Lý thuyết nghiên cứu 

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, luận án sử dụng lý thuyết Nhập thân văn hóa. 

Lý thuyết Nhập thân văn hóa được đề cập trong cuốn Giáo trình Triết học văn hóa do 

tác giả Văn Đức Thanh chủ biên [83] và Luận án Tiến sĩ của tác giả Hoàng Đình 

Chiều [10]. “Nhập thân văn hóa là quá trình là quá trình mỗi người tự biến mình 

thành một nhân cách văn hóa, đồng thời sáng tạo văn hóa và đóng góp chính nhân 

cách văn hóa của mình vào văn hóa cộng đồng” [83, tr.108]. Thực chất, chính là quá 

trình con người “lớn lên” về giá trị. Nhập thân văn hóa diễn ra theo chu trình từ tiếp 

nhận - định hình - tỏa sáng GTVH. Tiếp nhận GTVH là sự chọn lựa, chấp nhận các 

GTVH theo nội dung, chuẩn mực văn hóa của cộng đồng xã hội, thông qua ứng xử 

với các mối quan hệ xã hội, thông qua giáo dục, rèn luyện và hoạt động thực tiễn, 

thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật... Bản chất của tiếp nhận GTVH chính là quá 

trình tích lũy vốn văn hóa của mỗi con người và là điều kiện để con người định hình 

GTVH trong nhân cách. Định hình GTVH là bước nhập thân văn hóa tiếp theo, là quá 

trình lựa chọn, chuyển hóa các GTVH thành nhân cách chủ thể theo một hệ thống 

thang bậc giá trị xã hội nhất định. Khi chủ thể đã mang đậm dấu ấn của một nền văn 

hóa, được thừa nhận và khẳng định vị thế thành viên của cộng đồng, gắn quyền lợi và 

nghĩa vụ của mình vào cộng đồng, nghĩa là tỏa sáng nhân cách văn hóa của mình 

trong cộng đồng thì quá trình nhập thân văn hóa mới hoàn tất. 

Luận án vận dụng lý thuyết Nhập thân văn hóa trong nghiên cứu, làm rõ quá 

trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Quá trình đó gồm 

ba giai đoạn khác nhau: Tiếp nhận - Thâu hóa - Tỏa sáng GTVH. Tiếp nhận giá trị 

chính là sự tìm kiếm - lựa chọn - phản biện, chấp nhận giá trị. Khi bắt đầu vào học 

tập trong môi trường quân đội, trên cơ sở giáo dục, định hướng của nhà trường, 

người học viên sẽ phải tích cực học tập, tìm hiểu về môi trường mới để thích nghi 

và khẳng định mình trong môi trường mới, đó là quá trình mà mỗi học viên như một 

chiếc “ăngten” luôn dò tìm những GTVH. Nó được tiến hành thường xuyên, liên tục 

để không ngừng lựa chọn, những giá trị mà họ cảm thấy thích thú, phù hợp với 

mình. Học viên sẽ có sự phản biện đối với GTVH mà họ lựa chọn. Đó là quá trình 

nhận thức, đánh giá một cách toàn diện đối với các GTVH đã lựa chọn nhằm phát 
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hiện những nội dung tiến bộ, tích cực hay tiêu cực, phù hợp hay không phù hợp, 

những hạt nhân hợp lý hay không hợp lý. Trong quá trı̀nh đánh giá, phản biêṇ và 

trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của bản thân, mỗi chủ thể định hướng sẽ sắp xếp, lựa 

chọn các giá trị theo thang bậc nhất định và chấp nhận sử dụng các giá trị làm 

hướng dẫn trong đời sống mỗi cá nhân. Khi chấp nhận các GTVH làm giá trị định 

hướng, người hoc̣ viên hoàn thành việc tiếp nhâṇ GTVH và những GTVH vừa đươc̣ 

tiếp nhâṇ mới đươc̣ coi là có giá tri ̣ đối với ho.̣ 

Tuy nhiên, GTVH khi được tiếp nhận chủ yếu là giá trị xã hội và có thể có 

“đô ̣ chênh” nhất điṇh so với nhâṇ thức của người được tiếp nhâṇ. Vì vậy, muốn 

chuyển thành giá tri ̣ cá nhân và sử dụng GTVH làm hướng dẫn cho mình, mỗi chủ 

thể định hướng cần phải bổ sung, bổ khuyết đối với các GTVH đã được tiếp nhận 

cho phù hợp và định hình nó trong nhân cách bản thân. Đó chính là thâu hóa 

GTVH. Trên cơ sở đánh giá những khác biệt, điểm còn thiếu, học viên cần phải bổ 

sung, bổ khuyết cho những thiếu sót đó để nó trở nên hoàn thiện và phù hợp hơn.  

Chỉ khi các GTVH được tiếp nhận, bổ sung, bổ khuyết “đủ lớn” mới có thể giúp 

người học viên định hình GTVH trong nhân cách của họ. Đó là sự khẳng định 

những yêu cầu, nội dung GTVH vừa được tiếp nhận, bổ sung, hoàn thiện với tính 

cách là cái khách quan thành cái bên trong, thành những phẩm chất bền vững trong 

nhân cách người học viên. Trong quá trình đó, chủ thể không ngừng giải quyết 

những mâu thuẫn bên trong nhằm thay đổi những thói quen trong nhận thức, hành 

động và ứng xử không phù hợp để hình thành thói quen mới phù hợp với yêu cầu 

của tổ chức và hoạt động quân sự. Khi những GTVH đã được định hình trong nhân 

cách, người học viên sẽ khẳng định được tính chủ thể văn hoá của mình, mỗi suy 

nghĩ, hành vi ứng xử trở thành thói quen, phẩm chất, đặc trưng có tính ổn định, bền 

vững trong nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của họ. Tuy nhiên, sự định hình GTVH trong 

nhân cách học viên như thế nào, đến đâu lại phụ thuộc vào đặc điểm nhân cách, vốn 

văn hoá, tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân và tác động của môi trường quân 

sự ở mỗi đơn vị, do đó nhân cách cũng cũng được định hình khác nhau.  

Sự định hình GTVH giúp học viên nhận thức đúng đắn nhiệm vụ của mình, 

từ đó sẽ ra sức học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo 
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nghề nghiệp quân sự, chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp quân sự sau này, đó 

chính là tỏa sáng GTVH. Tỏa sáng giá trị là quá trình “ngoại hóa” các GTVH, thể 

hiện kết quả định hướng GTVH của học viên ra bên ngoài và đánh dấu sự hoàn 

chỉnh của một quá trình định hướng GTVH. Các GTVH càng được định hình vững 

chắc trong nhân cách học viên se ̃càng tỏa sáng sâu rộng và thúc đẩy người học viên 

phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện để trở thành người sĩ quan quân đội 

tương lai. Đồng thời, thông qua chính nỗ lực phấn đấu vươn lên của người học viên 

trong hoạt động thực tiễn sẽ tác động, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, trong 

cộng đồng, nhất là với đồng chí, đồng đội sống quanh họ. Kích thích những người 

xung quanh, nỗ lực làm theo và phấn đấu để bằng hoặc hơn họ. Đó là những tác 

động tích cực của sự tỏa sáng GTVH đối với mọi người xung quanh, cũng như cộng 

đồng, thúc đẩy họ vươn lên trở thành những nhân cách, con người văn hóa. 

Sự tỏa sáng GTVH còn đóng góp vào sự hình thành, phát triển văn hóa trong 

cộng đồng, tạo nên các GTVH mới. Khi cộng đồng thừa nhận sự tỏa sáng, ảnh 

hưởng của nhân cách văn hóa, cũng là lúc các hoạt động tiếp nhận GTVH trong 

cộng đồng được diễn ra. Khi các cá nhân khác trong cộng đồng tiếp nhận GTVH, sử 

dụng nó làm định hướng hành động và tự hoàn thiện, phát triển nhân cách của mình 

sẽ càng khẳng định vai trò của tỏa sáng, lan tỏa giá trị từ những nhân cách văn hóa 

đã định hình. Điều này làm phong phú thêm các GTVH trong cộng đồng và góp 

phần hình thành những nhân cách văn hóa mới.   

Quá trình định hướng GTVH của học viên luôn gắn chặt với quá trình sáng 

tạo GTVH mới, đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống quân ngũ. Những GTVH mới 

được sáng tạo này lại tiếp tục đóng vai trò ĐHGT cho họ trong quá trình học tập, 

rèn luyện. Bên cạnh đó, định hướng GTVH đòi hỏi người học viên phải có những tri 

thức khoa học nhất định, trình độ nhận thức chính trị - xã hội, kinh nghiệm sống, 

bản lĩnh chính trị…, từ đó mới có thể định hướng GTVH một cách đúng đắn.  

Đây là ba giai đoạn nối tiếp nhau trong định hướng GTVH của học viên, thể 

hiện sự phát triển của ĐHGT và nhân cách người học viên. Tuy nhiên, trong thực tế 

việc tiếp nhận - thâu hóa - tỏa sáng GTVH không tách rời nhau mà gắn kết chặt chẽ 

trong một quá trình thống nhất. Ngay trong quá trình thâu hóa đã bao gồm việc tiếp 
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nhận, bổ sung, bổ khuyết, định hình, tỏa sáng GTVH và ngược lại. Việc phân chia 

thành các giai đoạn khác nhau của quá trình định hướng với tính cách là hệ quả tất 

yếu của quá trình đó và chỉ có ý nghĩa tương đối để nhận thức một cách sâu sắc quá 

trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội.   

6. Đóng góp mới của luận án 

Về lý luận, khái quát được quan niệm định hướng GTVH của học viên đào 

tạo sĩ quan trong các trường quân đội; chỉ ra nội hàm định hướng GTVH của học 

viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội (nội dung - phương thức). 

Về thực tiễn, làm sáng tỏ thực trạng định hướng GTVH của học viên đào tạo 

sĩ quan trong các trường quân đội; chỉ ra đặc điểm, phương thức định hướng GTVH 

của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội; nhận diện xu hướng và 

những vấn đề đặt ra trong định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan các 

trường quân đội trong giai đoạn mới. 

Có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên trong học tập, giúp học 

viên nâng cao khả năng định hướng GTVH và cho cán bộ, giảng viên ở các nhà 

trường quân đội trong nghiên cứu, giảng dạy các môn KHXH&NV cũng như quản 

lý các hoạt động văn hóa ở ĐVCS. Cung cấp luận cứ khoa học cho lãnh đạo, chỉ 

huy các trường quân đội đề ra chủ trương, biện pháp, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan và chất lượng giáo dục, 

đào tạo đội ngũ học viên sĩ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận 

án được kết cấu 3 chương. 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về học viên 

đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 

Chương 2: Thực trạng định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ 

quan trong các trường quân đội hiện nay. 

Chương 3: Nhân tố tác động, xu hướng và những vấn đề đặt ra trong định 

hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT  

VỀ HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI 

1.1. Tổng quan nghiên cứu định hướng giá trị văn hóa của học viên đào 

tạo sĩ quan trong các trường quân đội 

1.1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu lý thuyết về giá trị, giá trị văn hóa, 

định hướng giá trị văn hóa 

1.1.1.1. Nghiên cứu về giá trị 

Từ rất xa xưa, mỗi con người trong xã hội đều luôn hướng tới việc tìm kiếm 

một cái đích xứng đáng để vươn tới, đó có thể là cái đẹp, kiến thức, học vấn hay 

quyền lực và sự giàu sang… Những điều con người mong muốn vươn tới đó, có 

nghĩa như một giá trị trong cuộc sống. Khái niêṃ giá trị được bàn đến bắt đầu bằng 

quan niệm lợi ích của các nhà triết học cổ đại như Xôcrat, Platon và tiếp tục được 

phát triển ở thời kỳ trung cổ, cận đại. Tuy nhiên, phải đến nửa sau thế kỷ XIX 

những vấn đề về bản chất, cấu trúc của giá trị, vị trí của các giá trị trong hiện thực 

mới được nghiên cứu với tư cách là lý luận về giá trị. 

Những năm đầu của thế kỷ XX, có nhiều công trình nghiên cứu về giá trị 

trên các phương diện khác nhau. Ở phương Tây có các tác giả như F.W.Znaniecky 

và W.I. Thomas, Clyde Kluckhohn, G.Endrweit,  G.Trommsdorff, J.Macionis… 

Nghiên cứu giá trị mác xít ở Liên xô cũ và Đông Âu có Tugarinop, Travtravatde, 

V.Brodik, M.Megiuep...  

Ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu đầu ngành của khoa học xã hội như Trần 

Văn Giàu, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Thái Duy Tuyên, Hoàng Vinh... ít 

nhiều đã tham gia bàn luận về giá trị. Trong đó, kết quả nghiên cứu của các công 

trình thuộc đề tài KX-07 với các tác giả Thái Duy Tuyên; Nguyễn Quang Uẩn; Phan 

Huy Lê - Vũ Minh Giang đã cung cấp những cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận 

khoa học về giá trị có ý nghĩa trong quá trình xây dựng luận án. 

Ngoài ra, các nghiên cứu, so sánh giá trị Đông - Tây (giá trị Châu Á - giá trị 

phương Tây) những năm gần đây của các nhà chính trị, các nhà nghiên cứu như 
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Mahathia Mohamad, Đavit Hitcook, Tommy Koh, Dan Waters, Trần Phong Lâm… 

đã bước đầu khái quát về các giá trị nổi bật của các dân tộc Đông Á, khẳng định vai 

trò nền tảng của các giá tri ̣đaọ đức trong đời sống tinh thần của họ [80]. 

Nhìn chung, giá tri ̣ là môṭ khái niêṃ đươc̣ nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, 

có nhiều điṇh nghıã và cách tiếp câṇ khác nhau. Giá trị là tất cả những cái gì mang ý 

nghĩa tích cực, gắn với cái đúng, cái tốt, cái đẹp, được con người thừa nhận và xem 

nó là nhu cầu hoặc có một vị trí quan trọng trong đời sống. Giá trị mang tính lịch sử 

khách quan, sự ra đời, tồn tại hay mất đi của một giá trị nào đó không phụ thuộc vào 

ý thức của con người mà do yêu cầu của từng thời đại nhất định. Đa số các nghiên 

cứu đều thừa nhâṇ giá tri ̣ có vai trò quan troṇg trong đời sống xã hôị, phản ánh chân 

thưc̣ đời sống nhâṇ thức và tinh thần của con người môṭ cách tı́ch cưc̣, đóng vai trò 

điṇh hướng, kiểm soát, điều chı̉nh hành vi của cá nhân và xã hôị.  

1.1.1.2. Nghiên cứu về giá trị văn hóa 

Nhà nghiên cứu Liên Xô V.M.Me-giuep cho rằng GTVH được thể hiện như 

quan hệ xã hội nhất định, tồn tại khách quan, gắn bó với sự phát triển của nhân cách 

con người. Bởi thế các quan hê ̣xa ̃hôị là chı̉ tiêu phát triển nhân cách và cũng có 

nghıã là GTVH của nó. Nhà nghiên cứu người Đức Ec-Hac-Don cho rằng GTVH 

như tổng thể các giá trị cuộc sống xã hội, là những đôṇg lưc̣ bên trong thúc đẩy con 

người vươn lên trong quá trı̀nh lao đôṇg, sản xuất, giáo duc̣, đào taọ [29]. 

Trong Nghị quyết BCHTƯ lần thứ Năm, khóa VIII, Đảng đa ̃ khẳng điṇh 

GTVH là giá trị bền vững, được vun đắp trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, đó 

là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng 

đồng (gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc); lòng nhân ái, khoan dung, 

trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong 

ứng xử, tính giản dị trong lối sống [3]. 

Trong cuốn sách Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, GS Trần 

Văn Giàu đã phân tích và làm rõ bảy giá trị tinh thần truyền thống cốt lõi của lịch sử 

dân tộc Việt Nam là: Yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, 

vì nghĩa. Nhờ những giá trị đó mà dân tộc Việt Nam đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm 

lược [31]. Công trình đã trở thành một tác phẩm mẫu mực và là nguồn tài liệu tham 

khảo bổ ích cho các nghiên cứu về giá tri ̣văn hóa truyền thống Viêṭ Nam. 
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Tác phẩm Những giá tri ̣văn hóa truyền thống Viêṭ Nam [89] do tác giả Ngô 

Đức Thiṇh chủ biên nghiên cứu về hê ̣GTVH truyền thống Viêṭ Nam. Các tác giả đa ̃

kế thừa, tiếp thu các lý thuyết về văn hóa, hê ̣ GTVH và coi đó như là công cu ̣

phương pháp luâṇ để nhâṇ thức hê ̣GTVH Viêṭ Nam trên hai phương diêṇ: Nghiên 

cứu các giá tri ̣ mang tı́nh bao trùm, tổng quát mà chúng ta thường goị là hê ̣giá tri ̣, 

bảng giá tri ̣ hay hê ̣giá tri ̣ tổng quát và nghiên cứu các GTVH bô ̣phâṇ.  

Đề câp̣ đến GTVH truyền thống, các tác giả Lương Gia Ban và Nguyêñ Thế 

Kiêṭ [2] quan niêṃ đó là những giá tri ̣ tốt đep̣ tiêu biểu cho môṭ nền văn hóa, taọ 

nên bản sắc văn hóa của môṭ dân tôc̣, đươc̣ chắt loc̣, lưu truyền từ thế hê ̣này sang 

thế hê ̣ khác. Nó đươc̣ kết tinh laị trong quan niêṃ, tư tưởng, triết lý, đaọ đức và 

cách thức ứng xử, phản ánh diêṇ maọ tinh thần, tâm hồn của môṭ dân tôc̣. Đó là nền 

tảng vững chắc, điểm tưạ cho mỗi dân tôc̣ trong quá trı̀nh phát triển.  

Trên phương diện triết học, luận án của tác giả Bùi Thanh Thủy [91] quan 

niệm GTVH tinh thần là giá trị đặc trưng cho một cộng đồng xã hội, được cộng 

đồng đó chấp nhận, sử dụng và gìn giữ các giá trị đó theo thời gian nhất định. Trong 

các GTVH tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, giá trị đạo đức chiếm vị trí 

nổi bật; chủ nghĩa yêu nước là giá trị cốt lõi, giá trị định hướng, những giá trị khác 

mang tính phổ biến là những GTVH tinh thần truyền thống quý báu của dân tộc ta. 

Thông qua cách tiếp cận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tác giả 

Nguyêñ Duy Bắc [7] cùng các tác giả khác khi luận giải về GTVH cho rằng, GTVH 

phản ánh năng lưc̣ sáng taọ vươn tới các giá tri ̣ nhân văn của con người trong hoaṭ 

đôṇg thưc̣ tiêñ. Biểu hiện tập trung nhất của GTVH là giá trị đạo đức và lối sống. 

Cách tiếp câṇ GTVH và vai trò điṇh hướng của GTVH đươc̣ đề câp̣ trong cuốn sách 

cũng chı́nh là vấn đề luâṇ án quan tâm, tiếp thu khi làm phân tı́ch làm rõ các GTVH 

đươc̣ điṇh hướng của hoc̣ viên đào taọ sı ̃quan quân đội. Tác giả Trần Ngoc̣ Thêm 

[88] lại giúp người đoc̣ hiểu rõ hơn về hê ̣giá tri ̣ Viêṭ Nam và môṭ số nước khác trên 

nhiều khı́a caṇh; ảnh hưởng của những hiện tượng “lệch chuẩn”, phi giá trị tới việc 

hoàn thiện giá trị.  

Trong quân đôị đa ̃có môṭ số công trı̀nh nghiên cứu về GTVH. Tác giả Đinh 

Xuân Dũng [17] đi sâu nghiên cứu GTVH trong nhân cách người chiến sı ̃QĐND 
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Viêṭ Nam. Theo tác giả, đó là những phẩm chất tốt đep̣ về măṭ tinh thần, đươc̣ thể 

hiêṇ ở lòng trung thành vô haṇ với muc̣ tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng và nhân 

dân, sẵn sàng xả thân vı̀ nghıã lớn, bản lıñh chiến đấu, sư ̣ cao cả mang đâṃ tı́nh 

nhân văn trong moị hành vi của đời sống, đa ̃taọ nên chiều sâu vẻ đep̣ nhân cách của 

người chiến sı ̃QĐND Viêṭ Nam.  

Cùng hướng nghiên cứu GTVH trong nhân cách “Bô ̣ đôị Cu ̣ Hồ”, tác giả 

Phaṃ Bá Toàn [104] đi sâu tı̀m hiểu qua hồi ký, nhâṭ ký chiến tranh và khái quát 

các giá trị: Trung với nước; hiếu với dân; tı̀nh đồng đôị; kỷ luâṭ tư ̣ giác, nghiêm 

minh; lac̣ quan, yêu đời; tı́nh nhân nghıã. Đó là những GTVH đươc̣ kết tinh, lưạ 

choṇ và cổ súy trong chiến tranh giải phóng dân tôc̣. Tác giả Nguyễn Xuân Trường 

[116] lại đề cập đến GTVH trong phát triển nhân cách sĩ quan trẻ dưới góc đô ̣triết 

hoc̣ văn hóa. Tác giả cho rằng GTVH là tổng hoà những thành tựu con người đạt 

được thể hiện trình độ phát triển lực lượng bản chất người theo tiêu chí chân, thiện, 

mỹ của mỗi cá nhân và cộng đồng trong hoạt động sáng tạo có ý nghĩa xã hội. Giá 

trị văn hóa tồn tại dưới các dạng khác nhau, trong đó có một hình thái tồn tại trong 

nhân cách mỗi con người - GTVH trong nhân cách. Tác giả phân chia GTVH thành 

những giá trị thuộc văn hoá chính trị; những giá trị thuộc văn hoá pháp luật; những 

giá trị thuộc văn hoá đạo đức; những giá trị thuộc văn hoá khoa học; những giá trị 

thuộc văn hoá thẩm mỹ; những giá trị thuộc văn hoá thể chất. Nhiều vấn đề mà tác 

giả Nguyêñ Xuân Trường trı̀nh bày có liên quan trưc̣ tiếp đến luâṇ án như GTVH, 

đặc trưng GTVH… và đây cũng se ̃là những nôị dung mà tác giả se ̃nghiên cứu, tiếp 

thu,̀ sử duṇg trong luâṇ án của mı̀nh. 

Bên caṇh đó, còn có công trı̀nh đề câp̣ trực tiếp đến các GTVH. Các tác giả 

Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Hoài Văn [53] làm rõ các giá trị 

cốt lõi của văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam. Các tác giả Phạm Ngọc Quang 

[77], Trần Văn Bính [8] lại nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong hoạt động chính 

trị, nâng cao năng lực và bản lĩnh lãnh đạo của đội ngũ cán bộ. Tác giả Lê Quý Đức 

[27] nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa đaọ đức trong đời sống xã hội như là giá đỡ 

tinh thần cho sự tồn tại bền vững của xã hội. Những quan niệm, lý luận trong các 

công trình trên là một nội dung quan trọng để luận án tham khảo khi nghiên cứu 
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GTVH chính trị, đaọ đức. Ngoài ra, môṭ số công trı̀nh có đề câp̣ đến GTVH như: Về 

giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam của Viện Mác - Lênin, Viện Chủ nghĩa xã hội 

khoa học [124]; Tìm hiểu giá tri ̣ văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiêp̣ 

hóa, hiêṇ đaị hóa của Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Duy Đức, Hồ Sĩ Quý [11]…  

Nhı̀n chung, những công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước đề cập đến 

GTVH với nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, chủ yếu là nghiên cứu về GTVH 

truyền thống, ngoài ra có nghiên cứu GTVH trong nhân cách, GTVH đaọ đức… Dù 

ở hướng nghiên cứu nào, hầu hết các công trı̀nh nghiên cứu đều cho rằng, GTVH là 

sản phẩm của con người, của sự phát triển xã hội và văn hoá mỗi thời đại, tuy nhiên, 

khi hệ giá trị đã hình thành và định hình thì nó định hướng mục tiêu, phương thức 

và hành động của con người, nó tham gia điều tiết sự phát triển xã hội.  

1.1.1.3. Nghiên cứu về định hướng giá trị  

Chính vai trò quan trọng của giá trị trong cuộc sống đã dẫn đến những 

chương trình, hoạt động nghiên cứu, giáo dục giá trị diễn ra ở nhiều nước trên thế 

giới. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các nước Châu Á và Đông Nam Á đã có 

nhiều cuộc hội thảo, tập huấn luyện nghiên cứu giá trị và giáo dục giá trị. Các kết 

quả nghiên cứu đã phản ánh tính đa dạng các mặt biểu hiện của ĐHGT. Đặc biệt ở 

lứa tuổi thanh niên là giai đoạn tích cực hình thành hệ thống ĐHGT, điều đó ảnh 

hưởng đến việc hình thành nhân cách cá nhân nói chung.  

Ở Viêṭ Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi con người là nguồn lực của 

đất nước; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, là giá trị cao nhất và là 

thước đo của mọi giá trị. Vì vậy, Đảng luôn coi trọng vấn đề xây dựng con người. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Coi trọng bồi dưỡng 

cho học sinh, sinh viên, khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền 

lập nghiệp bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho học sinh, 

sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống thế hệ trẻ Việt Nam” [23, tr.107].  

Nằm trong chương trình KX-07, đề tài Các giá tri ̣ truyền thống và con người 

Viêṭ Nam hiêṇ nay mã số KX-07-02 do Phan Huy Lê - Vũ Minh Giang chủ biên 

[58]; Giá trị, điṇh hướng giá tri ̣ nhân cách và giáo dục giá trị mã số KX-07-04 do 

Nguyễn Quang Uẩn làm chủ nhiệm [121]; Tìm hiểu điṇh hướng giá của thanh niên 
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Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường ma ̃số KX-07-10 do Thái Duy Tuyên 

làm chủ nhiệm [108] đều khẳng định ĐHGT nhân cách của thanh niên Việt Nam 

nói riêng và con người Việt Nam nói chung đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Bên cạnh 

những giá trị truyền thống, đã xuất hiện những giá trị mới…, đồng thời cũng xuất 

hiện xu hướng coi trọng giá trị cá nhân, giá trị vật chất mà coi nhẹ giá trị xã hội, giá 

trị tinh thần. Từ đó, các tác giả đưa ra các giải pháp điều chỉnh, giáo dục ĐHGT cho 

nhân dân, nhất là thanh niên trong giai đoạn mới. 

Trong quân đội cũng có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến giá trị và 

ĐHGT. Công trình của tác giả Lại Ngọc Hải [33] đã luận giải làm rõ một số vấn đề 

lý luận, vai trò, đặc trưng ĐHGT nhân cách đội ngũ sĩ quan trẻ QĐND Viêṭ Nam. 

Tác giả cho rằng để xây dựng nhân cách cho đội ngũ sĩ quan trẻ cần tập trung vào 

ba nhóm giá trị cơ bản: Giá trị chính trị, tư tưởng; giá trị văn hoá, đạo đức, lối sống; 

giá trị nghề nghiệp. Các công trình của Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự 

[122] và của Phạm Văn Nhuận chủ biên [68] cùng đề cập đến chuẩn mực, giá tri ̣ 

đaọ đức quân nhân, ĐHGT đaọ đức quân nhân. Trên cơ sở làm rõ thực trạng đaọ 

đức quân nhân quân nhân đều đã đề xuất những hệ giải pháp giáo dục, rèn luyện bộ 

đội theo chuẩn mực đạo đức quân nhân trong giai đoạn mới.  

Nhı̀n chung, các công trı̀nh nghiên cứu về ĐHGT của con người khá phong 

phú, đa daṇg. Khi tiếp câṇ với vấn đề này, các đề tài thường xem thanh niên là 

nhóm khách thể quan troṇg trong quá trı̀nh nghiên cứu. Lứa tuổi thanh niên là giai 

đoạn tích cực hình thành hệ thống ĐHGT và điều đó ảnh hưởng đến sự hình thành 

nhân cách cá nhân nói chung. Về hướng nghiên cứu, các đề tài chủ yếu tiếp câṇ 

dưới góc đô ̣tâm lý hoc̣, xa ̃hôị hoc̣, triết hoc̣ hoăc̣ tiếp câṇ liên ngành về những giá 

tri ̣ chung, đaọ đức, nhân cách... Kết quả nghiên cứu đã phản ánh tính đa dạng các 

mặt biểu hiện ĐHGT, sư ̣phức tap̣ của vấn đề nghiên cứu và bức tranh về ĐHGT 

của con người là khá sôi đôṇg, luôn biến đổi cùng với sư ̣phát triển của xã hôị.  

1.1.1.4. Nghiên cứu về định hướng giá trị văn hóa 

Đề tài do Dương Kiều Hương [54] chủ nhiệm, trong chương 1 đã tập trung 

nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến định hướng GTVH của thanh niên nông thôn 

như khái niệm thanh niên, định hướng GTVH; nhân tố tác động đến sự hình thành 
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định hướng GTVH. Đồng thời cũng làm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ trương của Đoàn 

Thanh niên đối với định hướng GTVH cho thanh niên nông thôn.  

Các tác giả Lương Gia Ban và Nguyêñ Thế Kiêṭ [2] nhấn maṇh viêc̣ phát huy 

GTVH truyền thống trong xây dưṇg nhân cách sinh viên Viêṭ Nam. Trong công 

trình này, tác giả không chỉ làm rõ khái niệm GTVH truyền thống - cơ sở hình 

thành và nội dung của nó, mà còn phân tích làm rõ vai trò của nó trong xây dưṇg 

nhân cách sinh viên Viêṭ Nam. 

Luâṇ án Tiến sı ̃Văn hóa hoc̣ của Lê Cao Thắng [84] nghiên cứu hoạt động 

giáo dục GTVH truyền thống cho sinh viên qua khảo sát môṭ số trường đaị hoc̣ ở Hà 

Nôị. Tác giả nhấn maṇh đến các truyền thống yêu nước; truyền thống nhân ái khoan 

dung; truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; truyền thống yêu lao động, cần cù, 

tiết kiệm; truyền thống hiếu học, “tôn sư, trọng đạo”. Tác giả cũng cho rằng muc̣ đı́ch 

của viêc̣ giáo dục GTVH truyền thống là truyền bá những GTVH truyền thống, bản 

sắc văn hóa dân tộc, hình thành và hoàn thiện phẩm chất, đức tính tốt đẹp cho sinh 

viên trong bối cảnh đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.  

Tiếp tục hướng nghiên cứu giáo dục GTVH tinh thần truyền thống dân tộc, 

luận án của tác giả Bùi Thanh Thủy [94] đã làm rõ khái niệm văn hóa tinh thần, 

GTVH tinh thần và nội dung của nó. Trong nghiên cứu này, tác giả cũng chỉ ra tầm 

quan trọng của giáo dục GTVH tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành, 

phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam. 

Đinh Xuân Dũng [17] là môṭ trong những tác giả đầu tiên bàn về giáo duc̣, 

điṇh hướng GTVH trong quân đôị. Xuất phát từ việc chỉ rõ những thách thức mới, 

những yêu cầu xây dựng quân đội trong điều kiện hiện nay, tác giả cho rằng xây 

dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” phải được coi 

là những hệ thống GTVH, vì bản thân chúng là các GTVH. Nếu không sẽ thiếu hẳn 

một chỗ dựa cơ bản, lâu dài, thiếu sự đảm bảo phát triển bền vững của quân đội và 

sự phát triển nhân cách của từng cán bộ, chiến sĩ.  

Cũng bàn về GTVH trong nhân cách, Nguyễn Xuân Trường [116] lại tập 

trung luận giải vấn đề thực chất, tính quy luật phát triển GTVH trong nhân cách sĩ 
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quan trẻ. Theo tác giả, phát triển GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ thực chất là quá 

trình tích hợp những GTVH chung vào nhân cách sĩ quan trẻ, hoàn thiện các giá trị 

đó lên một trình độ mới, tạo ra sự biến đổi chất lượng nhân cách sĩ quan trẻ về văn 

hoá, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ của người sĩ quan. Tác giả khái quát và 

luận giải những vấn đề có tính quy luật; chỉ ra những điều kiện, nhân tố khách quan 

và chủ quan tác động đến quá trình phát triển GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ.  

Dưới góc độ triết học, Luận án Tiến sı ̃của tác giả Hoàng Đình Chiều [10] đề 

câp̣ đến vấn đề nhập thân văn hoá với tính cách một phương thức cơ bản phát triển 

nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đôị. Theo tác giả, đây là quá trình 

tính tích cực, tự giác cao của chủ thể thanh niên quân đôị, dưới tác động có chủ đích 

của các chủ thể quân sự, chủ thể văn hoá ở đơn vị cơ sở quân đội. Động lực chủ yếu 

của nhập thân văn hoá của thanh niên quân đôị là sự giác ngộ chính trị, đạo đức, 

lương tâm, danh dự “Bộ đội Cụ Hồ”. Mặc dù động lực từ vấn đề lợi ích là mạnh mẽ 

song nó không đóng vai trò quyết định trực tiếp, đây cũng là điểm khác biệt căn bản 

giữa thanh niên quân đôị với thanh niên hoạt động ở các lĩnh vực khác.  

Nhìn chung, nhóm các công trình nói trên đều nhấn mạnh vai trò của GTVH, 

giáo dục GTVH truyền thống dân tộc trong việc hình thành, phát triển nhân cách 

thanh niên, sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, những công trình này chủ yếu nghiên 

cứu những tác động, định hướng đến sinh viên, thanh niên quân đội, sĩ quan trẻ nên 

không phù hợp với hướng nghiên cứu của luận án. 

1.1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu thực tiễn về hoạt động định hướng 

giá trị văn hóa  

1.1.2.1. Nghiên cứu thực tiễn về hoạt động giáo duc̣, định hướng giá trị văn 

hóa của thanh niên, học sinh, sinh viên 

Đề tài của Dương Kiều Hương [54] đã có những nghiên cứu và đánh giá khá 

sâu sắc về thưc̣ traṇg điṇh hướng GTVH của thanh niên nông thôn thông qua các 

hoaṭ đôṇg điều tra, khảo sát. Đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tổ chức Đoàn, của 

chính bản thân thanh niên đối với việc định hướng các GTVH trong học tập, nghề 

nghiêp̣, tình yêu, hôn nhân, mối quan hệ ứng xử của thanh niên và sự tham gia của 

thanh niên đối với các hoạt động văn hoá cộng đồng. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất 
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các nhóm giải pháp của Đoàn trong việc định hướng thanh niên tới các giá trị, 

chuẩn mực văn hoá phù hợp. Tuy nhiên, đề tài chưa làm rõ khái niêṃ GTVH và 

những nôị dung cơ bản của điṇh hướng GTVH cho thanh niên nông thôn.  

Cùng hướng nghiên cứu giáo duc̣ GTVH truyền thống cho sinh viên, công 

trình của các tác giả Lê Cao Thắng [84] và Lương Gia Ban - Nguyêñ Thế Kiêṭ [2] 

đều làm rõ thực trạng giáo duc̣ GTVH truyền thống cho sinh viên trong những năm 

vừa qua. Đồng thời, các công trình này đã chı̉ ra những nhân tố tác động đến việc 

giáo dục GTVH truyền thống cho sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương 

hướng, giải pháp cơ bản nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả giáo dục GTVH 

truyền thống dân tôc̣ trong viêc̣ xây dưṇg nhân cách sinh viên Viêṭ Nam. 

Trên cơ sở làm rõ những nhân tố tác động và đánh giá thực trạng giáo dục 

GTVH tinh thần truyền thống dân tộc hiện nay, tác giả Bùi Thanh Thủy [91] đã đưa 

ra những quan điểm, giải pháp nhằm phát huy và nâng cao vai trò của giáo dục 

GTVH tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành, phát triển nhân cách sinh 

viên Việt Nam. Theo tác giả, để nâng cao hiệu quả giáo dục GTVH tinh thần truyền 

thống cần phải đa dạng hóa phương thức giáo dục; phát huy vai trò tích cực của các 

chủ thể giáo dục, của văn hóa nghệ thuật; xây dựng MTVH học đường lành mạnh… 

Ngoài ra, còn môṭ số công trình khác liên quan đến chủ đề này như: Võ Văn 

Thắng (2005), Kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong việc xây 

dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện CTQG Hồ 

Chí Minh; Nguyêñ Thi ̣ Thanh Hà (2014), Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với 

việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện CTQG Hồ Chí Minh… 

Nhı̀n chung, đa ̃có nhiều công trı̀nh nghiên cứu điṇh hướng, giáo duc̣ GTVH 

của thanh niên, hoc̣ sinh, sinh viên… Các công trı̀nh đều đa ̃phân tích sâu sắc vai trò 

của các giá trị văn hóa đối với sư ̣hı̀nh thành nhân cách con người, phát triển của xã 

hôị, đồng thời cũng chı̉ rõ thời cơ, thách thức của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiêṇ 

nay. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng tư 

tưởng, đạo đức, lối sống và lối sống văn hoá cho thanh niên, sinh viên…  
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1.1.2.2. Nghiên cứu thực tiễn về hoạt động giáo duc̣, định hướng giá trị văn 

hóa của hoc̣ viên trong Quân đôị 

 Trên cơ sở khái quát về hệ thống các GTVH “Bộ đội Cụ Hồ”, tác giả Đinh 

Xuân Dũng [17] đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nuôi dưỡng các GTVH trong 

nhân cách người chiến sĩ QĐND Việt Nam. Dù đề câp̣ đến GTVH, nhưng có thể 

thấy tác giả đã tập trung khá nhiều vào các giá tri ̣ đaọ đức quân nhân. Điều này là dễ 

hiểu vì suy cho cùng giá tri ̣ đaọ đức là hạt nhân của GTVH trong nhân cách.  

Từ khảo sát thực trạng phát triển GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ, tác giả 

Nguyễn Xuân Trường [116] tập trung phân tích những yêu cầu mới đối với việc 

nhận thức, tổ chức thực tiễn quá trình phát triển GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ 

nhằm đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Từ đó, tác giả 

đề xuất hai nhóm giải pháp là sử dụng có hiệu quả điều kiện, nhân tố khách quan 

nâng cao hiệu quả tổ chức thực tiễn phát triển GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ và 

phát huy tính tích cực, sáng tạo của cá nhân sĩ quan trẻ. Đây là công trı̀nh nghiên 

cứu có giá tri,̣ liên quan trưc̣ tiếp đến luâṇ án. Các quan niệm và nôị dung GTVH 

của tác giả đã cung cấp nhiều gợi ý quan trọng trong quá trình xây dựng luận án. 

Luận án của tác giả Hoàng Đình Chiều [10] đã đánh giá khá sâu sắc thực 

trạng nhập thân văn hóa trong phát triển nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên 

quân đôị, đồng thời cũng đưa ra nhâṇ điṇh nhân tố tác động và xu hướng vận động 

của nhập thân văn hoá của thanh niên quân đôị trong thời gian tới. Để nâng cao chất 

lượng của hoạt động này, tác giả cũng đã đề xuất giải pháp có tính khả thi, trong đó 

khơi dậy tính tích cực, tự giác của thanh niên quân đôị là giải pháp xuyên suốt.  

Ngoài ra, còn môṭ số công trı̀nh có đề câp̣ đến giáo duc̣, điṇh hướng GTVH 

cho sı ̃quan trẻ, hoc̣ viên, thanh niên quân đôị như: Phát triển giá trị văn hóa đạo đức 

trong nhân cách sĩ quan trẻ Quân đôị nhân dân Việt Nam hiện nay của Phạm Văn 

Trường [117]; Phát triển giá trị đạo đức của học viên sĩ quan Quân đôị nhân dân 

Việt Nam hiện nay của Đoàn Quốc Thái [80]… 

Nhìn chung, trong quân đôị đã có một số công trình nghiên cứu giáo duc̣, 

phát triển GTVH cho sı ̃quan trẻ, hoc̣ viên, thanh niên quân đôị… đều đa ̃làm rõ vai 
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trò của viêc̣ giáo dục, phát triển GTVH và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiêụ 

quả công tác giáo duc̣ GTVH đối với phát triển nhân cách quân nhân trong QĐND 

Việt Nam. Măc̣ dù, hướng nghiên cứu, phaṃ vi, đối tươṇg nghiên cứu khác với đề 

tài luâṇ án, nhưng các công trình trên đã cung cấp những khía cạnh lý luận và thực 

tiễn có giá trị để tác giả luận án tham khảo trong thực hiện nghiên cứu đề tài. 

1.1.3. Tổng quan tài liệu nghiên cứu dự báo và khái quát những vấn đề 

đặt ra về định hướng giá trị, định hướng giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện nay 

Nhiều công trı̀nh nghiên cứu về ĐHGT con người Viêṭ Nam nói chung đã 

chı̉ ra những nhân tố tác đôṇg, xu hướng và vấn đề đăṭ ra đối với ĐHGT. Tác giả 

Phaṃ Minh Hac̣ và Thái Duy Tuyên [36] đưa ra những dư ̣báo sư ̣biến đổi ĐHGT 

se ̃dưạ vào hai yếu tố cơ bản: Chủ trương, chı́nh sách của nhà nước và sư ̣vâṇ đôṇg 

thưc̣ tiêñ trong xa ̃hôị. Đây cũng chı́nh là vấn đề ảnh hưởng làm thay đổi ĐHGT của 

thanh niên, đăc̣ biêṭ là thanh niên nông thôn. Do có sư ̣chuyển dic̣h maṇh me ̃về cơ 

cấu kinh tế nên trong ĐHGT của thanh niên nông thôn se ̃có những biến đổi trong 

xác điṇh đôṇg cơ hoc̣ tâp̣, choṇ nghề, lâp̣ nghiêp̣, sử duṇg đồng tiền; thái đô ̣đối với 

văn hóa truyền thống, pháp luâṭ, bảo vê ̣môi trường, sức khỏe, vui chơi, giải trı…́ 

Tác giả Lê Quý Đức [27] cho rằng cần phải xác định rõ tính chất, phương 

hướng cần xây dựng của nền văn hóa đạo đức ở nước ta trong thời kỳ quá độ. Tác 

giả nêu ra những giá trị định hướng cho nền văn hóa đạo đức của nước. Giá trị định 

hướng trên cần phải được cụ thể hóa ở từng giai đoạn cụ thể, để có căn cứ cho sự 

phấn đấu của toàn xã hội cho việc định ra đường lối chính sách kinh tế - xã hội 

nhằm thực hiện mục tiêu đó.  

Tác giả Hồ Sı ̃Quý [79] nêu vấn đề toàn cầu hóa và sư ̣ tác đôṇg của nó taọ 

nên sư ̣biến đổi của các GTVH theo các chiều hướng vừa đáng mừng, vừa đáng lo. 

Giá tri ̣ “hiếu hoc̣, đề cao giáo duc̣” không giảm đi, nhưng lêc̣h lac̣; giá tri ̣ “cần cù” 

có xu hướng tăng lên; giá tri ̣ “côṇg đồng, gia đı̀nh” có xu hướng giảm đi... Dù 

không liên quan trưc̣ tiếp, nhưng nghiên cứu dư ̣báo sư ̣biến đổi ĐHGT con người 

của tác giả đa ̃gơị mở cho luâṇ án những nôị dung về xu hướng, những vấn đề đặt ra 

đối với định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 

Tác giả Đăṇg Hữu Toàn [105] cho rằng chân - thiện - mỹ vẫn chính là hệ 

chuẩn giá trị, là cơ sở định hướng cho mọi hoạt động văn hoá tinh thần, đạo đức của 
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nhân cách, là tiêu chuẩn để mỗi người, mỗi dân tộc tự hoàn thiện nhân cách đạo 

đức, lối sống của mình. Cần phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc định 

hướng GTVH tinh thần; bồi dưỡng các GTVH, nhất là lý tưởng sống, năng lực trí 

tuệ, đạo đức cao đẹp và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam. Đây chı́nh là cơ sở 

để chúng ta gìn giữ, phát huy các GTVH tinh thần, để tránh lâm vào “nguy cơ tha 

hoá” và đánh mất bản sắc dân tộc. 

Trong công trı̀nh của tác giả Dương Kiều Hương [54], trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu đa ̃đưa ra ba phương hướng gắn với vai trò Đoàn Thanh niên để tiếp tuc̣ 

định hướng GTVH của thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay, trong đó 

nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn. Khi bàn về vai trò của GTVH truyền thống 

dân tôc̣ trong xây dưṇg nhân cách sinh viên Viêṭ Nam, trên cơ sở chı̉ ra những nhân 

tố tác đôṇg đến xây dưṇg nhân cách sinh viên, tác giả Lương Gia Ban và Nguyêñ 

Thế Kiêṭ [2] đa ̃khái quát môṭ số vấn đề đăṭ ra trong phát huy GTVH truyền thống 

dân tôc̣ đối với xây dưṇg nhân cách sinh viên. Đó là viêc̣ giải quyết mâu thuẫn giữa 

yêu cầu nâng cao hiêụ quả giáo duc̣ GTVH truyền thống với khả năng, sư ̣phối hơp̣ 

chưa đồng bô ̣ của các chủ thể giáo duc̣; với hiêṇ thưc̣ cuôc̣ sống đang diêñ biến 

phức tap̣; với ý thức chı́nh tri ̣ yếu kém, xa rời các GTVH truyền thống, sùng ngoaị, 

chaỵ theo lối sống thưc̣ duṇg ở môṭ bô ̣phâṇ không nhỏ sinh viên; mâu thuẫn giữa 

truyền thống và hiêṇ đaị trong viêc̣ giáo duc̣ GTVH truyền thống… Đó thưc̣ sư ̣ là 

vấn đề nóng đăṭ ra trong quá trı̀nh xây dưṇg nhân cách sinh viên hiêṇ nay.  

Trong quân đôị, công trı̀nh do tác giả Laị Ngoc̣ Hải [33] chủ biên đã dư ̣báo 

xu hướng vâṇ đôṇg của ĐHGT nhân cách đôị ngũ sı ̃quan trẻ trên cơ sở phân tı́ch 

các nhân tố ảnh hưởng. Chủ nghıã Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chı́ Minh, quan điểm, 

đường lối của Đảng đươc̣ đôị ngũ sı ̃quan trẻ lưạ choṇ, xác điṇh là haṭ nhân của hê ̣

thống phẩm chất nhân cách. Những giá tri ̣đaọ đức, thẩm my,̃ nghề nghiêp̣… vẫn se ̃

là những chuẩn giá tri ̣ đươc̣ các sı ̃quan trẻ lưạ choṇ, tiếp nhâṇ và phát triển.  

Khi làm rõ các quy luâṭ phát triển GTVH, tác giả Nguyêñ Xuân Trường 

[116] đa ̃chı̉ ra những tác đôṇg, ảnh hưởng đến phát triển GTVH trong nhân cách sĩ 

quan trẻ QĐND Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng dự báo xu hướng biến động 

GTVH trong nhân cách sĩ quan trẻ theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực, nó tồn tại 
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đan xen, đấu tranh, chế ngự lẫn nhau. Nhưng xu hướng chung là những GTVH dân 

tộc và những GTVH phản ánh bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn tiếp tục được giữ vững, 

định hình vững chắc trong nhân cách sĩ quan trẻ. Còn những lệch chuẩn có được 

khắc phục kịp thời hay không, đến mức nào, phụ thuộc chủ yếu vào nỗ lực của 

Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội; đặc biệt phụ thuộc vào nỗ lực chủ quan của 

đội ngũ sĩ quan trẻ trong tự tu dưỡng, rèn luyện.  

Trong Luận án Tiến sı ̃của mı̀nh, tác giả Hoàng Đình Chiều [10] đa ̃đưa ra dự 

báo những nhân tố tác động đến nhập thân văn hóa trong phát triển nhân cách “Bộ 

đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội hiện nay. Nghiên cứu dự báo này là căn cứ 

quan trọng nhằm dự báo chính xác xu hướng nhập thân văn hoá trong phát triển 

nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội. Theo tác giả, có hai xu hướng 

là giữ vững định hướng và lệch chuẩn của nhập thân văn hoá trong phát triển nhân 

cách “Bộ đội Cụ Hồ” của thanh niên quân đội, trong đó, xu hướng giữ vững định 

hướng văn hoá vẫn đang là và sẽ là xu hướng chủ đạo. Nhận thức đúng đúng các xu 

hướng là cơ sở cho các chủ thể là lãnh đạo, chỉ huy, quản lý giáo dục, rèn luyện 

thanh niên quân đôị và bản thân thanh niên quân đôị chủ động, có biện pháp để giữ 

vững định hướng nhập thân văn hoá.  

Như vậy, trong các công trình khi nghiên cứu về giáo duc̣, điṇh hướng 

GTVH đều đề câp̣ ı́t, nhiều đến những nhân tố tác đôṇg, xu hướng phát triển và 

những vấn đề đăṭ ra. Viêc̣ nhâṇ diêṇ các nhân tố tác đôṇg, xu hướng vâṇ đôṇg, phát 

triển cũng như những vấn đề đăṭ ra đối với giáo duc̣, điṇh hướng GTVH là cơ sở để 

đề xuất biêṇ pháp nhằm nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg điṇh hướng GTVH của các 

đối tượng. Tuy nhiên, chưa có công trı̀nh nào nghiên cứu xu hướng phát triển và 

những vấn đề đăṭ ra đối với điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên các trường quân đôị.  

Thông qua tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án cho thấy: 

- Các công trình khoa học trên đều đề cập và luận giải nhiều khía cạnh của 

vấn đề giá trị, GTVH và ĐHGT nhân cách, nghề nghiệp, đạo đức... Các công trình 

đã khẳng định vai trò của giá trị, GTVH và vấn đề định hướng GTVH với sự hoàn 

thiện của nhân cách con người nói chung và nhân cách người sĩ quan, học viên 

trong quân đội nói riêng.  
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- Vấn đề GTVH và định hướng GTVH nhìn chung mới chỉ được nghiên cứu 

ở một số khía cạnh cụ thể. Đa số công trình tập trung nghiên cứu về GTVH truyền 

thống, một số khác đi vào nghiên cứu GTVH cụ thể nhưng chủ yếu là bàn về GTVH 

đạo đức. Về góc độ nghiên cứu, cơ bản các công trình nghiên cứu GTVH dưới góc 

độ triết học văn hóa và văn hóa học nhưng tập trung ở khía cạnh phát triển hoặc 

giáo dục GTVH cho các đối tượng như sĩ quan trẻ, thanh niên, sinh viên… Dưới 

góc độ văn hóa học, cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách 

có hệ thống vấn đề định hướng GTVH của đối tượng cụ thể là học viên đào tạo sĩ 

quan trong các trường quân đội ở Việt Nam. Vì vậy, đề tài mà luận án lựa chọn là 

độc lập, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. 

- Hướng nghiên cứu của luận án với đề tài Định hướng giá trị văn hóa của 

học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội là luận giải quá trı̀nh hoc̣ viên 

đào taọ sı ̃quan - với tư cách là chủ thể tiếp nhận GTVH (tı̀m kiếm, lưạ choṇ, chấp 

nhâṇ GTVH); thâu hóa (bổ sung, bổ khuyết, điṇh hı̀nh GTVH) và tỏa sáng GTVH. 

Từ những vấn đề lý luâṇ đó, luâṇ án se ̃ tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thưc̣ 

traṇg điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên trong những năm qua, đồng thời nhâṇ diêṇ 

những nhân tố tác đôṇg, dư ̣báo xu hướng vâṇ đôṇg, phát triển và những vấn đề đăṭ 

ra đối với điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên đào taọ sı ̃quan trong giai đoạn hiện nay. 

1.2. Cơ sở lý luận về định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan 

1.2.1. Quan niệm giá trị và giá trị văn hóa 

Giá trị với tư cách là một khái niệm của các khoa học cơ bản lúc đầu được sử 

dụng trong lĩnh vực kinh tế theo những nghĩa hẹp khác nhau mang tính kỹ thuật. 

Sau đó (đầu những năm 50 của thế kỷ XX), khái niệm giá trị mới được sử dụng 

ngày càng nhiều trong khoa học xã hội. Trong tiếng Anh hai thuật ngữ “value” và 

“worth” đều có nghĩa là “giá trị”. Tuy nhiên nội hàm của hai thuật ngữ này cũng có 

sự khác nhau: “value” có nghĩa là giá trị, giá cả, ý nghĩa; “worth” vừa có nghĩa như 

“value” còn mang nghĩa là phẩm giá, phẩm chất, Trong các tài liệu khoa học xã hội 

hiện nay thường dùng thuật ngữ “value” bao hàm nghĩa của cả hai thuật ngữ trên. 

Những thập kỷ gần đây, vấn đề giá trị và ĐHGT đã được nhiều nước trên thế giới 

quan tâm, nghiên cứu. Vì vậy, cho đến nay đã có không ít những định nghĩa, những 

quan niệm khác nhau về giá trị, xuất phát từ những góc độ tiếp cận khác nhau. 
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Từ điển Bách khoa toàn thư Xôviết định nghĩa: “Giá trị là sự khẳng định 

hoặc phủ định ý nghĩa của các đối tượng thuộc thế giới xung quanh đối với con 

người, giai cấp, nhóm hoặc toàn bộ xã hội nói chung. Giá trị được xác định không 

phải bởi bản thân các thuộc tính tự nhiên, mà là bởi tính chất cuốn hút (lôi cuốn) 

của các thuộc tính ấy vào phạm vi hoạt động sống của con người, phạm vi các hứng 

thú và nhu cầu, các mối quan hệ xã hội, các chuẩn mực và phương thức đánh giá ý 

nghĩa nói trên được biểu hiện trong các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, trong lý 

tưởng, tâm thế và mục đích” [120, tr.1462].  

Trong Từ điển tiếng Việt, giá trị được định nghĩa là: 1. Cái gì làm cho một 

vật có lợi ích, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó; 2. Tác dụng, hiệu lực; 3. 

Lao động xã hội... kết tinh trong sản phẩm hàng hóa; 4. Số đo của một đại lượng 

[69, tr.386]. Theo Kinh tế học, khái niệm giá trị luôn gắn liền với hàng hóa, giá cả 

và sản xuất hàng hóa. C.Mác đã từng viết: “Lao động có một sức sản xuất đặc biệt, 

hoạt động của người làm ra là một lao động được nhân lên cấp số nhân, hay là trong 

một khoảng thời gian như nhau, nó tạo ra một giá trị cao hơn so với một giá trị 

trung bình cùng loại” [theo 121, tr.50]. Giá trị sức mạnh của vật chất này khống chế 

những vật chất khác khi trao đổi. Để bộc lộ giá trị, vật phẩm phải có ích lợi, nghĩa là 

có khả năng thỏa mãn nhu cầu, lòng ham muốn của con người. Do vậy, “giá trị” là 

vị trí tương đối của hàng hoá trong trật tự ưu tiên, vị trí của nó ngày càng cao thì giá 

trị của nó ngày càng lớn. 

Dưới góc độ Xã hội học, xem xét giá trị như một hiện tượng xã hội điển hình 

và đánh giá nó dựa trên tính lợi ích của các sự vật, hiện tượng, các quá trình, các lý 

tưởng... mà chúng trực tiếp thỏa mãn nhu cầu và mối quan tâm của con người. Nhà 

xã hội học người Mỹ J.H.Fichter cho rằng: “Tất cả cái gì có lợi, đáng ham chuộng, 

đáng kính phục đối với cá nhân hoặc xã hội đều có một giá trị” [55, tr.173]. Cũng 

theo hướng này nhưng nhấn mạnh hơn theo mục đích phát triển, tác giả Trần Trọng 

Thủy quan niệm: “Giá trị là một hiện tượng xã hội điển hình, biểu thị các sự vật, 

hiện tượng, các thuộc tính và quan hệ của hiện thực, các tư tưởng chuẩn mực, mục 

đích, lí tưởng, các hiện tượng của tự nhiên và xã hội được con người tạo ra hoặc 
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không được con người tạo ra, nhưng đều phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội và phát 

triển cá nhân con người” [92, tr.1-5]. 

Dưới góc độ Tâm lý học, xuất phát từ quan điểm khác nhau, có nhiều cách 

hiểu khác nhau về giá trị. V.P.Tugarinov quan niệm giá trị như là một đối tượng, 

phương tiện để thỏa mãn nhu cầu: “Giá trị là những khách thể, những hiện tượng và 

những thuộc tính của chúng, những cái cần thiết cho con người (tất yếu, có lợi, 

hứng thú...) của một xã hội hay một nhóm nào đó cũng như một cá nhân riêng lẻ, 

với tư cách là phương tiện thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích của họ, đồng thời 

cũng là những tư tưởng và những ý định với tư cách là chuẩn mực, mục đích hay lý 

tưởng” [129]. Tác giả Lê Đức Phúc xem xét giá trị như một dạng quan hệ có ý 

nghıã đặc biệt của chủ thể đối với khách thể, với mục đích thỏa mãn những nhu cầu 

và lợi ích của chủ thể: “Giá trị là cái có ý nghĩa đối xã hội, tập thể và cá nhân, phản 

ánh mối quan hệ chủ thể - khách thể được đánh giá xuất phát từ điều kiện lịch sử, xã 

hội thực tế và phụ thuộc vào trình độ phát triển nhân cách. Khi đã được nhận thức, 

đánh giá, lựa chọn, giá trị trở nên động lực thúc đẩy con người theo một xu hướng 

nhất định” [76, tr.13]. 

Dưới góc độ Triết học, có nhiều quan điểm khác nhau về giá trị. Từ điển 

Triết học của Liên Xô do M.M. Rodentan và P.Iuđin chủ biên nhấn mạnh giá trị 

khách quan của bên ngoài đối với chủ thể, được đánh giá trực tiếp bởi mối quan hệ 

bên ngoài của nó với chủ thể, giá trị là “những khẳng định xã hội đặc biệt về những 

đối tượng của thế giới bao quanh, biểu hiện các ý nghĩa tích cực hay tiêu cực của 

những đối tượng ấy đối với con người và xã hội (hạnh phúc, lương thiện và ác, cái 

đẹp, cái xấu thể hiện ra trong các hiện tượng của đời sống xã hội hoặc của thiên 

nhiên)” [59, tr.463]. 

Góc độ văn hóa học, giá trị được hiểu như một quan niệm, phẩm chất của 

con người chỉ cái có ý nghĩa, cái đáng mong muốn… Tác giả Nguyễn Duy Bắc 

quan niệm: “Giá trị là một khái niệm chỉ ý nghĩa của các hiện tượng vật chất cũng 

như tinh thần mà mỗi cộng đồng người quan tâm dựa trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu 

hay lợi ích nhất định” [7, tr.21]. Tác giả Hoàng Vinh laị nhấn maṇh đến các giá tri ̣ 
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xa ̃hôị: “Giá tri ̣ là quan niêṃ về cái có ý nghıã đươc̣ chia sẻ trong môṭ côṇg đồng xã 

hôị. Đối với mỗi cá nhân, mỗi côṇg đồng, nó vừa là cái mong muốn, vừa là cái đáng 

mong muốn, cần phải mong muốn” [125, tr.50]. 

Từ các quan niệm trên cho thấy, giá trị được hiểu là tất cả những cái gì mang 

ý nghĩa tích cực, gắn với cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái có ích. Giá trị có thể là lý 

tưởng xã hội cần vươn tới, là sự đam mê nghề nghiệp, là danh dự, sức khỏe, tiền 

bạc… Các giá trị này được xác định bởi sự đánh giá trong mối quan hệ thực tiễn của 

con người. Bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng có thể được xem là có giá trị, miễn là 

được con người thừa nhận, gán cho nó một vị trí trong đời sống con người hoặc cần 

đến nó như một nhu cầu. Giá trị không phải là một cái gì nhất thành bất biến mà nó 

luôn vận động biến đổi theo thời gian và không gian sao cho phù hợp trong từng 

thời điểm nhất định. Trên thực tế không phải những cái gì đã có giá trị trong quá 

khứ đều giữ nguyên giá trị đối với hiện tại.  

Giá trị đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Nó là cơ sở 

của các chuẩn mực, quy tắc, là động cơ thúc đẩy hoạt động của con người. Giá trị 

giúp con người xác định mục đích, cách thức hành động, đồng thời định hướng, 

điều chỉnh nhận thức, hành vi của con người trong cuộc sống và góp phần vào sự 

phát triển của xã hội.  

Giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa, là tổng thể những thuôc̣ tı́nh 

đăc̣ trưng nhất của môṭ sư ̣kiêṇ, hiêṇ tươṇg văn hóa và có ý nghıã xa ̃hôị sâu sắc. 

Giá trị văn hóa hướng tới viêc̣ đáp ứng nhu cầu tự hoàn thiện nhân tính của con 

người và góp phần thúc đẩy sư ̣phát triển của xa ̃hôị. Nhà nghiên cứu người Đức 

Ec-Hac-Don cho rằng: “Giá trị văn hóa là tất cả những gì góp phần thúc đẩy sự phát 

triển năng lực sản xuất của cá nhân và của xã hội, thúc đẩy hoạt động tích cực của 

cá nhân và của xã hội trên lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như trên lĩnh vực xây 

dựng các quan hệ xã hội, chính trị, nghệ thuật, khoa học và kể cả sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo” [29, tr.28].  

Nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh cho rằng GTVH đươc̣ sản sinh ra từ các mối 

quan hê ̣ giữa con người với tư ̣ nhiên và xa ̃ hôị. GTVH như môṭ thứ vốn xa ̃ hôị, 
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đóng vai trò như môṭ nguồn lưc̣ và có vai trò tı́ch cưc̣ đối với sư ̣phát triển kinh tế, 

xa ̃hôị. Tác giả quan niêṃ: Giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa, nó được 

sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử của mỗi cộng đồng, tương ứng với môi 

trường tự nhiên và xã hội nhất định. Giá trị văn hóa hướng đến thỏa mãn những nhu 

cầu và khát vọng của cộng đồng về những điều tốt đẹp (chân, thiêṇ, mỹ), từ đó bồi 

đắp và nâng cao bản chất người. Giá trị văn hóa luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hóa, 

di sản văn hóa, biểu tượng, chuẩn mực văn hóa. Chính vì vậy mà văn hóa thông qua 

hê ̣giá trị của nó góp phần điều tiết sự phát triển xã hôị [90, tr.23]. 

Theo tác giả Trần Ngọc Thêm, một khi đã coi văn hóa là một hệ thống giá trị 

do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thì toàn bộ văn hóa đều là 

giá trị và toàn bộ các giá trị do con người sáng tạo ra trong lịch sử đều thuộc về văn 

hóa [88]. Khi nghiên cứu về GTVH, tác giả Phạm Duy Đức cho rằng có hai định 

nghĩa rộng, hẹp khác nhau. Theo nghĩa rộng, GTVH là giá trị phản ánh năng lực 

sáng tạo vươn tới các giá trị nhân văn của con người trong hoạt động thực tiễn xã 

hội. GTVH bao gồm tổng thể các GTVH vật chất và các GTVH tinh thần. Theo 

nghĩa hẹp hơn, GTVH là toàn thể những thành tựu văn hóa, những tác phẩm văn 

học và nghệ thuật, các giá trị đạo đức, các giá trị khoa học có ý nghĩa thúc đẩy sự 

tiến bộ xã hội. Các GTVH cơ bản của nhân loại thường được nhắc tới là chân, thiện, 

mỹ (cái đúng, cái tốt và cái đẹp) [26]. Cùng với nhâṇ điṇh của các nhà nghiên cứu 

trên, dưới góc đô ̣triết hoc̣ văn hóa, tác giả Nguyễn Xuân Trường quan niêṃ: Giá trị 

văn hoá là tổng hoà những thành tựu con người đạt được thể hiện trình độ phát triển 

lực lượng bản chất người theo tiêu chí chân, thiện, mỹ của mỗi cá nhân và cộng 

đồng trong hoạt động sáng tạo có ý nghĩa xã hội [116]. 

Nghị quyết Hội nghị BCHTƯ lần thứ Năm, khóa VIII của Đảng đã khẳng 

định những giá tri ̣ bản sắc của văn hóa dân tôc̣: “Bản sắc dân tộc Việt Nam bao gồm 

những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được 

vun đắp nên qua lịch sử hàng năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu 

nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết 

cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, 

đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị 

trong lối sống” [3, tr.56]. 
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Luận án dựa vào quan niệm về GTVH của GS Ngô Đức Thịnh để đưa ra 

quan niệm về GTVH như sau: Giá trị văn hóa là những sáng tạo nhân văn của con 

người mang ý nghĩa xã hội tích cực, đáp ứng nhu cầu sống của con người và định 

hướng hành động của con người theo hệ chuẩn chân - thiện - mỹ.  

Quan niệm GTVH trên thể hiện các nội dung cơ bản như sau: 

- Giá trị văn hóa là sản phẩm kết tinh từ quá trình lịch sử phấn đấu lâu dài 

của con người và cộng đồng xã hội nhất định. Giá trị văn hóa là sự phát triển của cái 

đúng, cái tốt, cái đẹp, cái có ích trong các quan hệ của con người, cộng đồng; là 

những phẩm chất đặc biệt về trí tuệ, tình cảm, ý chí được thể hiện trên các lĩnh vực 

tư tưởng, đạo đức, nghệ thuật, phong tục tập quán...; là những dấu ấn, những giá trị 

đặc thù để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác.  

- Giá trị văn hóa hướng tới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, đời sống tinh 

thần cũng như hình thành, phát triển nhân cách của con người và cộng đồng. Đồng 

thời, nó cũng phản ánh năng lực sáng tạo, vươn tới các giá trị nhân văn và đánh dấu 

sự “lớn lên” của con người về mặt nhân tính.  

- Giá trị văn hóa trở thành những khuôn mẫu, chuẩn mực để con người đánh 

giá, phân biệt cái đúng, cái sai, cái xấu, cái đẹp trong đời sống hàng ngày, trong 

quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội và định hướng nhận 

thức, hành vi con người.  

1.2.2. Quan niệm định hướng giá trị và định hướng giá trị văn hóa 

Thuật ngữ “định hướng giá trị” được sử dụng khá nhiều trong những công 

trình nghiên cứu khoa học. Định hướng giá trị được hiểu một cách chung nhất, theo 

Từ điển Bách Khoa toàn thư Xôviết là: 1) Cơ sở tư tưởng, chính trị, đạo đức, thẩm 

mỹ giúp chủ thể đánh giá thực tại xung quanh và định hướng trong thực tại đó. 2) 

Phương pháp phân loại các khách thể của cá nhân theo giá trị của chúng. Định 

hướng giá trị hình thành thông qua sự chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội và thể hiện 

trong các mục đích, tư tưởng, chính kiến, ham muốn... của nhân cách. Trong cấu 

trúc hoạt động của con người, định hướng giá trị gắn liền với các đặc điểm nhận 

thức và ý chí của nhân cách. Hệ thống định hướng giá trị tạo thành nội dung xu 
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hướng của nhân cách và là cơ sở bên trong của các mối quan hệ giữa cá nhân với 

thực tại [120, tr.764]. 

Dựa vào cách tiếp cận hoạt động, Phạm Minh Hạc cho rằng “Định hướng giá 

trị là lấy cách hiểu về giá trị, cách đánh giá con người, xã hội và thiên nhiên... làm 

cơ sở cho những gì liên quan đến cái phải làm: một sự lựa chọn, một cách đánh giá, 

một cách nhìn, một điểm tựa của niềm tin, một mục đích của sự tiến tới” [34, 

tr.137]. Hướng xem xét định hướng giá trị như là thái độ của cá nhân, tác giả Lê 

Đức Phúc quan niệm: “Định hướng giá trị là thái độ lựa chọn của con người đối với 

các giá trị vật chất và tinh thần; là một hệ thống tâm thế, niềm tin, sở thích được thể 

hiện trong hành vi của con người. Đó cũng là năng lực ý thức, nhận thức, đánh giá 

các hoạt động và các sản phẩm xã hội khác nhau” [76, tr.13].  Phạm Xuân Hảo cho 

rằng: “Định hướng giá trị là sự tìm kiếm, lựa chọn các giá trị của chủ thể tham gia 

hoạt động xã hội; hướng vào các giá trị theo một hệ thống từ thấp đến cao; đáp ứng 

nhu cầu hoạt động xã hội của cá nhân, nhóm xã hội [37, tr.11].  

Trên cơ sở quan niệm về ĐHGT của các tác giả trên, luận án quan niệm về 

ĐHGT như sau: Định hướng giá trị là sự tiếp nhận, khẳng định các giá trị mà mỗi 

con người hướng tới và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển 

nhân cách của họ.   

Định hướng giá trị là một quá trình, được thực hiện khi con người hoạt động, 

tham gia vào các mối quan hệ xã hội. Khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội cũng 

là quá trình con người tìm kiếm giá trị. Mỗi giá trị với tư cách là giá trị xã hội được 

xem như là có giá trị đối với cá nhân khi phù hợp với nhu cầu, lợi ích của cá nhân, 

được cá nhân xem xét, đánh giá, lựa chọn (tiếp nhận) và hành động theo giá trị. Sự 

lựa chọn một hệ thống giá trị tạo nên ĐHGT. Định hướng giá trị được cấu thành bởi 

các yếu tố cơ bản là tìm kiếm, nhận thức, lựa chọn (tiếp nhận) và hành động. Trong 

quá trình ĐHGT, một mặt cá nhân phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của bản thân, 

mặt khác phải dựa trên thang giá trị, thước đo giá trị của nhóm, cộng đồng, xã hội. 

Kết quả của ĐHGT là khẳng định được giá trị theo tâm thế, quan điểm, niềm tin của 

cá nhân. Do đó, ĐHGT thường gắn liền với quá trình đấu tranh quan điểm, giải 
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quyết mâu thuẫn giữa những cái biết và chưa biết, đúng và sai, nên và không nên 

cũng như xung đột trong động cơ, những giằng co giữa nghĩa vụ và sự ham muốn, 

giữa hành vi đạo đức và những kích thích thực dụng… để lựa chọn theo một cơ sở 

tư tưởng, đạo đức, chính trị, thẩm mỹ nhất định… 

Định hướng giá trị là biểu hiện quan trọng nhất của nhân cách. Thông qua 

ĐHGT mà người ta có thể biết được bộ mặt hay xu thế của nhân cách. Nội dung cơ 

bản của ĐHGT thể hiện quan điểm, niềm tin chính trị, đạo đức cũng như lý tưởng và 

những nguyên tắc sống của con người. Định hướng giá trị đúng luôn là dấu hiệu của 

sự chín muồi về nhân cách phát triển theo một chiều hướng, một tính chất nhất định. 

Khi đề cập đến ĐHGT, người ta thường nhắc đến ĐHGT nhân cách, ĐHGT 

văn hóa, ĐHGT nghề nghiệp, ĐHGT đạo đức… Đối với điṇh hướng GTVH, đã có 

một số công trình nghiên cứu và cũng đa ̃ đưa ra những điṇh nghıã khác nhau về 

điṇh hướng GTVH. Nhìn chung, điṇh hướng GTVH hiêṇ nay thường đươc̣ hiểu 

theo hai hướng, đó là sư ̣tác đôṇg, giáo duc̣, điṇh hướng từ bên ngoài vào và sư ̣lưạ 

choṇ, điṇh hướng từ bên trong các chủ thể. Ở hướng thứ nhất, điṇh hướng GTVH 

đươc̣ hiểu là những hoạt động có mục đích của các chủ thể điṇh hướng tác động vào 

những đối tươṇg cu ̣thể nhằm nâng cao nhận thức, hướng đến và hành đôṇg theo các 

GTVH tốt đep̣, từ đó góp phần vào hình thành nhân cách cho ho.̣ Trong đề tài 

nghiên cứu của mình, tác giả Dương Kiều Hương đưa ra khái niệm về định hướng 

GTVH cho thanh niên nông thôn như sau: “Những hoạt động có mục đích của Đoàn 

Thanh niên côṇg sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiêp̣ thanh niên Việt Nam và các chủ 

thể xã hội khác nhằm hình thành nhân cách; nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ, 

hành vi tốt cho thanh niên nông thôn đối với môi trường, nền văn hóa, lý tưởng, 

niềm tin, nhu cầu, lợi ích, dân chủ, công bằng, điều thiện và cái đẹp” [54, tr.12]. 

Hướng thứ hai, điṇh hướng GTVH đươc̣ hiểu là những hoaṭ đôṇg tư ̣thân của 

các chủ thể, tư ̣tı̀m kiếm, lựa chọn, tiếp nhâṇ và hành đôṇg theo các GTVH. Nghiên 

cứu điṇh hướng GTVH của thanh niên, hoc̣ sinh, sinh viên với tư cách là môṭ yếu tố 

thuôc̣ về cấu trúc bên trong của nhân cách, tác giả Nguyêñ Troṇg Hòa cho rằng điṇh 

hướng GTVH của thanh niên hoc̣ sinh, sinh viên “là toàn bô ̣cơ sở tư tưởng, quan 
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niêṃ, sư ̣đánh giá về các giá tri ̣ văn hóa giúp cho người thanh niên hoc̣ sinh, sinh 

viên tư ̣điṇh hướng trong thưc̣ taị; bao gồm các phương pháp phân loaị khách thể 

theo môṭ bảng giá tri ̣ văn hóa giúp cho người thanh niên, hoc̣ sinh, sinh viên phân 

biêṭ và hướng vào cái có ý nghıã, bản chất, đồng thời gaṭ bỏ hay vươṭ, lướt và xuyên 

qua những cái vô nghıã, cái phản giá tri ̣ trong đời sống văn hóa của mı̀nh”[39, 

tr.297]. Ở hướng nghiên cứu này, tác giả Dương Kiều Hương cũng đưa ra quan 

niêṃ khác: “Định hướng giá trị văn hóa của thanh niên nông thôn là việc xác định 

những giá trị, đức tính, niềm tin, thái độ, chính kiến mà thanh niên nông thôn cho là 

quan trọng, đúng đắn, cần thiết, phù hợp và nó chi phối hành động của chính thanh 

niên nông thôn trong cuộc sống” [54, tr.11]. Dù được sử dụng theo nghĩa nào, 

hướng nào, định hướng GTVH đều thể hiện khuynh hướng và sự phát triển nhân 

cách của con người trong mỗi điều kiện xã hội cụ thể. Nó thể hiện tính tích cực hoạt 

động và sự nỗ lực vươn lên của mỗi người nhằm hướng đến những chuẩn giá trị 

đích thực. Hướng nghiên cứu định hướng GTVH được sử dụng trong luận án là theo 

hướng nghiên cứu thứ hai, đó là hoạt động tự định hướng GTVH. 

1.2.3. Quan niệm định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan 

Trên cơ sở khái niệm ĐHGT của luận án cũng những phân tích các quan 

niệm khác nhau về định hướng GTVH và theo hướng nghiên cứu định hướng 

GTVH với nghĩa là tự định hướng, luận án quan niệm: Định hướng giá trị văn hóa 

của học viên đào tạo sĩ quan là sự tiếp nhận, thâu hóa và tỏa sáng giá trị văn hóa 

của mỗi học viên, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân 

cách người học viên đào tạo sĩ quan quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự. 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan là quá trình biến đổi những 

giá trị, chuẩn mực của xã hội, quân đội thành các phẩm chất, năng lực và giá trị của 

mỗi cá nhân. Đó là một quá trình thống nhất giữa những tác động của giáo dục 

trong nhà trường, định hướng của các GTVH, chuẩn mực xã hội với hoạt động tích 

cực của cá nhân, sự tự định hướng (tiếp nhận, thâu hóa và tỏa sáng giá trị) nhằm 

hướng đến giá trị nhân cách nhất định. Với tư cách là một chủ thể (nhân cách), mỗi 

học viên tham gia vào các mối quan hệ xã hội, tiếp nhận, chiếm lĩnh các GTVH, 

chuẩn mực xã hội, biến nó thành ĐHGT của cá nhân, trong đó diễn ra sự đấu tranh 



34 
 

bản thân nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa công việc và lòng ham muốn. Thông qua 

việc xem xét các giá trị, định hướng GTVH giúp nâng cao nhận thức, năng lực và 

điều chỉnh hành vi của mỗi con người khi tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó, 

định hướng GTVH góp phần quan trọng trong phát triển và hoàn thiện nhân cách 

người học viên. 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội thể hiện khuynh 

hướng và sự phát triển những phẩm chất về chính trị, đạo đức, thẩm mỹ, nghề 

nghiệp và năng lực chuyên môn của học viên. Đồng thời nó còn thể hiện nội dung, 

tính chất và sự phong phú trong phát triển nhân cách của mỗi người. Bởi chính 

những giá trị được lựa chọn theo hướng nào, cách nào sẽ giúp người học viên thay 

đổi thái độ, quan điểm và phương pháp giải quyết vấn đề. Do vậy, thông qua định 

hướng GTVH sẽ biết được đặc trưng, xu hướng phát triển nhân cách của học viên.  

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội phản ánh kiểu loại 

nhân cách, đó là nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan, nhân cách “Bộ đội Cụ 

Hồ” - nhân cách con người Việt Nam hiện đại. Bởi quá trình định hướng GTVH của 

học viên đào tạo sĩ quan bị chi phối bởi các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội như 

chính sách, luật pháp của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ của quân 

đội, quy định của đơn vị. Mặt khác, định hướng GTVH còn chịu sự quy định của hệ 

tư tưởng, thế giới quan giai cấp như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng, các GTVH của dân tộc.  

Định hướng GTVH có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của 

học viên đào tạo sĩ quan đối với các GTVH, các chuẩn mực xã hội nói chung, cũng 

như tiêu chuẩn người cán bộ quân đội mà Nghị quyết 94-NQ/ĐUQSTW của Quân 

ủy Trung ương xác định. Đó chính là mô hình nhân cách, những chuẩn mực giá trị 

của sĩ quan quân đội trong thời kỳ mới. Những giá trị và tiêu chuẩn đó giúp cho mỗi 

học viên có thể dựa vào để đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh nhận thức và hành vi của 

mình. Thông qua quá trình định hướng GTVH giúp cho mỗi học viên nhận thức 

đúng đắn hệ thống các GTVH chính trị quân sự; nghề nghiệp quân sự; pháp luật, kỷ 

luật quân sự; trí tuệ, khoa học; đạo đức; thẩm mỹ theo quan điểm chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Định hướng GTVH 
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còn là phương thức phát triển hoàn thiện phẩm chất nhân cách của mỗi học viên. Sự 

lĩnh hội các GTVH, các chuẩn mực xã hội thông qua giáo dục và tự giáo dục, kết 

hợp giữa giáo dục với hoạt động thực tiễn… sẽ giúp cho học viên nâng cao hiệu quả 

quá trình tiếp nhận, thâu hóa và tỏa sáng GTVH, khả năng vươn tới hoàn thiện các 

phẩm chất nhân cách và năng lực của mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ quân đội. Đồng thời, định hướng GTVH 

cũng giúp cho học viên có thái độ đấu tranh kiên quyết với các hành vi phản giá trị, 

phản nhân văn trong đời sống xã hội cũng như trong nhận thức của mọi người.  

1.2.4. Nội dung và phương thức định hướng giá trị văn hóa của học viên 

* Nội dung định hướng giá trị văn hóa của học viên 

Nội dung định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường 

quân đội hướng đến bao gồm GTVH chính trị quân sự; nghề nghiệp quân sự; pháp 

luật, kỷ luật quân sự; trí tuệ, khoa học; đạo đức và GTVH thẩm mỹ. 

Giá trị văn hóa chính trị quân sự là những giá trị, chuẩn mực, phẩm chất 

chính trị hình thành trong môi trường quân sự và được xã hội thừa nhận. Những 

GTVH nảy sinh trong quá trình định hướng chính trị, tư tưởng cho sự phát triển văn 

hoá quân sự thực hiện tốt chức năng đặc thù xây dựng, tổ chức quân sự về chính trị. 

Nó phản ánh sự phát triển nhân tố chính trị, tư tưởng trong tổ chức và hoạt động 

quân sự, bao hàm cả nhận thức, bản lĩnh, cũng như phẩm chất và năng lực hoạt 

động chính trị, tư tưởng. Thực chất của văn hoá chính trị quân sự là sự thống nhất 

giữa “chất văn hoá quân sự” trong hoạt động chính trị tư tưởng với “chất chính trị tư 

tưởng” trong mọi hoạt động văn hoá và xây dựng văn hoá quân sự.  

Định hướng GTVH chính trị quân sự có vai trò là hạt nhân quyết định 

phương hướng, nội dung cơ bản trong định hướng GTVH của hoc̣ viên đào taọ sı ̃

quan quân đôị. Sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, 

lòng trung thành với Đảng, với chế độ, niềm tin vào con đường đi lên CNXH, trách 

nhiệm của người học viên… là thể hiện định hướng GTVH chính trị quân sự của 

họ. Sự giác ngộ đó được bộc lộ rõ nét ở thái độ đối với Đảng, đối với Nhà nước, ở 

quan hệ với nhân dân, thể hiện rõ quan điểm “trung với Đảng, hiếu với dân”. Nó 

càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay bởi cuộc đấu tranh trên 
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lĩnh vực chính trị tư tưởng đang diễn ra phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 

thù địch đang hướng vào “phi chính trị hoá” quân đội nhằm làm chệch hướng chính 

trị của quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Sự kiên định về mục 

tiêu chiến đấu cũng chính là bản lĩnh chính trị của người học viên, đó là sự chín 

muồi của phẩm chất chính trị giúp cho họ có thể tự quyết định một cách độc lập, 

sáng tạo đúng định hướng chính trị của Đảng, dân tộc trước các tình huống phức tạp 

về chính trị. 

Giá trị văn hoá nghề nghiệp quân sự chính là sự thừa nhận, đánh giá của xã 

hôị đối với vi ̣ trı́, vai trò, chức năng, nhiêṃ vu ̣ của quân đội trong sư ̣nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giá trị văn hóa nghề nghiệp quân sư ̣ở học viên được hình 

hành trong mối liên hệ biện chứng giữa họ là chủ thể hoạt động, lĩnh hội với môi 

trường đào tạo nghề nghiệp quân sự. Đó là môi trường chứa đựng các yếu tố mang 

giá trị của lĩnh vực hoạt động quân sự, các yếu tố có khả năng thoả mãn nhu cầu, lợi 

ích của học viên cả trong hiện tại và tương lai.  

Giá trị văn hóa nghề nghiệp quân sư ̣chỉ được hình thành khi học viên ý thức 

được sự cần thiết và khả năng đáp ứng của các giá trị đó đối với những nhu cầu của 

họ, tức là được “chuyển vào trong” trở thành phẩm chất nghề nghiệp của học viên. 

Tuy nhiên, ở mỗi học viên, sự lựa chọn, sắp xếp thứ bậc các giá trị luôn diễn ra theo 

ý nghĩa và khả năng thoả mãn nhu cầu, lợi ích được học viên ý thức. Do đó, định 

hướng GTVH nghề nghiệp quân sự của học viên là quá trình họ tìm kiếm, tiếp nhận, 

khẳng định và sắp xếp thứ bậc các giá trị trên cơ sở thang giá trị chuẩn nghề nghiệp 

quân sự. Định hướng GTVH nghề nghiệp quân sự đúng đắn còn có ý nghĩa tích cực 

hoá hoạt động học tập, rèn luyện của người học viên, tạo tâm thế vững vàng và sẵn 

sàng lao động quân sự khi ra trường. 

Giá trị văn hoá pháp luật, kỷ luật quân sự là những GTVH mang tính định 

hướng, điều chỉnh nhận thức và hành vi của mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam, 

trong đó có học viên đào tạo sĩ quan theo những khuôn mẫu, chuẩn mực nhất định 

của xã hội và quân đội. Những khuôn mẫu, chuẩn mực này mang tính pháp quy và 

đó chính là những quy tắc đạo đức tốt đẹp được dư luận xã hội và mỗi quân nhân 

thừa nhận. Sự định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự góp phần nâng cao 
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nhận thức về kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, trên cơ sở đó hình thành thái độ 

tôn trọng pháp luật, kỷ luật; thói quen, hành vi chấp hành kỷ luật và lối sống theo 

pháp luật, kỷ luật quân sự cho học viên. Đây là yêu cầu đặc thù, mang tính bắt buộc 

đối với mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam nói chung và học viên đào tạo sĩ 

quan nói riêng. Bởi nếu không chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật quân sự, quân nhân 

sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình và có thể làm suy yếu quân đội, “bộ 

đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua” [64, tr.341]. Mặt khác, sự định 

hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự còn là nhân tố tạo nên tính thống nhất và 

sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đơn vị và là đòi hỏi tất yếu trong sự nghiệp xây 

dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và 

nhờ kỷ luật nghiêm; vì vậy kỷ luật phải nghiêm minh” [62, tr.560].  

Giá tri ̣văn hóa trı́ tuê,̣ khoa học bao gồm các giá trị, chuẩn mưc̣ được sáng tạo 

ra từ thực tiễn các hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, được cộng 

đồng thừa nhận. Các GTVH này do con người sáng taọ ra, đồng thời chı́nh những giá 

tri ̣ đó laị điều chỉnh hành vi của con người khi tham gia vào quá trı̀nh này. Nó là 

chuẩn mưc̣ cho những ứng xử đúng đắn và duy trì viêc̣ tạo ra những động lực, môi 

trường tinh thần lành mạnh cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học 

tập. Đối với học viên, GTVH trı́ tuê,̣ khoa hoc̣ đóng vai trò điṇh hướng nhâṇ thức, 

khơi dậy niềm say mê học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nghiên cứu khoa học, có kỹ 

năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ… ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 

làm cơ sở vững vàng cho quá trình công tác sau này. Nó cũng định hướng cho học 

viên biết trân trọng giá trị “hiếu học, tôn sư, trọng đạo, trọng học vấn và tài năng”. 

Trong nền kinh tế thị trường, “học vấn rộng”, “học vấn đắc dụng” không chỉ cần thiết 

cho nền kinh tế tri thức như hiện nay, mà còn là hành trang cho mỗi học viên trong 

quá trình công tác sau này, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào lao động 

sản xuất, giữ gìn an ninh, quốc phòng và bảo vệ chế độ XHCN. 

Giá trị văn hóa đạo đức nhìn từ góc độ cấu thành hệ thống các giá trị tinh 

thần của đời sống xã hội, có quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau với các GTVH trí 

tuệ, khoa học; GTVH thẩm mỹ; GTVH chính trị… Các giá trị này được hình thành 

trong mối tương quan với chủ thể đạo đức xác định, đó là một cá nhân hay cộng 
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đồng người trong một thời đại, một nền văn hoá và một bối cảnh lịch sử nào đó. Giá 

trị văn hóa đạo đức được xác định là tất cả những gì đem lại sự phát triển, sự tiến bộ 

cho xã hội và cho bản thân con người. Giá trị văn hóa đạo đức là những giá trị, 

chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức, những quy tắc ứng xử nhằm điều chỉnh và chuẩn 

hoá hành vi con người được con người đánh giá, lựa chọn. 

Sự định hướng của GTVH đạo đức có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành 

nhân cách cho học viên. Nó sẽ góp phần giúp người học viên nâng cao nhận thức, 

đánh giá, lựa chọn đúng các GTVH đạo đức phù hợp với lợi ích chung của cách 

mạng, quân đội. Giá trị văn hóa đạo đức còn góp phần giúp học viên trong quá trình 

thực hiện điṇh hướng GTVH, mà thực chất là quá trình tham gia vào giải quyết các 

quan hệ lợi ích trong tập thể học viên, nhà trường, quân đội và toàn xã hội.  

Giá trị văn hóa thẩm mỹ là những giá trị được con người sáng tạo ra trên cơ 

sở huy động tổng hợp những năng lực tinh thần, nhằm thỏa mãn, đáp ứng những 

nhu cầu thuần túy tinh thần và bằng hình thức hoạt động không phải chỉ tuân theo 

hệ thống quy luật khách quan của hiện thực mà còn tuân theo “những quy luật của 

cái đẹp”. Giá trị thẩm mỹ vì thế luôn hiện diện đồng thời với các hình thái giá trị 

khác như giá trị kinh tế, khoa học, đạo đức... Nó biểu hiện sự hoàn thiện của các 

hình thái giá trị đó và biểu hiện kết quả đạt tới mức hoàn thiện của các hoạt động 

sáng tạo của con người. Giá trị thẩm mỹ không tồn tại độc lập mà nó thu hút, hòa 

tan vào trong bản thân nó mọi giá trị vật chất, tinh thần xã hội, đồng thời hướng 

những giá trị này theo bản chất riêng của mình: nhân văn, nhân đạo hóa con người, 

làm cho con người ngày càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn, hài hòa, hoàn thiện hơn. 

Trong xu thế phát triển chung của xã hội hiện nay, nhất là sự phát triển của 

công nghệ thông tin, các chuẩn mực thẩm mỹ, tiêu chí thẩm mỹ cùng vận động, 

biến đổi hết sức đa dạng và phức tạp. Sự định hướng của GTVH thẩm mỹ gợi mở 

cho học viên các cách tiếp cận tới cái đẹp, hiểu rõ các giá trị thẩm mỹ, nhận diện 

được cái phản thẩm mỹ. Từ đó, góp phần hình thành, phát triển người học viên có 

nhân cách tốt, có năng lực sáng tạo cao và khát vọng vươn tới cái đẹp. 

* Phương thức định hướng giá trị văn hóa của học viên 

Quá trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan được thực hiện 

thông qua tham gia các hoạt động học tập và rèn luyện thực tế; thông qua tham gia 
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hoạt động CTĐ,CTCT; từ tiếp thu các phương tiêṇ thông tin đaị chúng; thông qua 

sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; giao lưu văn hoá quân - dân và các hoạt động khác.  

Định hướng thông qua học tập - rèn luyện thực tế: Đây là nhiệm vụ cơ bản 

của người học viên và chính trong quá trình học tập - rèn luyện, học viên có nhiều 

điều kiêṇ thuâṇ lơị, đồng thời là kênh chủ yếu để hoc̣ viên thưc̣ hiêṇ định hướng đối 

với hệ thống GTVH. Thông qua hoạt động này, học viên không chỉ được tiếp cận hê ̣

thống tri thức khoa hoc̣ theo từng ngành nghề đào taọ, tiếp nhận các chuẩn mực, 

GTVH dân tộc và GTVH quân sự, mà nó còn là phương thức để học viên bổ sung, 

bổ khuyết, định hình và tỏa sáng GTVH.  

Định hướng thông qua tham gia hoạt động CTĐ,CTCT: Mặc dù đây là hoạt 

động của các tổ chức, lực lượng tiến hành với đối tượng học viên, nhưng chính học 

viên, với tư cách là một chủ thể của quá trình nhận thức, học tập, rèn luyện, họ cũng 

là lực lượng tích cực thưc̣ hiêṇ hoạt động CTĐ,CTCT. Tham gia hoạt đôṇg 

CTĐ,CTCT như vâỵ là điều kiện thuận lợi để học viên định hướng GTVH. Hoc̣ 

viên có thể dễ dàng đươc̣ tiếp xúc (tı̀m thấy), lưạ choṇ và tiếp nhâṇ các GTVH khi 

mà các GTVH đó đã có sự lựa chọn, thẩm định, đánh giá từ các tổ chức, lưc̣ lươṇg 

nhằm hướng hoc̣ viên đến các giá tri ̣ cần lưạ choṇ....  

Định hướng từ tiếp thu các phương tiêṇ thông tin đaị chúng: Các phương 

tiêṇ thông tin đại chúng như sách, báo, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, 

internet, báo mạng điện tử… đang thu hút đông đảo sự tham gia của hoc̣ viên. 

Thông qua các phương tiêṇ thông tin đại chúng mà hệ thống thông tin, tri thức cũng 

như các GTVH đươc̣ chuyển tải và tác động đến hoc̣ viên góp phần rất quan trọng 

trong việc nâng cao nhận thức và điṇh hướng GTVH của học viên. “Các phương 

tiêṇ thông tin đại chúng ngày càng hiện đại, phong phú, tác động đến con người mọi 

nơi, mọi lúc thấm dần vào con người những quan điểm, cảm xúc, nhu cầu, khát 

vọng, những ý hướng hành động… thực chất là hình thành nên sự định hướng giá trị 

ở con người một cách rất tự nhiên” [121, tr.203]. 

Định hướng thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ: Văn hóa, văn nghệ 

chính là “binh chủng đặc biệt”, phương tiện kỳ diệu có sức cảm hóa tinh thần mạnh 

mẽ, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của quân nhân, giáo dục quân nhân 
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hướng tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Thông qua viêc̣ thưởng thức cũng 

như trưc̣ tiếp tham gia vào các hoaṭ đôṇg văn hóa, văn nghê ̣này học viên không chỉ 

được đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, tỏa sáng tài năng ca hát mà còn là nơi họ 

thể hiện những nhận thức, hiểu biết của mình về quê hương, đất nước; về những 

GTVH truyền thống; sự tôn trọng, cảm phục đối với những hy sinh xương máu của 

thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập của dân tộc... Bên cạnh đó còn góp phần nâng 

cao ý thức tự giác của học viên và khả năng định hướng GTVH của hoc̣ viên.  

Định hướng thông qua giao lưu văn hoá quân - dân: Khi tham gia các hoạt 

động này, người học viên sẽ nâng cao trách nhiêṃ trước nhân dân, càng có điều 

kiện tiếp nhâṇ các GTVH, được rèn luyện mình từ các chuẩn mực và trong các mối 

quan hệ với nhân dân. Cũng từ chính thực tiễn hoạt động giao lưu văn hóa với nhân 

dân, học viên sẽ tự kiểm chứng mức độ phù hợp và khả năng định hướng GTVH 

của mình đến đâu. Trên cơ sở đó, học viên sẽ tự điều chỉnh nhận thức, hành vi của 

mình sao cho phù hợp hơn và từng bước hoàn thiện nhân cách người học viên.  

1.3. Khái quát về học viên đào tạo sĩ quan  

1.3.1. Đặc điểm học viên đào tạo sĩ quan 

Đặc điểm học viên đào tạo sĩ quan quân đội: Học viên đào tạo sĩ quan quân 

đội là những quân nhân đang học tập, rèn luyện trong các trường quân đội. Ở họ 

tuổi đời trẻ (từ 18 - 25 tuổi), có sức khỏe tốt, năng động, rất sôi nổi, nhiệt tình, ham 

học hỏi cầu tiến bộ, nhạy cảm với cái mới, có nhiều tiềm năng to lớn về thể chất và 

tinh thần để tiếp nhận, giác ngộ các GTVH. Họ là lực lượng trung tâm trong các đối 

tượng đang đào tạo trong các trường quân đội và là những chủ thể của quá trình 

định hướng GTVH. Xuất phát từ mục tiêu yêu cầu, chuyên ngành đào tạo, yêu cầu 

xây dựng quân đội trong tình hình mới, đòi hỏi người học viên phải nỗ lực học tập, 

rèn luyện với cường độ cao, phải tiếp thu một khối lượng kiến thức toàn diện cả về 

chính trị và quân sự, khoa học kỹ thuật. Học viên đào tạo sĩ quan quân đội là lực 

lượng chính, đông đảo, đóng vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, 

của nhà trường và của quân đội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng chính sự hiện 

thực hóa định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong thực tiễn. 
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Về mặt thể chất, hoc̣ viên đã đạt đến mức phát triển hoàn thiện về thể chất, 

có sức khỏe để tham gia hoạt động học tập, rèn luyêṇ, họ có đủ khả năng chịu đựng 

gian khổ trong môi trường hoạt động quân sự và phục vụ lâu dài trong quân đội. 

Với đăc̣ điểm của tuổi đời trẻ nên hoc̣ viên thường hăng hái, năng động, nhạy bén 

với cái mới, có quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ.  

Về nhận thức, học viên đào taọ sı ̃quan có trình độ nhận thức tương đối cao 

và đồng đều, bởi phần lớn học viên là các thanh niên mới tốt nghiệp phổ thông 

trung học thi tuyển vào trường. Nhận thức của họ thường tốt hơn những học viên 

thuộc diện cử tuyển, đặc cách… Khi vào hoc̣ tâp̣, rèn luyêṇ trong các trường quân 

đôị tiếp tục được đào tạo cơ bản, có hệ thống, thường xuyên được tiếp xúc với các 

tri thức khoa học hiện đại, vì vậy trình độ học vấn của họ không ngừng được nâng 

lên. Bên cạnh đó, học viên sinh ra và lớn lên trong thời bı̀nh, thời kỳ cả nước đang 

thưc̣ hiêṇ công cuôc̣ đổi mới toàn diêṇ, xuất thân từ những gia đình thuộc tầng lớp 

lao động, gắn bó với cách mạng, thừa hưởng những giá trị cao quý của cha ông để 

lại. Từ đó, tạo điều kiện tốt cho việc nhận thức, giác ngộ, tiếp nhâṇ những GTVH, 

cũng như xác định được trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh chống những tư 

tưởng, hành vi phản giá trị.  

Măc̣ dù đã có sự phát triển khá hoàn thiện về mặt thể chất, nhưng nhân cách của 

học viên đào taọ sı ̃quan đang trong quá trı̀nh hoàn thiêṇ, chưa ổn định. Với đặc điểm 

tuổi đời còn trẻ nên bản lĩnh chính trị chưa thật vững vàng; vốn sống, kinh nghiệm, sự 

hiểu biết còn hạn chế, chưa đủ độ chín để choṇ loc̣ và lıñh hôị một cách sâu sắc, toàn 

diện các GTVH; chưa được trải nghiệm thực tiễn, chưa nếm trải môi trường chiến đấu 

trực diện với kẻ thù; một số sinh trưởng trong gia đình khá giả, được nuông chiều từ 

bé; tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường… cho nên trong khó khăn dễ nảy sinh 

tư tưởng chán nản, thoái thác nhiệm vụ, ngại gian khổ, thực dụng. Ở môṭ số hoc̣ viên, 

nhất là hoc̣ viên vừa mới bước vào môi trường quân sự, họ chưa có ngay được các 

phẩm chất cần thiết của người quân nhân cách mạng; còn nhiều bỡ ngỡ nên chưa thể 

thích ứng ngay được với hoạt động trong môi trường quân sự.  

Đặc điểm nhiệm vụ đào tạo học viên sĩ quan: Những nam thanh niên, hạ sĩ 

quan, chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục - Đào 
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tạo, được đào tạo thành sĩ quan ở cấp phân đội. Đây là những thanh niên đã tốt 

nghiệp trung học phổ thông, một số là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 

các đơn vị quân đội, đăng ký dự thi vào các hoc̣ viêṇ, trường sı ̃quan. Khác với sinh 

viên dân sự, khi đăng ký dự thi vào các trường các trường quân đội, những thanh 

niên này phải trải qua vòng sơ tuyển ở cơ quan quân sự địa phương. Đáp ứng yêu 

cầu về phẩm chất, nhân cách, trí tuệ, năng lực, không có tiền án, tiền sự, không mắc 

các tệ nạn xã hội, không tham gia vào bất kỳ tôn giáo nào… mới được đăng ký dự 

thi vào các trường quân đôị. Sau khi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh quân sự (từ 

năm 2015 xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo), thí sinh được triệu 

tập về các trung tâm huấn luyện của Bô ̣Quốc phòng tham gia khoá huấn luyện quân 

sự trong thời gian 6 tháng để trở thành người chiến sĩ trước khi trở thành học viên 

quân sự. Sau đó, học viên trở về tiếp tục hoc̣ tập, rèn luyện taị các hoc̣ viêṇ, nhà 

trường quân đôị mà họ đã đăng ký dự thi ban đầu và được phân ngành đào tạo theo 

nhu cầu, kế hoạch sử dụng cán bộ của quân đội.  

Thời gian học tập của học viên đào tạo sĩ quan tại các trường quân đội từ 4 

đến 6 năm, trong đó đào tạo bác sĩ quân y tuyến cơ sở và cử nhân các ngành hậu 

cần, kỹ thuật là 4 năm, kỹ sư 5 năm, dược sĩ quân y 6 năm. Trong quá trình học tập 

trong nhà trường quân đôị, học viên thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền 

lợi của hạ sĩ quan, chiến sĩ. Học viên được taọ moị điều kiêṇ thuâṇ lơị để phát huy 

những tiềm năng của mı̀nh để học tập, rèn luyện cũng như điṇh hướng GTVH. Hoc̣ 

viên đươc̣ đào taọ trong môi trường sư phạm quân đôị có tổ chức, kỷ luật chặt chẽ. 

Đươc̣ giáo duc̣ cả về chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật và kiến thức chuyên 

ngành và taọ moị điều kiện về vâṭ chất, tinh thần cho sư ̣ phát triển toàn diêṇ cá 

nhân. Chı́nh những GTVH của dân tôc̣ đó cùng với GTVH quân sự của Quân đôị, 

đơn vi ̣ đã trở thành điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào thúc đẩy mỗi học viên đào tạo 

sı ̃ quan quân đội nhận thức đúng đắn và xác định tốt trách nhiệm trong học tập, 

công tác, phấn đấu trở thành người sĩ quan tương lai. 

Muc̣ tiêu nhiệm vụ giáo duc̣, đào taọ học viên sı ̃quan quân đội đã đươc̣ chı̉ 

rõ trong Điều lê ̣công tác nhà trường QĐND Viêṭ Nam, đó là “Đào tạo cán bộ có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Côṇg sản Viêṭ Nam, 
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với Tổ quốc, với nhân dân; quyết tâm phấn đấu theo con đường XHCN, gắn bó với 

sự nghiệp chiến đấu và xây dựng của quân đội, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần 

chủ động sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có tư duy sáng 

tạo, trình độ kiến thức bậc đại học và kỹ năng quân sự, chuyên môn kỹ thuật, năng 

lực hoạt động theo yêu cầu của cương vị công tác, có khả năng phát triển. Có phong 

cách dân chủ tập thể, chính quy, đoàn kết. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, khiêm 

tốn giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gắn bó với quần chúng, có sức 

khoẻ phù hợp với cương vị công tác” [9, tr.8]. Sau khi kết thúc khoá học ra trường, 

tùy theo kết quả học tập, rèn luyện tại trường, học viên được phong quân hàm sĩ 

quan cấp thiếu uý hoặc trung uý và được Bô ̣Quốc phòng điều động đến nhận công 

tác ở các trung đội, đại đội, tiểu đoàn trong toàn quân. 

1.3.2. Một số đặc điểm nhà trường quân đội 

Nhà trường quân đội bao gồm các học viện, trường sĩ quan, trường đại học 

và các cơ sở giáo dục, đào tạo do Bộ Quốc phòng quản lý. Nhiệm vụ chính của nhà 

trường quân đội là giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường 

chính quy mẫu mực. Mục tiêu là đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ 

thuật cho Quân đội. Trong hệ thống các trường quân đội, chỉ các học viện và trường 

sĩ quan, trường đại học được đào tạo sĩ quan: Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật 

Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không 

quân, Học viện Khoa học quân sự, Đại học Chính trị, Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại 

học Trần Đại Nghĩa, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Đặc công… 

Các trường quân đội có những đặc thù riêng, vừa mang đặc điểm của một 

đơn vị quân đội, vừa là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các nhà 

trường quân đội vừa chịu sự lãnh đạo, quản lý của Bộ Quốc phòng, đồng thời chịu 

sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong tổ chức và hoạt động, 

các trường quân đội đều phải tuân theo điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội cũng như 

quy định, quy chế về giáo dục, đào tạo. Đặc điểm của môi trường sư phạm quân sự 

thể hiện rất rõ trong các nhà trường quân đội ở các mối quan hệ giáo viên - học 

viên, đồng nghiệp bên cạnh các mối quan hệ quân sự như đồng chí, đồng đội, lãnh 

đạo, chỉ huy, cấp trên - cấp dưới.  
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Các trường quân đội thường có tính ổn định cao, ít bị xáo trộn bởi các nhiệm 

vụ đột xuất, bên cạnh đó, qua thực tiễn quá trình lịch sử phát triển của các nhà 

trường, nền nếp, chế độ, quy định, quy chế… đã định hình, từ đó tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà trường trong xây dựng nền nếp, chính quy. Vì vậy, các trường 

quân đội được coi như hình mẫu về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật cho toàn 

quân học tập theo phương châm “nhà trường đi trước một bước”, “nhà trường 

gương mẫu trước đơn vị”. 

Vài nét về các trường được khảo sát  

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (tên quân sự là Trường Sĩ quan Lục quân 

1) là nhà trường đầu tiên trong hệ thống nhà trường quân đội, trực thuộc Bộ Quốc 

phòng Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân cấp phân đội. Trụ sở 

tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đại học Trần Quốc Tuấn (tiền 

thân là Trường Quân chính kháng Nhật, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn) được thành 

lập theo Nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ngày 15/4/1945. Từ 7/9//1945: 

Trường Quân chính Việt Nam; Từ 15/10/1945: Trường huấn luyện cán bộ Việt 

Nam; Từ 15/4/1946: Trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Từ 2/1948: Trường Lục quân 

trung học Trần Quốc Tuấn; Từ 12/1950: Trường Lục quân Việt Nam; Từ 1/1956: 

Trường Sĩ quan Lục quân; Từ năm 1976 đến nay: Trường Sĩ quan Lục quân 1. Năm 

2010, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Trần 

Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1. Các chuyên ngành đào 

tạo của nhà trường hiện nay như Bộ binh, Bộ binh cơ giới, Trinh sát Lục quân.  

Với hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, ĐHTQT đã đào tạo được 82 khóa 

học, trong đó 78 khóa đã tốt nghiệp ra trường với trên 10 vạn cán bộ, 4 nghìn cán bộ, 

giáo viên quân sự cho 14 nước anh em. Nhiều đồng chí đã trở thành trở thành tướng 

lĩnh, cán bộ cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; nhà khoa 

học, văn nghệ sĩ nổi tiếng, nhà giáo ưu tú, vận động viên cấp quốc gia và quốc tế. 

Trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng 

vũ trang; Huân chương Hồ Chí Minh và phần thưởng cao quý khác [115]. 

Trường Đại học Chính trị (tên quân sự là Trường Sĩ quan Chính trị) trực 

thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Có nhiệm vụ đào tạo cán bộ CTĐ, CTCT cấp đại 
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đội, bồi dưỡng giáo viên chính trị cho các nhà trường quân đội. Trụ sở tại phường 

Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính 

trị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 16/12/1981, đổi tên thành Trường Sĩ quan 

Chính trị - Quân sự. Ngày 08/8/1995, sáp nhập Trường Sĩ quan Chính trị Quân sự. 

Ngày 22/5/2008, Trường Sĩ quan Chính trị tách khỏi Học viện Chính trị quân sự và 

trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 2344/QĐ-TTg, Trường ĐHCT được thành lập trên cơ sở nâng cấp 

Trường Sĩ quan Chính trị. 

Các chuyên ngành đào tạo của tại trường hiện nay: Đào tạo chính trị viên đại 

đội; đào tạo giáo viên KHXH&NV cấp phân đội các chuyên ngành; đào tạo ngắn 

cán bộ chính trị cấp phân đội; hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp phân đội; đào 

tạo văn bằng 2 giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh; đào tạo cán bộ chính trị cho 

cho Bộ Công an; QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia; bồi dưỡng lý luận 

chính trị quân sự, nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho cán bộ, học viên tốt nghiệp đại học ở 

nước ngoài về nước; cán bộ các tập đoàn, tổng công ty trong quân đội. 

Nhà trường đã đào tạo hơn 2 vạn học viên sĩ quan; gần 2000 giáo viên, 67 

phóng viên báo chí quân đội, gần 700 cán bộ, giáo viên chính trị cho QĐND Lào và 

Quân đội Hoàng gia Campuchia, 266 cử nhân luật, 529 sĩ quan dự bị; 180 học viên 

thạc sĩ. Với những đóng góp của mình, Trường ĐHCT đã được Đảng, Nhà nước 

tặng thưởng Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo 

vệ Tổ quốc; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… [111].   

Học viện Hậu cần trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo 

cán bộ, nhân viên hậu cần QĐND Việt Nam. Trụ sở chính của HVHC tại phường 

Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và cơ sở 2 tại xã Kim Sơn, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đầu năm 1951, Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục 

Hậu cần) mở Lớp Huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên - Đây là tiền thân của 

HVHC ngày nay. Trải qua quá trình vừa xây dựng, vừa đào tạo cán bộ, từ Lớp huấn 

luyện cán bộ cung cấp đầu tiên đã phát triển thành Trường Sĩ quan Hậu cần (1958) 

và Học viện Hậu cần (1974). Tháng 8 năm 1980, một bộ phận của HVHC được tách 
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ra để thành lập Trường sĩ quan Hậu cần. Ngày 16/3/1996, Bộ Quốc phòng ra quyết 

định hợp nhất Trường sĩ quan Hậu cần và HVHC.  

Hiện nay, HVHC là nhà trường duy nhất đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính 

cho quân đội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự. 

HVHC đào tạo các trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học với các 

chuyên ngành như: Chỉ huy tham mưu hậu cần, quân nhu, vận tải, xăng dầu, doanh 

trại, tài chính. Ngoài ra, có đào tạo hệ cao đẳng, đại học và sau đại học dân sự với 

chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp và Kỹ thuật xây dựng.  

Học viện Hậu cần đã đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên hậu cần, tài 

chính cho QĐND Việt Nam và hàng nghìn cán bộ hậu cần, tài chính cho QĐND 

Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong số đó, nhiều người đã trở thành tướng 

lĩnh, cán bộ cấp cao của Đảng và quân đội, Anh hùng lực lượng vũ trang… Học 

viện Hậu cần đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng lực 

lượng vũ trang; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương 

Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương Lao động… 

Đặc điểm môi trường văn hoá và đời sống văn hoá của các trường quân đội 

Môi trường văn hóa trong các trường quân đôị vừa mang đặc điểm chung của 

MTVH xã hôị, vừa mang đăc̣ điểm MTVH quân sự với những yêu cầu đặc thù của 

quân đội cả về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ. Môi trường văn hóa trong 

các trường quân đôị luôn có sự đan xen giữa GTVH truyền thống và hiện đại; giữa 

dân tôc̣ và quân đôị. Các GTVH truyền thống và hiện đại; dân tôc̣ và quân đôị đã 

hoà quyện với nhau, thực sự làm cho MTVH ở các trường quân đôị thêm phong 

phú, đa dạng, vừa thấm nhuần quan điểm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc của Đảng.  

Môi trường văn hóa trong các trường quân đôị là môi trường chứa đưṇg các 

GTVH và diêñ ra các hoaṭ đôṇg văn hóa, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt, học tập, 

rèn luyện, công tác của học viên, đồng thời cũng là môi trường sư phạm có tổ chức, 

kỷ luật chặt che.̃ Nó đòi hỏi người hoc̣ viên phải có ý thức tự giác chấp hành những 

chuẩn mưc̣ văn hoá quân sự nói chung cũng như những chuẩn mưc̣ văn hóa trong 

nhà trường quân đôị nói riêng. Điều đó thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng; tác phong 
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điều lệnh, quan hê ̣cấp trên - cấp dưới, quan hệ thầy - trò, đồng chí, đồng đội, xưng 

hô, chào hỏi, mang mặc, thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần đều là nét đẹp 

văn hoá của người quân nhân trong QĐND Việt Nam nói chung và người học viên 

trong nhà trường quân đôị nói riêng. 

Trong MTVH các trường quân đôị luôn có sự đấu tranh giữa các yếu tố văn 

hoá và yếu tố phản văn hoá, văn hoá quân sự và văn hoá phi quân sự, giữa giá trị và 

phản giá trị, nhằm hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ của văn hoá quân sự, sự phát 

triển và ngự trị của các GTVH tốt đẹp. Người hoc̣ viên trong các trường quân đôị 

xuất thân từ nhiều thành phần, sinh ra trong giai đoạn đất nước đang đổi mới và 

phát triển nhưng nhìn chung vẫn còn chịu ảnh hưởng ı́t nhiều của lề thói sản xuất 

nhỏ và hệ tư tưởng phong kiến. Trong khi đó, yêu cầu của tình hình mới là xây 

dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đòi hỏi phải 

chống lại những mặt tiêu cực của tư tưởng phong kiến, tư tưởng sản xuất nhỏ như 

gia trưởng cục bộ, địa phương, tự do vô kỷ luật. Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, 

trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa và mở cửa hội 

nhập quốc tế, làm nảy sinh tư tưởng cơ hội, thực dụng, chạy theo lối sống vật chất 

tầm thường, lai căng văn hoá, du nhập lối sống phương Tây, tệ nạn tiêu cực xã hội, 

những yếu tố phản văn hoá, phản giá trị đang ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá 

truyền thống của dân tộc, quân đội, làm ô nhiễm MTVH xã hội nói chung, tác động 

đến MTVH trong các trường quân đôị nói riêng. Bên cạnh đó, trong điều kiện hiêṇ 

nay kẻ thù đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước 

ta, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hoá. Bằng ưu thế của công nghệ 

thông tin, chúng tuyên truyền lối sống phương Tây, văn hoá tư sản, khoét sâu những 

yếu kém, thổi phồng những tiêu cực trong nội bộ của ta, làm tha hóa chính trị, tư 

tưởng, văn hoá của nhân dân ta, trong đó có lực lượng vũ trang. Vì vậy, cuộc đấu 

tranh để hướng tới GTVH cao đẹp cho cán bộ, học viên, công nhân viên luôn diễn 

ra trong MTVH các trường quân đôị. 

Đời sống văn hóa là một trong những yếu tố, nội dung quan trọng cấu thành 

của MTVH. Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước, ĐSVH ở các ĐVCS 

trong quân đội, trong đó có nhà trường quân đôị, đa ̃có điều kiện thuận lợi hơn để 
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nâng cao về nhiều mặt. Chăm lo ĐSVH của bộ đội là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ 

huy đơn vị và đươc̣ bảo đảm theo chế độ, tiêu chuẩn ĐSVH đươc̣ cụ thể trong Quy 

định số 3425 trước đây và hiện nay là Thông tư 104 của Tổng cục Chính trị ban 

hành, trong đó nổi lên là việc bảo đảm các định mức về sách, báo, phim nhựa, xem 

văn công chuyên nghiệp và trang bị các câu lạc bộ, phòng Hồ Chí Minh. Trong các 

trường quân đôị, ở tất cả các cấp tiểu đoàn, đại đội quản lý hoc̣ viên và tương đương 

đều có Phòng Hồ Chí Minh với hệ thống sách, báo, tạp chí rất đa dạng, cập nhật, 

được tổ chức khoa học và ngày càng hoạt động có nền nếp, phát huy tác dụng to lớn 

trong giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức về các GTVH cho học viên, đồng 

thời ngăn chặn những thông tin lệch lạc, sai trái.  

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đươc̣ tổ chức trong các trường quân đôị 

có nội dung phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao tâm hồn, thể chất, khả năng 

định hướng và hoà nhập với những GTVH của hoc̣ viên. Nội dung hoạt động văn 

hoá, nghệ thuật bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đồng thời phản 

ánh trực tiếp đời sống hàng ngày của bộ đội. Bên cạnh những hoạt động tập thể 

mang tính rộng rãi, các hoạt động nhỏ mang tính tổ nhóm đươc̣ tổ chức như: nhóm 

thơ, nhóm nhạc hoạ, nhóm hát dân ca, nhóm tuyên truyền, tổ văn nghệ, tổ báo 

tường... Trong các buổi sinh hoạt, bên cạnh những nội dung theo quy định, các hoạt 

động văn hoá ở tiểu đoàn, đại đội hoc̣ viên đa ̃đươc̣ diêñ ra như: đêm thơ chiến sĩ, 

thi hát dân ca, đọc tấu, kể chuyện chiến đấu, kể chuyện quê hương… Các hoạt động 

giao lưu văn hoá, văn nghệ với địa phương; các đợt thi đua, các hoạt động văn hóa 

như thi tìm hiểu truyền thống, thi cán bộ đoàn, bí thư chi đoàn giỏi, học tập gương 

điển hình, nghe kể chuyện truyền thống, diễn đàn thanh niên, hái hoa dân chủ, duy trì 

các chế độ thông tin thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, ngày chính trị văn 

hoá tinh thần ở ĐVCS… Thông qua các hoạt động này, không chỉ góp phần nâng cao 

nhận thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của hoc̣ viên, mà còn tạo điều kiện nuôi 

dưỡng và điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên.  

Tiểu kết chương 1 

Nghiên cứu về giá trị, GTVH và định hướng GTVH không phải là vấn đề 

mới nhưng cũng có nhiều quan điểm, lập trường, phương diện tiếp cận khác nhau 
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khi nghiên cứu về nó. Ở nước ngoài và Việt Nam, số lượng các công trình nghiên 

cứu về vấn đề này trước đây và cả hiện nay là khá lớn. Nhìn chung, các công trình 

nghiên cứu đã đề cập, phân tích nhiều khía cạnh khác nhau của giá trị, GTVH, giáo 

dục và định hướng GTVH. Trong quân đội, đã có một số công trình nghiên cứu về 

vấn đề này, tuy nhiên, dưới góc độ văn hóa học, cho đến nay, chưa có một công 

trình nào đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề định hướng GTVH của đối 

tượng cụ thể là học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 

Những nghiên cứu về GTVH đều khẳng định đó là sản phẩm thể hiện sự 

sáng tạo, vươn lên mang đậm tính nhân văn, là sự phát triển của cái đúng, cái tốt, 

cái đẹp, cái có ích trong các quan hệ của con người và cộng đồng. Nó đóng vai trò 

quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu cuộc sống con người, đánh dấu sự “lớn lên” 

của con người về mặt nhân tính mà còn điều chỉnh nhận thức, hành vi và hướng con 

người tới sự phát triển bền vững.  

Cùng với việc tổng quan tình hình nghiên cứu làm cơ sở để xác định những 

vấn đề nghiên cứu, luận án bước đầu đa ̃khái quát và làm rõ những vấn đề lý luận về 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Luận án đã tập trung 

nghiên cứu, phân tích những quan niệm cơ bản có liên quan như giá trị, GTVH, 

định hướng GTVH; nội dung, phương thức điṇh hướng GTVH của học viên.  

Luận án đã khái quát một số đặc điểm về học viên và nhiệm vụ đào tạo học 

viên đào tạo sĩ quan quân đội. Bên cạnh đó, đã làm rõ một số đặc điểm về nhà 

trường quân đội; đặc điểm MTVH, ĐSVH... với tư cách là những yếu tố có ảnh 

hưởng, tác động đến quá trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỌC VIÊN  

ĐÀO TẠO SĨ QUAN TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY 

2.1. Nội dung định hướng giá trị văn hoá của học viên 

2.1.1. Định hướng giá trị văn hoá chính trị quân sự 

Đối với học viên đào tạo sĩ quan quân đội, GTVH chính trị quân sự được coi 

là giá tri ̣ cốt lõi, cơ bản nhất điṇh hướng cho các giá tri ̣ khác và có vai trò quyết 

định trong viêc̣ hı̀nh thành nhân cách người hoc̣ viên. Từ vai trò cốt lõi đó, cho nên 

việc tiếp nhận GTVH chính trị quân sự được học viên quan tâm, coi trọng, là giá tri ̣ 

ưu trôị đầu tiên đươc̣ học viên lưạ choṇ và đây cũng chính là định hướng của các 

chủ thể trong nhà trường quân sự. Theo kết quả khảo sát, có 66.02% số học viên 

cho rằng, GTVH có vai trò định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; 

65.70% học viên cho rằng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân là 

một GTVH trong nhân cách của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Kết quả trên cho 

thấy phần lớn học viên có hiểu biết nhất định về vai trò của GTVH chính trị quân 

sự, từ đó họ có sự quan tâm và tiếp nhận GTVH này. Có 62.78% số học viên được 

hỏi trả lời quan tâm đến GTVH chính trị quân sự [bảng 5, PL3, tr.170]. Điều này 

thể hiện nhận thức đúng đắn của học viên khi hướng đến việc tiếp nhận các GTVH 

đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, hoàn thiện phẩm chất nhân cách “Bộ 

đội Cụ Hồ” - nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan trong giai đoạn mới, trong 

đó có GTVH chính trị quân sự. Bởi chính GTVH này là cơ sở để học viên xây dựng 

bản lĩnh chính trị, phát triển nhân cách, giúp họ đưa ra quyết định một cách độc lập, 

đúng định hướng chính trị của Đảng.  

Qua trao đổi với một số học viên cho thấy, họ có sự quan tâm, tiếp nhận và 

có hiểu biết nhất định về GTVH chính trị quân sự. “Giá trị văn hóa chính trị gắn 

liền với lĩnh vực quân sự và có tác dụng điều chỉnh nhận thức, hành vi của quân 

nhân” (NHT, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ ba, ĐHCT). “Tôi quan tâm đến 

GTVH chính trị quân sự bởi qua đây có thể giúp tôi nâng cao nhận thức về văn hóa 

chính trị quân sự, về sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội cũng như nhiệm vụ của 
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Quân đội...” (HQH, 19 tuổi, binh nhất, học viên năm thứ nhất, ĐHTQT). “Giá trị 

văn hóa chính trị quân sự có thể giúp cho mình nâng cao bản lĩnh vững vàng và yên 

tâm công tác” (NQT, 20 tuổi, học viên năm thứ hai, HVHC). 

Thực tiễn định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội cho thấy, 

họ tham gia vào các mối quan hệ xã hội, quan hệ văn hóa quân sự, các hoạt động 

trong nhà trường quân đội cũng chính là quá trình học viên tìm kiếm, lựa chọn và 

chấp nhận GTVH. Trong quá trình đó, cùng với sự giáo dục, định hướng của nhà 

trường, đơn vị đã làm cho học viên dần hiểu rõ về môi trường quân đội, phương 

thức hoạt động của tổ chức quân sự với những yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, 

tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp chung... Đồng thời, xuất phát từ 

nhu cầu của học viên cần nhận thức cũng như khẳng định mình trong môi trường 

quân đội đã thôi thúc người học viên tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận các GTVH 

mới, nhất là GTVH chính trị quân sự.  

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, các thống kê từ kết quả khảo sát, thăm 

dò cũng cho thấy hạn chế nhất định của một bộ phận học viên trong nhận thức và 

tiếp nhận GTVH chính trị quân sự. Ở họ chưa có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò 

của GTVH chính trị quân sự, chưa thấy được tầm quan trọng của các GTVH chính 

trị quân sự trong hình thành nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan. Số liệu điều 

tra cho thấy, có 33.98% học viên chưa cho rằng GTVH có vai trò định hướng lý 

tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; 34.30% học viên chưa cho rằng trung thành tuyệt 

đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân là phẩm chất cần có trong nhân cách học viên 

đào tạo sĩ quan. Từ đó, dẫn đến còn 37.22% học viên được hỏi, chưa có sự quan tâm 

thích đáng và tiếp nhận GTVH chính trị quân sự [bảng 3;4, PL5, tr.178-179]. 

So sánh kết quả điều tra về tiếp nhận GTVH chính trị quân sự của học viên 

giữa các năm học cho thấy có sự khác biệt nhất định. Với học viên năm thứ hai, có 

đến 64.05% quan tâm, tiếp nhận GTVH chính trị quân sự Trong khi đó, ở học viên 

năm thứ tư, chỉ có 61.54% quan tâm, tiếp nhận GTVH chính trị quân sự [bảng 4, 

PL4, tr.176]. Như vậy, sự quan tâm, tiếp nhận GTVH chính trị quân sự của học viên 

năm thứ tư không bằng học viên năm thứ hai, trong khi đáng lẽ ra họ phải cao hơn, 

bởi học viên năm thứ tư sắp ra trường, có quá trình học tập, rèn luyện lâu dài hơn, 
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có thể có nhận thức sâu sắc hơn. Tuy nhiên, qua thực tế nghiên cứu, trực tiếp trao 

đổi với học viên cũng có thể lý giải phần nào mâu thuẫn trên. Đối với học viên năm 

thứ nhất, thứ hai, họ đang trong giai đoạn đầu của quá trình học tập, rèn luyện tại 

trường, mới chỉ học các môn cơ sở, đại cương. Đây cũng là giai đoạn học viên ngày 

càng nhận thức đúng đắn, rõ ràng hơn đối với các GTVH. Họ ra sức chiếm lĩnh 

những tri thức mới, mong muốn khẳng định mình trong môi trường quân sự và cũng 

là giai đoạn nhân cách người học viên đang định hình. Chính vì vậy, viêc̣ ho ̣quan 

tâm nhiều đến GTVH chính trị quân sự là điều đương nhiên. Trong khi đó, với học 

viên năm thứ tư, họ đã có những trải nghiệm trong môi trường quân sự, nhân cách 

của họ đã định hình khá rõ ràng và ít nhiều tạo lập được bản lĩnh chính trị nhất định. 

Đây cũng là giai đoạn cuối cùng của quá trình học tập, rèn luyện tại trường, chuẩn 

bị ra trường thực hiện nhiệm vụ mới của người sĩ quan, cho nên có thể họ ít quan 

tâm đến viêc̣ tiếp nhâṇ GTVH chính trị quân sự hơn so với các GTVH khác. Bên 

cạnh đó, học viên năm thứ tư bị chi phối khá nhiều bởi công việc mà mình sẽ đảm 

nhiệm khi ra trường là gì, ở đâu, như thế nào, vì vậy sự quan tâm, tiếp nhận GTVH 

nghề nghiệp quân sự nhiều hơn. 

Trên cơ sở sự tiếp nhận, đa số học viên đã có sự thâu hóa đối với GTVH 

chính trị quân sự. Họ đã biết bổ sung, bổ khuyết các GTVH cho phù hợp, “nội hóa” 

những GTVH đó vào bên trong và định hình trong nhân cách của bản thân. Tùy 

theo khả năng, sở thích của bản thân, đặc thù của từng ngành nghề đào tạo mà học 

viên thực hiện sự thâu hóa để bổ sung, bổ khuyết và định hình các GTVH chính trị 

quân sự trong nhân cách. Sự thâu hóa GTVH chính trị quân sự của học viên thể hiện 

ở sự phát triển nhận thức về GTVH chính trị quân sự, ở việc tiếp cận, xử lý thông 

tin, tri thức chính trị mà học viên tiếp nhận được để biến đổi, sắp xếp thành hệ 

thống quan điểm, thái độ của cá nhân phù hợp với quan điểm của Đảng và Quân 

đội… Trả lời câu hỏi về động cơ để thi vào trường quân sự, có 65.37% học viên cho 

rằng là để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có 67.96% học 

viên trả lời thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và 75.08% học viên 

thường xuyên phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiệm vụ đươc̣ giao… [bảng 5, PL3, 

tr.170]. Điều này phần nào phản ánh được sự thâu hóa của GTVH chính trị quân sự 
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trong nhân cách người học viên. Họ đã có sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách 

maṇg; ý thức được việc cần phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung 

thành tuyêṭ đối với Đảng, với chế độ, niềm tin vào thắng lơị của con đường XHCN; 

sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN.  

Tuy nhiên, ở một bộ phận học viên chưa có sự thâu hóa cần thiết và sự định 

hình vững chắc của GTVH chính trị quân sự trong nhân cách bản thân. Điều này thể 

hiện rõ trong nhận thức cũng như lựa chọn hành động chưa phù hợp với định hướng 

GTVH chính trị quân sự và ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành nhân cách người 

học viên. Theo số liệu điều tra, trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, vẫn 

còn 32.04% học viên chưa thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; 

24.92% học viên chưa thường xuyên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc̣ giao 

[bảng 5, PL5, tr.180].  

So sánh kết quả điều tra về định hướng GTVH chính trị quân sự giữa các 

khóa học viên cho thấy, khả năng thâu hóa GTVH chính trị quân sự của học viên 

năm thứ tư diễn ra rõ ràng và sâu sắc hơn học viên năm thứ hai. Khi được hỏi về 

nhận thức về GTVH trong nhân cách của học viên đào tạo sĩ quan quân đội, có 

71.79% học viên năm thứ tư cho rằng thể hiện ở sự trung thành tuyệt đối với Đảng, 

Tổ quốc, nhân dân, trong khi đó học viên năm thứ hai chỉ có 59.48%; có 69.93% 

học viên năm thứ tư và 62.18% học viên năm thứ hai lựa chọn GTVH có vai trò 

định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị. Hoăc̣ trả lời về những hoạt động 

thường xuyên của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, có 63.40% 

học viên năm thứ hai và 72.44% học viên năm thứ tư lựa chọn là rèn luyện, nâng 

cao bản lĩnh chính trị; có 78.85% học viên năm thứ tư và 71.24% học viên năm thứ 

hai thường xuyên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc̣ giao [bảng 3;5;6, PL4, 

tr.176-177]. Mặc dù có những mâu thuẫn nhất định giữa các khóa học viên về sự 

quan tâm, tiếp nhận GTVH chính trị quân sự, nhưng về cơ bản, học viên năm thứ tư 

đã chuyển biến rõ ràng hơn trong nhận thức, thâu hóa GTVH chính trị quân sự so 

với học viên năm thứ hai. Điều này còn thể hiện ở việc nhận thức sâu sắc vị trí, vai 

trò của các GTVH chính trị quân sự trong đời sống, sự trưởng thành của mỗi cá 
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nhân cũng như sự lựa chọn hành động để thực hiện ĐHGT và quá trình không 

ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện của học viên trong nhà trường quân sự. 

Khi các GTVH chính trị quân sự được định hình trong nhân cách người học 

viên, nó là cơ sở để cho người học viên tỏa sáng GTVH. Sự tỏa sáng GTVH chính 

trị quân sự góp phần giúp học viên xây dựng ý chí quyết tâm cao, động cơ học tập, 

rèn luyện đúng đắn, đồng thời khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện đạt kết 

quả cao nhất. Điều đó thể hiện rõ thông qua kết quả thi hết môn, tốt nghiệp các môn 

chính trị. Năm học 2011 - 2012, kết quả thi tốt nghiệp các môn chính trị của học 

viên đào tạo sĩ quan ở HVHC, tỉ lệ đạt xuất sắc là 26.99%; giỏi là 59.74%; khá là 

12.39% và trung bình khá là 0.88% [46, phần phụ lục]. Thực tiễn, sự tỏa sáng 

GTVH chính trị quân sự có tác động tích cực đối với học viên, làm cho học viên 

nhận thức đúng đắn các GTVH chính trị quân sự và hăng hái học tập, rèn luyện. Tác 

động từ quá trình tỏa sáng GTVH chính trị quân sự đã làm cho bản thân mỗi học 

viên và mọi người xung quanh nhìn nhận, đánh giá lại mình và mong muốn làm 

theo các giá trị mà họ được tiếp nhận. Sự tỏa sáng của GTVH chính trị quân sự 

được thể hiện thông qua ý thức tự giác rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững 

vàng, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng… Đồng thời dũng cảm bảo 

vệ đường lối, chủ trương của Đảng; chống quan điểm sai trái, phủ nhận vai trò lãnh 

đạo của Đảng đối với Quân đội, đòi phi chính trị hóa Quân đội… Nhiều học viên đã 

ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ được giao, kể cả phải hy sinh tính mạng của bản thân vì nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN. Đánh giá công tác tư tưởng trong quản lý bộ 

đội ở môṭ số nhà trường cũng đa ̃khẳng định, “cơ bản cán bộ, học viên có ý thức 

trách nhiệm tốt trong chấp hành các nền nếp chế độ, trong thực hiện nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện, có động cơ đúng đắn; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước” [72, tr.5]. Điều này 

cho thấy rõ sự định hướng của các GTVH chính trị quân sự và sự lan tỏa, ảnh 

hưởng khá rộng rãi của các GTVH đó trong đội ngũ học viên.  
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Trong khi đó, nghiên cứu của tác giả Lê Cao Thắng cho thấy phần nào thực 

trạng nhận thức chính trị, tư tưởng của sinh viên hiện nay. “Trong sinh viên có một 

bộ phận ít quan tâm đến sinh hoạt chính trị. Họ ít chú ý đến các nghị quyết, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ít quan tâm đến tình hình kinh tế - xã 

hội, thờ ơ với công cuộc đổi mới. Điều khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại đối 

với thế hệ trẻ hiện nay là một số sinh viên tỏ ra kém hiểu biết về những tri thức văn 

hoá, lịch sử dân tộc. Do nhận thức chính trị non kém, một bộ phận sinh viên chưa 

xác định được lý tưởng sống đúng đắn” [84, tr.113]. Qua đó, càng khẳng định sự 

đúng đắn trong định hướng GTVH chính trị quân sự của học viên đào tạo sĩ quan. 

Trong kết quả điều tra này, luận án có chú ý sự khác nhau trong định hướng 

GTVH chính trị quân sự giữa học viên đào tạo ở trường chuyên ngành chính trị với 

học viên các trường không chuyên về chính trị hay không.  

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò định hướng lý tưởng, nâng cao 

bản lĩnh chính trị 
66.99 63.11 67.96 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở sự trung 

thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân 
63.11 64.08 69.90 

Quan tâm đến GTVH chính trị quân sự 60.19 61.17 66.99 

Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ” 67.96 64.08 76.70 

Thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị 65.05 67.96 70.87 

Phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiệm vụ đươc̣ giao 73.79 78.64 72.82 

Bảng 2.1: So sánh định hướng GTVH chính trị quân sự  

Qua bảng tổng hợp trên, cho thấy định hướng GTVH chính trị quân sự của 

học viên học ngành chính trị có khác biệt nhất định so với học viên các chuyên 

ngành khác. Điều này thể hiện rõ trong nhận thức và hành đôṇg lưạ choṇ về GTVH 

chính trị quân sự của học viên học ngành chính trị thường tốt hơn. Đây cũng là điều 

dê ̃hiểu, bởi GTVH chı́nh tri ̣ quân sư ̣gần gũi hơn đối với họ và hoc̣ viên hoc̣ ngành 

chı́nh tri ̣ được trang bị khối lượng kiến thức về KHXH&NV như chính trị, văn hóa, 

thẩm mỹ... nhiều hơn so với hoc̣ viên hoc̣ các ngành khác. Mặc dù vậy, sự khác biệt 
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đó không nhiều và mức độ chênh lệch trong nhận thức cũng như định hướng GTVH 

chính trị quân sự không lớn.  

Thực tế, định hướng GTVH chính trị quân sự của các đối tượng học viên 

luôn có sự khác nhau nhất định. Mặc dù thống nhất với nhau ở mục tiêu, lý tưởng, 

sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng…, nhưng khi GTVH chính trị 

đó gắn với nghề nghiệp quân sư ̣mà học viên đang theo đuổi sẽ tạo ra sự khác nhau 

trong ĐHGT. Chính trị trong các nhiệm vụ hay ngành nghề quân sự là để lãnh đạo, 

thực hiện CTĐ,CTCT trên các lĩnh vực đó. Một trong những GTVH chính trị mà 

người học viên cần có và nó sẽ theo họ suốt cuộc đời binh nghiệp đó chính là bản 

lĩnh chính trị. Sự thấm nhuần của những GTVH chính trị quân sự sẽ làm cho học 

viên sống vững vàng, có bản lĩnh trước những khó khăn, gian khổ mà họ phải trải 

qua, kiên định mục tiêu, lý tưởng mà mình theo đuổi… Đơn cử như đối với người 

học viên, cán bộ hậu cần quân sự, bản lĩnh chính trị vững vàng thể hiện ở việc vượt 

qua những cám dỗ về vật chất khi họ được giao quản lý số lượng vật chất hậu cần 

lớn của quân đội để không tham ô, tham nhũng, sử dụng lãng phí… Hay đối với học 

viên đào tạo sĩ quan lục quân, cán bộ chỉ huy quân sự, bản lĩnh chính trị của họ thể 

hiện ở sự không dao động, lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ trong huấn luyện, 

chỉ huy chiến đấu và chiến đấu trực diện với kẻ thù... 

2.1.2. Định hướng giá trị văn hoá nghề nghiệp quân sự 

Những GTVH nghề nghiệp quân sự phản ánh tính đặc thù của lao động quân 

sự được hoc̣ viên chú trọng như tinh thần chiến đấu, ý chí chiến đấu, tính độc lập 

sáng tạo, tri thức nghề nghiệp quân sự… Đây là những cơ sở không chỉ tạo nên bộ 

mặt tinh thần đặc trưng nghề nghiệp quân sư ̣để người học viên phấn đấu học tập, tự 

rèn luyện, mà còn là mục tiêu phấn đấu để chiếm lĩnh. Chính vì vậy, GTVH nghề 

nghiệp quân sự đã thu hút được sự quan tâm và tiếp nhận của học viên đào tạo sĩ 

quan. Theo kết quả khảo sát, có 59.87% học viên cho rằng GTVH có vai trò củng 

cố lòng yêu nghề; 55.34% học viên cho rằng GTVH trong nhân cách người học viên 

thể hiện ở yêu lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự. Tỷ lệ lựa chọn trên không 

phải cao, nhưng cho thấy số đông học viên đã có nhận thức đúng đắn về nghề 

nghiệp quân sự và GTVH nghề nghiệp quân sự cũng như vai trò của nó trong đời 
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sống. Từ đó họ đã có sự quan tâm, lựa chọn, tiếp nhận và sử dụng GTVH nghề 

nghiệp quân sự làm định hướng cho mình. Có 62.14% học viên quan tâm đến 

GTVH nghề nghiệp quân sự [bảng 6, PL3, tr.170]. Qua trao đổi với học viên cho 

thấy, trước khi thi vào trường quân đội, ít nhiều học viên cũng đã nhận thức được sự 

gian khổ, vất vả, thậm chí hy sinh xương máu, nhưng họ vẫn quyết tâm lựa chọn 

con đường binh nghiệp. “Trước khi vào học trong trường, tôi cũng đã được bố, mẹ 

cho biết những khó khăn, gian khổ trong học tập rèn luyện tại trường và bản thân tôi 

cũng ý thức được điều đó, đồng thời xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của người học viên” (VĐA, 19 tuổi, binh nhất, học viên năm thứ nhất, ĐHTQT). 

“Em lựa chọn con đường binh nghiệp trước hết là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó 

khăn, thứ hai là do yêu thích bộ đội. Mặc dù, qua tìm hiểu biết được nghề nghiệp bộ 

đội rất khó khăn, gian khổ nhưng em vẫn quyết tâm thi vào trường quân đội và phấn 

đấu trở thành người sĩ quan” (BTĐ, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ tư, HVHC). 

Chính từ những hiểu biết và xác định động cơ lựa chọn nghề nghiệp quân sự như 

vậy, nên khi vào học tập trong các trường quân đội, GTVH nghề nghiệp quân sự là 

một trong những giá trị mà học viên rất quan tâm, lựa chọn, tiếp nhận và sử dụng 

làm định hướng cho mình. 

Tuy nhiên, trong tiếp nhận GTVH nghề nghiệp quân sự của học viên còn bộc 

lộ một số hạn chế nhất định. Nhận thức về nghề nghiệp quân sự và GTVH nghề 

nghiệp quân sự của một số học viên chưa cao, chưa đánh giá đúng đắn vai trò của 

GTVH trong cuộc sống cũng như hình thành nhân cách học viên. Còn 40.13% học 

viên không cho rằng GTVH có vai trò củng cố lòng yêu nghề; 44.34% học viên 

chưa cho rằng, yêu lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự là một trong những 

GTVH trong nhân cách của học viên. Tỷ lệ học viên chưa quan tâm, tiếp nhận 

GTVH nghề nghiệp quân sự còn khá cao với 37.86% [bảng 3;4;6, PL5, tr.178-180].  

Sau khi tiếp nhận GTVH nghề nghiệp quân sự, học viên tiếp tục thâu hóa 

nhằm “nội hóa” GTVH này vào trong nhân cách bản thân. Nó gắn chặt với quá 

trình học tập, rèn luyện của người học viên trong nhà trường quân sự. Người học 

viên phải đánh giá, bổ sung cho GTVH nghề nghiệp quân sự mà mình tiếp nhận và 

định hình trong nhân cách bản thân. Quá trình thâu hóa này luôn gắn chặt với khả 
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năng, nhu cầu, lợi ích của học viên, cũng như ý nghĩa của các GTVH nghề nghiệp 

đó đối với họ. Kết quả điều tra đã phản ánh, mức độ khả năng thâu hóa GTVH nghề 

nghiệp quân sự của học viên. Theo kết quả khảo sát, khi được hỏi về động cơ hay 

mong muốn khi thi vào trường quân đội, có 65.37% học viên cho rằng để góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 69.58% thấy vinh dự, tự hào được trở 

thành “Bộ đội cụ Hồ”… [bảng 5, PL3, tr.170]. Lựa chọn trên của học viên thể hiện 

nhận thức đúng đắn và sự coi trọng GTVH nghề nghiệp quân sự cũng như ý nghĩa 

tinh thần thiêng liêng của nghề nghiệp quân sự.  

Kết quả thâu hóa GTVH nghề nghiệp quân sự của học viên còn thể hiện 

thông qua những hoạt động thường xuyên trong quá trình học tập, rèn luyện tại 

trường. Có 61.49% học viên thường xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn 

đấu học tập, rèn luyện; 64.08% học viên tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề 

nghiệp quân sự [bảng 6, PL3, tr.171]. Điều này cho thấy định hướng GTVH nghề 

nghiệp quân sự của học viên khá rõ ràng được thể hiện rõ trong thực tiễn hoạt động 

của họ. Xây dựng kế hoạch học tập và tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo để chuẩn 

bị cho thực hiện hoạt động nghề nghiệp quân sự sau này.  

Tuy nhiên, ở một bộ phận học viên chưa biết thâu hóa hoặc chưa cho thấy 

khả năng thâu hóa đối với GTVH nghề nghiệp quân sự. Điều này thể hiện ở tỷ lệ 

không nhỏ học viên chưa tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho hoạt động 

nghề nghiệp quân sự của mình sau này. Còn 35.92% học viên chưa tích cực rèn 

luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự [bảng 5, PL5, tr.179]. Trong lựa chọn 

nghề nghiệp quân sự, các giá trị về kinh tế, vật chất cũng được học viên lựa chọn 

với tỷ lệ khá cao như không phải lo kiếm việc làm sau khi ra trường là 66.67%; 

không mất chi phí của gia đình trong quá trình đào tạo là 58.25%; sẽ đảm bảo được 

cuộc sống gia đình là 56.63%; nghề nghiệp quân sự là hướng phấn đấu có triển 

vọng là 55.02%. [bảng 6, PL3, tr.170]. Điều này cho thấy, trong định hướng, lựa 

chọn giá trị nghề nghiệp, học viên có sự tính toán giữa những giá trị tinh thần với 

những giá trị kinh tế, vật chất như thu nhập, khả năng bảo đảm cuộc sống gia đình, 

khả năng thăng tiến của nghề nghiệp đó… Qua trao đổi trưc̣ tiếp với hoc̣ viên, phần 

nào phản ánh vấn đề này. “Qua tìm hiểu tôi được biết là thi vào trường quân đội, 
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không phải đóng học phí, lo chỗ ăn, ở như sinh viên dân sự mà lại có các chế độ đãi 

ngộ và sau này ra trường không phải lo xin việc” (NNL, 22 tuổi, trung sĩ, học viên 

năm thứ tư, HVHC). Số khác lại cho rằng, việc lựa chọn nghề nghiệp quân sự, 

“trước hết là do yêu thích bộ đội, thứ hai vào bộ đội sau này có nghề nghiệp ổn định 

và có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình” (TCG, 21 tuổi, hạ sĩ, học viên năm thứ 

ba, ĐHCT). Điều này cũng phản ánh thực tế tiếp nhận, thâu hóa GTVH nghề nghiệp 

quân sự của học viên. Đó là bên cạnh sự định hướng của những yếu tố chính trị - 

nghề nghiệp, tức là sự lựa chọn nghề nghiệp và GTVH nghề nghiệp quân sự vì mục 

tiêu, lý tưởng hay vì những giá trị tinh thần thiêng liêng, còn có sự chi phối của sở 

thích cá nhân, lợi ích vật chất như không phải lo tìm việc làm sau khi ra trường; 

không mất chi phí trong quá trình đào tạo hay là hướng phấn đấu có triển vọng...  

Bên cạnh đó, một số học viên còn chưa thực sự yêu quý nghề nghiệp quân sự 

mà mình đã chọn. Trả lời câu hỏi nếu được lựa chọn ngành học, đồng chí sẽ chọn 

ngành nào? Với 3 đối tượng khảo sát như đã trình bày cho kết quả, có 23.30% học 

viên ĐHTQT và 21.36% học viên ĐHCT cho rằng, nếu được chọn ngành học sẽ 

chọn ngành hậu cần. Trong khi đó, đối với học viên HVHC, chỉ có 7.77% chọn 

ngành chính trị và 5.83% chọn ngành quân sự [bảng 1, PL6, tr.182].  

Thực tế tìm hiểu định hướng GTVH nghề nghiệp của học viên cho thấy, ở 

một bộ phận học viên vẫn còn có sự dao động trong định hướng GTVH nghề nghiệp 

quân sự. Qua quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm thực tế công việc ở các đơn 

vị, cũng như qua các mối quan hệ với các khóa học viên đã ra trường và đang công 

tác tại các đơn vị trong toàn quân…, học viên sẽ nhận thấy những vất vả, khó khăn, 

thậm chí hy sinh của nghề nghiệp quân sự. Vì vậy, ở một bộ phận học viên đã xuất 

hiện có tâm lý ngại khó, ngại khổ, ngại rèn. Thậm chí một số học viên còn thừa 

nhận rằng, nếu biết trước vào quân đội gian khổ, vất vả, sẽ chọn thi trường khác. Có 

tình trạng một số học viên học đến năm thứ tư vẫn có nguyện vọng xin thôi học vì 

nhận thấy rằng, trở thành sı ̃ quan quân đội không thể kiếm được nhiều tiền như 

trong suy nghĩ, mong muốn của mình trước khi thi vào trường. “Một số học viên có 

biểu hiện thực dụng trong việc chọn ngành, chọn vị trí công tác, xác định động cơ 

học tập, rèn luyện không đúng đắn, ỷ lại; chưa an tâm học tập và công tác lâu dài 
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trong quân đội, viết đơn xin thôi học” [71, tr.5]. Thực tế, do đặc điểm của nhiệm vụ 

quân sự, đa số các đơn vị quân đội đều đóng quân trên những địa bàn khó khăn, 

gian khổ ở vùng núi, biên giới, hải đảo. Điều kiện công tác, đi lại, sinh hoạt… có 

nhiều khó khăn, thiếu thốn, thậm chí có những đơn vị, lực lượng phải công tác, 

chiến đấu trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, đấu tranh giữa sự sống và cái 

chết. Những điều kiện như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến định hướng GTVH nghề 

nghiệp quân sự của học viên đào taọ sı ̃quan, nhất là đối với học viên đào tạo trong 

các ngành như công binh, tăng thiết giáp, phòng hóa... Họ rất quan tâm sau khi ra 

trường sẽ được phân công về đâu, đảm nhiệm công việc gì. Là quân nhân, học viên 

nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, quan tâm đến hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao… Nhiều người mong muốn được công tác ở những nơi có điều 

kiện làm việc tốt, gần nhà, gần thành phố, bảo đảm cuộc sống… Chính việc coi 

trong lợi ích kinh tế, vật chất hay coi việc vào quân đội để thăng quan tiến chức, để 

kiếm tiền đã làm cho một số học viên trong quá trình học tập đã có những nhận 

thức, hành vi sai trái dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.   

Dẫu vậy, với số đông học viên, sự định hình vững chắc của GTVH nghề 

nghiệp quân sự giúp cho họ có nhận thức đúng đắn hơn đối với các GTVH nghề 

nghiệp quân sự và nghề nghiệp quân sự mà họ đang theo đuổi. Đồng thời, làm cho 

học viên thêm yêu quý, gắn bó hơn với nghề nghiệp quân sự và hăng hái học tập, 

rèn luyện để chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp của mình sau này. Kết quả tích 

cực của các hoạt động này chính là sự tỏa sáng GTVH trong nhân cách đã định hình 

của người học viên. Sự tỏa sáng GTVH nghề nghiệp quân sự của người học viên thể 

hiện ở sự yêu mến và yên tâm đối với nghề nghiệp quân sự mà mình đã lựa chọn. 

Khi được hỏi nếu được lựa chọn, đồng chí sẽ chọn ngành học nào? Có 65.05% học 

viên ĐHCT lựa chọn ngành chính trị; 62.14% học viên ĐHTQT lựa chọn ngành lục 

quân và có đến 70.87% học viên HVHC lựa chọn ngành hậu cần [bảng 1, PL6, 

tr.182]. Trong khi đó, các ngành học không phải chuyên ngành mình đang được đào 

tạo đều không được học viên chú ý và lựa chọn cao. 

Sự tỏa sáng GTVH nghề nghiệp quân sự của người học viên thể hiện ở kết 

quả học tập, rèn luyện của họ. Về cơ bản, kết quả học tập, rèn luyện của học viên 
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đào tạo sĩ quan quân đội khá khả quan. Đánh giá kết quả phân loại rèn luyện của 

học viên HVHC [bảng 2.2] cho thấy tỷ lệ khá, tốt trong rèn luyện hàng năm đều đạt 

cao và năm sau cao hơn năm trước, trong khi kết quả trung bı̀nh, yếu giảm dần. 

 Năm học Tốt % Khá % 
TB Khá  

% 

T. Bıǹh 

% 
Yếu % 

Tı̉ lê ̣khá, 

tốt (%) 

2011 - 2012 67.36 26.91 3.82 1.83 0.08 91.78 

2012 - 2013 66.91 27.43 4.73 0.86 0.07 94.34 

2013 - 2014 73.44 22.85 3.54 0.17  96.28 

2014 - 2015 84.90 13.15 1.53 0.42  98.05 

Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả phân loại rèn luyện của học viên HVHC 

Chính những kết quả tích cực trên phần nào phản ánh sự tỏa sáng GTVH 

nghề nghiêp̣ quân sư ̣ nói riêng và định hướng GTVH nghề nghiệp quân sự nói 

chung của học viên đào tạo sĩ quan. 

56.21%

52.94%

62.09%

63.40%

61.44%

58.17%

63.40%

62.75%

63.46%

58.33%

62.18%

53.21%

71.79%

55.13%

59.62%

65.38%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

GTVH có vai trò củng cố lòng yêu nghề

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở yêu 
lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự

Quan tâm đến GTVH nghề nghiệp quân sự

Không mất chi phí của gia đình trong quá trình 
đào tạo

Không phải lo kiếm việc làm sau khi ra trường

Sẽ bảo đảm được cuộc sống của gia đình

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để 
phấn đấu học tập, rèn luyện

Tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề 
nghiệp quân sự

Học viên năm thứ 4 Học viên năm thứ 2

Biểu 2.1: So sánh định hướng GTVH nghề nghiệp giữa học viên  

năm thứ 2 với năm thứ 4 
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So sánh giữa học viên năm thứ hai với học viên năm thứ tư [biểu 2.1] cho 

thấy, động cơ khi lựa chọn nghề nghiệp quân sự của học viên năm thứ tư thiên 

 nhiều về các giá trị vật chất, kinh tế hơn học viên năm thứ hai. Bên cạnh đó, tỉ lệ 

lựa chọn hành động để thực hiện định hướng GTVH nghề nghiệp của học viên năm 

thứ tư cũng cao hơn học viên năm thứ hai. Phải chăng do học viên năm thứ hai mới 

ở môi trường xã hội vào quân đội, thời gian học tập, rèn luyện trong quân đội còn ít 

nên chưa thực sự nhận thức được những giá trị nghề nghiệp quân sự? Qua trao đổi 

với học viên cũng như cán bộ quản lý học viên một số trường quân đội thấy rằng, 

do mới vào trường, thời gian học tập chưa nhiều, nội dung học tập trong giai đoạn 

đầu chủ yếu là những môn học đại cương, vì vậy nhận thức về giá trị nghề nghiệp 

và GTVH nghề nghiệp quân sự của học viên năm thứ hai có thể không bằng học 

viên năm thứ tư. Bên cạnh đó, sự lựa chọn nghề nghiệp của học viên năm thứ hai 

còn thiên về cảm tính và tác động của gia đình, bạn bè. Trong khi đó, học viên năm 

thứ tư có thời gian học tập, rèn luyện và trải nghiệm trong môi trường quân đội 

nhiều hơn cho nên, lựa chọn nghề nghiệp và hành động để thực hiện định hướng 

GTVH nghề nghiệp có sự suy nghĩ, cân nhắc rõ ràng hơn. 

2.1.3. Định hướng giá trị văn hoá pháp luật, kỷ luật quân sự 

Sự định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự có vai trò quan trọng trong 

xây dựng nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan và là nhân tố tạo nên tính thống 

nhất, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trên cơ sở giáo dục, trao truyền của các chủ 

thể trong nhà trường quân đội, học viên đã nhận thức đúng đắn, quan tâm và tiếp 

nhận GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự. Qua tổng hợp số liệu điều tra cho thấy, 

52.75% học viên quan tâm đến GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự; 61.81% đánh giá 

đúng vai trò của GTVH trong rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; 55.66% cho rằng 

GTVH trong nhân cách của học viên thể hiện ở tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ 

luật tự giác, nghiêm minh [bảng 7, PL3, tr.171]. Với kết quả trả lời trên cho thấy, số 

đông học viên đã có nhận thức đúng đắn về GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự. Đây 

chính là tiêu chí để hoc̣ viên kiểm tra thái độ, hành vi của mình trong học tập, rèn 

luyện và cơ sở giúp cho họ tự ý thức về hành vi của mình, đồng thời tự điều chỉnh 

hành vi theo những chuẩn mực pháp luật, kỷ luật quân sự. Sự định hướng của GTVH 



63 
 

pháp luật, kỷ luật quân sự có vai trò đặc biệt quan trọng. Sự định hướng GTVH pháp 

luật, kỷ luật quân sự góp phần nâng cao nhận thức của hoc̣ viên về kỷ luật quân đội, 

pháp luật Nhà nước, trên cơ sở đó hình thành thái độ tôn trọng pháp luật, kỷ luật; thói 

quen, hành vi chấp hành kỷ luật và lối sống theo pháp luật, kỷ luật quân sự. Mặt khác, 

sự định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự còn là nhân tố tạo nên tính thống 

nhất và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đơn vị và là đòi hỏi tất yếu trong sự nghiệp 

xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.  

Thực tiễn điều tra, gặp gỡ, tiếp xúc với học viên ở một số nhà trường quân đội 

cho thấy, ban đầu sự lựa chọn, tiếp nhận GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự là sự định 

hướng bắt buộc của các chủ thể và mang nặng cảm tính, chưa có nhiều sự yêu mến, 

thích thú. Qua quá trình học tập, rèn luyện tại trường, học viên dần thấy được vai trò 

của kỷ luật cũng như sự định hướng của các GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự, từ đó 

họ mới quan tâm, tiếp nhận GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự. Đây là không chỉ là 

yêu cầu, đòi hỏi của Quân đội, của các chủ thể giáo dục đối với học viên, mà còn là 

đòi hỏi của chính bản thân học viên trong quá trình phát triển nhân cách của họ. 

“Thời gian đầu mới vào học tập trong nhà trường, theo kỷ luật quân đội, bản thân tôi 

cảm thấy khó khăn, chán nản, gò bó, nhưng càng về sau quen với môi trường mới, 

quen với những chế độ, quy định thì lại cảm thấy bình thường” (LĐN, 19 tuổi, binh 

nhất, học viên năm thứ nhất, ĐHTQT). Trao đổi với cán bộ quản lý, được biết “việc 

quản lý học viên ban đầu khá khó khăn bởi các đồng chí học viên mới vào học tập 

trong nhà trường, nhiều đồng chí chưa quen với môi trường mới, chưa theo kịp yêu 

cầu về kỷ luật của quân đội, vì vậy, nhiều đồng chí có tư tưởng chán nản, khó chịu, 

mất tự do. Nhưng qua quá trình học tập, rèn luyện được sự chỉ bảo của cán bộ, dần 

dần học viên mới quen và thực hiện một cách tự giác những yêu cầu kỷ luật quân sự” 

(PTT, 23 tuổi, trung úy, trung đội trưởng, ĐHTQT). 

Bên cạnh đó, một bộ phận học viên chưa nhận thức đúng đắn và mức độ 

quan tâm, tiếp nhận GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự còn hạn chế. Theo kết quả 

điều tra, khảo sát, vẫn còn 47.25% học viên chưa quan tâm đến GTVH pháp luật, kỷ 

luật quân sự; 38.19% chưa đánh giá đúng vai trò của GTVH trong rèn luyện ý thức 

tổ chức kỷ luật; 44.34% chưa cho rằng tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự 
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giác, nghiêm minh là một GTVH trong nhân cách của học viên [bảng 3;4;6, PL5, 

tr.178-180].  

Để xây dựng, hình thành và phát triển những phẩm chất kỷ luật, học viên 

không chỉ dừng lại ở tiếp nhận giá trị mà quan trọng là biết thâu hóa GTVH đó 

trong quá trình hoạt động của mình. Với tư cách là chủ thể của quá trình tự giáo 

dục, tự đào tạo, người học viên bằng chính khả năng, trí tuệ của mình đa ̃hiện thực 

hoá GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự trong hoạt động thực tiễn học tập, rèn luyện 

của mình đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường. Khi các GTVH pháp 

luật, kỷ luật quân sự được bổ sung, bổ khuyết và định hình trong nhân cách người 

học viên, nó đánh dấu sự hình thành, phát triển phẩm chất kỷ luật của họ. Việc chấp 

hành pháp luật, kỷ luật quân sự trở thành thói quen, thành nhu cầu mang tính tự giác 

của học viên trong các hoạt động quân sự. Số liệu điều tra cho thấy, có 71.52% học 

viên thường xuyên rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội 

và pháp luật của nhà nước trong quá trình học tập, rèn luyện. Số liệu điều tra cũng 

chỉ ra rằng, có 70.87% học viên có quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh [bảng 

7, PL3, tr.171]. Đây cũng là quá trình, học viên đã từng bước tuân thủ các quy định 

của sinh hoạt quân sự, thực hiện các hoạt động theo chương trình huấn luyện, rèn 

luyện và cách xưng hô, ứng xử văn hóa rất mới mẻ so với khi còn ở gia đình và 

ngoài xã hội. Đồng thời cũng là quá trình mà học viên vượt qua những khó khăn, 

vất vả để thay đổi những thói quen không phù hợp với môi trường và hoạt động 

quân sự của mỗi người, hình thành cách ứng xử tuân theo điều lệnh, kỷ luật, phương 

thức hoạt động của tổ chức quân sự với những yêu cầu cao về kỷ luật, tinh thần sẵn 

sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp chung...  

Không chỉ nhận thức đúng, chấp hành tự giác pháp luật và kỷ luật, định 

hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự còn tạo cho học viên dũng khí đấu tranh 

khắc phục những nhận thức, hành vi sai trái và toan tính chấp hành không nghiêm 

pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội. Có 58.25% học viên phê phán 

những hành vi lố bịch, thô kệch; 54,05% học viên cũng tỏ thái độ đấu tranh với 

những biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật; 66.02% bất bình (phản đối) các hiện 

tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xảy ra [bảng 4;7, PL3, tr.170-171]. Số liệu trên cho 
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thấy, rõ ràng số đông học viên đã chuyển biến trong nhận thức và chấp hành pháp 

luật, kỷ luật quân đội. Nó cho thấy kết quả tích cực trong tiếp nhận và thâu hóa 

GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự của học viên.  

Tuy nhiên, bên cạnh số đông học viên có sự thâu hóa GTVH pháp luật, kỷ 

luật quân sự đúng đắn, vẫn còn một bộ phận học viên chưa có sự định hình vững 

chắc của GTVH pháp luật, kỷ luật. Vẫn còn 28.48% học viên chưa thường xuyên 

rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật của nhà 

nước trong quá trình học tập, rèn luyện; 30.42% chưa chấp hành nghiêm các quy 

định, mệnh lệnh… [bảng 5;7, PL5, tr.180-181]. 

Mặc dù vậy, với số đông học viên chính sự thâu hóa đúng đắn của GTVH 

pháp luật, kỷ luật quân sự đã hình thành ở họ nhu cầu sống có kỷ luật, biết tự phê 

phán, đánh giá hành vi của mình trong chấp hành kỷ luật và đấu tranh với các hành 

vi vi phạm luật pháp nhà nước, kỷ luật quân đội… Đó cũng chính là sự tỏa sáng 

GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự trong nhân cách người học viên. Theo số liệu 

thống kê của các trường quân đội cho thấy, trong quá trình học tập, rèn luyện, nhận 

thức pháp luật, kỷ luật của học viên ngày càng được nâng lên, họ đã có ý thức tự 

giác, tự nguyện trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Các mối quan hệ giữa cấp trên 

với cấp dưới, giữa cán bộ, giáo viên với học viên, giữa học viên với học viên... đều 

được thực hiện theo đúng điều lệnh. Các hiện tượng vi phạm kỷ luật, quy chế thi, vi 

phạm kỷ luật dân vận... đã giảm đáng kể, “chất lượng xây dựng chính quy, rèn 

luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là trong thực hiện các chế độ trong 

ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân (vi phạm kỷ luật giảm 0,56%)” [110, tr.3]. 

Tỷ lệ vi phạm của học viên không cao và thường xảy ra nhiều hơn ở những học viên 

năm thứ nhất, thứ hai -  là những học viên mới, đang bắt đầu làm quen với môi 

trường và kỷ luật quân đội nên có hạn chế nhất định so với học viên năm thứ ba, thứ 

tư. Theo Báo cáo kết quả giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa năm 

2014 của HVHC cho thấy, trong năm 2014 tỉ lệ học viên đạt điểm khá, giỏi là 

45.79%; trung bình khá là 33.68% và trung bình là 17.86% [46]…  So sánh với sinh 

viên dân sự, nhận thức và hành động chấp hành pháp luật của học viên đào tạo sĩ 

quan quân đội cho kết quả tích cực hơn. “Còn gần 50% sinh viên chưa hiểu biết hay 
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còn hiểu biết rất ít, biết chưa đầy đủ về pháp luật; ý thức chấp hành tốt: 19%; có ý 

thức chấp hành nhưng không thường xuyên: 49%; chưa chấp hành tốt: 23%; thường 

xuyên vi phạm: 9%” [84, tr.121]. Kết quả trên phần nào thể hiện sự tỏa sáng giá trị 

trong định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự của học viên. 

Bên caṇh đó, việc chấp hành pháp luật và kỷ luật quân sự của môṭ số học 

viên chưa thực sự đạt hiệu quả mong muốn. Một số học viên chưa xây dựng được ý 

thức tự giác chấp hành kỷ luật, mức độ rèn luyện kỷ luật và thái độ, trách nhiệm đối 

với đơn vị chưa cao... Vẫn còn xảy ra những hiện tượng vi phạm kỷ luật như: chơi 

lô đề, cờ bạc, bỏ ngũ, uống rượu, bia... Việc thực hiện lễ tiết tác phong, duy trì các 

chế độ trong ngày, trong tuần của một số học viên chưa nghiêm túc. Báo cáo Tổng 

kết năm học 2014 - 2015 của Tiểu đoàn 3, ĐHCT cũng khẳng định “một số học 

viên chưa tự giác trong trong rèn luyện, còn vi phạm quy định 35 của Nhà trường và 

đơn vị. Kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có thời điểm chưa thực sự 

vững chắc. Thưc̣ hiện nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, tác phong mang mặc, 

xưng hô, chào hỏi bằng điều lệnh có thời điểm chưa thành nền nếp” [99, tr.7]. 

Nghiêm trọng hơn chính việc không chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân sự 

dẫn đến các trường hợp mất an toàn về người khi tham gia giao thông và trong huấn 

luyện, diễn tập... Tổng hợp vi phạm kỷ luật của học viên ĐHTQT cho thấy, năm 

học 2014 - 2015, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập: 4 vụ; mất an toàn giao 

thông: 3 vụ [114, phụ lục XIII]. Những vi phạm trên cho thấy sự định hướng GTVH 

pháp luật, kỷ luật quân sự của một bộ phận học viên chưa thực sự đúng đắn.  

So sánh định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự giữa các đối tượng học 

viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội là không giống nhau [bảng 2.3]. Tùy 

thuộc vào ngành nghề đào tạo trong nhà trường quân đội với những đặc thù riêng 

mà định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật của học viên có sự khác nhau. Đối với các 

ngành nghề mà hoạt động của nó được thực hiện trong điều kiện đặc biệt gian khổ, 

nguy hiểm như trực tiếp chiến đấu hay rà phá bom mìn…, những yêu cầu về chấp 

hành pháp luật, kỷ luật quân sự được đặt lên hàng đầu. Mức độ rèn luyện, thời gian 

rèn luyện kỷ luật quân sự của hoc̣ viên nhiều hơn. Khi họ càng tiếp xúc và rèn luyện 

nhiều thì nhận thức được nâng lên; ý chí pháp luật, kỷ luật quân sự được tôi luyện 
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và lối sống theo pháp luật, kỷ luật quân sự được hình thành rõ ràng hơn. Vì vậy, 

định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự của học viên trong các ngành này 

thường đúng đắn hơn. Thực tế cho thấy, đối với học viên đào tạo chỉ huy quân sự 

trong các trường lục quân như ĐHTQT, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tốt hơn so 

với học viên đào tạo về chính trị, hậu cần, kỹ thuật…  

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật 64.08 65.05 56.31 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh 

thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, 

nghiêm minh 

51.46 64.08 51.46 

Quan tâm đến GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự         57.28 50.49 50.49 

Thường xuyên rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành 

nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước 
67.96 79.61 66.99 

Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh 68.93 74.76 68.93 

Đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật 52.43 58.25 63.11 

Bảng 2.3: So sánh định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự 

Qua bảng tổng hợp trên cho thấy định hướng của học viên ĐHTQT tốt hơn 

so với học viên HVHC và ĐHCT từ nhận thức pháp luật, kỷ luật quân sự cho đến 

thực hiện lễ tiết, tác phong, điều lệnh, điều lệ quân đội. Đây là điều dễ hiểu bởi học 

viên ĐHTQT sau khi ra trường sẽ trực tiếp chỉ huy đơn vị, huấn luyện bộ đội thực 

hiện nhiệm vụ quân sự, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu..., đáp ứng những đòi hỏi 

rất cao về kỷ luật quân sự sẽ là cơ sở để họ hoàn thành nhiệm vụ sau khi ra trường. 

Vì vậy, ngay từ trong trường, học viên đã được huấn luyện, đào tạo, rèn luyện một 

cách căn bản, gần với thực tế nhất và đòi hỏi sự chấp hành tuyệt đối kỷ luật quân sự 

với tinh thần “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. 

2.1.4. Định hướng giá trị văn hoá trí tuệ, khoa học 

Giá trị văn hóa trı́ tuê,̣ khoa hoc̣ đóng vai trò điṇh hướng nhâṇ thức, sư ̣say 

mê hoc̣ tâp̣, nghiên cứu khoa hoc̣, ý chí phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh tri thức khoa 

học cho hoc̣ viên, giúp họ có thể lý giải những sự vật, hiêṇ tươṇg trong đời sống 
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quân sự; phát triển năng lực tư duy, sáng taọ cái mới và ứng dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của mình sau này. Chính vì vậy, định hướng 

của GTVH trí tuệ, khoa học là hết sức cần thiết. 

Đối với học viên trong các nhà trường quân đội, nhiệm vụ trung tâm của họ 

là học tập, rèn luyện, vì vậy GTVH trí tuệ, khoa học cũng là GTVH ưu trội mà học 

viên quan tâm và tiếp nhận. Qua số liệu khảo sát, có 62.78% học viên cho rằng, tinh 

thần ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu vươn lên là một GTVH trong nhân 

cách của học viên; có 55.02% học viên lựa chọn vai trò của GTVH là xây dựng 

động cơ học tập đúng đắn; có 57.28% học viên quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa 

học [bảng 8, PL3, tr.171]. Điều đó cho thấy, số đông học viên đa ̃ý thức được tầm 

quan trọng của GTVH trí tuệ, khoa học trong xây dựng nhân cách học viên và có sự 

quan tâm, tiếp nhận GTVH này. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học 

viên chưa nhận thức đúng đắn GTVH trí tuệ, khoa học và quan tâm, tiếp nhận 

GTVH này. Vẫn còn 44.98% chưa thấy được vai trò của GTVH trong xây dựng 

động cơ học tập đúng đắn; 42.72% chưa quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học… 

[bảng 3;4, PL5, tr.178-179].  

Qua trao đổi với học viên thấy rằng, đa số học viên rất chú ý, quan tâm và 

tiếp nhận GTVH trí tuệ, khoa học. “Tôi quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học bởi 

nó có thể giúp tôi nâng cao khả năng nhận thức và học tập tốt hơn, đây chính là 

nhiệm vụ cơ bản của người học viên” (NNP, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ tư, 

HVHC). “Tôi quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học nhất bởi nó gắn liền với chức 

trách mà chúng tôi, những học viên trong nhà trường quân đội phải thực hiện đó là 

học tập, rèn luyện. Giá trị văn hóa này làm cho chúng tôi học tập tốt hơn, vươn tới 

nhưng đỉnh cao tri thức và chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ quân sự sau này” (PTS, 

21 tuổi, hạ sĩ, học viên năm thứ ba, ĐHCT).  

Trên cơ sở sự tiếp nhận, số đông học viên đã biết thâu hóa GTVH trí tuệ, 

khoa học trong nhân cách. Điều này thể hiện rõ qua hành động được lựa chọn để 

thực hiện định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên. Có 61.49% học viên 

lựa chọn là xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn đấu học tập, rèn luyện. 

Có 70.23% học viên chú ý nghe giảng trong lớp, suy nghĩ, tìm tòi vấn đề của bài 
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giảng; trao đổi với giáo viên và biết tự điều chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, rèn 

luyện; phấn đấu học tập tốt các môn học; 61.49% thường xuyên nghiên cứu tài liệu, 

sách, báo để bổ sung thêm kiến thức và vận dụng vào thực tiễn quân sự [bảng 6; 8, 

PL3, tr.171]. Kết quả trên cho thấy, cơ bản học viên đã nhận thức được nhiệm vụ 

của mình và có sự thâu hóa GTVH trí tuệ, khoa học một cách đúng đắn. Đây là kết 

quả khá tích cực khi so sánh với kết quả điều tra về học tập của sinh viên dân sự. 

Theo nghiên cứu của tác giả Đặng Cảnh Khanh, có hơn 50% sinh viên không hứng 

thú học tập; có đến 36,1% sinh viên biểu lộ phong cách học thụ động (ngại nêu thắc 

mắc, ngại nói ra ý tưởng riêng của mình trong các cuộc thảo luận trên lớp); có 

22,9% sinh viên chỉ thích giáo viên giảng cho mình nghe hơn là chủ động hỏi, nêu 

thắc mắc; hơn 50% sinh viên không thật tự tin vào năng lực học của mình; hơn 40% 

cho rằng mình không có năng lực tự học; gần 70% sinh viên cho rằng mình không 

có năng lực tự nghiên cứu; gần 55% sinh viên được hỏi cho rằng mình không thực 

sự hứng thú học tập [theo 2, tr.113]. Sự định hướng của GTVH trí tuệ, khoa học đã 

giúp cho học viên thấy được động lực, cách thức để tiến hành việc học tập, rèn 

luyện như thế nào. Nó làm cho việc học tập, rèn luyện trở thành thói quen, sự say 

mê và ý thức tự giác của  học viên. Nhiều học viên đã có kế hoạch cá nhân để phấn 

đấu học tập, rèn luyện, biết tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình học tập, 

công tác, biết vận dụng nhưng tri thức đã học vào thực tiễn hoạt động quân sự; tinh 

thần quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình.  

Thực tế quá trình học tập, rèn luyện đã khẳng định kết quả định hướng 

GTVH trí tuệ, khoa học của người học viên. Về tinh thần, thái độ, động cơ học tập, 

đa số học viên đã thể hiện tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện tương đối tốt, chủ 

động, tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa học. “Đại bộ phận học viên có động 

cơ, thái độ học tập tốt, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đào tạo, tận dụng tốt thời gian 

để học tập, nhất là trước mỗi nội dung thi, kiểm tra. Tích cực chủ động chuẩn bị bài 

cũ trước khi lên lớp” [97, tr.3]. Đa số học viên tích cực hưởng ứng, tham gia các 

phong trào thi đua “Học tốt, rèn nghiêm”, “Học thực chất, thi thực chất”, phong trào 

“Học thêm giờ, ôn thêm lượt” gắn với cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi cử 
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và bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo”; tham gia diễn đàn thanh niên như “Học 

để làm người, làm cán bộ, học để phụng sự nhân dân và Tổ quốc”, “Vì ngày mai lập 

nghiệp”; mô hình học tập, câu lạc bộ các môn khoa học xã hội và nhân văn, câu lạc 

bộ Anh văn, tin học… Qua trao đổi với một số cán bộ, giảng viên trong trường quân 

đội, cơ bản đều có đánh giá tích cực. “Qua quá trình giảng dạy trên lớp tôi thấy, đa 

số học viên có tinh thần, thái độ học tập tốt, lắng nghe, chịu khó suy nghĩ và sẵn 

sàng trao đổi với giảng viên những nội dung mới, kiến thức mới” (NHH, 43 tuổi, 

trung tá, giảng viên, HVHC). “Đa số học viên đều xác định đúng đắn nhiệm vụ của 

người học viên trong nhà trường quân đội, ra sức học tập rèn luyện vì ngày mai lập 

nghiệp” (NQK, 30 tuổi, đại úy, chính trị viên, ĐHCT).  

Mặc dù vậy, vẫn còn một bộ phận học viên chưa xác định được động cơ, thái 

độ, trách nhiệm đúng đắn trong học tập, rèn luyện thể hiêṇ từ nhận thức, thái độ cho 

đến hành động thưc̣ hiêṇ ĐHGT. Có 29.77% chưa thực sự chú ý nghe giảng, suy 

nghĩ, tìm tòi vấn đề của bài giảng; trao đổi với giáo viên và biết tự điều chỉnh rút 

kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện; phấn đấu học tập tốt các môn học; 38.51% 

chưa thường xuyên nghiên cứu tài liệu để bổ sung thêm kiến thức và vận dụng vào 

thực tiễn quân sự… [bảng 5, PL5, tr.179]. Thực tiễn đánh giá kết quả học tập, 

nghiên cứu khoa học của học viên ở các trường cho thấy, “động cơ, thái độ, trách 

nhiệm trong học tập, rèn luyện của một số học viên chưa tốt, thiếu tích cực, tự giác; 

kết quả học tập của một số đơn vị không đều, tỷ lệ học viên giỏi còn thấp” [113, 

tr.8]. Qua tìm hiểu và trực tiếp trao đổi với cán bộ, học viên thấy rằng, kết quả học 

tập còn hạn chế bởi một số học viên chưa nhận thức được vai trò của việc học tập, 

rèn luyện trong nhà trường, học tập vì ngày mai lập nghiệp và bảo vệ Tổ quốc. Một 

số học viên là con em cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội, con nhà giàu... còn 

có biểu hiện dựa dẫm, ỷ lại, ngại học, ngại rèn. Bên cạnh đó, còn là những tác động 

tiêu cực của mặt trái tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước…  

Chính sự định hướng của GTVH trí tuệ, khoa học đối với học viên trong quá 

trình học tập, nghiên cứu khoa học trong nhà trường như vậy là cơ sở cho sự tỏa 

sáng GTVH của họ. Điều này thể hiêṇ rõ thông qua chı́nh những thành tích đaṭ đươc̣ 

trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của học viên. Tổng hợp kết quả tốt 
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nghiệp ra trường của các khóa học viên ĐHTQT cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và ngày 

càng được nâng cao qua từng năm hoc̣, nhất là tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi. 

Nếu như năm học 2010 - 2011, tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi chỉ có 0.67%; loại 

khá là 79.10%; trung bình khá là 19.90% và vẫn còn học viên không tốt nghiệp là 

0.33%, đến năm học 2013 - 2014, tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi tăng lên 2.71%; 

khá là 86.45%; trung bình khá là 10.84% và không có học viên nào không tốt 

nghiệp [biểu 2.2]. Hoặc kết quả phân loại học tập hàng năm của học viên HVHC 

cũng cho kết quả cao. Năm học 2011 - 2012, tỉ lệ học viên đạt khá, giỏi là 63.12%; 

2012 - 2013 là 65.04; 2013 - 2014 là 58.92 và 2014 - 2015 là 65.60% [Nguồn: Ban 

Kế hoạch, Phòng Đào tạo - HVHC].  
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Biểu 2.2: Tổng hợp kết quả tốt nghiệp của học viên ĐHTQT  

Bên cạnh học tập, nhiều học viên đã tích cực đăng ký tham gia các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Học viên từng bước tiếp cận được các 

phương pháp nghiên cứu, tích cực tìm tòi, say mê nghiên cứu khoa học. Mặc dù mới 

chỉ bước đầu tham gia nghiên cứu khoa học nhưng đa số học viên có nhận thức, thái 

độ đúng đắn với hoạt động nghiên cứu khoa học. Tham gia nghiên cứu khoa học 

cũng chính là cách thức góp phần giúp hoc̣ viên nâng cao chất lượng học tập, rèn 

luyện của mı̀nh. Các đề tài, sáng kiến khoa học của học viên được triển khai thực 
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hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã xác định và nhiều công trình có chất lượng tốt, đạt 

giải cao trong cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo khoa học các cấp. Ví dụ, trong năm học 

2012 - 2013, học viên Tiểu đoàn 2 - HVHC đã tham gia nghiên cứu 26 đề tài khoa 

học… Kết quả có 26/26 đề tài được bảo vệ, 100% đề tài đạt khá, giỏi trở lên, trong 

đó có 11 đề tài đạt giỏi (42.31%), 15 đề tài đạt khá (57.69%) [99, tr.3]. Hay trong 

thống kê kết quả nghiên cứu khoa học của học viên Tiểu đoàn 7 - ĐHCT cho thấy, 

trong năm học 2014 - 2015 có “04 đề tài giải Nhì, 01 đề tài giải Ba, 01 chuyên đề 

giải Nhất, 01 chuyên đề đạt giải Nhì; Có 01 đề tài đạt giải Khuyến khích giải 

thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2014” [100, tr.4]. Những số liệu trên cho 

thấy, chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của học viên đa ̃từng bước được nâng 

lên, thể hiện rõ sự tỏa sáng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên. Đây cũng chính là 

sự phản ánh khá trung thực, sinh động định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của 

người học viên. 

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò xây dựng động cơ học tập đúng đắn 50.49 51.46 63.11 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh thần 

ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu vươn lên 
58.25 60.19 69.90 

Quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học     59.22 57.28 55.34 

Thường xuyên chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi 

vấn đề của bài giảng; trao đổi với giáo viên và biết 

tự điều chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, rèn 

luyện; phấn đấu học tập tốt các môn học 

68.93 74.76 66.99 

Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách, báo để bổ 

sung thêm kiến thức và vận dụng vào thực tiễn quân sự 
64.08 56.31 64.08 

Bảng 2.4: So sánh định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên 

So sánh định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên giữa các trường 

cho thấy, giữa các đối tượng học viên khá đồng nhất về nhận thức vai trò của 

GTVH trong xây dựng động cơ học tập đúng đắn cũng như thường xuyên chú ý 

nghe giảng, tự điều chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện; phấn đấu học 



73 
 

tập tốt các môn học [bảng 2.4]. Tuy nhiên, lựa chọn ở các nội dung như GTVH 

trong nhân cách học viên; mức độ quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học cũng như 

nghiên cứu tài liệu, bổ sung thêm kiến thức và vận dụng vào thực tiễn quân sự, có 

sự khác nhau khá rõ rệt. Trong đó, đối với học viên ĐHTQT có mức độ quan tâm 

đến GTVH trí tuệ, khoa học khá cao, nhận thức và hành động được lựa chọn rõ ràng 

hơn so với các đối tượng học viên khác.  

So sánh giữa các năm học cho thấy, định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của 

học viên năm thứ hai không bằng học viên năm thứ tư. Điều này thể hiện rõ trong 

cả nhận thức, sự quan tâm đối với GTVH này cũng như lựa chọn hành động thực 

hiện định hướng GTVH trí tuệ, khoa học [bảng 3;5;6, PL4, tr.169-183]. Kết quả học 

tập, nghiên cứu khoa học của học viên năm thứ tư đều cao hơn so với học viên năm 

thứ hai. Những kết quả trên chứng tỏ định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học 

viên ngày càng đúng đắn hơn qua các năm học. 

2.1.5. Định hướng giá trị văn hoá đạo đức 

Đối với học viên, hoàn thiện các phẩm chất nhân cách của người quân nhân 

cách mạng là yêu cầu được đặt ra đối với học viên ngay từ khi bước vào học tập, 

rèn luyện trong nhà trường. Đây không đơn chỉ là học chữ, học nghề, mà quan trọng 

là “học để làm người, làm cán bộ”. Sự định hướng của GTVH đạo đức, nhất là 

GTVH đạo đức quân sự, góp phần quan trọng hình thành nhân cách cao đẹp của 

người học viên, hướng quá trình phấn đấu, rèn luyện của ho ̣ theo những giá trị, 

chuẩn mực đạo đức. Nhận thức được vai trò đó, đa số học viên đã có sự định hướng 

đúng đắn đối với GTVH đạo đức.  

Qua điều tra cho thấy, đa số học viên đã có nhận thức đúng đắn và rất quan 

tâm, tiếp nhận GTVH đạo đức. Có 68.93% học viên quan tâm đến GTVH đạo đức; 

69.90% đánh giá cao vai trò của GTVH trong xây dựng đạo đức, lối sống. Khi trả 

lời về những GTVH làm nên nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan quân đội đều 

được học viên coi trọng và lựa chọn với tỷ lệ khá cao. Có 69.26% số học viên được 

hỏi lựa chọn giá trị yêu quê hương, đất nước, yêu CNXH, trong khi đó, có phẩm 

chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, được mọi người tín nhiệm là 67.31% [bảng 9, 

PL3, tr.172]. Qua số liệu trên cho thấy, đây là GTVH ưu trội nhận được sự quan 

tâm, tiếp nhận và định hướng của đông đảo học viên.  
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Thực tiễn trao đổi với học viên càng khẳng định rõ ràng hơn kết quả điều tra 

trên. “Em rất quan tâm đến GTVH đạo đức bởi nó rèn luyện cho em những phẩm 

chất cần thiết để trở thành sĩ quan quân đội” (ĐMT, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm 

thứ tư, HVHC). “GTVH đạo đức đóng vai trò quan trọng, giúp hình thành nên 

những phẩm chất nhân cách con người nói chung và nhân cách người học viên nói 

riêng” (NTP, 21 tuổi, hạ sĩ, học viên năm thứ ba, ĐHCT). Như vậy, học viên đã có 

sự quan tâm và nhận thức khá sâu sắc về các giá trị, chuẩn mực đạo đức của dân tộc 

cũng như những phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” như trung với nước, hiếu với 

dân, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sống trung thực, sẵn sàng chiến đấu, 

hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của nhân dân...  

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, kết quả khảo sát cũng cho thấy hạn 

chế của một bộ phận học viên trong nhận thức và tiếp nhận GTVH đạo đức. Có 

30.10% học viên chưa nhận thức đúng đắn vai trò của GTVH trong xây dựng đạo 

đức, lối sống; 32.69% học viên chưa coi phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, 

được mọi người tín nhiệm và 43.37% học viên chưa coi phẩm chất yêu thương đồng 

chí, đồng đội là những GTVH trong nhân cách học viên đào tạo sĩ quan. Từ việc 

chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về GTVH đạo đức dẫn đến, vẫn còn một bộ phận 

(31.07% số học viên được hỏi) chưa quan tâm, tiếp nhận GTVH đạo đức [bảng 

3;4;6, PL5, tr.178-180]. Đây là một điều đáng lo ngại, bởi từ đó có thể dẫn đến lệch 

lạc trong thực hiện định hướng GTVH đạo đức và ảnh hưởng tiêu cực đến hình 

thành những phẩm chất nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan quân đội nói riêng 

và nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung. 

Kết quả khảo sát về thâu hóa GTVH đạo đức của học viên trong quá trình 

học tập, rèn luyện tại trường đã cho kết quả tích cực. Đối với đa số học viên, trên cơ 

sở nhận thức đúng đắn, họ đã biết bổ sung, cải biến giá trị mới tiếp nhận và tạo ra sự 

chuyển biến về phẩm chất đạo đức bản thân. Vừa bổ sung những GTVH đạo đức 

mới, vừa làm gia tăng ý nghĩa xã hội của các giá trị, chuẩn mực thông qua thực tiễn 

học tập, rèn luyện của học viên và định hình nó trong nhân cách. Có 72.49% học 

viên thường xuyên trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; 

65.70% luôn giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn luyện [bảng 9, PL3, 

tr.172]. Trong xử lý các mối quan hệ, nhất là với nhân dân, qua điều tra thấy rằng 
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phần đông học viên đã giữ đúng các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như các chế độ 

quy định trong điều lệnh quản lý bộ đội. Có 70.87% học viên lựa chọn quan hệ ứng  

xử, giao tiếp đúng điều lệnh và 74.43% học viên tôn trọng nhân dân, không vi phạm 

kỷ luật dân vận [bảng 7, PL3 và PL5, tr.171;181]. Điều này cho thấy, học viên đã có 

sự thâu hóa đúng đắn đối với GTVH đạo đức. Họ đã biết bổ sung, cải biến GTVH 

đạo đức và định hình khá vững chắc trong nhân cách. Chính nó đã trở thành động 

lực thúc đẩy học viên tự giác rèn luyện, điều chỉnh thói quen hành vi đạo đức, thái 

độ ứng xử phù hợp với các mối quan hệ xã hội, giá trị chuẩn mực của đạo đức quân 

nhân và trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi học viên. Biết tỏ thái độ bất bình 

trước các hiện tượng tiêu cực, hành vi phản giá trị, phản đạo đức và biết đứng lên 

đấu tranh bảo vệ các GTVH, truyền thống đạo đức của dân tộc và quân đội.  

Tuy vậy, theo số liệu khảo sát, có 27.51% học viên không coi việc trau dồi 

đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và 34.30% học viên không 

coi việc giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn luyện là hoạt động thường xuyên 

trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường [bảng 5, PL5, tr.180]. Trong những 

năm qua, lãnh đaọ, chı ̉huy nhà trường quân đội đã phải kỷ luật buộc thôi học với 

một số học viên có biểu hiện bất lương, vi phạm đạo đức quân nhân. “Bên cạnh đa 

số học viên xây dựng cho mình phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, vẫn 

còn ở một bộ nhỏ học viên chưa có ý thức tu dưỡng đạo đức dẫn đến những vi phạm 

kỷ luật như lô đề, cờ bạc, tệ nạn xã hội, bất lương... buộc nhà trường phải cho thôi 

học” (NVT, 26 tuổi, thượng úy, phó đại đội trưởng, HVHC). Từ số liệu trên cho 

thấy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của một số học viên còn hạn chế; đánh giá 

thấp các phẩm chất đạo đức như đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội; thái độ trọng 

tình nghĩa, đạo lý; tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo...  Một số ít học 

viên có thái độ thờ ơ, chưa quan tâm đến gìn giữ và phát huy hình ảnh người học 

viên đào tạo sĩ quan quân đội; hay khó trả lời khi được hỏi có cảm thấy xấu hổ vì 

những hành vi vi phạm đạo đức của đồng đội hay không. Điều này phản ánh rõ 

ràng, ở một bộ phận học viên chưa có sự thâu hóa đúng đắn đối với GTVH đạo đức. 

Chính việc chưa có sự định hình hoặc định hình chưa vững chắc của GTVH đạo 

đức trong nhân cách học viên mới dẫn đến những hạn chế trên. 
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Về sự tỏa sáng GTVH đạo đức của học viên. Đánh giá kết quả định hướng 

GTVH đạo đức của học viên từ các chủ thể giáo dục và điều tra, khảo sát của luận 

án cho thấy, đa số học viên đã biết sống có trách nhiệm, có lòng nhân ái, có quan hệ 

đồng chí, đồng đội thắm thiết, giao tiếp ứng xử với nhân dân có văn hoá; biết 

thương yêu tôn trọng con người; suy nghĩ và hành động của họ luôn gắn với tập thể, 

vì tập thể; chưa bị sa vào vòng xoáy của của những nhu cầu, thị hiếu thấp hèn; biết 

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, lối sống thực dụng, thấp hèn… Báo cáo 

sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành 

mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” của HVHC cũng đã khẳng định sự tham gia của học viên trong 

các hoạt động xây dựng MTVH, ĐSVH ở đơn vị đã góp phần xây dựng cho học 

viên “có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách và 

lối sống đẹp, ứng xử có văn hóa” [43, tr.3]. Thực tế thống kê những vi phạm của 

học viên trong nhà trường quân sự cho thấy vi phạm về đạo đức, lối sống chỉ chiếm 

tỷ lệ nhỏ. Theo đánh giá của cán bộ quản lý, “hiện nay, cơ bản học viên có phẩm 

chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn được những phẩm chất đạo 

đức của người quân nhân cách mạng. Sống có trách nhiệm, yêu thương đồng chí, 

đồng đội, vì tập thể” (NCL, 28 tuổi, thượng úy, đại đội trưởng, ĐHCT). Đây chính 

là kết quả của việc giáo dục GTVH đạo đức, lối sống của các chủ thể giáo dục, 

đồng thời cũng là sự tỏa sáng giá trị trong định hướng GTVH đạo đức của học viên.  

So sánh với thực trạng về đạo đức, lối sống của sinh viên qua một số công 

trình nghiên cứu, càng khẳng định kết quả tích cực trong định hướng GTVH đạo 

đức của học viên đào taọ sı ̃quan. “Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống đã 

dẫn đến những hành vi tiêu cực, thiếu văn hoá, dễ mắc các tệ nạn xã hội... Những 

hành vi tiêu cực đang có chiều hướng gia tăng trong sinh viên hiện nay là: tệ nạn ma 

tuý, mại dâm, cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi…; 26,7% rất nhiều sinh viên sống 

buông thả, 24,8% rất nhiều sinh viên chơi cờ bạc, 14% nhiều sinh viên hiện nay 

nghiện hút, 14,3% trộm cắp, 15% đua xe và 33,1% cắm quán” [87, tr.120-121]. 

Với mỗi đối tượng học viên ở từng trường, từng chuyên ngành đào tạo có 

những yêu cầu khác nhau về giáo dục, trao truyền GTVH đạo đức, từ đó dẫn đến 
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khả năng, mức độ tiếp nhận, thâu hóa và tỏa sáng giá trị khác nhau. Trong Quân đội 

có một số ngành nghề mà đạo đức được coi trọng hơn như hậu cần, quân y..., cho 

nên yêu cầu về đạo đức luôn được đề cao. Đối với những trường hợp vi phạm về 

đạo đức, lối sống như ăn cắp, ăn trộm, dù giá trị rất nhỏ nhưng đều bị kỷ luật, buộc 

thôi học. Bởi sau khi ra trường họ sẽ là những cán bộ được giao quyền quản lý, 

phân phối nguồn vật chất hậu cần bảo đảm cho nhu cầu đời sống, huấn luyện, xây 

dựng và chiến đấu của quân đội, cứu chữa, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, nhân 

dân… nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có đạo đức cách mạng sẽ 

không làm chủ được mình, khó tránh khỏi hành vi vụ lợi cá nhân như tham ô, tham 

nhũng, vô trách nhiệm gây lãng phí tài sản, hàng hoá, trực tiếp làm suy yếu sức 

mạnh vật chất của quân đội hoặc ảnh hưởng đến tính mạng bộ đội, nhân dân. Vì 

vậy, sự định hướng của GTVH đạo đức sẽ trực tiếp góp phần giúp học viên nhận 

thức, đánh giá, lựa chọn đúng và thực hiện các giá trị phù hợp với lợi ích chung của 

cách mạng, quân đội. Từ đó, mức độ quan tâm của học viên trong các ngành này đối 

với GTVH đạo đức cao hơn, khả năng nhận thức và định hướng GTVH đạo đức 

cũng rõ ràng hơn. 
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Biểu 2.3: So sánh định hướng GTVH đạo đức của học viên 
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Qua so sánh kết quả khảo sát các trường cho thấy, ở trường được coi là có 

yêu cầu cao về đạo đức như Học viện Hậu cần, phần nào phản ánh định hướng 

GTVH đạo đức của học viên đúng đắn hơn so với các đối tượng khác [biểu 2.3]. 

Điều này thể hiện rõ ở mức độ quan tâm, nhận thức về vai trò GTVH đạo đức trong 

nhân cách và hành động thể hiện định hướng GTVH đạo đức của học viên đều được 

lựa chọn ở mức cao. Dẫu vâỵ, vẫn còn một vài chỉ số chưa thực sự nổi bật so với 

học viên các trường khác.   

So sánh định hướng GTVH đạo đức của học viên các khóa cũng cho thấy 

những khác biệt nhất định. Trả lời câu hỏi về vai trò của GTVH trong đời sống? Chỉ 

có 64.71% học viên năm thứ hai nhưng có đến 75.00% học viên năm thứ tư lựa 

chọn là xây dựng đạo đức, lối sống. Có 64.05% học viên năm thứ hai và 70.51% 

học viên năm thứ tư lựa chọn đạo đức tốt, lối sống trong sáng, được mọi người tín 

nhiệm là phẩm chất trong nhân cách học viên. Có 66.67% học viên năm thứ hai và 

71.15% % học viên năm thứ tư quan tâm đến GTVH đạo đức [bảng 4;5;6, PL4, 

tr.176 -177]. Điều này cho thấy, tỷ lệ lựa chọn về nhận thức và vai trò của GTVH 

đạo đức của học viên các khóa là khác nhau và tăng dần theo thời gian đào tạo. Ở 

hầu hết các tiêu chí, học viên năm thứ tư có nhận thức đầy đủ và sự quan tâm lớn 

hơn về GTVH đạo đức so với học viên năm thứ hai. 

Hành động lựa chọn để thực hiện định hướng GTVH đạo đức của học viên 

năm thứ tư cũng cao hơn học viên năm thứ hai. Có 66.01% học viên năm thứ hai và 

78.85% học viên năm thứ tư lựa chọn thường xuyên trau dồi đạo đức, lối sống, phấn 

đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; 64.71% học viên năm thứ hai và 66.67% học viên 

năm thứ tư lựa chọn thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn 

luyện [bảng 3, PL4, tr.176]. Như vậy, học viên năm thứ 4 không chỉ quan tâm và có 

nhận thức rõ ràng hơn đối với GTVH đạo đức, mà hành động lựa chọn để thực hiện 

định hướng GTVH đạo đức của họ cũng cao hơn học viên năm thứ hai. Nó khẳng 

định tính đúng đắn của quá trình định hướng GTVH của người học viên trong nhà 

trường quân đội và sự trưởng thành về mặt nhân cách của họ qua thời gian học tập, 

rèn luyện trong nhà trường quân đội. 
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2.1.6. Định hướng giá trị văn hoá thẩm mỹ  

Giá trị văn hóa thẩm mỹ có vai trò quan troṇg đối với hoc̣ viên trong điṇh 

hướng xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học viên theo hướng tiến bộ, nhân 

văn và vận động theo quy luật của cái đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

nhiệm vụ quân sự. Tuy nhiên, để đạt đến sự giác ngộ đúng đắn các GTVH thẩm mỹ 

đòi hỏi quá trình học tập, rèn luyện và hoạt động thực tiễn sâu sắc.  

Số liệu khảo sát về nhận thức và mức độ quan tâm, tiếp nhận GTVH thẩm mỹ 

cho thấy, có 55.02% học viên quan tâm đến GTVH thẩm mỹ; 58.58% cho rằng 

GTVH có vai trò định hướng thị hiếu thẩm mỹ. Hay trả lời câu hỏi về cái đẹp đặc 

trưng trong lĩnh vực quân sự? Có 62.78% học viên cho rằng đó là mang mặc quân 

phục chỉnh tề, thống nhất. Ngoài ra, cái đẹp đó còn thể hiện ở việc giữ trật tự nội vụ 

thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp là 66.99%; hành động dũng cảm trước những tình 

huống nguy hiểm 60.84% và quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh là 70.87% 

[bảng 10, PL3, tr.172]. Từ số liệu trên cho thấy, học viên đã có sự quan tâm nhất định 

đến GTVH thẩm mỹ và hướng tới tiếp nhận GTVH thẩm mỹ làm định hướng cho cá 

nhân. Nhận thức của học viên về GTVH thẩm mỹ khá sâu sắc. Qua quá trình thăm 

dò, trao đổi với học viên cũng như thực tế điều tra thấy rằng, đa số học viên có những 

hiểu biết nhất định về GTVH thẩm mỹ. “Giá trị văn hóa thẩm mỹ là những giá trị 

được con người sáng tạo ra, đáp ứng yêu cầu thưởng thức cái đẹp của con người” 

(NTAD, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ tư, HVHC). “Theo em hiểu, thẩm mỹ là 

cái đẹp, cái đẹp cả bên trong và bên ngoài, còn GTVH thẩm mỹ là những giá trị đẹp 

mà con người hướng tới” (LĐN, 21 tuổi, binh nhất, học viên năm thứ ba, ĐHTQT).  

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn tỷ lệ không nhỏ học viên chưa nhận thức 

đúng đắn về GTVH thẩm mỹ; chưa thấy hết vai trò của GTVH thẩm mỹ trong hoàn 

thiện nhân cách, vì vậy chưa có sự quan tâm cần thiết đối với GTVH này. Có đến 

44.98% học viên chưa quan tâm đến GTVH thẩm mỹ; 41.42% học viên chưa thấy 

được vai trò của GTVH trong định hướng thị hiếu thẩm mỹ [bảng 3;4, PL5, tr.179].  

Về thâu hóa GTVH thẩm mỹ, cơ bản học viên đã biết cải biến, bổ sung và 

định hình GTVH thẩm mỹ trong nhân cách bản thân. Trong quá trình thâu hóa 

GTVH thẩm mỹ, thông qua các hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt cũng như 
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thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, học viên đã dần nhận thức được cái hay, cái đẹp 

của cuộc sống và hoạt động quân sự. Họ thích thú và yêu mến vẻ đẹp trong cuộc 

sống quân ngũ như cảnh quan văn hóa, nội vụ vệ sinh gọn sạch, tác phong chính 

quy... Nhận thức rõ hơn về cái đẹp của hoạt động quân sự, cái đẹp hài hoà cân đối 

giữa nội dung và hình thức, giữa bản chất cách mạng, mục tiêu chiến đấu, chức 

năng xã hội, cơ cấu tổ chức và hoạt động quân sự, được biểu hiện trong huấn luyện, 

trong chiến đấu, trong quan hệ với Đảng, nhà nước, nhân dân và giữa các quân nhân 

với nhau. Số liệu điều tra đã chỉ ra, có 69.58% học viên cảm thấy vinh dự, tự hào 

được trở thành “Bộ đội cụ Hồ”. Bên cạnh đó, có 66.02% học viên cảm thấy bất 

bình, phản đối các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội; 58.25% phê phán những hành 

vi lố bịch, thô kệch; 54.05% học viên đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ 

luật [bảng 4;5;7, PL3, tr.170-171 và bảng 8, PL5, tr.181]. Điều đó cho thấy, học 

viên không chỉ nhận biết được cái đẹp, cái không đẹp, cái cao cả, cái anh hùng…, 

mà còn biết căm ghét, đấu tranh, phê phán với những cái xấu, cái không đẹp, xa rời 

các giá trị, chuẩn mực thẩm mỹ của dân tộc, Quân đội. Biết xúc động, khâm phục 

trước những hành động đẹp, những tấm gương sáng… trong học tập, rèn luyện, 

trong thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, trong đời sống quân ngũ, đồng thời, tích 

cực phấn đấu, hướng tới những vẻ đẹp cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”.  

Tuy vậy, nghiên cứu định hướng GTVH thẩm mỹ của học viên cho thấy, so 

với các GTVH ưu trội khác, GTVH thẩm mỹ ít được học viên quan tâm, chú ý hơn. 

Điều này có thể do nhận thức và tính thực dụng trong ĐHGT của học viên. Vì vậy 

nó có ảnh hưởng tiêu cực đến việc thâu hóa GTVH thẩm mỹ của học viên. Một bộ 

phận học viên còn coi trọng giá trị vật chất, kinh tế tầm thường chưa thấy được 

những giá trị cao đẹp, thiêng liêng của nghề nghiệp quân sự. Một số học viên còn 

quan niệm rằng vào quân đội là để thăng quan tiến chức, có cơ hội “kiếm tiền”. 

Thậm chí một số biểu hiện vi phạm còn xảy ra ở học viên, còn 30.42% học viên 

chấp hành quy định, mệnh lệnh không nghiêm; 37.54% học viên vi phạm lễ tiết, tác 

phong quân nhân [bảng 7, PL5, tr.181].  

Về tỏa sáng GTVH thẩm mỹ, đây chính là kết quả quá trình tiếp nhận và thâu 

hóa đúng đắn GTVH thẩm mỹ của số đông học viên. Thông qua quá trình phấn đấu 
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học tập, rèn luyện và có hoạt động thực tiễn sâu sắc trong nhà trường quân đội, 

người học viên đã dần giác ngộ đúng đắn các GTVH thẩm mỹ, phát triển, hình 

thành ý thức, năng lực thẩm mỹ, nhận thức được cái đẹp, cái thẩm mỹ. Định hướng 

hành động của mình theo chuẩn mực thẩm mỹ, theo cái đẹp, đem cái đẹp đó vào 

trong các hoạt động học tập, rèn luyện, ứng xử phù hợp với hoạt động quân sự và 

thang giá trị xã hội. Biết tôn tạo vị thế và hình ảnh đẹp của người học viên đào tạo 

sĩ quan quân đội. Sự tỏa sáng GTVH thẩm mỹ của học viên thể hiện ở sự khát khao 

vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ và hoàn thiện phẩm chất nhân cách của người 

học viên thông qua sự miệt mài, hăng say học tập, tích cực, tự giác trong rèn luyện, 

phấn đấu “học giỏi, rèn nghiêm” trong nhà trường, trở thành người cán bộ ưu tú khi 

ra trường. Đó chính là lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp của người học viên và điều này 

được thể hiện rõ trong kết quả học tập, rèn luyện của học viên [PL7].  

Sự tỏa sáng GTVH thẩm mỹ còn thể hiện ở khả năng thẩm mỹ hoá đời sống 

quân nhân, thể hiêṇ tập trung ở khả năng sáng taọ và biểu diễn văn nghệ quần chúng 

của họ ở đơn vị. Thông qua các hoạt động huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, 

xây dựng ĐSVH ở các nhà trường hiện nay, học viên đã biết sáng tạo thêm nhiều 

cái đẹp để thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của mình và làm phong phú đời sống tinh 

thần, phù hợp với đơn vị, như thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ 

động, hoạt động báo tường, hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng… Theo thống 

kê kết quả hoạt động qua các đợt hội thi Ôlimpic các môn lý luận Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng; hội diễn văn nghệ quần chúng…, những đơn vị 

đạt giải xuất sắc đều có những tiết mục tự biên, tự diễn độc đáo, phản ánh chân 

thực, sinh động, sâu sắc các hiện tượng thẩm mỹ trong học tập, rèn luyện và sinh 

hoạt của học viên. Có những tiết mục lại phản ánh những hiện tượng xấu, lối sống 

thực dụng, thị hiếu thấp hèn, qua đó truyền tải thông điệp cần phải biết đấu tranh, 

phê phán loại bỏ nó ra khỏi đời sống thẩm mỹ ở đơn vi ̣.  

Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế trong định hướng GTVH thẩm mỹ của học 

viên. Đó là tình trạng mất cân đối, thiếu toàn diện trong cảm thụ, đánh giá các hiện 

tượng thẩm mỹ, GTVH thẩm mỹ. Ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng GTVH 

thẩm mỹ của học viên, đến sự đánh giá, ủng hộ cái đẹp, đấu tranh phê phán cái xấu, 
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xót thương trước cái bi, khâm phục cái cao thượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 

của cuộc sống. Số liệu điều tra cho thấy, 39.16% chưa thấy được cái đẹp của những 

hành động dũng cảm trước những tình huống nguy hiểm; vẫn còn 41.75% học viên 

không sẵn sàng phê phán những hành vi lố bịch, thô kệch; 18.77% chấp nhận (im 

lặng) trước các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và 10.68% học viên khó trả lời khi 

đươc̣ hỏi về thái đô ̣trước các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội [bảng 4, PL3, tr.170 

và bảng 8, PL5, tr.181]. Bên cạnh đó, xu thế phát triển chung của xã hội hiện nay, 

nhất là sự phát triển của công nghệ thông tin, các chuẩn mực thẩm mỹ, tiêu chí thẩm 

mỹ cùng vận động, biến đổi hết sức đa dạng và phức tạp. Để có cách tiếp cận đúng 

đắn với cái đẹp, hiểu rõ các GTVH thẩm mỹ, nhận diện được cái phản thẩm mỹ, 

đánh thức những năng lực tiềm ẩn, sâu kín nhất của bản thân mình và hình thành 

năng lực, tình cảm, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn, đòi hỏi người học viên phải có sự 

định hướng GTVH thẩm mỹ một cách đúng đắn hơn.  

So sánh giữa các trường quân đội, đã cho thấy những nét chung và sự khác 

biệt nhất định trong định hướng GTVH thẩm mỹ của học viên [bảng 2.5]. Qua số 

liệu điều tra, thấy rằng điểm chung giữa học viên các trường thể hiện ở sự quan tâm 

cũng như nhận thức về vị trí, vai trò của GTVH thẩm mỹ đối với con người đều có 

tỷ lệ lựa chọn thấp hơn so với các GTVH khác. Phải chăng, nhận thức và quan tâm 

của học viên đối với GTVH thẩm mỹ không bằng các GTVH khác?  

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò định hướng thị hiếu thẩm mỹ 52.43 52.43 59.22 

Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ” 67.96 64.08 76.70 

Quan tâm đến GTVH thẩm mỹ 51.46 50.49 58.25 

Mang mặc quân phục chỉnh tề, thống nhất 72.82 73.79 70.87 

Hành động dũng cảm trước những tình huống nguy hiểm 58.25 68.93 59.22 

Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh 68.93 74.76 68.93 

Bất bình, phản đối hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội 59.22 73.79 65.05 

Bảng 2.5: So sánh định hướng GTVH thẩm mỹ của học viên các trường 

Qua thực tế nghiên cứu thấy rằng, tỷ lệ không nhỏ học viên còn mơ hồ, chưa 

hiểu rõ về thẩm mỹ, GTVH thẩm mỹ. Nguyên nhân của vấn đề này là đa số học  
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viên không được học về mỹ học (từ năm 2010 môn Mỹ học đã không còn được 

giảng dạy trong các trường quân đội, trừ ĐHCT và môṭ số trường nghê ̣ thuâṭ). 

Những kiến thức về thẩm mỹ hay GTVH thẩm mỹ mà học viên thu nhận được chủ 

yếu thông qua các môn học hay hình thức giáo dục khác trong chương trình đào tạo 

học viên sĩ quan. Đây chính là lý giải cho việc học viên ít quan tâm đến GTVH 

thẩm mỹ hơn GTVH khác. Mặc dù vậy, ở các chỉ số khác cho thấy, cơ bản học viên 

đều có tình cảm, năng lực thẩm mỹ cũng như xác định tốt lý tưởng thẩm mỹ cho 

mình và đều có lựa chọn với tỷ lệ khác cao. Đó là xác định rõ trách nhiệm vụ của 

người học viên thông qua sự tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện cũng như 

nhận thức đúng đắn về cái đẹp và có tình cảm thẩm mỹ trong sáng, vinh dự, tự hào 

được trở thành “Bộ đội cụ Hồ”.  

Sự khác biệt trong định hướng GTVH thẩm mỹ của học viên thường gắn chặt 

với đặc điểm và xu hướng nghề nghiệp của học viên sau này. Với mỗi đối tượng 

học viên đều có sự định hướng GTVH thẩm mỹ riêng. Tùy thuộc vào ngành học của 

mình mà họ có thể tìm thấy vẻ đẹp, GTVH thẩm mỹ trong mỗi ngành nghề, lĩnh vực 

mà họ theo đuổi. Học viên ngành hậu cần có thể tìm thấy và thích thú với các 

GTVH thẩm mỹ trong các giá trị đạo đức “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” mà 

bộ đội hậu cần phải có. Hay học viên lục quân có thể tìm thấy và theo đuổi những 

vẻ đẹp của ý chí rèn luyện, tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh của bộ đội lục quân... 

Từ đó, học viên có thể định hướng theo GTVH thẩm mỹ riêng và tạo ra những nét 

khác biệt trong định hướng GTVH thẩm mỹ của từng đối tượng học viên. Điều đó 

được thể hiện rõ trong sự lựa chọn các phẩm chất, giá trị của học viên trong định 

hướng GTVH. 

Ngoài ra, số liệu điều tra cũng cho thấy, sự lựa chọn của học viên ĐHCT về 

nhận thức, mức độ quan tâm cũng như hành động lựa chọn để thực hiện định hướng 

GTVH thẩm mỹ cao hơn hơn so với các đối tượng học viên khác. Đây cũng là điều 

dễ hiểu, bởi ngành nghề họ được đào tạo thuộc lĩnh vực KHXH&NV và đa số học 

viên yêu thích, có sự am hiểu về GTVH thẩm mỹ. Trường ĐHCT là nơi có giảng dạy 

mỹ học và chính việc được học tập về nó đã giúp cho học viên có khả năng nhận thức 

và định hướng GTVH thẩm mỹ tốt hơn so với các đối tượng học viên khác.  
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Đánh giá chung: Đa số học viên trong các trường quân đội đã nhận thức được 

sự cần thiết của định hướng GTVH đối với sự hoàn thiện nhân cách bản thân và có sự 

định hướng GTVH một cách đúng đắn. Kết quả định hướng GTVH đã góp phần quan 

trọng vào hình thành, phát triển nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan, đồng thời 

giúp người học viên xác định rõ chức trách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Các GTVH ưu trôị mà học viên định hướng như GTVH đạo đức, chính trị quân sự, trí 

tuệ khoa học, nghề nghiệp quân sự, pháp luật, kỷ luật quân sự, thẩm mỹ đều đóng vai 

trò quan trọng trong việc phát triển, hoàn thiện phẩm chất nhân cách học viên, nhân 

cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. 

Thực tiễn định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội cho thấy, 

số đông học viên quan tâm và hướng đến việc tìm kiếm, tiếp nhận GTVH, biến đổi, 

định hình chúng trong nhân cách và tỏa sáng GTVH trong quá trình học tập, rèn 

luyện tại nhà trường. Có 61,17% học viên lựa chọn là tìm kiếm, lựa chọn, phản biện 

và chấp nhận giá trị; 62.78% học viên quan tâm đến việc bổ sung, bổ khuyết, định 

hình GTVH trong quá trình định hướng. Có 60.52% học viên sử dụng GTVH làm 

định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội. Có 

56.96% học viên quan tâm đến tỏa sáng GTVH và đóng góp vào phát triển nhân 

cách văn hóa trong cộng đồng, trong đó; 58.58% học viên sử dụng GTVH làm định 

hướng nhưng có sự bổ sung, bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội, đồng 

thời có sự tỏa sáng GTVH từ thực tiễn hoạt động [bảng 1;2, PL3, tr.169]. Quá trình 

học viên học tập, rèn luyện, tham gia vào các mối quan hệ xã hội, quan hệ văn hóa 

quân sự, các hoạt động trong nhà trường quân đội cũng chính là quá trình học viên 

định hướng GTVH. 

Với đặc tính của tuổi trẻ, luôn muốn khám phá, tìm kiếm cái mới cũng như 

xuất phát từ nhu cầu cần nhận thức, thích nghi và khẳng định mình trong môi 

trường mới, học viên luôn dò tìm những giá trị mà họ cảm nhận thấy phù hợp, có 

ích và họ lựa chọn nó. Đồng thời tự “uốn nắn” nhân cách, vị thế theo chuẩn giá trị 

đã lựa chọn, vừa làm giàu thêm các GTVH trong nhân cách, vừa hình thành và phát 

triển nhân cách chính mình. Điều này thể hiện rõ qua nhận thức về quá trình định 

hướng GTVH hay việc tiếp cận, xử lý thông tin, tri thức mà học viên tiếp nhận được 
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để biến đổi, sắp xếp thành hệ thống quan điểm, thái độ của cá nhân cũng như hành 

động đối với các GTVH. Họ đã từng bước tuân thủ các quy định trong sinh hoạt 

quân sự, thực hiện các hoạt động theo chương trình huấn luyện, rèn luyện và vượt 

qua những khó khăn, vất vả để thích ứng, làm quen với môi trường quân sự. Đồng 

thời, cũng là quá trình người học viên không ngừng giải quyết những mâu thuẫn bên 

trong nhằm thay đổi những thói quen trong nhận thức, hành động và ứng xử không 

phù hợp để hình thành thói quen mới phù hợp với yêu cầu của tổ chức, hoạt động 

quân sự, giá trị, chuẩn mực văn hóa quân sự và GTVH dân tộc.  

Đây cũng là cơ sở để tỏa sáng GTVH và khẳng định sự đúng đắn trong định 

hướng GTVH. Thưc̣ tiễn những năm qua, kết quả quá trình tỏa sáng GTVH của học 

viên đã góp phần làm giàu thêm các GTVH và nhân lên những nhân cách văn hóa, 

những tấm gương phấn đấu vươn lên đạt những thành tích cao trong học tập, rèn 

luyện, phát triển hình ảnh của người học viên, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai 

đoạn mới. Chính sự tỏa sáng các GTVH đó tác động, ảnh hưởng đến đồng chí, đồng 

đội và với mọi người xung quanh đã làm cho mọi người xung quanh nhìn nhận, 

đánh giá lại mình và mong muốn làm theo các giá trị mà họ được tiếp nhận. Qua 

điều tra về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến định hướng GTVH của học viên 

cho thấy, những tác động từ gia đình, bạn bè, đồng đội với 48.87% học viên lựa 

chọn là có tác động mạnh, 45.31% tác động bình thường và tác động yếu là 5.83%. 

Hay những tác động từ MTVH và ĐSVH trong nhà trường là khá lớn với 56.31% 

học viên lựa chọn có tác động mạnh, 32.36% tác động bình thường và 4.53% tác 

động yếu [bảng 15, PL3, tr.174]. Từ số liệu trên cho thấy phần nào tác động, ảnh 

hưởng bởi môi trường xung quanh, nhất là sức ảnh hưởng, lan tỏa của các GTVH, 

nhân cách văn hóa trong tập thể đơn vị.  

Định hướng GTVH phụ thuộc khá nhiều vào khả năng, nhận thức, kinh 

nghiệm, ngành nghề được đào tạo… của học viên. Đối với những học viên trình độ 

nhận thức tốt, có sự tích lũy kinh nghiệm nhất định từ cuộc sống cũng như thực tiễn 

quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân sự, có động cơ đúng đắn khi 

tham gia học tập tại trường… họ tự “uốn nắn” nhân cách, vị thế theo chuẩn giá trị 

đúng đắn và sâu sắc hơn. Trả lời câu hỏi, đồng chí ứng xử thế nào sau khi tiếp nhận 
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các GTVH? Chỉ có 51.63% học viên năm thứ 2 lựa chọn phương án sử dụng GTVH 

làm định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân 

đội, trong khi đó lựa chọn của học viên năm thứ tư là 4 là 69.23%. Hoặc trả lời về 

những hoạt động thường xuyên của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại 

trường là gì? Một trong những hoạt động đó là trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu 

xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đã được 61.01% học viên năm thứ 2 và 78.85% học 

viên năm thứ 4 lựa chọn [bảng 2;3, PL4, tr.175 -176]. Bên cạnh đó, tùy theo từng 

chuyên ngành đào tạo khác nhau mà trong định hướng GTVH học viên có thể coi 

trọng, đề cao hoặc có yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với GTVH này hay GTVH kia. 

Với học viên được đào tạo tại ĐHCT thı̀ GTVH chính trị thường được coi trọng 

hơn. Trong khi đó, đối với học viên được đào tạo tại Trường ĐHTQT thı̀ GTVH 

pháp luật, kỷ luật lại được đề cao… Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận các GTVH, học 

viên cảm thấy chưa phù hợp hoặc chưa đủ với đòi hỏi của họ, nên họ sẽ phải bổ 

sung, bổ khuyết thêm cho các GTVH để đáp ứng với những yêu cầu mà họ đặt ra.  

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học viên vẫn chưa có sự định 

hướng GTVH một cách đúng đắn, ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách, làm nhân 

cách của chính họ phát triển một cách phiến diện. Một bộ phận học viên chưa nhận 

thức một cách sâu sắc về vị trí, vai trò các GTVH đối với việc hình thành nhân cách 

học viên cũng như vai trò, trách nhiệm của người học viên trong nhà trường quân 

đội; chưa thấy được vai trò và nội dung của định hướng GTVH. Qua số liệu điều tra 

cho thấy có 38.83% học viên chưa quan tâm đến tiếp nhận giá trị; 37.22% chưa 

quan tâm đến việc bổ sung, bổ khuyết, định hình GTVH trong nhân cách; 43.04% 

học viên chưa quan tâm đến tỏa sáng GTVH và đóng góp vào phát triển nhân cách 

văn hóa trong cộng đồng [bảng 1, PL3, tr.169].  

Thực tiễn định hướng GTVH của học viên cũng cho thấy, còn một bộ phận 

học viên chưa quan tâm đến việc tiếp nhận GTVH hoặc tiếp nhận GTVH nhưng ít có 

sự chọn lọc, phản biện… Hoặc chưa có ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật và 

kỷ luật quân sự. Một bộ phận học viên còn bộc lộ những hạn chế trong nhận thức các 

vấn đề xã hội, khả năng ứng dụng, thao tác thực tế và sử dụng tri thức một cách linh 

hoạt nhằm ứng biến trước những tình thế phức tạp của cuộc sống, trong thực hiện 
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nhiệm vụ, chức trách; kết quả học tập, rèn luyện của một số học viên chưa cao. Đánh 

giá của một số tiểu đoàn trong các nhà trường quân đội chỉ rõ những hạn chế như, 

“một số học viên quán triệt mục tiêu, yêu cầu đào tạo chưa thật sâu sắc, xây dựng 

động cơ trách nhiệm trong học tập và rèn luyện chưa thường xuyên dẫn đến biểu hiện 

ngại học, ngại rèn, dao động tư tưởng, cá biệt còn có học viên vi phạm quy chế thi, 

buộc phải xử lý kỷ luật. Chất lượng tự học, tổ chức hoạt động phương pháp có nội 

dung hiệu quả chưa cao; nắm kiến thức thực chất chưa sâu, khả năng phân tích, luận 

giải, diễn đạt thiếu sắc sảo, thiếu chặt chẽ và khoa học, năng lực thực hành của một số 

học viên còn hạn chế” [100, tr.8]. Ngoài ra, một bô ̣phâṇ học viên có thái độ thờ ơ, 

chưa quan tâm đến gìn giữ và phát huy hình ảnh người học viên đào tạo sĩ quan quân 

đội; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức ở một số học viên còn hạn chế; đánh giá thấp 

các phẩm chất đạo đức như đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội; thái độ trọng tình 

nghĩa, đạo lý; tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo...  

Nguyên nhân của những hạn chế đó, trước hết là nhận thức, trách nhiệm của 

học viên chưa cao. Theo số liệu điều tra, có 50,49% học viên được hỏi cho rằng hạn 

chế là do nhận thức, trách nhiệm của học viên chưa cao. Bên cạnh đó là những yếu 

tố khác cũng có ảnh hưởng khá lớn như MTVH, ĐVSH, các chủ thể giáo dục… Số 

liệu điều tra cho thấy, có đến 42.07% học viên cho rằng các tổ chức, lực lượng chưa 

phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong điṇh hướng GTVH của học viên; 43.69% 

cho rằng MTVH, ĐSVH chưa được quan tâm đúng mức và phát huy tác dụng trong 

định hướng GTVH của học viên; 41.10% cho rằng nội dung, chương trình giáo dục, 

rèn luyện chưa phù hợp và kém sự hấp dẫn [bảng 14, PL3, tr.174]. Việc đánh giá 

đúng đắn kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của 

vấn đề này giúp các chủ thể giáo dục có thêm cơ sở đề ra các giải pháp, tạo điều 

kiện để học viên nâng cao khả năng định hướng GTVH. 

2.2. Phương thức định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan 

2.2.1. Định hướng thông qua học tập và rèn luyện thực tế 

Giáo duc̣, đào taọ hoc̣ viên sı ̃quan quân đôị là giáo duc̣ tổng hơp̣, tiến hành 

theo đúng quy trı̀nh giáo duc̣, đào taọ, thông qua giảng daỵ trên lớp cũng như huấn 

luyêṇ trên thao trường, thưc̣ điạ, tham gia các hoaṭ đôṇg ngoaị khóa, rèn luyêṇ ở 
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đơn vi ̣. Nội dung, chương trình và thời gian giáo dục, đào taọ trong các trường quân 

đôị đươc̣ thực hiện theo mệnh lệnh về công tác quân sự, quốc phòng của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, được thể chế hoá trong chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng 

Tham mưu trưởng và hướng dẫn giáo dục chính trị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính 

trị. Nôị dung giáo duc̣ trên lớp tâp̣ trung giáo duc̣ những quan điểm chủ nghĩa Mác - 

Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng; đường lối 

quân sự, nhiệm vụ của quân đội; bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, lịch sử, truyền 

thống của Đảng, của giai cấp, của quân đội; những chuẩn mực về phẩm chất chính 

trị, đạo đức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đồng thời trang bị những kiến 

thức cần thiết về kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội; âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và 

kiến thức chuyên ngành khác.  

Cùng với quá trình học tập theo quy trình đào tạo của từng nhà trường, học 

viên còn phải rèn luyêṇ ở đơn vi ̣, tham gia các hoạt động ngoại khoá khác do nhà 

trường tổ chức. Hoạt động học tập - rèn luyện của học viên trong các trường quân 

đội thường diễn ra với cường độ cao cả về thể chất và trí tuệ, đòi hỏi học viên phải 

có sự nỗ lực rất lớn, nếu không muốn bị đào thải. Học tập để tiếp thu, tích lũy 

những tri thức khoa học, rèn luyện, hình thành những kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp 

quân sự là nhiệm vụ quan trọng nhất của người học viên trong nhà trường quân sự. 

Nếu người học viên không nhận thức được điều này sẽ rất khó khăn cho quá trình 

công tác sau này. Vì vậy, để chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp sau này, đòi hỏi 

người học viên phải ra sức học tập, rèn luyện. 

Kết quả điều tra về phương thức định hướng GTVH của học viên cho thấy, 

có 70.55% học viên định hướng GTVH thông qua học tập và rèn luyện thực tế; 

trong đó học viên HVHC lựa chọn là 75,73%; học viên ĐHTQT là 66,02% và học 

viên ĐHCT lựa chọn là 69,90% [bảng 3, PL3, tr.169 và bảng 5, PL6, tr.184]. Số 

liệu trên cho thấy, phương thức ĐHGT thông qua học tập, rèn luyện thực tế được 

học viên lựa chọn với tỷ lệ khá cao và đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong các phương 

thức mà học viên lựa chọn ĐHGT. Điều đó cho thấy, phần lớn học viên đã nhận 

thức được viêc̣ học tập, rèn luyện là nhiệm vụ trung tâm, quan troṇg nhất của người 

học viên trong nhà trường quân đội, “học để làm người, học để làm cán bộ”. Học 
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viên được tiếp nhận nhiều hơn những GTVH, “uốn nắn” nhân cách của mình theo 

những chuẩn giá trị, đồng thời tỏa sáng GTVH thông qua các hoạt động này. Chính 

thông qua quá trình học tập, rèn luyện, người học viên được trao đổi, hướng dẫn, 

được kiểm nghiệm sự định hướng GTVH từ thầy cô, bạn bè, cấp trên... Học viên có 

thể rút ra được những kinh nghiệm cho mình để điều chỉnh nhận thức, hành vi, từ 

đó nâng cao hơn nữa khả năng định hướng GTVH. Thực tế đã có nhiều học viên thể 

hiện sự định hướng GTVH đúng đắn của mình thông qua kết quả hay những thành 

tích đạt được trong học tập, rèn luyện và công tác. Nhiều học viên ra trường được 

phong quân hàm trung úy, là những thủ khoa hay học viên xuất sắc trong các trường 

quân đội [bảng 1;3;4;6, PL7, tr.185;187;188;189]. 

2.2.2. Điṇh hướng thông qua tham gia hoaṭ đôṇg công tác đảng, công tác 

chính trị 

Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam, một bộ phận rất 

quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND 

Việt Nam - một tổ chức cách mạng đặc thù; trong một lĩnh vực hoạt động đặc biệt - 

đó là hoạt động xây dựng, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu chống mọi loại kẻ thù của 

giai cấp, dân tộc. Đây là mặt công tác cơ bản của lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong 

quân đội; công tác xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho 

quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, 

tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc XHCN, với nhân dân. 

Hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ đào tạo sı ̃quan trong các trường quân 

đôị là toàn bộ hoạt động công tác chı́nh tri ̣, tư tưởng và tổ chức của các lưc̣ lươṇg 

nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo duc̣, đào tạo đôị ngũ sı ̃quan, cán bô ̣cho 

quân đôị. Thưc̣ chất là nhằm phát huy hiệu lực của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và 

các tổ chức quần chúng vào các khâu của quá trình giáo duc̣, đào tạo, rèn luyện học 

viên đào tạo sı ̃quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 

tự giác, nghiêm minh, ý chí quyết tâm học tập, nâng cao trình độ kỹ thuâṭ, chiến 

thuật, năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy của người hoc̣ viên, sẵn sàng nhận và hoàn 

thành mọi nhiệm vụ.  
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Hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT hiện diện ở tất cả các mặt, các khâu của quá trình 

giáo duc̣, đào tạo, rèn luyện học viên. Các hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT đươc̣ tiến hành 

thông qua giáo dục chính trị trong chương trình huấn luyện chính khoá; qua các 

hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thi đua, xây dựng MTVH; qua 

các sinh hoạt của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội 

đồng quân nhân. Chính sư ̣đa daṇg đó làm cho hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT bớt khô khan, 

tác động mềm mại, uyển chuyển, sâu sắc hơn, làm cho việc lưạ choṇ, tiếp nhâṇ, bổ 

khuyết, định hình và tỏa sáng GTVH của học viên dễ dàng, sâu sắc hơn. Trong quá 

trình thực tiễn tham gia hoạt động này, khi so sánh với yêu cầu trong nhà trường, 

với đồng chí, đồng đội và với giá trị chuẩn mực chung... học viên tự thấy nhận thức, 

hành động của mình với sự định hướng của các GTVH có gì khác, thiếu những gì, 

đáp ứng như thế nào so với yêu cầu, đòi hỏi của chuẩn mực chung cũng như thấy 

được tính đúng đắn, khả năng định hướng GTVH của mình ra sao. Từ đó, người học 

viên phải tiếp tục điều chỉnh nhận thức, hành động của mình đáp ứng yêu cầu chuẩn 

mực GTVH chung. 

Thực tiễn cho thấy, tỷ lệ học viên lựa chọn định hướng giá trị thông qua hoạt 

động CTĐ,CTCT chưa cao. Qua số liệu điều tra, có 52.75% học viên lựa chọn thực 

hiện định hướng GTVH thông qua hoạt đôṇg CTĐ,CTCT, trong đó học viên năm 

thứ hai là 50.98% và học viên năm thứ năm là 54.49% [bảng 3, PL3, tr.169 và bảng 

7, PL4, tr.177]. Đây là tỷ lệ lựa chọn khá thấp so với tiềm năng mà phương thức này 

có thể đem lại. Phải chăng hoạt động CTĐ,CTCT trong các trường quân đội chưa 

tạo ra được sức hút đối với học viên để họ thực hiện định hướng giá trị? Thực tế qua 

trao đổi, trò chuyện với học viên thấy rằng, nhiều học viên chưa nắm hết và hiểu rõ 

về các nội dung CTĐ,CTCT, nhất là học viên năm thứ nhất, thứ hai. Một số học 

viên quan niệm hoạt động này gắn với vai trò của các chủ thể giáo dục và chủ yếu là 

hoạt động chính trị, tư tưởng để định hướng, giáo dục cho học viên. “CTĐ,CTCT là 

những hoạt động về tư tưởng, tinh thần và các chế độ chính trị mà người học viên 

được hưởng như xem thời sự, đọc báo nghe tin, xem văn nghệ...” (NCP, 20 tuổi, 

binh nhất, học viên năm thứ hai, HVHC). “CTĐ,CTCT có vai trò quyết định hình 

thành nhân cách học viên, nếu ai không rõ hoặc không thông suốt sẽ ảnh hưởng lớn 



91 
 

về tư tưởng cũng như các vấn đề khác” (HQH, 19 tuổi, binh nhất, học viên năm thứ 

nhất, ĐHTQT)... Qua cách hiểu của học viên về CTĐ,CTCT như trên cho thấy, 

nhận thức của học viên chưa thực sự đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng đối với hoạt động 

này. Đó cũng là lý giải tại sao, tỷ lệ học viên lựa chọn ĐHGT thông phương thức 

này thấp. Mặc dù vậy, đối với những học viên lựa chọn ĐHGT thông qua phương 

thức này cũng cho rằng, định hướng GTVH thông qua tham gia hoạt đôṇg 

CTĐ,CTCT không chỉ giúp cho học viên có thêm tri thức chính trị, GTVH chính trị 

quân sự mà còn xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, động cơ học 

tập đúng đắn; chủ động đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực, những 

hành động lệch lạc, tệ nạn xã hội.  

2.2.3. Điṇh hướng từ tiếp thu các phương tiêṇ thông tin đaị chúng 

Với đặc thù của học viên đào tạo sı ̃quan trong nhà trường quân đôị là học 

tập, sinh hoạt trong môi trường khép kín trong doanh traị, viêc̣ ra ngoài doanh traị 

cũng như khai thác, tiếp xúc mạng internet bi ̣ haṇ chế..., vì vậy việc tiếp nhận thông 

tin, kiến thức cũng như các GTVH chủ yếu đến từ các phương tiêṇ thông tin đại 

chúng mang tính chính thống của Đảng, Nhà nước, Quân đội như sách, báo in, 

truyền thanh, truyền hình... Đây là kênh cung cấp những thông tin thời sư,̣ tin kinh 

tế, văn hóa, xa ̃ hôị… nhằm kịp thời phản ánh những sự kiện trong nước, ngoài 

nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của học viên. Với những thông tin, tri thức, các 

GTVH do các phương tiện thông tin đại chúng đem lại, người học viên có thể đánh 

giá, tiếp nhâṇ, biến đổi, bổ sung các GTVH cho phù hợp và định hình chúng trong 

nhân cách chính mình. Đồng thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

học viên có thể so sánh, kiểm nghiệm với thông tin mà họ mới tiếp thu để tiếp tục 

hoàn thiện định hướng GTVH.  

Các phương tiêṇ thông tin đại chúng còn là công cụ để học viên sáng tạo 

GTVH mới và tỏa sáng GTVH. Bởi thông qua đó mà học viên có thể tiếp thu được 

lượng thông tin, tri thức lớn phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và các 

hoạt động khác. Trên cơ sở đó, học viên tỏa sáng giá trị bằng những thành tích cao 

trong học tập, rèn luyện, là học viên giỏi các khóa hay đạt những giải cao trong các 

phòng trào Tuổi trẻ sáng tạo khoa học, tuyên truyền viên trẻ... [bảng 3;4;6, PL7, 
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tr.187-189]. Trong các nhà trường quân đội, hệ thống truyền thanh nội bộ liên tục 

cập nhập, thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt, gương sáng trong học 

tập, rèn luyện của học viên và thông qua đó càng làm cho sự tỏa sáng giá trị của học 

viên rộng rãi hơn, nhiều người biết hơn. Khi nhìn vào họ, nhiều học viên khác cũng 

sẽ có những so sánh, ganh đua với họ và cố gắng học tập, nâng cao nhận thức của 

mình thông qua phương tiện thông tin đại chúng. 

Theo số liệu điều tra cho thấy, khi được hỏi về phương thức ĐHGT, có 

57.93% học viên lựa chọn định hướng GTVH thông qua các phương tiêṇ thông tin 

đaị chúng, trong đó lựa chọn của học viên năm thứ tư là 62.82% cao hơn so với học 

viên năm thứ hai là 52.94% [bảng 3, PL3, tr.169 và bảng 7, PL4, tr.177]. Qua đó 

thấy rằng, số đông học viên đã coi đây là kênh quan trọng để định hướng GTVH. 

Qua trao đổi với học viên thấy rằng, định hướng GTVH, nhất là tiếp nhâṇ GTVH 

thông qua phương tiêṇ thông tin đại chúng ngày cảng thu hút và được học viên sử 

dụng nhiều hơn bởi sư ̣phát triển của khoa hoc̣, công nghê,̣ sư ̣phong phú của các 

phương tiêṇ thông tin. “Trong định hướng GTVH, phương tiện thông tin đại chúng 

có vai trò quan trọng bởi nó giúp cho chúng tôi tiếp cận với những GTVH tốt hơn, 

cập nhật được những GTVH mới ở trong và ngoài nước” (PTS, 21 tuổi, hạ sĩ, học 

viên năm thứ ba, ĐHCT). Về vai trò của phương tiện thông tin đại chúng, “đây là 

phương tiện quan trọng để cho học viên nhận thức rõ ràng hơn về GTVH” (VQK, 22 

tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ tư, HVHC). “Vai trò của các phương tiện thông tin 

đại chúng rất quan trọng trong môi trường quân đội, phương tiện thông tin đại 

chúng này bị hạn chế nhiều” (NVM, 20 tuổi, binh nhất, học viên năm thứ hai, 

HVHC). Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần trên, do đặc thù môi trường quân đội, việc 

sử dụng internet, điện thoại bị hạn chế. Học viên muốn vào mạng internet phải lên 

thư viện và có sự quản lý của đơn vị. Vì vậy, mặc dù thích thú với các phương tiện 

thông tin đại chúng nhưng tỷ lệ học viên lựa chọn phương thức này ĐHGT không 

nhiều bởi quy định chung.  

2.2.4. Định hướng thông qua tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 

Trong nhà trường quân đôị, các hoaṭ đôṇg văn hóa, văn nghê ̣đươc̣ tổ chức 

thường xuyên và có hiêụ quả, phản ánh sư ̣phong phú, đa daṇg của đời sống văn hóa 
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ở các ĐVCS trong quân đôị cũng như quan tâm, lãnh đaọ của chı ̉huy các cấp. Các 

hoạt động văn hóa, văn nghê ̣đươc̣ tiến hành trong các trường quân đôị như thông 

tin tuyên truyền, cổ động; giáo dục truyền thống; giao lưu gặp gỡ các nhân chứng 

lịch sử; các cuộc thi tìm hiểu, nói chuyêṇ về truyền thống; thăm hỏi, giúp đỡ các gia 

đình chính sách, có công với cách mạng; đêm thơ chiến sĩ, thi hát dân ca, đọc tấu, 

kể chuyện chiến đấu, kể chuyện quê hương; biểu diêñ văn nghê…̣ “Học viện đã tổ 

chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao có ý nghĩa thiết thực như 

hội nghị tôn vinh, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp cơ sở; giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch 

sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các 

đơn vị kết nghĩa…; tham gia Gala chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” năm thứ 9... 

Thường xuyên duy trì có nền nếp các chế độ đọc báo, xem ti vi, phim tuyến, thông 

báo chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi ngày nghỉ, giờ nghỉ; xây dựng nếp 

sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, cảnh quan môi trường văn hoá xanh, sạch, đẹp” 

[74, tr.2]. Theo số liệu điều tra, có 65.05% học viên lựa chọn phương thức định 

hướng thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ [bảng 3, PL3, tr.169]. Tỷ lệ lựa chọn 

trên cho thấy, đây cũng là một phương thức định hướng GTVH có sự quan tâm của 

khá đông học viên.  

Thực tiễn thấy rằng, thông qua viêc̣ thưởng thức cũng như trưc̣ tiếp tham gia 

vào các hoaṭ đôṇg văn hóa, văn nghê ̣này, học viên không chỉ được đáp ứng nhu cầu 

văn hóa tinh thần, tỏa sáng tài năng ca hát mà còn là nơi họ thể hiện những nhận 

thức, hiểu biết của mình về quê hương, đất nước; về những GTVH truyền thống; sự 

tôn trọng, cảm phục đối với những hy sinh xương máu của thế hệ cha anh để bảo vệ 

nền độc lập của dân tộc... Bên cạnh đó còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của 

học viên và khả năng định hướng GTVH của hoc̣ viên. Khi thưởng thức hay tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, học viên có thể lưạ choṇ, tiếp nhâṇ các GTVH 

môṭ cách tı́ch cưc̣, chủ đôṇg nhất. Các GTVH, những nhân cách văn hóa, nhân 

chứng lịch sử... thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ tác động trực tiếp tới 

học viên và để lại những dấu ấn sâu đậm trong họ. Với đặc tính của tuổi trẻ nhanh 

nhẹn, nhạy bén, ham học hỏi họ tiếp nhận rất nhanh, đồng thời họ tự điều chỉnh 
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nhận thức và hành động theo các GTVH đó. Sự điều chỉnh nhận thức, hành động đó 

cũng chính là quá trình họ tự bổ sung, bổ khuyết, định hình GTVH trong nhân cách, 

đồng thời nó cũng thể hiện sự sáng tạo và tỏa sáng GTVH.  

Số liệu điều tra về hoạt động văn hóa yêu thích của học viên, xem biểu diễn 

nghệ thuật được học viên lựa chọn ở mức cao nhất với 65.37%, tiếp đó là hoạt động 

thể dục, thể thao 62.78%; đọc sách, báo, tạp chí 54.05%; xem phim nhựa 60.52%; 

xem truyền hình 50.49% và nghe đài là 20.71% [bảng 12, PL3, tr.173]. Từ số liệu 

trên cho thấy, phần lớn học viên đều rất thích thú khi xem biểu diễn nghệ thuật, thể 

dục, thể thao, xem phim nhựa…, trong khi đó, nghe đài được học viên lựa chọn với 

tỷ lệ khá thấp. Thực tế tìm hiểu thấy rằng, học viên không thích nghe đài, trong khi 

đó thời gian phát thanh ở các nhà trường thường vào lúc học viên tham gia các hoạt 

động thể dục, thể thao nên nhiều học viên không nghe được. Còn các hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao, xem phim nhựa được học viên lựa chọn, 

thích thú bởi học viên có thể được trực tiếp tham gia vào các hoạt động đó và nó 

đáp ứng nhu cầu giải trí, thỏa mãn đời sống tinh thần của học viên. Từ thực tế trên, 

để tạo điều kiện cho học viên ĐHGT thông qua tham gia sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ, đòi hỏi các chủ thể giáo dục trong các trường quân đội phải có biện pháp để 

tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa, tạo mọi điều kiện cho học viên được thưởng 

thức và tham gia vào các hoạt động đó. 

2.2.5. Định hướng thông qua giao lưu văn hoá quân - dân   

Suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, QĐND Việt Nam đã 

tỏ rõ bản chất của một quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. 

Trong các mối quan hệ xã hội thì quan hệ quân - dân là một trong những mối quan 

hệ gần gũi, tốt đẹp nhất. Quân đội nhân dân Việt Nam được nhân dân đùm bọc, chở 

che, nhờ vậy mà “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 

thù nào cũng đánh thắng”. Xây dựng, củng cố quan hệ quân - dân chính là giáo dục 

để mọi cán bộ, học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất năng lực, 

phương pháp, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân - dân, phát huy 

bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.  
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Trong xây dưṇg mối quan hê ̣quân - dân, viêc̣ tổ chức các hoaṭ đôṇg giao lưu 

văn hóa với nhân dân trên điạ bàn đóng quân là nôị dung rất quan troṇg. Nó thắt 

chăṭ mối quan hê ̣đoàn kết, gắn bó với nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần cho hoc̣ viên cũng như cho nhân dân điạ phương. Các hoaṭ đôṇg giao 

lưu văn hóa với nhân dân thường được tổ chức như tham gia cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng ĐSVH, các cuộc vận động xoá đói, giảm nghèo, phòng 

chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, sửa chữa hê ̣ thống 

kênh, mương, các buổi biểu diêñ văn hóa, văn nghê.̣..  Trong các hoaṭ đôṇg giao lưu 

văn hóa với nhân dân, học viên là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện. Hoạt động 

này được các trường tổ chức thường xuyên, “hoạt động hè tình nguyện hàng năm, 

Học viện đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi, 

nạo vét cống rãnh, làm sạch môi trường... Khi đi dã ngoại, tập bài, sinh hoạt tại nhà 

dân, các đơn vị đã huy động bộ đội tham gia xây dựng môi trường văn hóa, làm 

sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, vận động nhân dân 

thực hiện nếp sống văn hóa” [43, tr.5]. Khi tham gia các hoạt động này, người học 

viên nâng cao trách nhiêṃ trước nhân dân, càng có điều kiện tiếp nhâṇ các GTVH, 

được rèn luyện mình từ các chuẩn mực và trong các mối quan hệ với nhân dân. 

Cũng từ chính thực tiễn hoạt động giao lưu văn hóa với nhân dân, học viên sẽ tự 

kiểm chứng mức độ phù hợp và khả năng định hướng GTVH của mình đến đâu. 

Trên cơ sở đó, học viên sẽ tự điều chỉnh nhận thức, hành vi của mình sao cho phù 

hợp hơn và từng bước hoàn thiện nhân cách người học viên. Số liệu điều tra cho 

thấy, có 52.43% học viên định hướng GTVH thông qua giao lưu văn hoá quân - dân 

[bảng 3, PL3, tr.169]. Trong quá trình tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá với 

nhân dân, trên cơ sở sự định hướng của GTVH, nhiều học viên đã thể hiện được 

những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, sự chính quy trong lễ 

tiết, tác phong, thái độ kính trọng dân, giúp đỡ nhân dân không ngại khó khăn, gian 

khổ... chính điều này càng tô thắm và khẳng định các GTVH “Bộ đội Cụ Hồ” trong 

nhân cách của họ. 

2.3. Đặc điểm định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan mang những đặc điểm 

chung định hướng GTVH của thanh niên, học viên, sinh viên trong cả nước, nhưng 
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có những khác biệt riêng, phản ánh đặc điểm tổ chức, hoạt động quân sự và môi 

trường văn hóa quân sự. Đặc điểm định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 

trong các trường quân đội thể hiện ở tính đậm đặc, tính chủ đích, tính kiểm soát chặt 

chẽ và tính cộng đồng trong ĐHGT… 

Tính đậm đặc trong định hướng giá trị 

Tính “đậm đặc” là một trong những đặc điểm cơ bản trong định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Tính “đậm đặc” là sự “ưu trội” hay 

mức độ ảnh hưởng lớn của các GTVH quân sự trong định hướng GTVH và sự hình 

thành nhân cách của học viên. Hoạt động quân sự là hoạt động đặc biệt, thường diễn 

ra ở những nơi gian khổ nhất, khó khăn nhất, diễn ra trong không gian, thời gian 

khó xác định trước, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, trên mọi loại địa hình. 

Trong đó, hoạt động chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu luôn hàm chứa sự mất mát cả 

về vật chất, tinh thần của xã hội cũng như sinh mạng của con người. Để bảo vệ Tổ 

quốc XHCN, bảo vệ thành quả của cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ được giao đòi 

hỏi mỗi quân nhân phải có ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm và cả sự sẵn sàng hy 

sinh xương máu. Chính vì vậy, sự định hướng đúng đắn của các GTVH, nhất là 

GTVH quân sự có vai trò quan trọng. Các GTVH quân sự luôn là những giá trị 

được ưu tiên tiếp nhận, định hướng, đồng thời chính các GTVH đó đã tạo điều kiện 

hun đúc nên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân cách người học viên. 

Tính đậm đặc còn thể hiện ở sự hướng đến kết tinh cao nhất của những giá trị 

chuẩn mực chân, thiện, mỹ trong môi trường quân sự của người học viên, đó là sự 

phát triển đến tận cùng của hệ giá trị chuẩn mực này là tận chân, tận thiện, tận mỹ. 

Tận chân là sự phát huy cao nhất mục tiêu, lý tưởng chính nghĩa của quân đội cách 

mạng, chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, 

hạnh phúc của nhân dân. Mọi hoạt động quân sự phải chính xác, chuẩn mực, phù 

hợp với hiện thực khách quan, tạo mọi điều kiện để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. 

Nếu thiếu tận chân thı̀ dễ mắc sai lầm, thậm chí không thể sửa chữa hoặc phải trả 

giá bằng tính mạng mình. Tận thiện trong hoạt động quân sự nghĩa là cái thiện vượt 

qua ranh giới thiện - ác thông thường. Giết người trong đạo đức xã hội thông 

thường là bất thiện, là tội ác, nhưng tiêu diệt kẻ địch trên chiến trường lại là thiện. 
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Bởi đó là hành động để giải phóng dân tộc; bảo vệ, giữ gìn nền độc lập của dân tộc. 

Nếu không nổ súng tiêu diệt địch, người quân nhân không hoàn thành nhiệm vụ và 

thậm chí còn bị kẻ địch tiêu diệt. Tận mỹ trong văn hoá quân sự không phải chỉ là 

cái đẹp tầm thường mà là cái đẹp được viết bằng mồ hôi xương máu của bộ đội, 

bằng sự hy sinh cao cả vì nghĩa lớn trường tồn của dân tộc. Hàng vạn tấm gương 

chiến đấu dũng cảm, oanh liệt của các chiến sĩ quân đội trên các lĩnh vực chiến đấu, 

lao động, công tác đã thể hiện nét đẹp đến tận cùng của đời sống văn hoá quân sự. 

Tận chân, tận thiện, tận mỹ là sự phát triển đến giá trị cao nhất của hệ chuẩn chân - 

thiện - mỹ trong môi trường quân sự, biểu hiện ở chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 

lòng trung thành vô hạn, ý chí vững vàng, tiến công kiên quyết…  

Những đặc thù của các giá trị cái chân, thiện, mỹ trong hoạt động quân sự, 

chi phối rất lớn đến định hướng GTVH của học viên, bởi họ sẽ là lực lượng chính 

tham gia, thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Tính đậm đặc trong ĐHGT đảm bảo cho 

họ không xa rời các GTVH quân sự cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự 

được giao. Trong định hướng GTVH, người học viên phải luôn giữ gìn, bảo đảm 

tính đậm đặc của các giá trị này thông qua vun đắp, phát triển những giá trị chân, 

thiện, mỹ trong môi trường quân sự và hoạt động quân sự. 

Tính chủ đích trong định hướng giá trị 

Tính chủ đích là sự hướng đích một cách chủ động, rõ ràng của các hoạt động 

trong quá trình ĐHGT của học viên. So với sinh viên dân sự, tính chủ đích trong định 

hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội có sự khác biệt nhất định. Đối 

với sinh viên dân sự, ngoài học tập, nhiều sinh viên còn phải lo nơi ăn, chốn ở, điều 

kiện sinh hoạt và chịu sự tác động thường xuyên, liên tục của nhiều nhân tố khác 

nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực trong môi trường xã hội. Bên cạnh đó là sự tác động, 

định hướng không thường xuyên của các chủ thể giáo dục, đào tạo có thể làm cho 

tính chủ đích trong ĐHGT của sinh viên, đôi khi thể hiện không rõ ràng.  

Trong khi đó, ở học viên đào tạo sĩ quan quân đội, với đặc điểm cũng như 

đòi hỏi của môi trường, hoạt động quân sự và sự định hướng, quản lý chặt chẽ của 

các chủ thể giáo dục, đào tạo trong nhà trường quân đội sẽ làm cho tính chủ đích 

trong định hướng GTVH của học viên được xác định rõ ràng ngay từ đầu và trong 
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suốt quá trình định hướng. Với tư cách là đội ngũ kế cận, lực lượng trực tiếp sẽ 

tham gia sự nghiệp xây dựng quân đội sau khi ra trường, học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội ý thức một cách sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người học viên, người 

quân nhân cách mạng. Chính sự lựa chọn con đường binh nghiệp với rất nhiều hy 

sinh, gian khổ đã ít nhiều thể hiện điều đó. Mặc dù, trong sự phát triển của xã hội 

ngày nay, học viên hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những nghề nghiệp khác, 

vừa đỡ vất vả, lại vừa có thể có thu nhập cao sau khi ra trường. Điều này phần nào 

thể hiện tính chủ đích của học viên trong định hướng GTVH. Sau khi bắt đầu bước 

chân vào các nhà trường quân đội, trở thành người học viên đào tạo sĩ quan, bản 

thân họ được các chủ thể giáo dục xác định rõ nhiệm vụ của người học viên là học 

tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ, sĩ quan quân đội. Muốn vậy, đòi hỏi 

người học viên phải ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, trong đó định hướng GTVH 

chính là phương thức giúp họ có được nhận thức đúng đắn, động cơ thúc đẩy sự 

phấn đấu vươn tới hoàn thiện các phẩm chất nhân cách và năng lực để trở thành 

người cán bộ quân đội. Sự hướng đích cho các hoạt động của người học viên chính 

là nhiệm vụ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ quân sự mà học viên sẽ đảm nhiệm khi 

ra trường cũng như hướng đến hoàn thiện con người quân sự. Với mục đích như 

vậy, trong định hướng GTVH người học viên luôn phải bám theo nó, đồng thời tự 

điều chỉnh nhận thức hành vi cũng như định hướng GTVH của mình khi nó chệch 

khỏi mục đích đó. Bên cạnh đó, các chủ thể giáo dục, đào tạo trong các trường quân 

đội cũng luôn định hướng, tác động đối với quá trình định hướng của học viên để 

đảm bảo sự hướng đích của học viên. 

Tính kiểm soát chặt chẽ trong định hướng giá trị 

Trong định hướng GTVH của học viên, tính kiểm soát chặt chẽ cũng là đặc 

điểm phản ánh đặc thù của tổ chức và hoạt động quân sự. Tính kiểm soát chặt chẽ 

đảm bảo cho sự hướng đích trong định hướng GTVH của học viên. Tính kiểm soát 

chặt chẽ trong định hướng GTVH của học viên diễn ra ở tất cả các khâu, các bước 

của quá trình định hướng và đảm bảo sự định hướng đúng đắn. Ngay từ việc lựa 

chọn, tiếp nhận, biến đổi, bổ sung, định hình cho đến tỏa sáng GTVH phải được 

diễn ra đúng hướng, kịp thời. Tính kiểm soát chặt chẽ thể hiện ngay từ hoạt động 
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tiếp nhận GTVH phải có sự lựa chọn, sàng lọc, thẩm định kỹ càng và đảm bảo vai 

trò cũng như sự phù hợp của các GTVH đối với sự hình thành nhân cách người học 

viên đào tạo sĩ quan. Khác với sinh viên bên ngoài, thang giá tri ̣ của hoc̣ viên đào 

taọ sı ̃quan quân đôị có đăc̣ điểm riêng, khác biêṭ, bởi nó chiụ sư ̣ ảnh hưởng, quy 

điṇh của đăc̣ điểm, vi ̣trı́, chức năng của quân đôị hay những yêu cầu cao về chı́nh 

tri ̣, kỷ luâṭ, thể chất... Vı̀ vâỵ, đối với hoc̣ viên đào taọ sı ̃ quan quân đôị, những 

GTVH chı́nh tri ̣ quân sư;̣ pháp luâṭ, kỷ luâṭ; nghề nghiêp̣ quân sư…̣ luôn đươc̣ đề 

cao và là sư ̣lưạ choṇ đầu tiên làm giá trị định hướng. Sự định hướng của các GTVH 

này sẽ là cơ sở cho học viên trong xây dựng bản lĩnh chính trị, phát triển nhân cách 

và giúp cho họ có thể đưa ra quyết định một cách độc lập, đúng định hướng chính 

trị của Đảng khi thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ phức tạp. 

Cùng với tiếp nhận GTVH, tính kiểm soát chặt chẽ diễn ra cả trong các khâu 

như bổ sung, bổ khuyết, định hình và tỏa sáng GTVH. Kiểm soát chặt chẽ để biết 

các hoạt động trong định hướng GTVH diễn ra như thế nào, thông qua những 

phương thức nào, đúng hướng, kịp thời hay không… trên cơ sở đó người học viên 

tiếp tục có sự điều chỉnh và phát huy vai trò của định hướng GTVH trong hình 

thành nhân cách. Bên cạnh đó, trong định hướng GTVH, tính kiểm soát chặt chẽ 

giúp cho học viên nhận biết và ngăn chặn phản giá trị, những tác động xấu, đảm bảo 

cho hoạt động định hướng GTVH đúng đắn. 

Tính cộng đồng trong định hướng giá trị 

Trong định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội, tính cộng 

đồng sâu sắc trong tập thể quân nhân là một giá trị mang đặc trưng của văn hoá 

quân sự, phản ánh trực tiếp đặc điểm tổ chức và hoạt động quân sự của quân đội. 

Nó xác lập sự đồng đều về vị thế xã hội của mọi chủ thể quân sự, không có sự phân 

lập giữa các tầng lớp như ở một số tổ chức xã hội khác. Trong quân đội cách mạng, 

mọi quân nhân từ người sĩ quan cấp tướng tới người lính binh nhì đều là “Bộ đội Cụ 

Hồ”, cùng chung quyền lợi và nghĩa vụ là chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ nhân dân.  

Khác với sinh viên dân sự, tính cộng đồng trong định hướng GTVH thể hiện 

không sâu sắc bằng học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Đa số sinh viên chỉ gặp gỡ 
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nhau trong thời gian ngắn trên lớp, trên giảng đường, còn lại ở phân tán các nơi 

khác nhau. Họ không chứng kiến nhiều về cuộc sống của nhau, không lao động, rèn 

luyện, sinh hoạt cùng nhau nên tính cộng đồng sẽ rời rạc hơn và không có sự gắn 

kết chặt chẽ. Với học viên đào tạo sĩ quan quân đội, sống trong nhà trường quân sự 

là môi trường đặc thù với tổ chức, kỷ luật nghiêm minh. Học viên không chỉ được 

quản lý một cách chặt chẽ, tập trung trong giờ hành chính, mà cả trong hoạt động 

sinh hoạt, vui chơi. Từ trong các hoạt động học tập, rèn luyện, lao động, sinh hoạt, 

vui chơi thể thao cùng nhau như vậy, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng chí, 

đồng đội… được nảy sinh. Đây chính là biểu hiện sâu sắc của tính cộng đồng.  

Tính cộng đồng của học viên không chỉ thể hiện ở sự đoàn kết gắn bó với 

nhau, dựa cậy vào nhau và chia sẻ cho nhau để vượt qua khó khăn thử thách trong 

học tập, huấn luyện, mà còn được biểu hiện ở sự thông hiểu cả về cá tính, nhu cầu, 

thói quen của nhau trong đời sống sinh hoạt, sự hoà đồng, tương thân, tương ái 

trong các mối quan hệ. Từ đó, họ cùng nhau phấn đấu để trở thành người sĩ quan 

quân đội, phấn đấu để thực hiện định hướng GTVH. Do cùng sống với nhau, cho 

nên họ không chỉ đoàn kết giúp đỡ nhau mà còn chỉ cho nhau thấy những điều hay, 

cái tốt, giúp nhau tránh xa những phản giá trị, tệ nạn xã hội. Khắc phục, uốn nắn 

nhận thức, hành động chưa đúng cho nhau và góp ý, phê bình nhau để cùng tiến bộ. 

Điều đó làm cho hoạt động định hướng GTVH của học viên trở nên đúng đắn hơn. 

Tính cộng đồng trong định hướng GTVH còn thể hiện ở việc các học viên 

cùng sống, học tập, rèn luyện theo kỷ luật quân đội. Kỷ luật quân đội là “tổng thể 

những điều quy định trong hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; điều lệnh, điều lệ, 

chế độ, quy tắc, mệnh lệnh, chỉ thị của quân đội buộc mọi quân nhân phải triệt để 

chấp hành nhằm tạo sự thống nhất cao trong hành động, đảm bảo cho quân đội phát 

huy được sức mạnh, hoàn thành chức năng và nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, tình 

huống” [106, tr.316]. Nói đến kỷ luật quân đội là nói đến tính chuẩn xác, tính kiên 

quyết, tính bắt buộc và sự nhanh chóng hoàn thành mọi mệnh lệnh ở yêu cầu cao, 

nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các mối quan hệ xã hội của quân đội. 

Sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, người học viên phải chấp hành 

môṭ cách nghiêm chı̉nh, chı́nh xác, vô điều kiện đối với điều lệnh, điều lệ, chế độ, 
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quy định cũng như pháp luật của nhà nước. Chính việc khuôn con người theo kỷ 

luật như vậy sẽ định hướng học viên trong suy nghĩ, hành động và nâng cao tính kỷ 

luật trong toàn bộ các hoạt động quân sự, góp phần tạo nên những con người có ý 

thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong chính quy, mẫu mực. Từ đó, thấy rằng kỷ luật 

quân đội góp phần “khuôn” ĐHGT, tạo điều kiện thuận lợi và làm cho định hướng 

GTVH của học viên trở nên đúng đắn hơn. Điều này tạo nên nét khác biệt trong 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội với định hướng GTVH 

của sinh viên các trường dân sự. 

 

Tiểu kết chương 2 

Thực trạng định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường 

quân đội hiện nay được tiếp cận theo các GTVH ưu trội mà học viên lựa chọn định 

hướng trong môi trường sư phạm quân sự, đồng thời làm rõ phương thức và đặc 

điểm định hướng GTVH của học viên. Đánh giá thực trạng định hướng GTVH của 

học viên thực hiện thông qua kết quả điều tra xã hội học; qua thăm dò, trực tiếp trao 

đổi với học viên cũng như kết quả tổng kết trên các mặt hoạt động của các trường 

ĐHTQT, HVHC và ĐHCT. Đánh giá tổng thể cho thấy, thực trạng định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan đã có những kết quả tích cực. Đa số học viên đã 

có sự định hướng đúng đắn với các GTVH, từ đó góp phần quan trọng trong hình 

thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách người học viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi 

của thực tiễn quân sự. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn những hạn chế, 

bất cập. Một bộ phận học viên chưa nhận thức đúng đắn vai trò của các GTVH; 

chưa thấy được tính toàn diện trong định hướng GTVH góp phần hoàn thiện nhân 

cách học viên; hoặc coi trọng giá trị vật chất, kinh tế… dẫn đến hành động thực 

hiện định hướng GTVH chưa đúng đắn, lệch chuẩn; chưa nhận thức và giải quyết 

đúng đắn các quan hệ lợi ích; chưa vượt qua được những tác động xã hội tiêu cực 

dẫn đến vi phạm chuẩn mực văn hóa diễn ra ở mức nghiêm trọng…  

Định hướng GTVH của học viên cũng được tiến hành thông qua nhiều 

phương thức khác nhau. Đó là thông qua học tập và rèn luyện thực tế; thông qua 

tham gia các hoạt động CTĐ,CTCT; điṇh hướng từ tiếp thu các phương tiêṇ thông 
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tin đaị chúng; tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và thông qua giao lưu văn hoá 

quân - dân. Trong các phương thức này, học viên thực hiện định hướng GTVH chủ 

yếu thông qua học tập và rèn luyện thực tế, bởi đây chính là nhiệm vụ trung tâm và 

là hoạt động thường xuyên của người học viên. 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan mang những đặc điểm 

chung định hướng GTVH của thanh niên, học viên, sinh viên trong cả nước, nhưng 

có khác biệt riêng, phản ánh đặc điểm tổ chức, hoạt động quân sự cũng như những 

đặc điểm của ĐSVH, MTVH quân sự. Đặc điểm riêng đó thể hiện ở tính đậm đặc, 

tính chủ đích, tính kiểm soát chặt chẽ và tính cộng đồng trong định hướng GTVH…  

Việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng định hướng GTVH của học viên 

là cơ sở để nhận diện rõ ràng những xu hướng và vấn đề đặt ra trong định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. Từ đó, cung cấp cơ 

sở thực tiễn cho các chủ thể giáo dục có thể có cách thức, giải pháp tác động phù 

hợp giúp học viên định hướng GTVH một cách đúng đắn.  
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Chương 3 

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG 

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN  

3.1. Nhân tố tác động đến định hướng giá trị văn hóa của học viên đào 

tạo sĩ quan trong các trường quân đội  

3.1.1. Những tác động từ bên ngoài nhà trường quân đội 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội luôn chịu sự tác 

động của nhiều nhân tố như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng trong nước 

và quốc tế; yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội trong giai đoạn cách mạng 

mới… Trong thời gian tới, các nhân tố đó sẽ tiếp tục vận động và phát triển tác 

động đến định hướng GTVH của học viên.  

Thứ nhất, sự tác động từ những biến động phức tạp của tình hình thế giới 

thời gian tới. Đây là nhân tố thuộc môi trường rộng và xa, nó ảnh hưởng gián tiếp, 

nhưng có lúc tác động mạnh mẽ đến định hướng GTVH của học viên. Cuối thế kỷ 

XX, đầu thế kỷ XXI, đời sống nhân loại có nhiều biến cố chính trị lớn, đan xen chi 

phối đến đời sống chính trị, xã hội nhiều quốc gia, dân tộc. Sự sụp đổ của mô hình 

CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, đánh dấu sự thoái trào của CNXH trên toàn thế giới. 

Không ít người hoài nghi về lý tưởng XHCN, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa 

Mác- Lênin, về tính chất hiện thực của CNXH khoa học. Thực tiễn cho thấy, sau 

khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đã không ít người chao đảo, dao động, mất niềm 

tin, trong đó có cán bộ, đảng viên và học viên đào tạo sĩ quan quân đội.  

Trong những năm gần đây, tình hình thế giới càng có những diễn biến mới 

hết sức phức tạp và khó lường. Chiến tranh dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố còn 

xảy ra ở nhiều nơi với tính chất phức tạp và ngày càng gia tăng; tác động của các 

cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính khu vực và thế giới; khu vực Đông Nam Á, 

Châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là khu vực phát triển năng động nhưng 

cũng tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp trên Biển Đông chưa được 

giải quyết; cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và 

công bằng xã hội có những bước tiến mới; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn sẽ là 
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xu thế lớn… Tình hình đó, vừa có những tác động tích cực, đồng thời vừa gây khó 

khăn, cản trở không nhỏ trong định hướng GTVH của học viên, chi phối trực tiếp 

đến việc hình thành và phát triển nhân cách của họ.  

Thứ hai, tác động thuận chiều của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiếp tục đổi mới, đẩy 

nhanh sự nghiệp CNH,HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh. Nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các 

mặt như chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế 

được duy trì ở mức hợp lý… Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, 

xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản 

được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn 

định; quốc phòng, an ninh được tăng cường… Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng, hiệu quả” [23, tr.14]. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh 

vực đã tạo cơ sở vững chắc để xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, 

với mục tiêu con đường cách mạng XHCN; đã làm cho đời sống văn hoá của xã hội 

phong phú, sinh động hơn, các hình thức sinh hoạt văn hoá ngày càng đa dạng. Đặc 

biệt, với sự bùng nổ mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, sự phát triển 

của khoa học, công nghệ đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, học vấn của nhân 

dân. Nhân dân trong đó có học viên đào tạo sĩ quan quân đội được tiếp xúc với 

nhiều kênh, nhiều loại hình, sản phẩm văn hoá trong và ngoài nước; tầm nhìn được 

mở rộng, năng lực sáng tạo được phát huy, giữ gìn và phát huy được giá trị bản sắc 

văn hoá dân tộc. Làm tăng thêm sức mạnh nội sinh của những GTVH tinh thần của 

con người Việt Nam như tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, phấn đấu vì 

độc lập dân tộc và CNXH, có ý chí vươn lên đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn 

lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng thời, nó cũng mở ra những khả năng 

mới trong giao lưu, tiếp nhận văn hóa và tạo ra những những điều kiện thuận lợi cho 

quá trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 
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Thứ ba, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, toàn cầu 

hóa; những hạn chế của tình hình chính trị, xã hội và sự chống phá của các thế lực 

thù địch. Thành tựu công cuộc đổi mới của nước ta đã làm thay đổi bộ mặt của đất 

nước và cuộc sống nhân dân. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH, nền kinh tế thị trường còn tồn tại nên vẫn còn những mặt tiêu cực như lối 

sống ích kỷ, chạy theo đồng tiền, thực dụng, coi thường phép nước, hàng giả, hàng 

lậu, tham nhũng, tệ nạn xã hội… Những giá trị, chuẩn mực truyền thống như yêu 

nước, nhân văn, thuỷ chung, nhân ái, trọng đạo đức, học thức, thái độ sống vì lợi ích 

cộng đồng… không được đề cao và phát huy trong tình hình mới.  

Những biểu hiện thoái hóa, biến chất dẫn đến tình trạng tham nhũng, mất dân 

chủ, ức hiếp quần chúng... của một số cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước. Nó 

đã gây ra những tác hại không nhỏ về mặt xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và 

Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào chế độ XHCN. Điều này đã được 

Đảng chỉ rõ trong Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Hội nghị lần thứ 

Tư BCHTƯ, khóa XII.  

Những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu 

hoá nền kinh tế thế giới đang đặt ra những cơ hội cho sự phát triển đất nước, nhưng 

cũng có nhiều thách thức. Toàn cầu hóa kinh tế thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao hiệu 

quả nhưng điểm xuất phát không giống nhau, điều kiện không giống nhau, trình độ 

không giống nhau dễ làm tổn thương suy nghĩ, dễ ngộ nhận, dễ “duy kinh tế”, 

“thuần túy kinh tế” mà phai lý tưởng, nhạt chính trị, chao đảo, ngả nghiêng trong lý 

tưởng, mục tiêu phải phấn đấu. Toàn cầu hóa kinh tế đang thực sự có tác động mạnh 

mẽ đến tư tưởng, đạo đức lối sống của xã hội ta. Sự tác động đang diễn ra phức tạp, 

có sự đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái thiện và cái ác, giữa hai lối 

sống: sống có lý tưởng, lành mạnh, trung thực, thủy chung với lối sống thực dụng, 

ích kỷ, mưu mô, dối trá chạy theo đồng tiền. Đạo đức mới, lối sống mới vừa phải 

đấu tranh với cái phi đạo đức, vừa phải đấu tranh tự đổi mới, tự khẳng định mình 

trong điều kiện mới. Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về 
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chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội 

đã chỉ rõ: Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập 

vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm huỷ hoại, 

xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Lối sống thực dụng, 

vụ lợi, vị kỷ, thích hưởng lạc, sa đoạ; cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tăng 

lên rõ rệt. Môi trường đạo đức và văn hoá lành mạnh bị đe doạ nghiêm trọng, có 

nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối 

sống và niềm tin của một bộ phận công chúng [6, tr.1]. 

 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã và đang lợi dụng những 

thành tựu khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đó để truyền bá 

những tư tưởng phản động, sản phẩm văn hoá xấu độc, đồi truỵ vào nước ta gây ra 

những hậu quả xấu đối với xã hội. Thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” tấn công 

đòi xoá bỏ lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định những 

giá trị của cách mạng, lý tưởng XHCN, xuyên tạc, bôi nhọ GTVH dân tộc, truyền 

thống cách mạng... Những điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội. Từ đó, đặt ra yêu cầu đối với lãnh 

đạo, chỉ huy các cấp trong nhà trường quân đội, phải thường xuyên theo dõi, nắm 

bắt nhu cầu, động cơ, nhận thức, thái độ và những biểu hiện định hướng của học 

viên, để từ đó có những biện pháp hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực, góp 

phần nâng cao hiệu quả định hướng GTVH của học viên. 

Thứ tư, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội trong giai 

đoạn mới đặt ra ngày càng cao. Hiện nay, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát 

triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều 

yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 

tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, 

hành động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng. Các nước lớn vừa 

hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh kiềm chế lẫn nhau, chi phối quan hệ quốc tế. Các 

nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong 

khu vực và trên thế giới. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn 
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với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng 

và hình thái chính trị mới. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng 

khẳng định: “Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; về vị trí, vai trò của 

quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về quan hệ đối tác, đối tượng có bước phát 

triển. Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp, bảo vệ 

được chủ quyền, biển, đảo, vùng trời và giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất 

nước. Chủ trương giải pháp trong chiến lược quốc phòng, quân sự, chiến lược an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện” [23, tr.146]. 

Từ những thách thức trên, đòi hỏi Quân đội phải được xây dựng vững mạnh đáp 

ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ 

Tổ quốc XHCN, đòi hỏi phải được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, không 

ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng vũ 

trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân 

dân và chế độ XHCN. Quân đội không chỉ tinh nhuệ trong đấu tranh bằng các 

phương tiện vũ trang mà còn giỏi đấu tranh bằng các phương tiện phi vũ trang, 

nhằm đánh bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, các âm mưu, thủ đoạn chống phá 

trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, lý luận, âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội ta của 

kẻ thù. Nội dung nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu 

cầu rất cao đối với nhà trường quân đội là phải không ngừng nâng cao chất lượng 

giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có đủ phẩm chất, 

năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ.  

Tất cả tác động vừa tích cực, vừa tiêu cực đó sẽ tác động không nhỏ đến quá 

trình định hướng GTVH của học viên. Từ đó đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo, chỉ 

huy các học viện, nhà trường quân đội phải thường xuyên theo dõi, tổng kết thực 

tiễn và đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh hoạt động định hướng GTVH cho học 

viên, tạo điều kiện cho học viên định hướng GTVH. Tích cực góp phần vào xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, 

nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. 
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3.1.2. Những tác động từ bản thân nhà trường quân đội 

Thứ nhất, tác động từ các chủ thể giáo dục đối với quá trình định hướng 

GTVH của học viên. Mặc dù định hướng GTVH của học viên được xem xét với 

tính cách quá trình tự định hướng, song trong môi trường quân đội, quá trình ĐHGT 

của học viên chịu sự tác động, ảnh hướng rất lớn từ các chủ thể giáo dục. Đó là sự 

tác động từ cấp uỷ và tổ chức đảng; các cơ quan chức năng; đội ngũ cán bô ̣chỉ huy, 

quản lý và đội ngũ giảng viên; Đoàn Thanh niên... Thực tế nghiên cứu cho thấy, để 

có kết quả tích cực, bên cạnh nỗ lực chủ quan của các chủ thể định hướng còn có 

vai trò giáo dục, định hướng của các chủ thể giáo dục. Kết quả điều tra về những 

yếu tố ảnh hưởng đến định hướng GTVH của học viên cho thấy, có 53.40% cho 

rằng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn, chỉ huy, cán bộ quản lý, các cơ 

quan chức năng, đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng mạnh; 37.86% học viên lựa chọn 

bình thường và chỉ có 7.12% là ảnh hưởng ở mức độ yếu. Hoặc về tấm gương của 

đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cũng có 50.49% học viên cho rằng có ảnh hưởng 

mạnh [bảng 15, PL3, tr.174]. Điều đó cho thấy, số đông học viên đều nhận thức 

đúng đắn sự ảnh hưởng, tác động rất lớn từ các chủ thể giáo dục đối với định hướng 

GTVH của học viên. 

Tác động của cấp ủy, tổ chức đảng: Tổ chức đảng mà haṭ nhân là cấp ủy các 

cấp trong nhà trường quân đôị trưc̣ tiếp lãnh đạo mọi mặt hoạt động của đơn vị, 

trong đó có giáo dục, định hướng GTVH. Tổ chức đảng không chỉ là chủ thể lãnh 

đạo mà còn là hạt nhân, là trung tâm của hoaṭ đôṇg giáo dục, định hướng GTVH. 

Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã có ảnh hưởng lớn đến khả năng, xu 

hướng và quá trình định hướng GTVH của học viên. Nếu sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ 

chức đảng đúng đắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động định hướng GTVH của 

học viên hoặc ngược lại. Những hoaṭ đôṇg lãnh đaọ đó bảo đảm cho hoạt động định 

hướng GTVH của hoc̣ viên viên đạt tới mục tiêu: Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên 

định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng XHCN, nâng cao 

đạo đức cách maṇg, có lối sống lành maṇh, có kiến thức, năng lực công tác tốt… 

Trong thực tiễn ở các trường quân sự, cấp ủy và các tổ chức đảng đều đã 

chăm lo xây dựng đơn vị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức với những 
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nội dung, biện pháp toàn diện và đồng bộ. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng đối với 

hoạt động định hướng GTVH của học viên thể hiện thông qua các chủ trương, biện 

pháp lãnh đạo trong các chỉ thị, nghị quyết, nhất là đối với các hoạt động giáo dục, 

định hướng GTVH và xây dựng MTVH. Các nhà trường đều đã “duy trì và thực 

hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn 

diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; ra nghị quyết lãnh đạo kịp thời cho 

mọi nhiệm vụ năm học” [41, tr.3]. 

Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng còn thể hiện thông qua việc thường 

xuyên kiểm tra, uốn nắn hành động của người chỉ huy và các tổ chức quần chúng 

trong thực tiễn triển khai, thực hiện nhiệm vụ đề ra. Nếu như việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ có sai sót, lệch lạc trong nhận thức, hoạt động, cấp ủy, tổ chức đảng 

sẽ tiếp tục lãnh đạo và có định hướng đúng. Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng 

trong các trường quân đội đã “tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

cho học viên đối với nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại Trường, xây dựng bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và động cơ, thái độ, trách nhiệm cho các đối 

tượng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao...; xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch 

giáo dục chính trị, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm; biểu dương, tôn vinh 

các tập thể, cá nhân có tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” [110, tr.4]. Do vậy, thông qua các hoạt động này, cấp ủy, tổ chức 

đảng đã góp phần quan troṇg trong viêc̣ nâng cao khả năng định hướng GTVH của 

hoc̣ viên. Họ tự điều chỉnh nhận thức cũng như những hoạt động của mình theo 

những khuôn mẫu, chuẩn mực và quy định trong quân đội, phù hợp với đặc điểm 

của nghề nghiệp quân sự ở các nhà trường mà học viên đang theo học. 

Tác động của các cơ quan chức năng: Trong nhà trường quân đội, các cơ 

quan như Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học quân sự, Phòng Thông tin khoa học…, 

nhất là Phòng Chính trị với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lañh đaọ, 

chı̉ huy các hoc̣ viêṇ, nhà trường quân đôị và hướng dẫn, chı̉ đaọ các hoaṭ đôṇg trên 

từng lĩnh vực công tác. 

Thông qua chức năng của mình, các cơ quan chuyên môn, đã tham mưu cho 

lãnh đạo, chỉ huy nhà trường đề ra các chủ trương, biện pháp về giáo dục, đào tạo, 
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nghiên cứu khoa học, về xây dựng đời sống văn hóa, MTVH... tạo mọi điều kiện, 

môi trường thuận lợi cho học viên trong quá trình định hướng GTVH. Vai trò của 

các cơ quan này còn thể hiện ở sự trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động và còn 

tạo những điều kiện về vật chất, chuyên môn cho các học viên thực hiện nhiệm vụ 

cũng như tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện, khi phát hiện những thiếu sót, hạn chế, lệch lạc trong nhận thức, hoạt động của 

học viên, các cơ quan cũng đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy nhà trường kịp thời 

điều chỉnh, khắc phục. Chính những định hướng và hành động của các cơ quan 

chức năng đã góp phần đảm bảo cho quá trình định hướng GTVH của học viên 

đúng hướng, có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có lúc, có thời điểm sự phối hợp, hiệp 

đồng giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức chưa nhịp nhàng, ăn khớp; năng chưa 

phát huy tốt vai trò của mình trong giáo dục, định hướng GTVH cho học viên. Số 

liệu điều tra cho thấy, có 42.07% học viên cho rằng các tổ chức, lực lượng chưa 

phát huy hết vai trò trách nhiệm trong định hướng GTVH của học viên [bảng 14, 

PL3, tr.174]. Chính những vấn đề này đã ảnh hưởng và làm hạn chế đến chất lượng, 

khả năng định hướng GTVH của học viên. 

Tác động từ đội ngũ cán bô ̣chỉ huy, quản lý: Là người điều hành mọi hoạt 

động của đơn vị, trưc̣ tiếp giáo dục, rèn luyện và quản lý mọi mặt đời sống học viên, 

nên ho ̣am hiểu về tâm lý, tính cách, khả năng của học viên cũng như nắm rõ đăc̣ 

điểm ĐSVH của họ tại đơn vị, cho nên đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý có ảnh 

hưởng, tác động rất lớn đến định hướng GTVH của hoc̣ viên. Không chỉ tạo điều 

kiện, môi trường thuận lợi cho học viên định hướng giá trị mà còn trực tiếp uốn nắn, 

hướng dẫn cho họ, đồng thời những ảnh hưởng từ lối sống đến nhân cách của người 

cán bộ chỉ huy, quản lý đối với học viên là khá sâu sắc. Bởi họ cùng sống, cùng ở, 

gần gũi với học viên, cho nên khi có những vấn đề, tình huống gì xảy ra trong cuộc 

sống, sinh hoạt... mà họ không xử lý được, họ thường tìm đến người chính trị viên 

hay cán bộ chỉ huy xin ý kiến. Hoặc có thể họ quan sát cử chỉ lời nói, hành động của 

cán bộ để rút ra những bài học, kinh nghiệm cho mình và tự xử lý khi nó xảy ra sau 

này. Chính vì vậy, quá trình định hướng GTVH của học viên chịu ảnh hướng rất lớn 

từ đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý. Đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, nhất là ở 
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các đại đội và tiểu đoàn quản lý học viên các trường quân đội trong những năm qua 

đã thể hiện khá tốt năng lực của mình trong tổ chức, giáo dục và quản lý học viên. 

“Đã chủ động tăng cường rèn luyện toàn diện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào 

tạo. Đặc biệt luôn chú trọng thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời 

các hành vi vi phạm của học viên. Thường xuyên học hỏi, rút kinh nghiệm nâng cao 

năng lực, công tác quản lý rèn luyện học viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của quân 

đội” [93, tr.9]. Trong giáo dục GTVH, trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết, sư ̣hướng dẫn 

của cấp trên và đặc điểm học viên, cán bộ chỉ huy, quản lý đã tổ chức triển khai các 

hoạt động văn hóa phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị và học viên. Các hoạt động 

được tổ chức như: Giáo dục chính trị tại đơn vị, diễn đàn thanh niên, liên hoan văn 

nghệ quần chúng, giao lưu văn nghệ với đoàn thanh niên kết nghĩa ở địa phương, làm 

báo tường, báo ảnh, thi sáng tác nhạc, thơ... Đồng thời, tổ chức, duy trì và phát huy 

hiệu quả hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, 

thể dục thể thao; xây dựng MTVH…  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo duc̣ GTVH đề ra cơ bản đã bám sát 

nhiệm vụ trung tâm của Học viện và phù hợp với thực tiễn đơn vị. Đã xác định rõ, 

đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, đối tượng, đồng thời đảm bảo sự thống 

nhất giữa giáo duc̣ GTVH với thực hiện các hoạt động khác trong đơn vị. Chủ động, 

tích cực phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, tổ chức trong đơn vị để tiến hành các 

hoạt động giáo duc̣ GTVH một cách nhịp nhàng, ăn khớp với kế hoạch chung của 

đơn vị. Quá trình thực hiện làm khá tốt việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời 

uốn nắn, bổ sung kế hoạch cho phù hợp. Gắn các yêu cầu của hoạt động giáo duc̣ 

GTVH với yêu cầu quản lý, giáo dục học viên, kiên quyết đấu tranh phê phán và 

loại bỏ những biểu hiện lệch lạc, phản giá trị trong đời sống của học viên.  

Tác động từ đội ngũ giảng viên: Với đăc̣ điểm đôị ngũ giảng viên trong các 

nhà trường quân đôị được đươc̣ xây dưṇg lâu dài, đảm bảo tính kế tục, ổn định. 

Được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học, sau đại học ở các nhà trường trong và 

ngoài quân đội. Phần lớn trong số đó đã có nhiều năm công tác, có kinh nghiệm 

giảng dạy, một số có tuổi quân, tuổi đời cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả 

năng chuyên môn tốt, có sự trải nghiệm cũng như nhận thức đúng đắn về các 
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GTVH… Đây chı́nh là điều kiện thuận lợi để giáo duc̣ GTVH và nâng cao khả năng 

điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên.  

Đội ngũ giảng viên các trường quân đội cơ bản đã có nhận thức đúng đắn về 

GTVH và vai trò của GTVH trong việc hình thành, phát triển nhân cách toàn diện của 

học viên. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên viên đã thể hiện được vai trò tích 

cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị nội dung giảng dạy, trong trang bị 

tri thức khoa học, cập nhật những kiến thức mới, những quan điểm, chỉ thị của Đảng 

và cấp trên về văn hóa, định hướng GTVH, góp phần hình thành nhận thức, quan 

điểm, định hướng GTVH đúng đắn cho học viên. Trong giảng dạy đã chú trọng giáo 

dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, định hướng những giá trị cao đẹp cho học 

viên, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động.  

Giảng viên không chỉ là người truyền thụ tri thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, 

trao truyền, định hướng GTVH mà còn còn là tấm gương để học viên noi theo. Khả 

năng chuyên môn tốt, sự mô phạm về đạo đức, lối sống, tác phong và hành động 

ứng xử sẽ là chất xúc tác, lôi cuốn người học viên tích cực hơn trong định hướng 

GTVH. Nhìn chung, mỗi giảng viên đều cố gắng tự hoàn thiện mình về nhân cách, 

lối sống, nâng cao tính mô phạm để thực sự là một tấm gương mẫu mực về lối sống, 

nhân cách cho học viên noi theo. Sơ kết 5 năm công tác xây dựng môi trường văn 

hoá và đời sống văn hoá, Học viện Hậu cần nhận định, “đội ngũ các thầy, cô giáo 

luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng mối quan 

hệ thầy trò trong sáng và giữ gìn tác phong, nếp sống mô phạm trong sinh hoạt, 

công tác hàng ngày” [43, tr.1]. Điều đó khẳng định đội ngũ giáo viên có vai trò 

quan trọng trong định hướng GTVH và có được sự tin yêu, kính trọng của học viên.  

Tuy nhiên, số liệu điều tra cho thấy, vẫn còn 37.86% học viên đánh giá vai 

trò của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn, chỉ huy, cán bộ quản lý, các cơ quan 

chức năng, đội ngũ giảng viên ở mức độ ảnh hưởng bình thường; 41.42% cho rằng 

ảnh hưởng từ tấm gương của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên là bình thường; 

7.77% ảnh hưởng yếu [bảng 15, PL3, tr.174]. Điều đó cho thấy, vai trò của các chủ 

thể giao dục đối với hoạt động định hướng GTVH của học viên còn có những hạn 

chế nhất định. 
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Tác động từ Đoàn Thanh niên: Tổ chức Đoàn Thanh niên với đặc thù riêng 

là một tổ chức quần chúng tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia, là nơi thể hiện ý 

chí, nguyện vọng của tuổi trẻ, là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, Đoàn Thanh niên giữ vai trò rất quan trọng trong bồi dưỡng, định hướng 

GTVH cho hoc̣ viên.  

Thực tế những năm qua trong các trường quân đội, Đoàn Thanh niên đã phát 

huy tương đối có hiệu quả vai trò của mình trong định hướng GTVH cho học viên 

và khắc phục ảnh hưởng của lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Hoạt động của 

Đoàn Thanh niên trong những năm qua ở các đơn vị học viên luôn diễn ra sôi nổi, 

đã quy tụ được sự tham gia đông đảo của đoàn viên. Đoàn Thanh niên thường có 

những hình thức, phương pháp giáo dục riêng  tác động một cách có hiệu quả tới tư 

tưởng, tình cảm đoàn viên, thanh niên. Các hı̀nh thức hoạt động Đoàn được tổ chức 

phong phú, hấp dẫn, linh hoạt, bổ ích phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ và học viên 

tham gia đông đảo với tâm lý hứng khởi, thích thú như: Thi tìm hiểu, diễn đàn thanh 

niên, hái hoa dân chủ, các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, hành quân về 

nguồn… Thông qua các hoạt động này, Đoàn Thanh niên đã điṇh hướng lý tưởng, 

bồi dưỡng GTVH, đồng thời, phê phán, ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện phản 

giá tri ̣, phản nhân văn trong nhận thức cũng như lối sống của học. Đồng thời với các 

hoạt động, phòng trào của mình, Đoàn Thanh niên cũng góp phần nâng đỡ và tạo 

điều kiện cho học viên phát huy hết năng lực, sở trường của mình.  

Được đắm mình trong các phong trào đoàn cũng là nơi học viên học tập, rèn 

luyện và thể hiện năng lực, sở thích của mình. Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, học 

viên được dân chủ trình bày nguyện vọng, quan điểm nhận thức của mình, đồng 

thời họ cũng giúp nhau lý giải, phê phán, khắc phục những lệch lạc cả trong nhận 

thức và hành vi, sống đoàn kết, gần gũi, quan tâm giúp đỡ nhau hơn. Học viên đã có 

sự nhìn nhận mình một cách đúng đắn hơn, thấy được sự thiếu hụt các GTVH trong 

nhân cách đến đâu... và tự định hướng cho sự phát triển nhân cách của mình. “Các 

tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ đã đưa mục tiêu cuộc vận động xây 

dựng môi trường văn hóa thành những hoạt động văn hóa thiết thực với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, sinh động” [43, tr.1]. Thực tế hoạt động công tác Đoàn và 
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phong trào thanh niên ở các trường quân đội cho thấy, ở nhiều nơi, Đoàn Thanh 

niên đã thực sự quy tụ và có sức hút rất lớn học viên tham gia trong các phong trào, 

các hoạt động của mình. Kết quả đạt được từ các hoạt động công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên là rất đáng khích lệ [bảng 7, PL7, tr.189] và có tác động tích cực đến 

việc nâng cao khả năng định hướng GTVH của học viên. 

Nhìn chung, các chủ thể giáo dục trong các trường quân đội như cấp ủy, tổ 

chức đảng; cơ quan chức năng; cán bô ̣ chỉ huy, quản lý; giảng viên, Đoàn Thanh 

niên… có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến định hướng GTVH của học viên. Những 

tác động, ảnh hưởng từ các chủ thể giáo dục đã góp phần quan trọng giúp cho học 

viên nâng cao khả năng định hướng GTVH cũng như hình thành, phát triển nhân 

cách của bản thân.  

Thứ hai, tác động từ đặc thù của môi trường sư phạm quân sự có tổ chức và 

kỷ luật chặt chẽ. Hoạt động học tập, rèn luyện của họ viên luôn diễn ra trong môi 

trường sư phạm của các nhà trường, đều hướng tới sự hoàn thiện nhân cách người sĩ 

quan quân đội tương lai, trong đó vấn đề kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy 

được các nhà trường đặc biệt coi trọng. Quá trình học tập trong các trường quân đội, 

học viên được quản lý chặt chẽ theo các chế độ quy định của quân đội. Các chế độ 

nền nếp trong ngày, tuần và tháng đều được hệ thống chỉ huy các cấp thống nhất, 

duy trì một cách chặt chẽ, nghiêm túc từ trên xuống dưới. Ngoài thời gian lên lớp, 

học viên phải thực hiện đầy đủ 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Mọi hoạt 

động học tập, sinh hoạt chủ yếu diễn ra trong doanh trại, theo giờ giấc quy định chặt 

chẽ, thống nhất. Giờ tự học của học viên cũng được đặt dưới sự quản lý của đơn vị. 

Ngày nghỉ, ngày lễ, học viên chỉ được phép ra ngoài doanh trại với tỷ lệ hạn chế. 

Ngoài ra, học viên còn tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, vệ sinh làm sạch, 

đẹp doanh trại và các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ do đơn vị tổ 

chức. Học viên được Quân đội bảo đảm đầy đủ nhu cầu vật chất, tinh thần, các 

phương tiện học tập, rèn luyện, sinh hoạt theo chế độ quy định. Nội dung học tập là 

chương trình đào tạo đại học theo các chuyên ngành, trong đó có các môn khoa hoc̣ 

xa ̃hôị và nhân văn theo tỷ lệ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xem xét đến 

tính đặc thù của quân đội. 
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Ngoài nhiệm vụ học tập, học viên đào tạo sı ̃quan quân đôị phải tham gia vào 

các hoạt động rèn luyện để trở thành người cán bộ quân đội. Hoạt động rèn luyện 

rất phong phú, từ rèn luyện thể lực để có khả năng chịu đựng gian khổ trong môi 

trường hoạt động quân sự; rèn luyện phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ huy của 

người cán bộ quân đội cho đến rèn luyện thói quen chấp hành kỷ luật, rèn luyện 

phẩm chất đạo đức, lối sống. Các hoạt động chính trị, xã hội sau giờ học trên lớp 

đều thuộc hoạt động rèn luyện nhằm hình thành những phẩm chất nhân cách của 

người cán bộ quân đội tương lai.   

Trong một môi trường học tập, rèn luyện gian khổ, vất vả, kỷ luật chặt chẽ và 

nghiêm minh như vậy, học viên sẽ được tôi luyện, thử thách nhiều hơn, sự trưởng 

thành về nhân cách của họ sẽ vững vàng hơn. Nhưng đòi hỏi ở đó phải là những con 

người có ý chí và nghị lực kiên cường, có ý thức tổ chức nghiêm minh, kỷ luật tốt, 

thực sự yêu ngành, yêu nghề, muốn đem sức lực và trí tuệ của mình cống hiến cho 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngược lại, nếu học viên thiếu sự tu dưỡng, 

rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật kém, động cơ thi vào trường không rõ ràng thì họ 

sẽ bị sa thải khỏi môi trường đào tạo. Như vậy, có thể thấy rằng, trước những yêu 

cầu cao về kỷ luật quân sự như vậy sẽ tác động rất lớn tới quá trình định hướng 

GTVH của học viên.  

Thứ ba, tác động từ sự phát triển của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong nhà 

trường quân đội. Hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước; sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu cầu sự nghiệp xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới 

tác động rất lớn đến nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội. Hiện 

nay, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong các trường quân đội có sự phát triển cả về đối 

tượng, quy mô và hình thức. Đối tượng học viên ngày càng đa dạng, số lượng ngày 

càng tăng, quy mô đào tạo được mở rộng theo các cấp học, bậc học, đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ Tổ quốc và phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH. Hình thức đào tạo kết hợp cả 

đào tạo theo học vấn và theo chức danh. Cùng với sự phát triển của nhiệm vụ, mục 

tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cũng được đặt ra ngày càng cao hơn. Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần lần thứ XXI chỉ rõ: “Nhiệm vụ và yêu cầu 

nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng cao, lưu lượng học viên, sinh viên 
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ngày càng tăng với nhiều đối tượng đào tạo. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và 

đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học đang trong thời 

điểm chuyển giao thế hệ; số cán bộ, nhà giáo trẻ có mặt còn hạn chế so với yêu cầu 

nhiệm vụ” [48, tr.1]. Điều này đòi hỏi các trường quân đội phải không ngừng đổi 

mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo 

viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức dạy học; tích cực hoá 

hoạt động nhận thức của học viên, phát huy tính năng động, sáng tạo của học viên, 

nâng cao chất lượng toàn diện quá trình sư phạm quân sự... Sản phẩm của quá trình 

giáo dục đó không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt mà phải có năng lực để hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao trong những điều kiện mới và có khả năng phát triển. Từ 

việc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong nhà 

trường quân đội tác động không nhỏ đến định hướng GTVH của học viên. Nó vừa 

tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong tiếp nhận, thâu hóa và tỏa sáng GTVH, 

đồng thời nó cũng là những thách thức không nhỏ đối với học viên trong phấn đấu 

học tập, rèn luyện để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Thứ tư, tác động từ các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cho hoạt động giáo dục, đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo 

đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo có tác động quan trọng đến chất lượng học tập 

nói chung và định hướng GTVH của học viên nói riêng. Hệ thống cơ sở vật chất, 

trang thiết bị trong các nhà trường quân đội được thực hiện thống nhất theo quy 

chuẩn bảo đảm giáo dục, đào tạo trong toàn quân. Trong những năm qua, được 

Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm, các trường quân đội cơ bản đảm bảo những 

điều kiện, cơ sở vật chất, các trang thiết bị giáo dục, góp phần quan trọng nâng cao 

chất lượng giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, do đất nước đang trong quá trình đổi mới, 

CNH,HĐH, đất nước còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết 

bị giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ. Thực tế trong các trường quân đội, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục, đào tạo ở một số trường còn thiếu 

đồng bộ, hội trường lớp học xuống cấp, giáo trình, tài liệu học tập thiếu về số lượng, 

một số môn học không có tài liệu tham khảo, chậm được bổ sung. Mặc dù, các nhà 

trường đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, tăng cường bổ sung cơ sở vật 
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chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm khác, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó 

khăn. Đây chính là nhân tố tác động sâu sắc tới hoạt động học tập, rèn luyện cũng 

như định hướng GTVH của học viên.  

3.2. Xu hướng định hướng giá trị văn hóa cho học viên đào tạo sĩ quan 

trong các trường quân đội 

Xu hướng định hướng GTVH của học viên chịu sự tác động của nhiều nhân 

tố như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng trong nước và quốc tế; yêu cầu, 

nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, MTVH, sự định hướng của 

các chủ thể, nhận thức của học viên… Trong đó, những tác động tiêu cực sẽ hạn chế 

khả năng tự định hướng GTVH của học viên. Còn những tác động tích cực sẽ góp 

phần giúp học viên nâng cao khả năng định hướng GTVH cũng như hoàn thiện 

nhân cách bản thân. Vì vậy, việc nghiên cứu xu hướng vận động, biến đổi của các 

GTVH và xu hướng định hướng GTVH của học viên phải tính đến sự tác động của 

các nhân tố, trên cơ sở đó mới có cách nhìn khoa học về xu hướng vận động trong 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong những năm tới.  

3.2.1. Xu hướng tiếp tục giữ vững định hướng của các giá trị văn hóa 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhân cách học viên 

Với sự phát triển của đất nước; sự quan tâm của các chủ thể trong nhà trường 

quân sự, các yếu tố của MTVH được xây dựng và ngày càng hoàn thiện; ĐSVH 

được nâng lên; điều kiện cơ sở vật chất cho quá trình học tập, rèn luyện của học 

viên được tăng cường... Đó sẽ là điều kiện tốt để học viên đào tạo sĩ quan quân đội 

nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và định hướng GTVH một cách đúng đắn.  

Thông qua những số liêụ điều tra của luận án cũng như của môṭ số công trı̀nh 

nghiên cứu khác và từ viêc̣ nhâṇ điṇh các nhân tố tác đôṇg đến định hướng GTVH 

của học viên cho thấy, xu hướng định hướng GTVH của hoc̣ viên đào taọ sı ̃ quan 

vẫn, đang và se ̃ tiếp tục giữ vững sự định hướng của các GTVH đóng vai trò quan 

trọng trong hı̀nh thành, phát triển toàn diện nhân cách học viên đào tạo sĩ quan - nhân 

cách “Bô ̣ đôị Cu ̣ Hồ”. Các GTVH ưu trội mà học viên đào taọ sı ̃ quan quân đội 

hướng đến như các GTVH chính trị quân sự; nghề nghiệp quân sự; pháp luật, kỷ luật 
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quân sự; trí tuệ, khoa học; đạo đức, thẩm mỹ…, trong đó GTVH đạo đức; GTVH 

chính trị quân sự và GTVH nghề nghiệp quân sự vẫn sẽ được coi trọng hàng đầu.  

Nghiên cứu về vấn đề phát triển giá trị đạo đức của học viên sĩ quan QĐND 

Việt Nam, tác giả Đoàn Quốc Thái cho rằng, mặc dù còn có những ý kiến khác 

nhau về thứ tự ưu tiên ở một số giá trị, chuẩn mực nhưng có sự thống nhất rất cao ở 

các chuẩn mực; lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; 

đức hy sinh, lòng dũng cảm; ý thức tự giác chấp hành kỷ luật. Kết quả điều tra xã 

hội học của luận án cũng cho thấy, có 62.78% học viên quan tâm đến GTVH chính 

trị quân sự; có đến 65.70% số học viên đươc̣ hỏi, coi lòng trung thành tuyệt đối với 

Đảng, Tổ quốc và nhân dân là một GTVH trong nhân cách và là phẩm chất quan 

trọng nhất của người học viên, người quân nhân cách mạng và có 69.58% học viên 

cảm thấy vinh dự và tự hào được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” [bảng 5, PL3, tr.170]. 

Ngoài ra, kết quả học tập các môn học chính trị của học viên đạt được khá cao hay  

mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng của họ thể hiện qua số lượng phát 

triển đảng ngày càng tăng qua các năm học. Theo Báo cáo tổng kết các năm học từ 

2011 đến 2015 của các tiểu đoàn 1, 2, 3, 4 ở Học viện Hậu cần cho thấy, nếu như 

kết quả phát triển đảng năm học 2011 - 2012 là 197 học viên và đến năm học 2014 - 

2015 tăng lên 280 học viên [bảng 5, PL7, tr.187]. Điều đó cho thấy, học viên luôn 

coi trọng GTVH chính trị quân sự và ý thức được vai trò của GTVH này trong hình 

thành nhân cách của họ. Giá trị văn hóa chính trị quân sự vẫn sẽ chi phối rất lớn đến 

người học viên trong nhà trường quân sự, vì vậy sự định hướng GTVH chính trị 

quân sự sẽ diễn ra ở hầu hết các đối tượng học viên. Trung thành với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và nhân dân; tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, 

Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 

nào cũng vượt qua... là một đòi hỏi cao về phẩm chất nhân cách của người quân 

nhân cách mạng, trong đó có học viên đào tạo sĩ quan cần phải có trong giai đoạn 

cách mạng mới. Với âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch chống phá 

quyết liệt trên mặt trận chính trị, tư tưởng; tác động mặt trái của tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội; tư tưởng muốn giàu lên nhanh chóng, muốn hưởng thụ…, nếu 
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không có bản lĩnh chính trị, sự quyết tâm cao, có thể sa ngã và bị đào thải khỏi môi 

trường quân đội. Chính vì vậy, xu hướng tiếp tục giữ vững định hướng GTVH 

chính trị quân sự vẫn sẽ là lưạ choṇ hàng đầu học viên trong thời gian tới.  

Cùng với các GTVH chính trị quân sự, định hướng GTVH nghề nghiệp quân 

sự sẽ là xu hướng ngày càng được học viên coi trọng. Với trình độ nhận thức của 

học viên ngày càng cao cũng như sự trợ giúp của các phương tiện thông tin đại 

chúng, nhận thức, trách nhiệm của học viên đối với nghề nghiệp quân sự và GTVH 

nghề nghiệp quân sự sẽ rõ ràng hơn. Việc phục vụ trong quân đội không đơn thuần 

chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, nghề nghiệp, cuộc sống của họ. Khi học 

viên đã coi hoạt động quân sự là một nghề, họ ra sức phấn đấu; khát khao được học 

tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân về phẩm chất, năng lực để thực hiện nhiệm vụ. 

Theo kết quả khảo sát nghiên cứu về định hướng giá trị nghề nghiệp của một số 

công trình nghiên cứu đối với học viên đào tạo sĩ quan cũng như qua trao đổi với họ 

cho thấy, đa số học viên đều cho rằng hoạt động quân sự của cán bộ, chiến sĩ quân 

đội là một nghề trong xã hội - nghề nghiệp quân sự, nhưng là nghề nghiệp đặc biệt. 

Điều này cho thấy nhận thức và sự khẳng định đối với nghề nghiệp quân sự, GTVH 

nghề nghiệp quân sự. Điều này còn thể hiện rõ qua sự nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn 

luyện của học viên trong các trường quân đội để khi ra trường có thể thực hiện tốt 

hoạt động nghề nghiệp quân sự và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ 

sở để tin tưởng rằng định hướng GTVH nghề nghiệp quân sự sẽ là xu hướng quan 

trọng của học viên.  

GTVH đạo đức đã được xác lập trong xã hội và quân đội cũng là những 

chuẩn giá trị mà học viên sẽ tiếp tục ĐHGT. Số liệu điều tra cho thấy, có 68.93% 

học viên quan tâm đến GTVH đạo đức; 69.90% học viên cho GTVH có vai trò xây 

dựng đạo đức, lối sống và 72.49% học viên thường xuyên trau dồi đạo đức, lối 

sống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” [bảng 9, PL3, tr.172]. Trong các GTVH 

được nghiên cứu, lựa chọn về nhận thức, thái độ cũng như hành động thực hiện định 

hướng GTVH đạo đức của học viên luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Thực tế trong những 

vi phạm kỷ luật của học viên trong các nhà trường quân đội, vi phạm về đạo đức, lối 

sống cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.  
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Qua trao đổi, trò chuyêṇ với hoc̣ viên đào tạo sĩ quan cũng thấy rằng, họ luôn 

mong muốn hướng đến GTVH đạo đức với nhận thức đúng đắn và sự trân trọng đối 

với các giá trị truyền thống mà cha ông ta đã tạo dựng, hướng đến sư ̣hı̀nh thành 

nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoaṇ mới. “Trong thời gian tới, GTVH đạo 

đức vẫn sẽ là những giá trị mà học viên chúng em hướng tới, bởi trong bất cứ giai 

đoạn nào thì GTVH đạo đức vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong hình thành nhân 

cách người học viên”(BTĐ, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ tư, HVHC). “Theo 

tôi, với vai trò quan trọng trong đời sống xã hội cũng như trong việc hình thành 

nhân cách học viên đào tạo sĩ quan thì GTVH đạo đức của dân tộc sẽ luôn là những 

giá trị mà học viên định hướng theo” (NHT, 22 tuổi, trung sĩ, học viên năm thứ ba, 

ĐHCT). Bên cạnh đó, hầu hết các cán bộ quản lý học viên ở các trường được khảo 

sát cũng khẳng định, hiện nay xu hướng định hướng GTVH đạo đức của hoc̣ viên 

vẫn hết sức tích cực. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra về định 

hướng GTVH đạo đức của học viên và nó cũng cho thấy xu hướng đúng đắn của 

học viên trong thời gian tới là vẫn tiếp tục giữ vững sự định hướng GTVH đạo đức. 

Những giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức như chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn 

kết, đức hy sinh; lòng dũng cảm; không sợ khó khăn gian khổ; tình cảm đồng chí, 

đồng đội… vẫn tiếp tục sẽ chi phối các quan hệ tình cảm và hành vi ứng xử của mỗi 

học viên. Giá trị này không chỉ là sự đòi hỏi của nghĩa vụ, trách nhiệm của người 

học viên mà còn là sự thôi thúc của lương tâm, tiếng gọi của trái tim người học viên 

đạo tạo sĩ quan - quân nhân cách mạng. 

Ngày nay, mặc dù, định hướng GTVH đạo đức của học viên chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ của yếu tố kinh tế, vật chất..., những giá trị đạo đức có biểu hiện khá đa 

dạng, phức tạp. Nhưng đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang 

phấn đấu thực hiện cuộc vận động lớn như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCHTƯ, 

khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” là cơ sở để khẳng định xu hướng tiếp tục giữ vững sự định 

hướng GTVH đạo đức của học viên. 
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Bên cạnh đó, các GTVH trí tuệ, khoa học; GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự; 

GTVH thẩm mỹ tiếp tục sẽ là những chuẩn giá trị được học viên quan tâm, định 

hướng trong thời gian tới. Học tập, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính của 

người học viên, chính vì vậy người học viên sẽ ra sức học tập, nghiên cứu khoa học 

để tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động nghề nghiệp sau này. Những tác động của 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và 

công nghệ; đòi hỏi cao của nền kinh tế tri thức…, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối 

với học viên trong việc nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học. Sự 

định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của người học viên sẽ làm cho người học viên 

nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập và nghiên cứu khoa học để đáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  

Ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, tinh thần 

sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, kỷ luật quân đội; ý thức khát khao vươn 

tới cái đẹp trong mọi lĩnh vực (học tập, sinh hoạt, giao tiếp...); tình cảm đồng chí, 

đồng đội thắm thiết; tinh thần say mê trong học tập, rèn luyện, …vẫn sẽ là những 

giá trị có ảnh hưởng mạnh mẽ, chi các mối quan hệ, hành vi ứng xử của học viên. 

Vì vậy, xu hướng tiếp tục giữ vững sự định hướng của các GTVH pháp luật, kỷ luật 

quân sự; GTVH thẩm mỹ là cơ sở quan trọng để hình thành nhân cách học viên. 

Trong xu hướng định hướng GTVH của học viên, các GTVH vốn được hình 

thành trong lịch sử dân tộc, trong quá trình phát triển của Quân đội vẫn sẽ được học 

viên tiếp nhận, trân trọng, giữ gìn. Đồng thời, học viên vẫn sẽ tiếp tục đánh giá, 

phản biện, tiếp nhận và bổ sung nội dung mới, yếu tố mới, giá trị mới làm cho các 

GTVH trở nên sinh động, phù hợp hơn với sự phát triển nhận thức, nhân cách của 

họ và yêu cầu của tình hình mới. Theo số liệu điều tra về xu hướng ứng xử với 

GTVH của học viên, có 60.19% học viên được hỏi lựa chọn xu hướng tìm kiếm, lựa 

chọn, phản biện và chấp nhận các GTVH; 66.34% học viên lựa chọn xu hướng bổ 

sung, bổ khuyết và định hình GTVH trong nhân cách; 58.25% học viên lựa chọn xu 

hướng tự tỏa sáng giá trị văn hóa để khẳng định trong cộng đồng [bảng 13, PL3, 

tr.173]. Điều đó cho thấy, số đông học viên có nhận thức đúng đắn về quá trình định 

hướng giá trị và tiếp tục khẳng định xu hướng tiếp nhận để làm giàu thêm GTVH 
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trong nhân cách, đồng thời “uốn nắn” nhân cách của mình theo chuẩn giá trị để 

vươn đến sự hoàn thiện nhân cách cũng như tỏa sáng giá trị để tự khẳng định trong 

cộng đồng. 

3.2.2. Xu hướng lệch chuẩn trong định hướng giá trị văn hóa 

Bên cạnh xu hướng chủ đạo là tiếp tục giữ vững sự định hướng của các 

GTVH đóng vai trò quan trọng trong hı̀nh thành, phát triển toàn diện nhân cách học 

viên đào tạo sĩ quan, có thể sẽ xuất hiện xu hướng sự lệch chuẩn trong định hướng 

GTVH của học viên. Lệch chuẩn ở đây được hiểu là tình trạng các chủ thể định 

hướng tiếp nhận giá tri ̣ không phù hợp với định hướng GTVH và quan điểm đường 

lối của Đảng; xa rời các GTVH của dân tộc, Quân đội; coi nhe ̣các giá tri ̣ tinh thần, 

đề cao các giá tri ̣ vâṭ chất tầm thường hoặc không nhận thức đúng đắn về định 

hướng GTVH... Đây là xu hướng tiêu cực trong định hướng GTVH của học viên, là 

hê ̣quả xấu của những tác đôṇg mặt trái của kinh tế thị trường; tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội trong nước… Những tác đôṇg đó đang tạo ra sự biến đổi thang giá trị 

xã hội, nhất là về văn hoá, đạo đức. Quan niệm về giá trị và phản giá trị, văn hoá và 

phản văn hoá ngày càng khó phân định. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực 

thù địch bằng “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá... Chúng cổ súy, 

đề cao văn hóa phương Tây, phủ nhận những GTVH dân tộc, GTVH quân sự, nó 

ảnh hưởng tiêu cực, cản trở định hướng GTVH của thanh niên Việt Nam nói chung 

và học viên đào tạo sĩ quan quân đội nói riêng.  

Về định hướng GTVH chính trị quân sự, xu hướng lệch chuẩn có thể biểu 

hiện ở sự phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng; dao động, hoài nghi, thiếu niềm 

tin vào con đường cách mạng XHCH và tiền đồ của đất nước. Xa rời sự lãnh đạo 

của Đảng; chấp nhận “phi chính trị hóa” quân đội; nói và viết không đúng với quan 

điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Quân đội; 

phủ nhận quá khứ, xét lại lịch sử; mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù địch; ngại học tập lý luận chính trị, cho rằng đó là 

những vấn đề không thiết thực, trừu tượng… 

Về định hướng GTVH đạo đức, xu hướng lệch chuẩn có thể biểu hiện ở việc 

coi chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội là mục đích sống; chỉ lo thu vén cá nhân; 
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không quan tâm đến công việc, lợi ích của tập thể, Quân đội, đơn vị; tham ô, tham 

nhũng, lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản nhà nước; không gương mẫu trong đạo 

đức, lối sống; tình đồng chí, đồng đội, lòng nhân ái bị suy giảm; tham gia vào các tệ 

nạn xã hội… 

Xu hướng lệch chuẩn trong định hướng GTVH nghề nghiệp quân sự có thể 

biểu hiện ở việc lựa chọn nghề nghiệp quân sự vì lợi ích kinh tế, vật chất, là nơi để 

thăng quan, tiến chức, để làm giàu, chứ không phải vì mục tiêu cao quý là bảo vệ 

Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; không chấp hành sự phân công của tổ 

chức; kén chọn vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích; không sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ ở nơi có khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… 

Về định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự, xu hướng lệch chuẩn có 

thể biểu hiện ở việc không nghiêm túc chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; không nêu cao tinh thần, 

ý thức trách nhiệm trong đấu tranh chống tiêu cực, chống các phản giá trị; vô kỷ 

luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiệm nhiệm vụ; lợi dụng vị thế người thân để vi 

phạm kỷ luật, pháp luật ; không dám đấu tranh, phê phán trước những vi phạm của 

người khác...  

Xu hướng lệch chuẩn trong định hướng GTVH trí tuệ, khoa học có thể biểu 

hiện ở việc không tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp 

sau này; không có ý thức rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự; biểu hiện 

chạy điểm, chạy thành tích trong học tập, rèn luyện để được phong trung úy hay có cơ 

hội được công tác ở những nơi có điều kiện thuận lợi phát triển bản thân…  

Về định hướng GTVH thẩm mỹ, xu hướng lệch chuẩn có thể biểu hiện ở sự 

thờ ơ, vô cảm trước cái xấu và trước cả cái đẹp trong đời sống xã hội và quân đội; 

lối sống buông thả; chạy theo thị hiếu thẩm mỹ thiếu lành mạnh, không phù hợp 

với đời sống và truyền thống văn hoá thẩm mỹ của quân đội, trái với thuần phong 

mỹ tục của dân tộc; nguy cơ tiêu dùng những sản phẩm văn hóa lạc hậu, đồi trụy; 

không có sự phản biện, phê phán trước những lệch chuẩn thẩm mỹ trong đời sống 

tinh thần quân nhân… 
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Xu hướng lệch chuẩn không chỉ biểu hiện ở các GTVH cụ thể, mà nó còn có 

thể xảy ra khi học viên chỉ coi trọng một số GTVH nhất định nên tập trung định 

hướng ở những GTVH đó, mà xem nhẹ các GTVH khác, không chú ý đến tính toàn 

diện của các GTVH đối với sự phát triển nhân cách người con người. Trong khi đó, 

đối với con người Việt Nam nói chung, học viên đào tạo sĩ quan quân đội nói riêng, 

đòi hỏi sự phát triển nhân cách phải toàn diện, bao gồm cả đức và tài, phẩm chất và 

năng lực. Nếu thiếu một trong hai yếu tố đó, nhân cách sẽ què quặt, phiến diện, phát 

triển không hài hòa và sẽ không đóng góp ích, lợi gì nhiều cho xã hội, thậm chí còn 

có hại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng. 

Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Chính vì vậy, để nhân cách phát 

triển toàn diện, hài hòa thì trong định hướng GTVH phải chú ý đến cả mặt đức và tài. 

Hai xu hướng trên tồn tại như hai mặt đối lập, ảnh hưởng đến điṇh hướng 

GTVH cũng như hı̀nh thành nhân cách của hoc̣ viên. Điều này đòi hỏi bản thân học 

viên phải có nhận thức đúng đắn, phát huy xu hướng tích cực, đồng thời khắc phục 

có hiệu quả những lệch chuẩn văn hoá để định hướng GTVH một cách đúng đắn. 

Đồng thời, để giúp học viên nâng cao khả năng điṇh hướng GTVH, các chủ thể giáo 

dục trong các nhà trường như lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên 

các tổ chức…, phải nhâṇ diêṇ đươc̣ các xu hướng và có biêṇ pháp phù hơp̣ nhằm 

phát huy xu hướng tı́ch cưc̣, haṇ chế, loaị bỏ xu hướng tiêu cưc̣, đảm bảo cho quá 

trình định hướng GTVH của hoc̣ viên đúng định hướng và phát huy tác dụng.  

3.3. Những vấn đề đặt ra trong nâng cao định hướng giá trị văn hóa của 

học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội trong thời gian tới 

3.3.1. Vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong nâng cao định hướng giá trị văn 

hóa của học viên 

Mâu thuẫn giữa GTVH cần phải có trong nhân cách của học viên đào tạo sĩ 

quan với các yếu tố phản giá trị, phản nhân văn do tác động tiêu cực của mặt trái 

tình hình kinh tế, xã hội và sự chống phá của các thế lực phản động đưa lại. 

Quá trình định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan là quá trình tự 

giác, tích cực nhằm tiếp nhận, biến đổi những GTVH, chuẩn mực của xã hội, quân 

đội thành các phẩm chất, năng lực và giá trị của mỗi cá nhân. Đối với học viên đào 
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tạo sĩ quan trong nhà trường quân đội, các GTVH chính trị quân sự; GTVH nghề 

nghiệp quân sự; GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự; GTVH trí tuệ, khoa học; GTVH 

đạo đức và GTVH thẩm mỹ là những GTVH ưu trội mà họ hướng đến và đóng vai 

trò quan trọng trong hình thành nhân cách người học viên. Bản thân học viên luôn 

tìm mọi cách để nâng cao khả năng định hướng GTVH, vươn tới hoàn thiện các 

phẩm chất nhân cách và năng lực của mình thông qua quyết tâm học tập, rèn luyện 

phấn đấu để trở thành người cán bộ quân đội. Tuy nhiên, trong quá trình này nổi lên 

là mâu thuẫn giữa GTVH cần phải có của học viên đào tạo sĩ quan quân đội với các 

yếu tố phản giá trị, phản nhân văn do tác động tiêu cực của mặt trái tình hình kinh 

tế, xã hội và sự chống phá của các thế lực phản động đưa lại. Những yếu tố phản giá 

trị, phản nhân văn này trực tiếp xâm nhập, cản trở, kìm hãm sự định hướng GTVH 

của học viên và ảnh hưởng đến quá trình phát triển, hoàn thiện nhân cách họ. Đây là 

mâu thuẫn cần phải giải quyết nhằm nâng cao định hướng GTVH của học viên.  

Qua nghiên cứu cho thấy, quá trình định hướng GTVH là quá trình đấu tranh 

kiên quyết với phản giá trị, phản nhân văn của học viên để khẳng định các GTVH 

tốt đẹp và xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng. Phản giá trị, phản nhân 

văn do tác động mặt trái tình hình kinh tế, xã hội và sự chống phá của các thế lực 

phản động sinh ra hiện nay như lối sống ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo đồng 

tiền, coi thường phép nước; quay lưng, phủ nhận các giá trị truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, tiếp nhận xô bồ, thiếu chọn lọc các giá trị từ bên ngoài… cùng những triết 

lý nhân sinh phản giá trị, như “tiền là tiên, là phật”, “sống chết mặc bay” đã tác 

động tiêu cực đến định hướng GTVH của học viên. Đáng chú ý là những tiêu cực 

trên đã bị chủ nghĩa đế quốc khoét sâu, tận dụng, tấn công cách mạng nước ta thông 

qua chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với mưu đồ xoá bỏ các thành 

quả của sự nghiệp cách mạng và đưa nước ta ra ngoài quỹ đạo XHCN. Hiện nay, 

trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, “những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống 

chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, 

mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” [24, tr.195].  
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Đối với học viên đào tạo sĩ quan, phản giá trị, phản nhân văn đã ảnh hưởng 

xấu đến một bộ phận học viên dẫn đến những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách 

mạng, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, kỷ luật… Nếu không được 

kiểm soát, khắc phục kịp thời, nó sẽ là nguy cơ dẫn đến sự gia tăng các phản giá trị 

và ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành nhân cách học viên. Vì vậy, để nâng cao 

chất lượng định hướng GTVH của học viên, vấn đề đặt ra là phải chủ động đấu 

tranh, khắc phục, ngăn chặn phản giá trị, phản nhân văn do những tác động tiêu cực 

của tình hình kinh tế, xã hội và sự chống phá của các thế lực phản động đưa lại. 

Phải có hệ thống các giải pháp khoa học, đồng bộ của các chủ thể trong nhà trường 

quân đội nhằm giải quyết mâu thuẫn này, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn, 

tiếp nhận, thâu hoá và tỏa sáng GTVH của học viên.  

Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng định hướng GTVH nhằm hoàn 

thiện nhân cách học viên đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng 

quân đội trong giai đoạn mới với thực trạng hạn chế trong định hướng GTVH của 

học viên. 

Đây là mâu thuẫn phản ánh biện chứng giữa yêu cầu về nâng cao chất lượng 

định hướng GTVH, góp phần hoàn thiện nhân cách người học viên đáp ứng yêu cầu 

phát triển quân đội với những hạn chế còn tồn tại trong định hướng GTVH của học 

viên. Đây là vấn đề khách quan, cấp bách đặt ra nhằm xây dựng, hoàn thiện phẩm 

chất nhân cách người học viên ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ quân sự. Nghị 

quyết 94-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ 

trong thời kỳ mới, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội cả về phẩm 

chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đó là “coi trọng cả 

đức lẫn tài, đức là gốc, đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị” [78, tr.12]. Hiện nay, 

yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và sự nghiệp xây dựng QĐND 

Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra đòi hỏi bức 

thiết phải nâng cao chất lượng con người, đặc biệt chất lượng đội ngũ cán bộ. Đối 

với các trường quân đội, một trong những yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng, 

hiệu quả quá trình định hướng GTVH của học viên nhằm xây dựng nhân cách, bồi 

dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực công tác cho họ và chuẩn bị 

đội ngũ cán bộ kế cận cho Quân đội. 
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Thực tiễn nghiên cứu quá trình định hướng GTVH của học viên cho thấy, đa 

số học viên trong các trường quân đội đã nhận thức được sự cần thiết của định 

hướng GTVH đối với sự hoàn thiện nhân cách bản thân và có sự định hướng GTVH 

một cách đúng đắn. Kết quả định hướng GTVH đã góp phần quan trọng vào hình 

thành, phát triển nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan, đồng thời giúp người 

học viên xác định rõ chức trách và khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc 

về vai trò các GTVH đối với việc hình thành nhân cách học viên; chưa có sự định 

hướng GTVH một cách đúng đắn; “lệch chuẩn” trong định hướng GTVH; vi phạm 

pháp luật của nhà nước và kỷ luật quân đội của học viên còn diễn biến phức tạp; 

chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người học viên trong nhà trường quân 

đội... ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển nhân cách của chính họ. 

Thực trạng hạn chế trong định hướng GTVH của học viên mâu thuẫn với yêu 

cầu nâng cao chất lượng định hướng GTVH nhằm hoàn thiện nhân cách học viên, 

đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn 

mới. Vì vậy, giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi các chủ thể trong nhà trường quân 

đội  phải có các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trong định hướng 

GTVH của học viên. Tăng cường giáo dục, định hướng GTVH, nâng cao nhận thức 

và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên định hướng GTVH một cách đúng đắn. 

Từng bước giúp học viên nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động định hướng 

GTVH, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội.  

Mâu thuẫn giữa sự ổn định của chương trình, nội dung, hình thức giáo dục 

GTVH với sự biến đổi phức tạp của các GTVH và nhu cầu văn hóa ngày càng đa 

dạng, phức tạp, có xu hướng tăng lên của học viên. 

Trong các trường quân đội hiện nay không có chương trình, nội dung riêng 

biệt để giáo dục GTVH cho học viên mà thông qua giảng dạy các môn KHXH&NV 

và các môn học khác... Chương trình, nội dung các môn học này được Tổng cục 

Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu - QĐND Việt Nam thống nhất trong toàn quân cả 

về mục đích, nội dung, phương pháp, kết cấu, thời gian, tài liệu học tập... Chương 

trình, nội dung các môn học được xây dựng bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đặc 
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điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của từng chuyên ngành đào tạo và được sử dụng 

giảng dạy trong nhà trường quân đội với tính ổn định tương đối.  

Trong khi đó, ĐSVH đã và đang diễn ra những biến đổi hết sức đa dạng, 

phong phú với nhiều sự đan xen phức tạp. Sự biến đổi đó diễn ra theo hai hướng, cả 

tích cực và tiêu cực. Cùng với những biến đổi tích cực làm phong phú, đa dạng đời 

sống tinh thần con người, còn có những hướng biến đổi tiêu cực về quan niệm giá 

trị, chuẩn mực và sự nảy sinh của các GTVH mới gây tác động, ảnh hưởng không 

tốt đến việc lựa chọn giá trị và định hướng GTVH của xã hội nói chung, của học 

viên đào tạo sĩ quan trong các nhà trường quân đội nói riêng.  

Nhận thức về thang giá trị xã hội có những thay đổi, từ chỗ coi trọng các giá 

trị chính trị, xã hội sang tuyệt đối hóa các giá trị vật chất kinh tế; từ chỗ lấy con 

người tập thể, con người xã hội làm mẫu mực (hy sinh vì tập thể, vì cộng đồng) là 

đạo đức cao nhất, sang tuyệt đối hóa con người cá nhân, thậm chí là cá nhân ích kỷ, 

cá nhân chủ nghĩa; từ chỗ lấy lý tưởng, đạo đức làm mẫu mực chuyển sang coi 

thường đạo đức, phẩm giá; tuyệt đối giá trị thực dụng, tôn sùng tiện nghi vật chất, 

sùng bái đồng tiền, coi tiền là trên hết, lấy đồng tiền làm thước đo giá trị của con 

người, chạy theo lối sống thực dụng, làm giàu bằng bất cứ giá nào...  

Chính những biến đổi phức tạp đó, làm cho chương trình, nội dung, hình 

thức giáo dục GTVH mâu thuẫn, không theo kịp với những biến đổi của các GTVH. 

Nó làm cho chương trình, nội dung, hình thức giáo dục trở nên lạc hậu, không đáp 

được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải 

không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức giáo dục sao cho phù hợp 

với sự biến đổi của GTVH. Chương trình, nội dung, hình thức giáo dục phải bao 

quát được đầy đủ nội dung giáo dục và phải đảm bảo tính cân đối giữa các nội dung 

kiến thức. Cập nhật được những biến đổi, nội dung mới của các GTVH, trên cơ sở 

đó tôn vinh các GTVH mới tích cực, đồng thời, hạn chế, lọc bỏ những cái lạc hậu, 

không còn phù hợp.  

Bên cạnh đó, sự ổn định của chương trình, nội dung, hình thức giáo dục 

GTVH cũng mâu thuẫn với nhu cầu văn hóa ngày càng đa dạng, phức tạp và có xu 

hướng tăng lên của học viên. 
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Học viên đào tạo sĩ quan có nhu cầu rất lớn về hưởng thụ và sáng tạo văn 

hóa, bởi họ đang ở lứa tuổi trẻ - là lứa tuổi có nhiều khao khát hiểu biết, khám phá, 

sáng tạo. Với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng được cải thiện; sự 

phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật với nhiều loại hình sản phẩm văn hóa 

nghe nhìn ra đời, nhu cầu văn hóa của học viên ngày càng được mở rộng, đòi hỏi 

cao, đa dạng và phức tạp hơn. Chính những thay đổi về nhu cầu văn hóa của học 

viên làm nảy sinh mâu thuẫn với sự ổn định của chương trình, nội dung, hình thức 

giáo dục GTVH. Vấn đề đặt ra là phải giải quyết mâu thuẫn trên, đảm bảo sự phù 

hợp của chương trình, nội dung, hình thức giáo dục GTVH với những thay đổi trong 

nhu cầu văn hóa của học viên, giúp học viên định hướng GTVH đúng đắn. Để giải 

quyết mâu thuẫn này đòi hỏi các chủ thể giáo dục không ngừng đổi mới chương 

trình, nội dung, đồng thời đa dạng hóa các hình thức giáo dục GTVH cho học viên.  

Cần định hướng lựa chọn, hình thành ở học viên những nhu cầu văn hóa chính 

đáng, hợp lý và tạo điều kiện cho học viên tiếp nhận, sáng tạo, hưởng thụ, thoả mãn 

các nhu cầu văn hóa. Có định hướng đúng đắn, thỏa mãn các nhu cầu văn hóa, mới 

đảm bảo cho quá trình định hướng GTVH của học viên đúng hướng. 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao định hướng GTVH góp phần hoàn thiện 

nhân cách học viên với sự thiếu tích cực, tự giác trong định hướng GTVH của một 

bộ phận học viên. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; xây dựng Quân đội hiện nay 

đòi hỏi học viên đào tạo sĩ quan quân đội không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ 

quân sự, mà phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng... 

Chính vì vậy, việc nâng cao định hướng GTVH sẽ góp phần quan trọng, phát triển 

toàn diện nhân cách người học viên. Tuy nhiên, thực tế định hướng GTVH của học 

viên đào tạo sĩ quan cho thấy, sự thiếu tích cực, tự giác trong định hướng GTVH 

của một bộ phận học viên đã hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến việc nâng cao chất 

lượng, hiệu quả định hướng GTVH của học viên. Trong quá trình này, học viên 

đóng vai trò là chủ thể của quá trình định hướng, vì vậy chất lượng, hiệu quả định 

hướng GTVH phụ thuộc rất lớn vào tính tích cực, tự giác của học viên. Một trong 

những nguyên nhân dẫn đến thực trạng hạn chế trong định hướng GTVH của học 
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viên đó là sự thiếu tích cực, tự giác trong định hướng GTVH của một bộ phận học 

viên. Từ đó dẫn đến nhận thức lệch lạc về vai trò GTVH, của hoạt động định hướng 

GTVH đối với việc hoàn thiện nhân cách học viên... Vấn đề đặt ra là phải khơi dậy 

và phát huy tích cực, tự giác trong định hướng GTVH của học viên. Làm cho họ 

tích cực, tự giác trau dồi tri thức, nhận thức đúng đắn về GTVH cũng như vai trò 

của nó đối với hoàn thiện nhân cách người học viên; biết lựa chọn, tiếp nhận, thâu 

hóa và tỏa sáng GTVH. Trên cơ sở đó, giúp học viên tránh được những suy nghĩ, 

hành vi lệch chuẩn văn hóa và khắc phục có hiệu quả nếu những lệch chuẩn đó xảy 

ra, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, rèn luyện phấn đấu trở 

thành người sĩ quan quân đội tương lai.  

Nhìn chung, trên đây là một số mâu thuẫn chủ yếu nổi lên trong quá trình 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. Tác 

động của những mâu thuẫn này là không ngang bằng nhau, nhưng nó lại có quan hệ 

biện chứng với nhau. Vì vậy, vấn đề đặt ra với các chủ thể trong nhà trường quân 

đội là phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những mâu thuẫn trên, đồng thời đề 

ra các giải pháp khoa học, có tính khả thi để giải quyết các mâu thuẫn, góp phần xây 

dựng nhân cách học viên đào tạo sĩ quan quân đội. 

3.3.2. Vấn đề phát huy vai trò của bản thân học viên trong tự nâng cao 

định hướng giá trị văn hoá 

Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng định 

hướng GTVH của học viên. Vai trò của các chủ thể giáo dục là giáo dục, trao truyền 

các GTVH, đáp ứng nhu cầu văn hóa của học viên, còn hiệu quả việc định hướng 

GTVH của học viên phụ thuộc vào khả năng tự ĐHGT của mỗi học viên trong các 

trường quân đội. Tư ̣định hướng GTVH là một quá trình khó khăn, gian khổ, phức 

tạp đòi hỏi phải phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, vượt lên khó khăn của học 

viên. Điều này đòi hỏi học viên phải có ý chí quyết tâm cao, nghị lực lớn. Nghi ̣ 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Lười học 

tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới, những hiểu biết 

mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hoá” [18, tr.140].  
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Tự định hướng GTVH là việc làm quan trọng, thường xuyên, thể hiện rõ vai 

trò chủ quan của mỗi học viên - chủ thể của quá trình định hướng GTVH. Hoạt 

động này gắn liền với sự nỗ lực, tự giác và tính tích cực chủ động hoạt động thực 

tiễn của mỗi học viên, hướng vào hoàn thiện những phẩm chất nhân cách của bản 

thân, đảm bảo phù hợp với định hướng giá trị và GTVH, dưới sự tác động của hoàn 

cảnh và giáo dục. Để nâng cao khả năng định hướng GTVH cũng như đảm bảo cho 

các hoạt động này đúng hướng, đạt hiệu quả cao, người học viên cần phải quán triệt 

sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và quân đội về yêu cầu rèn luyện phẩm chất 

đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống văn hóa, xây dựng con người mới trong lực 

lượng vũ trang. Từ đó, xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong 

xem xét đánh giá, xử lý các tình huống thực tiễn đặt ra.  

Bên cạnh đó, mỗi học viên phải trải qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng cũng 

như quá trình tự giáo dục, rèn luyện nghiêm túc. Do vậy, cần phải có biện pháp để 

nâng cao nhận thức, tính tích cực, chủ động, ý thức tự giác tu dưỡng và rèn luyện về 

lý tưởng, đạo đức, lối sống. Muốn vậy, bản thân học viên phải xây dựng động cơ, 

thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn ngay từ khi bắt đầu vào học và phải củng cố, bồi 

đắp trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Mỗi học viên cần lựa chọn 

nội dung, hình thức và biện pháp tự giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống 

phù hợp. Phải có kế hoạch cụ thể và khoa học, phải có ý chí và sự nỗ lực rất lớn 

vươn lên trong học tập, rèn luyện và quyết tâm thực hiện kế hoạch đã xác định có 

hiệu quả. Mỗi học viên luôn phải tự thẩm định, đối chiếu, kiểm tra kết quả tự định 

hướng GTVH của bản thân so với yêu cầu phát triển hoàn thiện nhân cách người 

học viên đào tạo sĩ quan quân đội; với yêu cầu của thực tiễn cách mạng, quân đội về 

chuẩn mực, GTVH xem có những khiếm khuyết, thiếu hụt gì về kiến thức, trình độ, 

năng lực, từ đó ra sức tự học tập, lĩnh hội, trau dồi để bù đắp những thiếu hụt ấy.  

Bản thân mỗi học viên cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn 

hóa đa dạng, phong phú, phát huy mọi khả năng, sở trường của mình, từ đó củng cố 

kiến thức, kế thừa, tiếp thu kiến thức, những GTVH mới. Tuy nhiên, với những tác 

động đa chiều hiện nay đòi hỏi người học viên phải biết tự chắt lọc những GTVH 

thực sự có ích, cần thiết cho phát triển nhân cách chính mình. Đồng thời, qua quá 
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trình đó làm chuyển biến nhận thức, động cơ, thái độ thành hành động, thói quen 

ứng xử của bản thân, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục.  

Trong quá trình định hướng GTVH, mỗi học viên cần phải tự tu dưỡng, rèn 

luyện mình thực sự là một nhân cách tích cực, chủ thể độc lập, năng động sáng tạo 

và phải có lòng tin vào chính mình, vào khả năng tự vượt qua mọi khó khăn tác 

động và sự cám dỗ, lôi kéo từ bên ngoài. Đồng thời phải có ý chí và sự nỗ lực rất 

lớn, tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện, kiên quyết đấu tranh với chính bản thân mình 

để chiến thắng sự trỗi dậy của lợi ích cá nhân và những biểu hiện lệch lạc về lý 

tưởng sống, những biểu hiện phi đạo đức, sa đọa về lối sống; loại bỏ cái xấu, phản 

giá trị, cái không phù hợp với yêu cầu xã hội và quân đội; phê phán những hành vi 

không đẹp, phản giá trị, vi phạm những quy định, điều lệnh quân đội, lệch chuẩn 

văn hoá, ứng xử, giao tiếp... Đó là công việc bền bỉ, thường xuyên, là nhu cầu tự 

thân để mỗi học viên, bằng sự nỗ lực của bản thân tự hoàn thiện mình trước yêu cầu 

đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ, chức trách. Mặt khác, có thái độ khách quan, 

trung thực, nghiêm túc trong việc tự nhận xét, tự đánh giá về mọi hành vi của mình. 

Tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống chính là vũ khí sắc bén, là động lực 

bên trong giúp mỗi học viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không 

ngừng vươn lên hoàn thiện về phẩm chất nhân cách. Đây chính là phương cách để 

học viên tự nâng cao khả năng định hướng GTVH của mình một cách hiệu quả nhất. 

Để phát huy tốt vai trò của hoc̣ viên trong tự định hướng GTVH đòi hỏi các 

chủ thể, lưc̣ lươṇg taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho học viên tự định hướng GTVH. Các 

cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, người chỉ huy, quản lý, giảng viên cần 

quan tâm, giáo duc̣, xây dựng cho họ ý chí, quyết tâm cao, hình thành động cơ đúng 

đắn thôi thúc người học viên. Tuỳ vào từng giai đoạn, điều kiện cụ thể cần xác định 

những giá trị, chuẩn mực cần thiết phải đạt được của mỗi học viên cũng như những 

muc̣ tiêu, yêu cầu cụ thể.  

Khéo léo, linh hoạt sử dụng các hình thức, biện pháp nhằm khơi dậy ý thức 

tự giác, lòng tự trọng và ý chí quyết tâm vươn lên của mỗi học viên trong quá trình 

tự giáo dục, rèn luyện. Định hướng học viên tự phát hiện vấn đề nảy sinh, những tác 

động tiêu cực trong quá trình tự giáo dục, bồi dưỡng, tỏa sáng giá trị, mà tự lập kế 
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hoạch nghiên cứu giải quyết. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thiếu tự 

giác, thiếu tự trọng, không xác định rõ động cơ, quyết tâm, những hiện tượng phó 

mặc, bất cần trong quá trình tự giáo dục, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách của học 

viên. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sai sót về nhận thức 

cũng như hành vi trong quá trình định hướng GTVH của họ. 

Ngoài ra, cần phải tạo ra các môi trường thuận lợi cho hoạt động định hướng 

GTVH của học viên như xây dựng môi trường học tập tích cực; thường xuyên duy 

trì và phát triển các phong trào thi đua học tập trong tập thể học viên; động viên 

khuyến khích; nêu gương kịp thời gương học tốt; đảm bảo đủ cơ sở vật chất kỹ 

thuật cũng như nơi ăn, ở, sinh hoạt tiện nghi, nơi học tập đúng tiêu chuẩn sư phạm; 

xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, sinh hoạt, rèn luyện hợp lý, tạo điều kiện 

thời gian cho hoạt động văn hóa, nghê ̣thuâṭ… 

3.3.3. Vấn đề xây dựng đời sống văn hoá và môi trường văn hoá lành 

mạnh làm tiền đề, điều kiện để học viên định hướng giá trị văn hoá 

Vấn đề xây dựng môi trường văn hoá 

Môi trường văn hoá trong các trường quân đội là tổng hoà các giá trị văn hoá 

vật chất, tinh thần được hình thành trong thực tiễn hoạt động quân sự của nhà 

trường, có quan hệ biện chứng với tổ chức và hoạt động quân sự trong một thời gian 

và không gian xác định; thường xuyên tác động đến quá trình hình thành, phát triển 

nhân cách quân nhân, chi phối trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các 

trường quân sự. Môi trường văn hoá trong các trường quân đội là một bộ phận quan 

trọng trong môi trường sống của học viên, có vai trò to lớn trong hình thành nhân 

cách học viên. Đây vừa là nơi rèn luyện, vừa là nơi thử thách toàn diện học viên; 

nơi xây đắp nên tình đồng chí, đồng đội cao cả, đồng thời bồi dưỡng, hun đúc lý 

tưởng, niềm tin, sức mạnh cho mỗi học viên, thôi thúc học viên vươn tới cái đẹp, cái 

tốt, cái đúng, loại bỏ cái sai, cái xấu, cái thấp hèn tiềm ẩn trong mỗi con người. 

Môi trường văn hoá trong các trường quân đội được xây dựng trên cơ sở kế 

thừa, phát huy những GTVH của dân tộc, văn hoá quân sự Việt Nam, truyền thống 

của quân đội. Xây dựng MTVH góp phần xây dựng yếu tố chính trị, tinh thần, ý chí 
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quyết tâm chiến đấu cho học viên; giữ gìn và phát huy các GTVH truyền thống của 

dân tộc, của quân đội và đơn vị; đồng thời, góp phần định hướng, điều chỉnh hành 

vi, chuẩn mực đạo đức, lối sống của học viên trong nhà trường. Xây dựng MTVH 

còn góp phần thúc đẩy quá trình văn hoá hoá các quan hệ xã hội của học viên; phát 

huy tính tích cực, tự giác của mỗi quân nhân trong học tập, rèn luyện, phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách. Trên cơ sở đó, đấu tranh có hiệu quả với 

những ảnh hưởng của văn hoá xấu độc, lai căng văn hoá. 

Môi trường văn hóa trong các trường quân đội là một bộ phận hữu cơ cấu 

thành môi trường văn hoá của xã hội. MTVH được thiết lập từ tổng thể các yếu tố 

bên trong của tổ chức trong các trường quân đội, phản ánh điều kiện đặc thù của 

hoạt động quân sự. Tuy nhiên, MTVH không phải là một “ốc đảo” riêng biệt, tách 

rời với môi trường chung của xã hội, mà nó là môi trường “mở”, không ngừng vận 

động và biến đổi. Nó luôn chịu sự tác động, chi phối và mang đầy đủ các đặc tính 

của MTVH nói chung; đồng thời, tác động, quan hệ chặt chẽ với địa phương, địa 

bàn đóng quân của đơn vị. Do đó, quá trình nhận thức MTVH cũng như xây dựng 

và phát huy vai trò của MTVH làm tiền đề, điều kiện để học viên định hướng 

GTVH cần phải bám sát thực tiễn xã hội, khu vực địa bàn đóng quân và cuộc sống 

sinh hoạt, hoạt động của đơn vị để có nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, đạt 

hiệu quả cao. 

Một đặc thù của MTVH trong quân đội nói chung, trong đó có các nhà 

trường quân đội là tuy đời sống quân sự cũng phải quan tâm đến lợi ích cá nhân của 

mỗi quân nhân, phát huy tính năng động, sáng kiến của mỗi cá nhân, nhưng không 

thể lấy lợi ích cá nhân làm động lực trực tiếp như trong sản xuất, kinh doanh, mà 

phải lấy động lực chính trị - tinh thần, lấy mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH làm 

động lực cơ bản cho hoạt động quân sự. Người quân nhân không thể lấy lợi ích cá 

nhân để mặc cả về điều kiện làm việc, học tập, chế độ đãi ngộ, mà phải chấp hành 

vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên cả thời bình cũng như thời chiến. Chính ý 

nghĩa này mà MTVH trong các trường quân đội tự sản sinh ra được một màng lọc 

để ngăn chặn, hạn chế những yếu tố xa lạ và độc hại của môi trường xã hội thâm 

nhập vào. Đó là một rào chắn vô hình, phi vật chất, rào chắn bằng những chất liệu 
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văn hoá. Cốt lõi của nó là tạo ra một hệ thống miễn dịch, sức mạnh văn hoá có khả 

năng loại bỏ những yếu tố xa lạ, độc hại với MTVH. Điều này càng tạo điều kiện 

hết sức thuận lợi cho quá trình định hướng GTVH của học viên.  

Xây dựng MTVH tốt đẹp, lành mạnh trở thành yêu cầu bức thiết, lâu dài 

trong sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, sự nghiệp xây dựng và chiến đấu 

của quân đội nói riêng, nhằm xây dựng, phát huy yếu tố con người, tạo ra động lực 

để phát triển xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN trong giai đoạn mới. Nói đến vai trò của MTVH, chủ yếu nói đến tác 

động tổng thể của những điều kiện nuôi dưỡng, vun đắp, phát triển những GTVH 

trong con người và cộng đồng. MTVH ở đơn vi ̣ cơ sở trong quân đội nói chung, 

MTVH trong các trường quân đôị nói riêng với những đặc trưng riêng của MTVH 

quân sự có tác động không nhỏ đối với sự phát triển của quân đội cũng như viêc̣ 

định hướng GTVH của mỗi hoc̣ viên. MTVH góp phần thiết lập, thực hiện trao 

truyền, định hướng hệ thống GTVH. Đó là các GTVH được cộng đồng xác lập và 

chấp nhận như những giá trị về chı́nh tri ̣, nghề nghiệp, đạo đức, thẩm mỹ, khoa học, 

luật pháp, về cái chân, thiện, mỹ và những chuẩn mực trong học tập, nghiên cứu 

khoa học, rèn luyện, sinh hoạt, lao động... Khi hoc̣ viên chấp nhâṇ sư ̣tác đôṇg của 

các GTVH chı́nh là ho ̣đa ̃tiếp nhâṇ, thâu hóa và tỏa sáng GTVH đó. MTVH càng 

tốt đep̣, sự định hướng GTVH của hoc̣ viên càng đúng hướng, đồng thời cũng là 

điều kiêṇ thuận lợi hı̀nh thành nhân cách của hoc̣ viên. Điều đó đòi hỏi các tổ chức, 

lưc̣ lươṇg trong nhà trường quân đôị phải hết sức nỗ lưc̣ tham gia xây dưṇg MTVH 

tốt đep̣, lành mạnh làm tiền đề để học viên định hướng GTVH.  

Tuy nhiên, trong mỗi MTVH cụ thể có nhiều nhân tố đồng thời tồn tại tác 

động, xâm nhập lẫn nhau, rất nhiều kênh dẫn GTVH đến với hoc̣ viên. Cùng với 

kênh có ý nghĩa tích cực, phù hợp với nhu cầu phát triển nhân cách còn có những 

kênh tiêu cực, lạc hậu, cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, cái phản văn hoá cùng xuất 

hiện, len lỏi vào MTVH làm cho nó mất dần đi những GTVH, làm hư hỏng, biến 

chất và có thể huỷ hoại nhân cách người hoc̣ viên. Vı ̀vâỵ, xây dưṇg MTVH trong 

các trường quân đôị cần phải haṇ chế những tác đôṇg tiêu cưc̣ này, nếu không se ̃

ảnh hưởng rất lớn đến viêc̣ định hướng GTVH của hoc̣ viên.  
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Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa 

Cùng với xây dưṇg MTVH, viêc̣ nâng cao ĐSVH của hoc̣ viên cũng hết sức 

quan troṇg, góp phần nâng cao khả năng định hướng GTVH của hoc̣ viên. Đời sống 

văn hoá là bộ phận đặc biệt bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống con người, từ 

sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần đến việc giữ gìn, trao đổi và tiêu dùng 

những sản phẩm đó. Từ hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các giá trị tinh thần đến 

việc hưởng thụ các giá trị tinh thần. Đời sống văn hoá không chỉ bó hẹp trong 

những hoạt động thường nhật mang tính chủ quan của con người mà bao trùm toàn 

bộ phương thức sinh hoạt văn hoá của đời sống xã hội.  

Đời sống văn hoá của học viên trong các trường quân đội bao gồm toàn bộ 

đời sống tư tưởng, tình cảm, biểu hiện tập trung ở các quan hệ văn hóa, lối sống, 

nếp sống văn hoá, gắn với các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các sản phẩm văn 

hoá của họ. Nâng cao ĐSVH cho học viên thực chất là tạo ra sự chuyển biến trong 

các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, qua đó không ngừng hoàn thiện nhân 

cách của họ theo tiêu chí chân, thiện, mỹ. Đây là một phương diện quan trọng của 

quá trình văn hoá hoá toàn bộ đời sống bộ đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Để nâng cao 

ĐSVH, cần phát huy các GTVH tốt đẹp, sáng tạo các giá trị mới tiến bộ, làm cho 

các GTVH thấm sâu vào đời sống tinh thần học viên. Thông qua đó góp phần khẳng 

định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, đồng thời đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái giả, 

loại bỏ những yếu tố lạc hậu. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình định 

hướng GTVH của học viên. 

Với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, yêu cầu mỗi quân nhân phải 

hao tổn rất nhiều về thể lực và trí lực. Do đó, nhu cầu hưởng thụ các chương trình, 

hoạt động, sản phẩm văn hoá trong đời sống quân đội rất cao, nhất là trong điều 

kiện tổ chức và hoạt động quân sự hầu hết đều nằm gọn trong khuôn viên của các 

đơn vị, hầu như tách hẳn với môi trường bên ngoài, cho nên điều kiện để thoả mãn 

nhu cầu văn hoá tinh thần của bộ đội còn gặp rất nhiều khó khăn. Viêc̣ đáp ứng và 

nâng cao ĐSVH tinh thần cho hoc̣ viên se ̃đem lại ĐSVH tinh thần phong phú, định 

hướng nhu cầu văn hoá lành mạnh của học viên. 
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Nâng cao ĐSVH đáp ứng những nhu cầu văn hoá tinh thần cho học viên chủ 

yếu thông qua các hoạt động văn hoá. Hoạt động văn hoá nói chung và hoạt động 

văn hoá ở đơn vị cơ sở trong quân đội, trong các trường quân đội nói riêng là nhu 

cầu tất yếu, khách quan. Tham gia các hoạt động văn hoá, mỗi học viên vừa có thể 

khơi dậy, phát huy được mọi khả năng sáng tạo, vừa được hoàn thiện nhân cách, 

đồng thời còn góp phần xây dựng ĐSVH tinh thần phong phú, lành mạnh tại đơn vị 

của mình. Chất lượng hoạt động văn hoá ở các trường quân đội được nâng cao sẽ 

tạo ra ĐSVH tinh thần phong phú, sôi nổi, lành mạnh và tạo môi trường thuận lợi để 

mỗi học viên có thể tự giác đem hết tinh thần, nghị lực phấn đấu xây dựng đơn vị, 

học tập, rèn luyện bản thân. Đồng thời, với việc đáp ứng nhu cầu văn hoá phải gắn 

chặt với định hướng nhu cầu văn hoá cho học viên. Có như vậy, mới đem lại ĐSVH 

tinh thần phong phú, lành mạnh trong các trường quân đội, trên cơ sở đó góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao khả năng định hướng GTVH của học viên. 

Ngày nay, khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão, sự bùng nổ của thông 

tin đã tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến đất nước nói chung, quân đội nói riêng. 

Đặc biệt là sự phát triển của tin học và các phương tiện truyền thông đã làm cho thế 

giới như bị thu nhỏ lại, mọi người, mọi nhà đều có thể tiếp xúc với mọi nền văn hoá 

trên thế giới và khu vực, làm cho đời sống văn hoá của nhân dân phong phú, đa 

dạng. Tuy nhiên, tác động mặt trái của nó làm nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải 

quyết như các ấn phẩm đồi truỵ, phản động, lạc hậu xuất hiện tràn lan, các tệ nạn xã 

hội, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống ngày càng gia tăng. Trong khi đó 

kẻ thù thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, chống phá Việt Nam trên tất cả 

các mặt, đặc biệt trên lĩnh vực văn hoá, nhằm phủ nhận truyền thống dân tôc̣, làm 

phai nhạt, biến daṇg những giá tri ̣, bản sắc văn hoá... Chính vì vậy, càng phải thực 

hiện tốt nhiệm vụ xây dựng MTVH và ĐSVH tinh thần phong phú, lành mạnh trong 

các nhà trường quân đôị, đấu tranh loại bỏ những thói hư, tật xấu, những sản phẩm 

văn hoá xấu độc, phản giá trị, tệ nạn xã hội… Bởi đây chính là nơi gìn giữ, tôn tạo 

và phát huy tác dụng của những GTVH trong phẩm chất, năng lực của mỗi học 

viên. Đồng thời việc định hướng, mở rộng và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu văn 

hoá chính đáng của hoc̣ viên, sẽ tạo ra trạng thái tâm lý lành mạnh trong tập thể, 
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lòng yêu mến với đất nước, quê hương, nhà trường và từ đó tạo ra sự “miễn dịch” 

trước những tác động của những yếu tố xấu độc, phản văn hoá. MTVH tốt đẹp là “lá 

chắn” tích cực để chống lại có hiệu quả sự xâm nhập, ảnh hưởng của những yếu tố 

văn hoá xấu độc, phản giá trị đối với đời sống học viên.  

3.3.4. Vấn đề phát huy vai trò các chủ thể giáo dục trong nâng cao định 

hướng giá trị văn hoá của học viên 

Quá trình định hướng GTVH của hoc̣ viên gắn liền với vai trò của các chủ 

thể trên các cương vị khác nhau như chủ thể lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, Đoàn Thanh 

niên, đội ngũ giảng viên. Việc phát huy vai trò của các chủ thể se ̃có tác dụng rất 

lớn đến khả năng định hướng GTVH của học viên. Nếu các chủ thể luôn quan tâm, 

tạo mọi điều kiện cho học viên, sẽ thúc đẩy việc định hướng của học viên nhanh 

hơn, đúng hướng và có hiệu quả. Nếu các chủ thể ít quan tâm, hoặc không kịp thời, 

kết quả định hướng GTVH sẽ không cao, thậm chí lệch chuẩn. Kết luận Hội nghị 

lần thứ Mười BCHTƯ, khoá IX của Đảng đã khẳng điṇh: “Phát huy tính năng động 

sáng tạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân, các hội sáng tạo văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật và thông tin, báo chí 

trong sự nghiệp văn hoá, tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên nhân dân và đội ngũ 

trí thức thực hiện các nhiệm vụ, các sản phẩm, công trình văn hoá; nâng cao chất 

lượng sáng tạo, sản xuất, bảo quản, tôn tạo, truyền bá và tiếp nhận văn hoá” [5, 

tr.56]. Vı̀ vâỵ, cần phát huy tốt vai trò của các chủ thể giáo dục, nhất là trong truyền 

thụ GTVH nhằm nâng cao hơn nữa khả năng định hướng GTVH của hoc̣ viên. 

Vai trò cấp ủy, tổ chức đảng: Là lực lượng lãnh đạo mọi mặt của đơn vị, cấp 

ủy, tổ chức đảng cần có những quan tâm thích đáng đối với hoạt động định hướng 

GTVH của học viên. Trên cơ sở nắm chắc đường lối của Đảng về công tác văn hoá, 

văn nghệ, nghị quyết cấp trên, cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chung, cấp ủy 

đảng, tổ chức đảng cần có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về giáo dục, định hướng 

GTVH, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa... Cấp ủy đảng, tổ chức 

đảng ở các trường quân đôị cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng đời sống văn 

hóa của đơn vị mình, cập nhật được những thay đổi của đời sống tinh thần xã hội, 

gắn với đặc điểm học viên về tâm lý, tính cách cũng như đặc điểm nghề nghiệp, tạo 
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điều kiện thuận lợi cho học viên định hướng GTVH. Đồng thời, bản thân nghị quyết 

cũng phải là sản phẩm của trí tuệ, sự sáng tạo của tập thể lãnh đạo và của các chủ 

thể khác thông qua cơ chế dân chủ để cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện.  

Lãnh đạo tốt việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề 

ra. Thường xuyên quan tâm, kiểm tra kết quả thực hiện chủ trương, nhiệm vụ đề ra 

và có các biện pháp chỉ đạo, định hướng kịp thời. Uốn nắn sai sót, lệch lạc trong 

nhận thức, tổ chức hoạt động của học viên cũng như các tổ chức, lực lượng khác 

trong quá trình thực hiện. 

Cần phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng trong nâng cao khả năng 

định hướng GTVH của học viên. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm tốt công 

tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy nhà trường trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, 

chương trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chính trị, tư 

tưởng, xây dựng đời sống văn hóa… Trên cơ sở tuân thủ nội dung, chương trình 

theo kế hoạch, cần thực hiện đa dạng hóa các hình thức giáo dục GTVH và thường 

xuyên bổ sung, đổi mới, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục. 

Cùng với các hình thức lên lớp như lên lớp giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa, 

đạo đức..., cần tổ chức tốt các hình thức khác như: tham quan, hành quân về nguồn, 

thắp lửa truyền thống, giao lưu văn hóa nghệ thuật... như những hình thức giáo dục 

ngoại khóa được tổ chức chặt chẽ. Cần quan tâm thiết thực tới đời sống tinh thần 

học viên để phát hiện, bồi dưỡng những phẩm chất tâm hồn cao đẹp và nâng cao 

chất lượng các hoạt động văn hóa, thẩm mỹ... Tăng cường bám nắm, hướng dẫn, chỉ 

đạo, kiểm tra giúp đỡ cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong 

giáo duc̣ GTVH và tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả giáo duc̣ GTVH.  

Trên cơ sở chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Phòng Đào tạo tham mưu, xây 

dựng kế hoạch, chương trình đào tạo đối với từng đối tượng học viên, phù hợp với 

ngành nghề đào tạo và bảo đảm các mặt hoạt động cho quá trình đào tạo. Phòng 

Khoa học quân sự, Phòng Thông tin khoa học tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt 

động khoa học, thông tin khoa học, bảo đảm tài liệu, sách, báo, tạp chí cho hoạt 

động học tập và nghiên cứu khoa học của học viên... Với chức năng là cơ quan tham 
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mưu cho lañh đaọ, chı̉ huy các hoc̣ viêṇ, nhà trường quân đôị và hướng dẫn, chı̉ đaọ 

các hoaṭ đôṇg chı́nh tri ̣, tư tưởng cho các đơn vi ̣, cơ quan chı́nh tri ̣ đóng vai trò quan 

troṇg trong nâng cao khả năng tiếp nhâṇ GTVH cho hoc̣ viên. Quy định về tổ chức 

cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam đã khẳng định: “Cơ quan chính trị đảm 

nhiệm công tác đảng, công tác chı́nh tri ̣ trong Quân đôị nhân dân Viêṭ Nam, một bộ 

phận hoạt động rất quan trọng của Đảng nhằm lãnh đạo xây dựng quân đội vững 

mạnh, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với độc lập dân tộc và CNXH, hoàn 

thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho” [4, tr.2]. 

Cơ quan chính trị là cơ quan của cấp uỷ đảng, có nhiệm vụ tiến hành công tác tư 

tưởng và công tác tổ chức của Đảng trong quân đội, đồng thời giúp người chỉ huy 

tiến hành các hoạt động công tác chính trị trong đơn vị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp 

của đảng uỷ cấp mình và sự chỉ đạo của cơ quan chính trị cấp trên. Đối với hoaṭ 

đôṇg giáo duc̣ GTVH, nâng cao khả năng tiếp nhâṇ GTVH của hoc̣ viên, vai trò của 

cơ quan chı́nh tri ̣ thể hiêṇ rõ trong tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiêụ về chủ 

trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo duc̣ GTVH. Trong đó, cần xây 

dựng nội dung, các hình thức, biện pháp phù hơp̣; cụ thể hóa các tiêu chí về phẩm 

chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiễm tra đối với các hoạt động đó ở đơn vị cơ sở, đảm bảo cho các hoạt 

động đó hoạt động theo đúng yêu cầu đề ra. Thông qua các hoaṭ đôṇg của mình, các 

cơ quan chức năng sẽ góp phần quan trong nâng cao khả năng điṇh hướng GTVH 

của hoc̣ viên. 

Đối với chủ thể chỉ huy, quản lý hoc̣ viên: Cần phát huy vai trò quan trọng 

trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhằm nâng cao hiêụ quả 

công tác giáo duc̣ GTVH cho hoc̣ viên. Chủ thể chỉ huy, quản lý là những người 

trưc̣ tiếp, thường xuyên tiếp xúc, nắm chắc hoc̣ viên nên se ̃ có những hı̀nh thức, 

biêṇ pháp giáo dục sát hợp với thực tiễn và đăc̣ điểm hoc̣ viên. Để phát huy vai trò 

của đội ngũ này cần phải có những yêu cầu, cơ chế cụ thể, xác định trách nhiệm rõ 

ràng cho từng cán bộ. Cần gắn trách nhiệm đó với thực tiễn công tác giáo dục và 

kiểm tra đánh giá cán bộ hàng quý, hàng năm, coi đó là một tiêu chí hoàn thành hay 

không hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và của đơn vị. 
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Đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý hoc̣ viên cần làm tốt việc triển khai chỉ thị, 

nghị quyết của cấp trên về giáo dục, định hướng GTVH, xây dựng MTVH, các hoạt 

động văn hóa... Phải cụ thể hóa các nội dung đến toàn đơn vị, để mọi học viên quán 

triệt. Trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ và trên cơ sở nắm được tâm lý, 

tính cách, nguyện vọng của từng học viên mà cán bộ chỉ huy, quản lý có cách tác 

động phù hợp. Làm sao để mọi học viên có thể nắm vững và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao, đồng thời khai thác, phát huy được khả năng thế mạnh của từng 

người, nhất là hướng vào các hoạt động mà học viên có thế mạnh. Từ đó, học viên 

sẽ tham gia một cách tích cực vào các hoạt động học tập, rèn luyện, các phong trào 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao..., thông qua đó người học viên sẽ nâng cao khả 

năng định hướng GTVH bằng sự nỗ lực của bản thân. 

Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, cán bộ chỉ huy, quản lý cần thường xuyên 

nắm rõ biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của học viên để uốn nắn 

và điều chỉnh giúp cho quá trình định hướng GTVH của họ đúng hướng. Bản thân 

cán bộ chỉ huy, quản lý phải luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong công tác, sinh 

hoạt từ trách nhiệm, thái độ đối với tập thể với đơn vị, ý thức kỷ luật, phẩm chất đạo 

đức, lối sống và tinh thần đoàn kết để học viên noi theo. Không ngừng học tập, nâng 

cao trình độ mọi mặt cho mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, với tư cách là người đại diện của tuổi trẻ, 

là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đoàn Thanh niên có 

vai trò rất quan trọng trong hướng dẫn, định hướng cho học viên trong việc lựa 

chọn, tiếp nhận, thâu hóa, sáng tạo và tỏa sáng GTVH. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

từng căn dặn: “Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên cần phải chú ý đến giáo 

dục tư tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của thanh niên để kịp thời 

khuyến khích, uốn nắn, sửa chữa” [63, tr.456]. Để phát huy vai trò của Đoàn Thanh 

niên, cần phải xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh, đủ khả năng thu hút 

học viên tham gia sinh hoạt và hoạt động. Tổ chức Đoàn Thanh niên trong các 

trường quân đội cần có cơ chế phù hơp̣, xác định rõ trách nhiệm để Đoàn có thể vận 

động, tập hợp đoàn viên và đổi mới nội dung, hı̀nh thức, phương pháp giáo duc̣ 

GTVH cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn cần phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện 
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vọng của đoàn viên để thấy được họ muốn gì, thích gì, từ đó có thể đổi mới và tổ 

chức các hoạt động cho phù hợp. Cần đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tạo ra 

nhiều sân chơi bổ ích, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, sở thích, kiến thức. Chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa giáo viên, các tổ chức đoàn thể để giáo 

dục, nâng cao khả năng tỏa sáng cho học viên như tổ chức các diễn đàn thanh niên, 

các cuộc gặp mặt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước, Quân đội, 

Học viện, thi tuyên truyền viên trẻ, hành quân về nguồn... Thông qua các hình thức 

hoạt động đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, giáo dục một cách sinh 

động, tác động sâu sắc đến học viên. Đồng thời, tạo ra những cơ hội, môi trường, 

điều kiện để học viên thể hiện hiện nhận thức cũng như khả năng định hướng 

GTVH. Uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những biểu hiện sai trái trong nhận thức cũng 

như hành vi đạo đức, lối sống của đoàn viên, động viên, khuyến khích đoàn viên 

nếu họ nhận thức và hành động đúng.  

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng cần coi trọng dân chủ trong sinh hoạt 

nhằm phát huy tinh thần tích cực, chủ động tham gia sinh hoạt sáng tạo văn hoá. 

Mỗi đoàn viên từ các miền quê khác nhau có vốn kiến thức và mang những sắc thái 

văn hoá riêng, nếu biết tổ chức, phát động, Đoàn Thanh niên sẽ tập hợp được những 

sân chơi vừa làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của bộ đội, vừa tránh được 

sự nhàm chán trong tổ chức các hoạt động văn hoá. Trên cơ sở đó sẽ góp phần giáo 

duc̣, nâng cao khả năng định hướng GTVH của học viên.  

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai 

BCHTƯ, khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất 

lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, tài” [19, 

tr.38]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCHTƯ, khóa XI tiếp tục khẳng định: 

“Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” [21, tr.126]. Từ đó, cho thấy cần phải phát 

huy hơn nữa vai trò hết sức to lớn của đội ngũ giảng viên, nhất là trong giáo duc̣, 

truyền thu ̣GTVH cho hoc̣ viên.  

Đối với đội ngũ giảng viên, phải có một chiến lược xây dựng đội ngũ giảng 

viên, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có trình độ học vấn ngày càng cao, có năng 
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lực sư phạm tốt, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, yêu 

nghề, yên tâm phục vụ trong quân đội. Đảng, Nhà nước, Quân đội cần chuẩn hoá 

đội ngũ giảng viên phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tiếp tục có những chính 

sách tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và có quy hoạch, kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng, cũng như sử dụng đúng đắn đội ngũ này. Đào tạo, bồi dưỡng 

phải toàn diện, coi trọng cả đức lẫn tài, cung cấp cả tri thức lý luận lẫn kinh nghiệm, 

đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ. Đào tạo, bồi dưỡng cần 

được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng hoá và vận dụng linh hoạt các hình 

thức đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo cơ bản với đào tạo lại, bồi 

dưỡng, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, đồng thời phải chuẩn bị cho tương 

lai lâu dài. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên với nội dung và hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

và công tác của họ. Khắc phục tình trạng thiếu giảng viên, giảng dạy không đúng 

chuyên ngành đào tạo, sự hạn chế về năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm 

của giảng viên. 

Phải có sự quản lý chặt chẽ, đánh giá chính xác trình độ, năng lực khoa học, 

phẩm chất của mỗi cán bộ, giảng viên. Quản lý và đánh giá kết quả từng cán bộ, 

giảng viên để sử dụng đúng người, đúng việc, bảo đảm bố trí công việc phù hợp với 

chuyên ngành được đào tạo, đúng với năng lực, sở trường và nguyện vọng của họ. 

Việc đánh giá đội ngũ này phải đảm bảo chính xác, toàn diện, cả số lượng và chất 

lượng, năng lực và phẩm chất, sức khoẻ và trí tuệ, đồng thời phải gắn với thực tiễn 

và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của họ; phải bảo đảm dân chủ, công khai.  

Tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí và các mặt vật chất khác cho giáo 

viên tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn, tập huấn, mua thêm tài liệu, sách 

tham khảo để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Có chính sách động viên, khen 

thưởng kịp thời đối với giảng viên có thành tích trong nghiên cứu, giảng dạy để kích 

thích, thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng, phấn đấu vươn lên trong công tác.  

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên cần nhận thức đúng đắn vai trò của GTVH 

và định hướng GTVH trong việc hình thành, phát triển nhân cách học viên. Nâng 

cao trách nhiệm của mình trong quá trình giảng dạy, truyền thụ các GTVH cho học 



144 
 

viên thông qua các bài giảng trên lớp. Bản thân đội ngũ giảng viên phải không 

ngừng học tập, bổ sung kiến thức, tích lũy các GTVH và nâng cao trình độ mọi mặt. 

Bám sát những tình hình thực tiễn đất nước, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và đặc 

điểm học viên để đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy nhằm thu 

hút, lôi cuốn người học.  

Đối với bản thân đội ngũ cán bộ, giảng viên phải thực sự phát huy vai trò 

tiền phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống; phải thực sự là những tấm gương sáng 

để học viên noi theo. Mỗi cán bộ, giảng viên phải luôn mô phạm về đạo đức, lối 

sống, trong tự rèn luyện bản thân, thực hiện tốt “lời nói đi đôi với việc làm”, “nếu 

miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo 

người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm 

cũng vô ích” [61, tr.108]. Khắc phục triệt để những biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, 

những biểu hiện của lối sống thực dụng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và không 

ngừng tự hoàn thiện nhân cách của mình để trở thành tấm gương sáng cho học viên 

noi theo. Làm tốt những nội dung trên sẽ phát huy có hiệu quả vai trò đội ngũ giảng 

viên trong việc giúp học viên tự nâng cao khả năng định hướng GTVH. 

Tiểu kết chương 3 

Từ những vấn đề lý luận định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan và 

trên cơ sở đánh giá thực trạng định hướng GTVH của học viên những năm vừa qua, 

luận án đưa ra những nhận định về các nhân tố tác động cũng như dự báo xu hướng 

vận động và vấn đề đặt ra trong định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 

quân đội những năm tới.  

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế trong những năm 

tiếp theo sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ và tác động đến định hướng GTVH của 

học viên với các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó là những tác động trực tiếp của 

môi trường sư phạm quân sự; vai trò giáo dục, định hướng của các chủ thể giáo dục 

như cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan chức năng; đội ngũ cán bô ̣chỉ huy, quản lý; 

đội ngũ giảng viên hay Đoàn Thanh niên; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây 

dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Từ đó, đòi hỏi bản thân học viên 
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phải tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện nhằm hạn chế thấp nhất 

những tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực của các nhân tố trong định 

hướng GTVH.  

Cùng với những tác động của các nhân tố trên, xu hướng biến động của các 

GTVH và xu hướng định hướng GTVH của học viên có thể làm xuất hiện những 

vấn đề mới cần phải tiếp tục nhận thức và giải quyết. Việc nhận diện đúng đắn xu 

hướng và những vấn đề đặt ra sẽ đảm bảo cho quá trình định hướng GTVH của học 

viên đúng hướng và phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, các chủ thể giáo dục trong các 

trường quân đội cần phát huy tốt vai trò của mình, tạo mọi điều kiện giúp học viên 

nâng cao khả năng định hướng GTVH, góp phần quan trọng vào xây dựng nhân 

cách người học viên. 
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KẾT LUẬN 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan là quá trình biến đổi những 

giá trị, chuẩn mực của xã hội, quân đội thành các phẩm chất, năng lực và giá trị của 

mỗi cá nhân. Thực chất, đó là quá trình học viên tự giác lựa chọn, tiếp nhận, thâu hóa 

các GTVH xã hội, quân sự thành những GTVH riêng của cá nhân, đồng thời cũng là 

quá trình tỏa sáng GTVH thông qua thực tiễn học tập, rèn luyện của học viên.  

Đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội là lực lượng kế 

cận trực tiếp cho đội ngũ cán bộ quân đội tham gia trong sự nghiệp xây dựng quân 

đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Định hướng GTVH của họ 

ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là một bảo đảm quan trọng đối với sự trưởng 

thành của mỗi cá nhân khi ra trường. Định hướng GTVH có vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao nhận thức của học viên đào tạo sĩ quan đối với các GTVH, các chuẩn 

mực xã hội nói chung, cũng như tiêu chuẩn người cán bộ quân đội mà Nghị quyết 

94-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương xác định. Định hướng GTVH còn là 

phương thức phát triển hoàn thiện phẩm chất nhân cách của mỗi học viên. Sự lĩnh 

hội các GTVH, các chuẩn mực xã hội thông qua giáo dục và tự giáo dục, kết hợp 

chặt chẽ giữa giáo dục với hoạt động thực tiễn… sẽ giúp cho học viên nâng cao hiệu 

quả quá trình định hướng GTVH, khả năng vươn tới hoàn thiện các phẩm chất nhân 

cách và năng lực của mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện để 

trở thành người cán bộ quân đội. Đồng thời, có thái độ đấu tranh kiên quyết với các 

hành vi phản giá trị, phản nhân văn trong đời sống xã hội cũng như trong nhận thức, 

tư tưởng của mọi người. 

Khi đề cập đến ĐHGT hay định hướng GTVH thường đươc̣ hiểu theo hai 

hướng, đó là sư ̣ tác đôṇg, giáo duc̣, điṇh hướng từ bên ngoài vào và sư ̣ lưạ choṇ, 

điṇh hướng từ bên trong các chủ thể định hướng. Hướng nghiên cứu của luận án về 

định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan quân đội theo hướng thứ hai. Đó là 

quá trình tích cực, nỗ lực vươn lên của mỗi học viên nhằm tiếp nhận, thâu hóa và 

tỏa sáng GTVH. Các GTVH ưu trội mà học viên hướng đến trong định hướng 

GTVH như GTVH chính trị quân sự; GTVH nghề nghiệp quân sự; GTVH pháp 

luật, kỷ luật quân sự; GTVH trí tuệ, khoa học; GTVH đạo đức và GTVH thẩm mỹ. 
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Thông qua kết quả điều tra xã hội học; qua thăm dò, trực tiếp trao đổi với học 

viên cũng như kết quả tổng kết trên các mặt hoạt động của các trường ĐHTQT, 

HVHC và ĐHCT cho thấy, đa số học viên đã nhận thức được sự cần thiết của định 

hướng GTVH đối với sự hoàn thiện nhân cách bản thân và có sự định hướng GTVH 

một cách đúng đắn. Kết quả định hướng GTVH đã góp phần quan trọng vào hình 

thành, phát triển nhân cách người học viên đào tạo sĩ quan, đồng thời giúp người 

học viên xác định rõ chức trách và khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn những hạn chế, bất cập. Một bộ phận học 

viên chưa nhận thức đúng đắn vai trò của các GTVH; chưa thấy được tính toàn diện 

trong định hướng GTVH góp phần hoàn thiện nhân cách học viên; hoặc coi trọng 

giá trị vật chất, kinh tế… dẫn đến hành động thực hiện định hướng GTVH chưa 

đúng đắn, lệch chuẩn; chưa nhận thức và giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích, 

chưa vượt qua được những tác động xã hội tiêu cực thậm chí vi phạm chuẩn mực 

văn hóa diễn ra ở mức nghiêm trọng… Bên cạnh đó, các tổ chức, lực lượng chưa 

thực sự phát huy tốt vai trò của mình trong giáo dục, định hướng GTVH cho học 

viên. Nhận thức và tác động của các chủ thể giáo dục có lúc chưa theo kịp với đòi 

hỏi của thực tiễn định hướng GTVH của học viên.  

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan mang những nét riêng biệt, 

phản ánh đặc điểm tổ chức, hoạt động quân sự và môi trường văn hóa quân sự. Định 

hướng GTVH của học viên cũng được tiến hành thông qua nhiều phương thức khác 

nhau như thông qua học tập và rèn luyện thực tế; thông qua tham gia các hoạt động 

CTĐ,CTCT; điṇh hướng từ tiếp thu các phương tiêṇ thông tin đaị chúng; tham gia 

sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và thông qua giao lưu văn hoá quân - dân. Trong đó, 

định hướng GTVH thông qua học tập và rèn luyện thực tế là chủ yếu. Định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan còn mang những đặc điểm riêng thể hiện ở tính 

đậm đặc, tính chủ đích, tính kiểm soát chặt chẽ và tính cộng đồng trong ĐHGT…  

Thời gian tới, các nhân tố như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước 

và quốc tế; yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội trong giai đoạn cách mạng 

mới; đặc thù của môi trường sư phạm trong các nhà trường quân sự như tác động từ 

các chủ thể giáo dục đối với quá trình định hướng GTVH của học viên; tác động từ 
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sự phát triển của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong nhà trường quân đội; từ các điều 

kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục, đào tạo… sẽ 

tiếp tục vận động và phát triển, tác động đến định hướng GTVH của học viên đào 

tạo sĩ quan. Trên cơ sở tác động của các nhân tố trên, trong định hướng GTVH của 

học viên đào tạo sĩ quan có thể xuất hiện xu hướng khác nhau, trong đó có hai xu 

hướng chủ yếu. Đó là xu hướng tiếp tục giữ vững định hướng của các GTVH đóng 

vai trò quan trọng trong phát triển nhân cách học viên và xu hướng lệch chuẩn trong 

định hướng GTVH. Hai xu hướng trên tồn tại như hai mặt đối lập, ảnh hưởng đến 

điṇh hướng GTVH cũng như hı̀nh thành nhân cách của hoc̣ viên.  

Từ thực trạng định hướng GTVH của học viên, để nâng cao định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội trong thời gian tới 

cần phải giải quyết tốt những vấn đề đặt ra. Đó là phải giải quyết những mâu thuẫn 

trong nâng cao định hướng GTVH của học viên như mâu thuẫn giữa GTVH cần 

phải có trong nhân cách của học viên với các yếu tố phản giá trị, phản nhân văn do 

tác động tiêu cực của mặt trái tình hình kinh tế, xã hội và sự chống phá của các thế 

lực phản động đưa lại; mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng định hướng 

GTVH nhằm hoàn thiện nhân cách học viên đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự 

nghiệp xây dựng quân đội với thực trạng hạn chế trong định hướng GTVH của học 

viên; mâu thuẫn giữa sự ổn định của chương trình, nội dung, hình thức giáo dục 

GTVH với sự biến đổi phức tạp của các GTVH và nhu cầu văn hóa ngày càng đa 

dạng, phức tạp, có xu hướng tăng lên của học viên và mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng 

cao định hướng GTVH góp phần hoàn thiện nhân cách học viên với sự thiếu tích 

cực, tự giác trong định hướng GTVH của một bộ phận học viên. Bên cạnh đó là giải 

quyết vấn đề đặt ra đối với bản thân học viên là phải có nhận thức đúng đắn, phát 

huy xu hướng tích cực, đồng thời khắc phục có hiệu quả những lệch chuẩn văn hoá 

để định hướng GTVH một cách đúng đắn. Phát huy vai trò tích cực của các chủ thể 

giáo dục trong nhà trường như cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ huy, quản lý hoc̣ viên; các 

cơ quan chức năng; đội ngũ giảng viên; Đoàn Thanh niên… có biêṇ pháp phù hơp̣ 

trong giáo dục GTVH, xây dựng MTVH, ĐSVH…  
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Việc nghiên cứu toàn diện định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 

trong các trường quân đội là cơ sở đánh giá đúng đắn thực trạng cũng như nhìn 

nhận rõ ràng xu hướng và vấn đề đặt ra trong định hướng GTVH của học viên đào 

tạo sĩ quan trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu định hướng GTVH của học viên 

có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên trong học tập, rèn luyện, giúp 

học viên nâng cao nhận thức và định hướng đúng đắn đối với các GTVH. Đồng 

thời, cung cấp luận cứ khoa học cho lãnh đạo, chỉ huy các nhà trường quân đội đề ra 

chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động định hướng GTVH của 

học viên đào tạo sĩ quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng 

đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội là 

vấn đề khoa học mới mẻ, phạm vi rộng và phức tạp liên quan đến nhiều ngành khoa 

học khác nhau, vì vậy cần được tiếp tục đầu tư nghiên cứu ở nhiều góc độ tiếp cận, 

với sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Những vấn đề được trình bày trong luận 

án là kết quả nghiên cứu bước đầu, tác giả mong muốn sự cộng tác, giúp đỡ của các 

nhà nghiên cứu. Đây là cơ sở quan trọng để tác giả tiếp tục nghiên cứu vấn đề này 

một cách sâu sắc, toàn diện hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ 

cán bộ QĐND Việt Nam trong giai đoạn mới.  
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thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb CTQG, Hà 

Nội. 

6. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2010), Chỉ thị về chống sự xâm nhập của các sản 

phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, số 46- CT/TƯ. 

7. Nguyễn Duy Bắc (chủ biên - 2008), Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong bối 

cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Từ điển 

bách khoa và Viện Văn hóa, Hà Nội.  

8. Trần Văn Bính (chủ biên - 2002), Vai trò văn hóa trong hoạt động chính trị của 

Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội.  

9. Bộ Quốc phòng (2000), Điều lệ công tác nhà trường Quân đôị nhân dân Việt 
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hiểu giá tri ̣văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiêp̣ hóa, hiêṇ 
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41. Học viện Hậu cần (2011), Báo cáo Tổng kết năm học 2010-2011, Hà Nội. 

42. Học viện Hậu cần (2012), Báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012, Hà Nội. 

43. Học viện Hậu cần (2012), Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây 

dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” 

gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

44. Học viện Hậu cần (2013), Báo cáo Tổng kết năm học 2012-2013, Hà Nội. 

45. Học viện Hậu cần (2014), Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014, Hà Nội. 

46. Học viện Hậu cần (2014), Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2014, phần phụ lục. 

47. Học viện Hậu cần (2015), Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015, Hà Nội. 

48. Học viện Hậu cần (2015), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần lần 

thứ XXI, Hà Nội. 

49. Đỗ Huy (2001), Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay từ góc nhìn 

giá trị học, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội. 
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56. Đăṇg Cảnh Khanh (2006), Xã hôị hoc̣ thanh niên, Nxb CTQG, Hà Nôị. 
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112. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (2012), Báo cáo Tổng kết năm học 2011 - 2012 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 

113. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (2014), Báo cáo Tổng kết năm học 2013 - 2014 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 

114. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (2015), Báo cáo Tổng kết năm học 2014 - 2015 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, phụ lục XIII. 
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Phụ lục 1: Phiếu trưng cầu ý kiến 

Đồng chí thân mến! 

Để có cơ sở xác thực cho việc nghiên cứu đề tài “Định hướng giá trị văn hóa 

của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội”,  xin đồng chí vui lòng cho 

biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông () bên phải các phương 

án trả lời mà đồng chí cho là đúng. 

 

1. Trong định hướng GTVH, đồng chí quan tâm đến vấn đề gì? 

- Tìm kiếm giá trị - Lựa chọn giá trị - Phản biện, chấp nhận giá trị  

- Bổ sung, bổ khuyết GTVH - Định hình GTVH trong nhân cách   

- Tỏa sáng GTVH - Đóng góp vào phát triển nhân cách văn hóa trong 

cộng đồng 

 

 

 

2. Theo đồng chí, GTVH có vai trò thế nào trong đời sống? 

- Định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị  

- Xây dựng đạo đức, lối sống                             

- Xây dựng động cơ học tập đúng đắn  

- Củng cố lòng yêu nghề                               

- Thắt chặt tình đồng chí, đồng đội  

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật  

- Định hướng thị hiếu thẩm mỹ  

 

3. Theo đồng chí, GTVH trong nhân cách của học viên đào tạo sĩ quan quân đội thể 

hiện như thế nào? 

- Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân  

- Có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu CNXH   

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, được mọi người tín nhiệm  

- Tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh  

- Yêu lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự                                   
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- Tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu vươn lên  

- Yêu thương đồng chí, đồng đội                                                               

- Dũng cảm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường  

 

4. Trong quá trình định hướng, đồng chí thường quan tâm đến những GTVH nào? 

- Giá trị văn hóa chính trị quân sự           

- Giá trị văn hóa đạo đức            

- Giá trị văn hóa trí tuệ, khoa học      

- Giá trị văn hóa thẩm mỹ         

- Giá trị văn hóa pháp luật, kỷ luật quân sự               

- Giá trị văn hóa tôn giáo  

- Giá trị văn hóa nghề nghiệp quân sự   

- Giá trị văn hóa giải trí  

 

5. Theo đồng chí, định hướng GTVH của học viên diễn ra theo phương thức nào? 

- Thông qua học tập và rèn luyện thực tế  

- Thông qua hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT  

- Thông qua các phương tiêṇ thông tin đaị chúng  

- Thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ  

- Thông qua giao lưu văn hoá quân - dân  

 

6. Đồng chí ứng xử thế nào sau khi tiếp nhận các GTVH? 

- Sử dụng GTVH làm định hướng mà không cần sửa đổi, bổ sung  

- Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ khuyết cho 

phù hợp với bản thân, quân đội 

 

 

- Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ khuyết cho 

phù hợp với bản thân, quân đội và tỏa sáng giá trị văn hóa từ thực tiễn 

hoạt động 
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7. Đồng chí mong muốn gì khi quyết định thi vào trường quân đội? 

- Để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

- Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ”                                        

- Không mất chi phí của gia đình trong quá trình đào tạo  

- Không phải lo kiếm việc làm sau khi ra trường  

- Sẽ bảo đảm được cuộc sống của gia đình  

- Nghề nghiệp quân sự là hướng phấn đấu có triển vọng  

- Có năng khiếu hoạt động quân sự  

- Theo lời khuyên của bố mẹ, truyền thống gia đình  

- Lý do khác  

 

8. Những hoạt động thường xuyên của đồng chí trong quá trình học tập, rèn luyện 

tại trường là gì? 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn đấu học tập, rèn luyện  

- Trong lớp chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi vấn đề của bài giảng; 

trao đổi với giáo viên và biết tự điều chỉnh rút kinh nghiệm trong học 

tập, rèn luyện; phấn đấu học tập tốt các môn học 

 

 

-  Tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự   

- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách, báo để bổ sung thêm kiến 

thức và vận dụng vào thực tiễn quân sự 
 

- Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị  

- Trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”  

- Rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và 

pháp luật của nhà nước 
 

- Luôn giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn luyện  

- Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đươc̣ giao  

 

9. Nếu được lựa chọn ngành học, đồng chí sẽ chọn ngành nào? 

- Chính trị  
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- Lục quân  

- Hậu cần  

- Kỹ thuật  

- Quân y  

- Phòng hóa  

- Công binh  

- Pháo binh  

- Phòng không - không quân  

 

10. Theo đồng chí, những hành vi nào sau đây đặc trưng cho cái đẹp trong lĩnh vực  

       quân sự? 

- Giữ trật tự nội vụ thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp  

- Mang mặc quân phục chỉnh tề, thống nhất    

- Hành động dũng cảm trước những tình huống nguy hiểm   

- Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh   

- Phê phán những hành vi lố bịch, thô kệch   

- Đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật   

 

11. Những biểu hiện vi phạm xảy ra ở học viên hiện nay? 

- Chấp hành quy định, mệnh lệnh không nghiêm  

- Vi phạm quy chế thi, kiểm tra  

- Vi phạm kỷ luật dân vận  

- Vi phạm lễ tiết, tác phong quân nhân  

- Các hiện tượng khác  

 

12. Đồng chí yêu thích những hoạt động văn hoá nào dưới đây? 

- Xem biểu diễn nghệ thuật  

- Xem truyền hình  

- Xem phim nhựa  
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- Đọc sách, báo, tạp chí  

- Hoạt động thể dục thể thao  

- Nghe đài  

  

13. Thái độ của đồng chí trước các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội? 

- Bất bình (phản đối)  

- Chấp nhận (im lặng)  

- Khó trả lời                  

 

14. Theo đồng chí nguyên nhân nào dẫn đến hạn chế trong định hướng GTVH của 

học viên? 

- Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn hạn chế  

- Các tổ chức, lực lượng chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong 

định hướng giá trị cho học viên          

 

 

- Tác động tiêu cực của tình hình trong nước và quốc tế  

- Nội dung chương trình giáo dục, rèn luyện chưa phù hợp và kém sự 

hấp dẫn 

 

 

- Môi trường văn hóa và đời sống văn hóa chưa được quan tâm đúng 

mức và phát huy tác dụng trong định hướng GTVH của học viên 

 

 

- Nhận thức, trách nhiệm của học viên chưa cao   

- Kinh phí, vật tư trang bị hạn chế   

 

 

15. Đồng chí dự báo thế nào về xu hướng ứng xử với GTVH của học viên trong thời 

gian tới? 

- Xu hướng tìm kiếm, lựa chọn, phản biện và chấp nhận các GTVH   

- Xu hướng bổ sung, bổ khuyết giá trị; định hình GTVH trong nhân cách 

học viên 

 

 

- Xu hướng tự toả sáng giá trị văn hóa để khẳng định trong cộng đồng   
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16. Đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến định hướng 

GTVH của học viên? 

TT Yếu tố ảnh hưởng 

Mức độ 

Mạnh 
Bình 

thường 
Yếu 

1 Sự tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội    

2 Sự tác động của điều kiện hoàn cảnh gia đình, 

bạn bè, người thân 

   

3 Những hiểu biết, nhu cầu, động cơ của học viên 

đối với nghề nghiệp quân sự 

   

4 Khả năng tự giáo dục, rèn luyện của học viên    

5 Yêu cầu cao của hoạt động quân sự    

6 Nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp 

giáo dục, đào tạo 

   

7 Công tác giáo dục, tuyên truyền về GTVH    

8 Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn, 

chỉ huy, cán bộ quản lý, các cơ quan chức năng, 

đội ngũ giảng viên 

   

9 MTVH và đời sống văn hóa trong  nhà trường    

10 Tấm gương của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên    

 

 

 17. Đồng chí vui lòng cho biết đồng chí là:  

- Học viên ngành luc̣ quân  :  

- Học viên ngành chính trị :  

- Học viên ngành hậu cần:  

- Học viên năm thứ 1,2:  

- Học viên năm thứ 3,4:  
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18. Ngoài những nội dung trên, đồng chí có thể cho biết thêm ý kiến của mình xung  

      quanh những vấn đề nói trên? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Chân thành cảm ơn đồng chí! 
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Phụ lục 2: Danh sách người tham gia phỏng vấn 

TT Họ và tên Tuổi Cấp bậc Chức vụ Đơn vị 

1 Nguyễn Hữu Hoạt 43 Trung tá Giảng viên HVHC 

2 Vũ Trường Giang 34 Thiếu tá ” ĐHCT 

3 Nguyễn Khánh 24 Trung úy Cán bộ quản lý học viên HVHC 

4 Nguyễn Văn Trình 26 Thượng úy ” ” 

5 
Nguyễn Quang 

Khánh 
30 Đại úy ” ĐHCT 

6 Nguyễn Chí Linh 28 Thượng úy ” ” 

7 Phạm Thế Tài 23 Trung úy ” ĐHTQT 

8 Hoàng Quốc Hưng 19 Binh nhất Học viên năm thứ nhất ” 

9 Vũ Đình Anh 19 Binh nhất Học viên năm thứ nhất ” 

10 Lưu Đức Nhân 21 Binh nhất Học viên năm thứ ba ” 

11 Nguyễn Hoài Thương 22 Trung sĩ Học viên năm thứ ba ĐHCT 

12 Trương Công Giang 21 Hạ sĩ Học viên năm thứ ba ” 

13 Phan Thanh Sơn 21 Hạ sĩ Học viên năm thứ ba ” 

14 Nguyễn Thanh Phong 21 Hạ sĩ Học viên năm thứ ba ” 

15 Sùng A Khứ 22 Trung sĩ Học viên năm thứ ba ” 

16 Nguyễn Quang Tuấn 20 Hạ sĩ Học viên năm thứ hai HVHC 

17 Bùi Trung Đức 22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

18 Nguyễn Ngọc Linh 21 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

19 Nguyễn Như Phúc 22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

20 Đào Minh Tiến 22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

21 
Nguyễn Tăng Anh 

Dũng 
22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

22 Nguyễn Công Phúc 20 Binh nhất Học viên năm thứ hai ” 

23 Vi Quốc Khánh 22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

24 Nguyễn Văn Mạnh 20 Binh nhất Học viên năm thứ hai ” 

25 Tẩn Út Long 22 Trung sĩ Học viên năm thứ tư ” 

26 Diệp Văn Huynh 20 Binh nhất Học viên năm thứ hai ” 

27 Đậu Sĩ Tịnh 20 Binh nhất Học viên năm thứ hai ” 
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Phụ lục 3: Kết quả điều tra về định hướng GTVH của học viên 

Bảng 1: Những vấn đề học viên thường quan tâm trong định hướng GTVH 

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Tìm kiếm giá trị - Lựa chọn giá trị - Phản biện, chấp nhận 

giá trị 
189 61.17 

Bổ sung, bổ khuyết GTVH - Định hình GTVH trong 

nhân cách 
194 62.78 

Tỏa sáng GTVH trong cộng đồng - Đóng góp vào phát 

triển nhân cách văn hóa trong cộng đồng 
176 56.96 

 

Bảng 2: Ứng xử của học viên sau khi tiếp nhận GTVH 

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Sử dụng GTVH làm định hướng mà không cần sửa đổi, 

bổ sung 
64 20.71 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ 

khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội 
187 60.52 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, bổ 

khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội và tỏa sáng 

GTVH từ thực tiễn hoạt động 

181 58.58 

 

Bảng 3: Phương thức định hướng GTVH của học viên 

Phương thức Số người Tỷ lệ (%) 

Thông qua học tập và rèn luyện thực tế 218 70,55 

Thông qua hoaṭ đôṇg CTĐ,CTCT 163 52,75 

Thông qua các phương tiêṇ thông tin đaị chúng 179 57,93 

Thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 201 65,05 

Thông qua giao lưu văn hoá quân - dân 162 52,43 
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Bảng 4: Thái độ của học viên trước các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội 

Mức độ Số người Tỷ lệ (%) 

Bất bình (phản đối) 204 66.02% 

Chấp nhận (im lặng) 58 18.77% 

Khó trả lời 33 10.68% 

 

Bảng 5: Định hướng GTVH chính trị quân sự của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

Quan tâm đến GTVH chính trị quân sự 194 62.78 

Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ” 215 69.58 

Động cơ thi vào trường quân sự để góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
202 65.37 

GTVH có vai trò định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh 

chính trị 
204 66.02 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở sự trung 

thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân 
203 65.70 

Thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị 210 67.96 

Phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao 232 75.08 

 

Bảng 6: Định hướng GTVH nghề nghiệp quân sự của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

GTVH có vai trò củng cố lòng yêu nghề 185 59.87 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở yêu lao động, 

gắn bó với nghề nghiệp quân sự 
171 53.34 

Quan tâm đến GTVH nghề nghiệp quân sự 192 62.14 

Không mất chi phí của gia đình trong quá trình đào tạo 180 58.25 

Không phải lo kiếm việc làm sau khi ra trường 206 66.67 

Sẽ bảo đảm được cuộc sống của gia đình 175 56.63 
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Nghề nghiệp quân sự là hướng phấn đấu có triển vọng  170 55.02 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn đấu học 

tập, rèn luyện 
190 61.49 

Tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự 198 64.08 

 

Bảng 7: Định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

GTVH có vai trò rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật 191 61.81 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh thần 

đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh 
172 55.66 

Quan tâm đến GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự              163 52.75 

Thường xuyên rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành 

nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật của nhà nước 
221 71.52 

Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh  219 70.87 

Đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật  167 54.05 

 

Bảng 8: Định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

GTVH có vai trò xây dựng động cơ học tập đúng đắn 170 55.02 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh thần ham 

học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu vươn lên 
194 62.78 

Quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học     177 57.28 

Thường xuyên chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi vấn đề 

của bài giảng; trao đổi với giáo viên và biết tự điều chỉnh 

rút kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện; phấn đấu học 

tập tốt các môn học 

217 70.23 

Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách, báo để bổ sung 

thêm kiến thức và vận dụng vào thực tiễn quân sự 
190 61.49 
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Bảng 9: Định hướng GTVH đạo đức của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

GTVH có vai trò xây dựng đạo đức, lối sống 216 69.90 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở lòng yêu quê 

hương, đất nước, yêu CNXH 
214 69.26 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở phẩm chất đạo 

đức tốt, lối sống trong sáng, được mọi người tín nhiệm 
208 67.31 

Quan tâm đến GTVH đạo đức     213 68.93 

Thường xuyên trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng 

danh “Bộ đội Cụ Hồ” 
224 72.49 

Thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, 

rèn luyện 
203 65.70 

 

Bảng 10: Định hướng GTVH thẩm mỹ của học viên 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

GTVH có vai trò định hướng thị hiếu thẩm mỹ 181 58.58 

Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ” 215 69.58 

Quan tâm đến GTVH thẩm mỹ 170 55.02 

Cái đẹp trong lĩnh vực quân sự thể hiện ở giữ trật tự nội 

vụ thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp 
207 69.99 

Cái đẹp trong lĩnh vực quân sự thể hiện ở hành động 

dũng cảm trước những tình huống nguy hiểm 
188 60.84 

Cái đẹp trong lĩnh vực quân sự thể hiện ở quan hệ ứng 

xử, giao tiếp đúng điều lệnh 
219 70.87 

Cái đẹp trong lĩnh vực quân sự thể hiện ở đấu tranh với 

biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật 
167 54.05 

Cái đẹp trong lĩnh vực quân sự thể hiện viêc̣ mang mặc 

quân phục chỉnh tề, thống nhất 
194 62.78 
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Bảng 11: Nếu được lựa chọn ngành học, học viên sẽ chọn ngành 

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Chính trị 87 28.16 

Lục quân 84 27.18 

Hậu cần 119 38.51 

Kỹ thuật 29 9.39 

Quân y 13 4.21 

Phòng hóa 1 0.32 

Công binh 5 1.62 

Pháo binh 1 0.32 

Phòng không - không quân 7 2.27 

 

Bảng 12: Những hoạt động văn hóa yêu thích của học viên 

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Xem biểu diễn nghệ thuật 202 65,37 

Xem truyền hình 156 50,49 

Xem phim nhựa 187 60.52 

Đọc sách, báo, tạp chí 167 54,05 

Hoạt động thể dục thể thao 194 62,78 

Nghe đài 64 20,71 

 

Bảng 13: Dự báo thế nào về xu hướng ứng xử với GTVH của học viên  

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Xu hướng tìm kiếm, lựa chọn, phản biện và chấp nhận 

các giá trị văn hóa  
186 60.19% 

Xu hướng bổ sung, bổ khuyết giá trị; định hình giá trị văn 

hóa trong nhân cách học viên 
205 66.34% 

Xu hướng tự toả sáng giá trị văn hóa để khẳng định trong 

cộng đồng  
180 58.25% 
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Bảng 14: Nguyên nhân hạn chế trong định hướng GTVH của học viên 

Tiêu chí Số người Tỷ lệ (%) 

Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn hạn chế 97 31.39 

Các tổ chức, lực lượng chưa phát huy hết vai trò trách 

nhiệm trong định hướng GTVH của học viên          
130 42.07 

Tác động tiêu cực của tình hình trong nước, quốc tế 104 33.66 

Nội dung chương trình giáo dục, rèn luyện chưa phù hợp 

và kém sự hấp dẫn 
127 41.10 

Môi trường văn hóa và đời sống văn hóa chưa được quan 

tâm đúng mức và phát huy tác dụng trong định hướng 

GTVH của học viên 

135 43.69 

Nhận thức, trách nhiệm của học viên chưa cao  156 50.49 

Kinh phí, vật tư trang bị hạn chế 105 33.98 

Bảng 15: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến định hướng GTVH của học viên 

Nội dung 
Mức độ 

Mạnh B.thường Yếu 

Sự tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 50.49 38.19 6.15 

Sự tác động của điều kiện hoàn cảnh gia đình, bạn 

bè, đồng đội 
48.87 45.31 5.83 

Những hiểu biết, nhu cầu, động cơ của học viên 

đối với nghề nghiệp quân sự 
41.10 49.51 7.77 

Khả năng tự giáo dục, rèn luyện của học viên 45.63 42.39 7.12 

Yêu cầu cao của hoạt động quân sự 40.78 45.95 11.97 

Nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp 

giáo dục, đào tạo 
44.98 39.48 6.47 

Công tác giáo dục, tuyên truyền về GTVH 52.43 34.63 6.15 

Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn, 

chỉ huy, cán bộ quản lý, các cơ quan chức năng, 

đội ngũ giảng viên 

53.40 37.86 7.12 

MTVH và đời sống văn hóa trong nhà trường 56.31 32.36 4.53 

Tấm gương của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên 50.49 41.42 7.77 
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Phụ lục 4: Kết quả điều tra về định hướng GTVH của học viên 

năm thứ 2 và năm thứ 4 

Bảng 1: Những vấn đề học viên thường quan tâm trong định hướng GTVH 

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

Tìm kiếm giá trị - Lựa chọn giá trị - Phản biện, chấp 

nhận giá trị 
67.97% 54.49% 

Bổ sung, bổ khuyết giá trị văn hóa - Định hình giá trị 

văn hóa trong nhân cách 
56.21% 69.23% 

Tỏa sáng GTVH trong cộng đồng - Đóng góp vào phát 

triển nhân cách văn hóa trong cộng đồng 
52.29% 61.54% 

 

Bảng 2: Ứng xử của học viên sau khi tiếp nhận GTVH 

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

Sử dụng GTVH làm định hướng mà không cần sửa 

đổi, bổ sung 
22.88% 18.59% 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, 

bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội 
51.63% 69.23% 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, 

bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội và tỏa 

sáng GTVH từ thực tiễn hoạt động 

47.06% 69.87% 

 

Bảng 3: Những hoạt động thường xuyên của học viên trong quá trình học tập, 

rèn luyện tại trường  

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn đấu 

học tập, rèn luyện 
63.40% 59.62% 

Trong lớp chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi vấn đề 

của bài giảng; trao đổi với giáo viên và biết tự điều 

chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện; phấn 

69.93% 70.51% 
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đấu học tập tốt các môn học 

Tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự  62.75% 65.38% 

Nghiên cứu tài liệu, sách, báo để bổ sung thêm kiến thức 

và vận dụng vào thực tiễn quân sự 
60.78% 62.18% 

Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị 63.40% 72.44% 

Trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ 

đội Cụ Hồ” 
66.01% 78.85% 

Rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành nghiêm kỷ luật 

quân đội và pháp luật của nhà nước 
67.97% 75.00% 

Giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn luyện 64.71% 66.67% 

Phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiệm vụ đươc̣ giao 71.24% 78.85% 

 

Bảng 4: Mức độ quan tâm đến các GTVH 

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

GTVH chính trị quân sự          64.05% 61.54% 

GTVH đạo đức           66.67% 71.15% 

GTVH trí tuệ, khoa học     54.90% 59.62% 

GTVH thẩm mỹ        50.33% 59.62% 

GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự              52.29% 53.21% 

GTVH tôn giáo 15.69% 21.79% 

GTVH nghề nghiệp quân sự  62.09% 62.18% 

GTVH giải trí 35.95% 46.15% 

 

Bảng 5: Vai trò của GTVH 

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

Định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị 62.18%  69.93% 

Xây dựng đạo đức, lối sống                            64.71% 75.00% 

Xây dựng động cơ học tập đúng đắn 50.33% 59.62% 

Củng cố lòng yêu nghề                              56.21% 63.46% 

Thắt chặt tình đồng chí, đồng đội 52.29% 59.62% 
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Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật 52.29% 71.15% 

Định hướng thị hiếu thẩm mỹ 50.33% 58.97% 

 

Bảng 6: Nhận thức của học viên về GTVH trong nhân cách của học viên đào tạo 

sĩ quan quân đội  

Tiêu chí Năm thứ 2 
Năm 

thứ 4 

Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân 59.48% 71.79% 

Có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu CNXH   66.01% 72.44% 

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, được 

mọi người tín nhiệm 
64.05% 70.51% 

Tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, 

nghiêm minh 
51.63% 59.62% 

Yêu lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự                                 52.94% 58.33% 

Tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu 

vươn lên 
58.82% 66.67% 

Yêu thương đồng chí, đồng đội                                                             49.67% 63.46% 

Dũng cảm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường 52.29% 56.41% 

 

Bảng 7: Phương thức định hướng GTVH 

Tiêu chí Năm thứ 2 Năm thứ 4 

Thông qua học tập và rèn luyện thực tế 66,01% 75,00% 

Thông qua hoaṭ đôṇg công tác đảng, công tác chính trị 50,98% 54,49% 

Thông qua các phương tiêṇ thông tin đaị chúng 52,94% 62,82% 

Thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 62,09% 67,95% 

Thông qua giao lưu văn hoá quân - dân 52,29% 52,56% 
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Phụ lục 5: Kết quả điều tra những nội dung học viên không lựa chọn  

trong định hướng GTVH 

Bảng 1: Tỷ lệ học viên không quan tâm đến các nội dung của quá trình định 

hướng GTVH 

Tiêu chí Tỷ lệ (%) 

Tìm kiếm giá trị - Lựa chọn giá trị - Phản biện, chấp nhận giá trị 38.83 

Bổ sung, bổ khuyết giá trị văn hóa - Định hình giá trị văn hóa 

trong nhân cách 
37.22 

Tỏa sáng GTVH trong cộng đồng - Đóng góp vào phát triển nhân 

cách văn hóa trong cộng đồng 
43.04 

 

Bảng 2: Ứng xử của học viên sau khi tiếp nhận GTVH 

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

Sử dụng GTVH làm định hướng mà không cần sửa 

đổi, bổ sung 
245 79.29 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, 

bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội 
122 39.48 

Sử dụng GTVH làm định hướng nhưng có sự bổ sung, 

bổ khuyết cho phù hợp với bản thân, quân đội và tỏa 

sáng GTVH từ thực tiễn hoạt động 

128 41.42 

 

Bảng 3: Vai trò của GTVH 

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

Định hướng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị 105 33.98 

Xây dựng đạo đức, lối sống                            93 30.10 

Xây dựng động cơ học tập đúng đắn 139 44.98 
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Củng cố lòng yêu nghề                              124 40.13 

Thắt chặt tình đồng chí, đồng đội 136 44.01 

Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật 118 38.19 

Định hướng thị hiếu thẩm mỹ 128 41.42 

 

Bảng 4: Mức độ quan tâm đến các GTVH 

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

GTVH chính trị quân sự          115 37.22 

GTVH đạo đức           96 31.07 

GTVH trí tuệ, khoa học     132 42.72 

GTVH thẩm mỹ        139 44.98 

GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự              146 47.25 

GTVH tôn giáo 251 81.23 

GTVH nghề nghiệp quân sự  117 37.86 

GTVH giải trí 182 58.90 

 

Bảng 5: Những hoạt động thường xuyên của học viên trong quá trình học tập, 

rèn luyện tại trường 

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân để phấn đấu 

học tập, rèn luyện 
119 38.51 

Trong lớp chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi vấn đề 

của bài giảng; trao đổi với giáo viên và biết tự điều 

chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện; phấn 

đấu học tập tốt các môn học 

92 29.77 

Tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp quân sự  111 35.92 
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Nghiên cứu tài liệu, sách, báo để bổ sung thêm kiến thức 

và vận dụng vào thực tiễn quân sự 
119 38.51 

Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị 99 32.04 

Trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu xứng danh “Bộ 

đội Cụ Hồ” 
85 27.51 

Rèn luyện tư thế, tác phong; chấp hành nghiêm kỷ luật 

quân đội và pháp luật của nhà nước 
88 28.48 

Luôn giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, rèn luyện 106 34.30 

Phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiệm vụ đươc̣ giao 77 24.92 

 

 

Bảng 6: Nhận thức của học viên về GTVH trong nhân cách của học viên đào tạo 

sĩ quan quân đội  

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân 106 34.30 

Có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu CNXH   95 30.74 

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, được 

mọi người tín nhiệm 
101 32.69 

Tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, 

nghiêm minh 
137 44.34 

Yêu lao động, gắn bó với nghề nghiệp quân sự                   137 44.34 

Tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu 

vươn lên 
115 37.22 

Yêu thương đồng chí, đồng đội                                                             134 43.37 

Dũng cảm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường 141 45.63 
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Bảng 7: Những biểu hiện vi phạm xảy ra ở học viên hiện nay 

Tiêu chí Số người Tỉ lệ (%) 

Chấp hành quy định, mệnh lệnh không nghiêm 94 30.42 

Vi phạm quy chế thi, kiểm tra 107 34.63 

Vi phạm kỷ luật dân vận 79 25.57 

Vi phạm lễ tiết, tác phong quân nhân 116 37.54 

Các hiện tượng khác 77 24.92 

 

Bảng 8: Những hành vi nào đặc trưng cho cái đẹp trong lĩnh vực quân sự 

Tiêu chí 
Số HV không 

lựa chọn 

Tỷ lệ 

(%) 

Giữ trật tự nội vụ thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp 102 33.01 

Mang mặc quân phục chỉnh tề, thống nhất   115 37.22 

Hành động dũng cảm trước những tình huống nguy hiểm  121 39.16 

Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh  90 29.13 

Phê phán những hành vi lố bịch, thô kệch  129 41.75 

Đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật  142 45.95 
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Phụ lục 6: Kết quả điều tra về định hướng GTVH của học viên  

các trường quân đội 

Bảng 1: Nếu được lựa chọn ngành học, học viên sẽ chọn ngành 

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

Chính trị 7,77 11,65 65,05 

Lục quân 5,83 62,14 13,59 

Hậu cần 70,87 23,30 21,36 

Kỹ thuật 12,62 6,80 8,74 

Quân y 2,91 1,94 7,77 

Phòng hóa   0,97 

Công binh 0,97 1,94 1,94 

Pháo binh   0,97 

Phòng không - không quân 2,91 0,97 2,91 

 

 

Bảng 2: So sánh định hướng GTVH chính trị quân sự  

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò định hướng lý tưởng, nâng cao 

bản lĩnh chính trị 
66.99 63.11 67.96 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở sự trung 

thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân 
63.11 64.08 69.90 

Quan tâm đến GTVH chính trị quân sự 60.19 61.17 66.99 

Vinh dự, tự hào được trở thành “Bộ đội cụ Hồ” 67.96 64.08 76.70 

Thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 

chính trị 
65.05 67.96 70.87 

Phấn đấu hoàn thành tốt moị nhiệm vụ đươc̣ giao 73.79 78.64 72.82 
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Bảng 3: So sánh định hướng GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự 

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật 64.08 65.05 56.31 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh 

thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, 

nghiêm minh 

51.46 64.08 51.46 

Quan tâm đến GTVH pháp luật, kỷ luật quân sự             57.28 50.49 50.49 

Thường xuyên rèn luyện tư thế, tác phong; chấp 

hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước 
67.96 79.61 66.99 

Quan hệ ứng xử, giao tiếp đúng điều lệnh  68.93 74.76 68.93 

Đấu tranh với biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật  50.49 61.17 50.49 

 

Bảng 4: So sánh định hướng GTVH trí tuệ, khoa học của học viên 

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

GTVH có vai trò xây dựng động cơ học tập 

đúng đắn 
50.49 51.46 63.11 

GTVH trong nhân cách học viên thể hiện ở tinh 

thần ham học tập, cầu tiến bộ, ý chí phấn đấu 

vươn lên 

58.25 60.19 69.90 

Quan tâm đến GTVH trí tuệ, khoa học     59.22% 57.28% 55.34% 

Thường xuyên chú ý nghe giảng, suy nghĩ, tìm tòi 

vấn đề của bài giảng; trao đổi với giáo viên và 

biết tự điều chỉnh rút kinh nghiệm trong học tập, 

rèn luyện; phấn đấu học tập tốt các môn học 

68.93 74.76 66.99 

Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách, báo để 

bổ sung thêm kiến thức và vận dụng vào thực 

tiễn quân sự 

64.08 56.31 64.08 
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Bảng 5: So sánh phương thức định hướng GTVH 

Tiêu chí 
Tỉ lệ học viên (%) 

HVHC ĐHTQT ĐHCT 

Thông qua học tập và rèn luyện thực tế 75.73% 66.02% 69.90% 

Thông qua hoaṭ đôṇg công tác đảng, công tác 

chính trị 
51.46% 49.51% 57.28% 

Thông qua các phương tiêṇ thông tin đaị chúng 57.28% 65.05% 51.46% 

Thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 63.11% 66.02% 66.02% 
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Phụ lục 7: Báo cáo, tổng kết về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động các của các đơn vị, nhà trường 

                          (Nguồn: Phòng Đào tạo và các Tiểu đoàn quản lý học viên các trường HVHC, ĐHTQT, ĐHCT) 

Bảng 1: Kết quả thi, kiểm tra năm học 2014 -2015 của Tiểu đoàn 3 - Đại học Trần Quốc Tuấn 

Đơn 

vị 

T.số lượt 

T+KT 

Kết quả 
X. loại 

X.sắc % Giỏi % Khá % TBK % TB % KĐ % 

b1 639 30 4,70 196 30,70 333 52,10 72 11,30 6 0,90 2 0,30 2 

b2 640 58 9,06 179 27,97 290 45,31 99 15,47 13 2,03 1 0,16 14 

b3 638 41 6,40 179 28,10 320 50,20 69 10,80 28 4,40 1 0,10 8 

b4 640 23 3,60 147 23,00 413 64,50 54 8,40 3 0,50 0 0 1 

b5 608 58 9,54 170 27,96 286 47,04 57 9,38 34 5,59 3 0,49 10 

c46 3165 210 6,63 871 27,52 1642 51,88 351 11,09 84 2,65 7 0,23 I 

b6 672 47 7,00 197 29,31 314 46,73 94 13,99 17 2,53 3 0,44 13 

b7 672 62 9,23 223 33,18 288 42,86 92 13,69 5 0,74 2 0,31 5 

b8 672 60 8,97 202 30,06 290 43,15 102 15,18 15 2,20 3 0,44 15 

b9 693 61 8,80 192 27,70 336 48,50 87 12,55 13 1,87 4 0,56 7 

b10 693 57 8,22 208 30,01 322 46,46 90 12,99 10 1,44 6 0,88 9 

c47 3402 287 8,44 1022 30,04 1550 45,56 465 13,67 60 1,76 18 0,53 III 

b11 646 68 10,53 177 27,40 315 48,76 76 11,76 7 10,08 3 0,47 3 

b12 646 60 9,29 187 28,95 294 45,51 88 13,62 13 2,01 4 0,62 12 

b13 627 70 11,16 182 29,03 285 45,45 77 12,28 11 1,75 2 0,33 4 

b14 627 60 9,57 157 25,04 309 49,28 83 13,24 7 1,11 11 1,76 11 

b15 608 62 10,19 185 30,43 271 44,57 75 12,34 9 1,48 6 0,99 6 

c48 3154 320 10,15 888 28,15 1474 46,73 399 12,65 47 1,49 26 0,83 II 

Côṇg d 9721 817 8,40 2781 28,61 4666 48,00 1215 12,50 191 1,96 51 0,52  
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Bảng 2: Kết quả rèn luyện kỷ luật năm học 2014 - 2015 của Tiểu đoàn 3 - Đại học Trần Quốc Tuấn 

Đơn vị 
Quân 

số 

T.gia 

phân loại 

Vi phạm cấp c Vi phạm cấp d K.trách Cảnh cáo Mất an 

toàn 
Xếp loại 

T.số % T.số % T.số % T.số % 

b1 33 33 5 15,15 1 3,03      8 

b2 33 33 3 9,09        4 

b3 33 33 2 6,06        3 

b4 33 33 4 12,12 1 3,03      8 

b5 33 33 1 3,03        2 

c46 168 168 15 8,93 2 1,19 0  0  0 I 

b6 33 33 3 9,09 2 6,06      9 

b7 33 33 1 3,03        2 

b8 33 33 3 9,09        4 

b9 34 34 2 5,88 1 2,94      7 

b10 34 34 1 2,94 1 2,94      7 

c47 170 170 13 7,65 4 2,35 0  0  0 III 

b11 35 35 7 20        5 

b12 35 35 2 5,71 1 2,86      6 

b13 34 34 1 2,94        1 

b14 34 34 1 2,94 1 2,94      7 

b15 33 33 3 9,09 1 3,03      8 

c48 174 174 14 8,05 3 1,72 0  0  0 II 

Côṇg d 537 537 42 7,82 9 1,68 0  0  0  
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Bảng 3: Kết quả học tập, rèn luyện của học viên năm học 2014 - 2015 của Tiểu đoàn 7 - Đại học Chính trị 

 

 

Đại đội 
Quân 

số 

Kết quả học tập Kết quả rèn luyện 

XS G K TBK TB Yếu Tốt Khá TB 
Yếu 

 

Đại đội 1 44 0 
02đ/c 

=4,54% 

42đ/c 

=94,46% 
0 0 0 

41đ/c 

=93,18% 

03đ/c 

=6,82% 
0 0 

Đại đội 2 35 0 
02đ/c 

=5,71% 

31đ/c 

=88,58% 

02đ/c 

=5,71% 
0 0 

35đ/c 

=100% 
0 0 0 

Đại đội 3 44 0 
02đ/c 

=4,54% 

42đ/c 

=95,46 
0 0 0 

44đ/c 

=100% 
0 0 0 

Đại đội 4 31 0 0 
29đ/c 

=93,54% 

02đ/c 

=6,46% 
0 0 

24đ/c 

=77,41% 

06đ/c 

=19,35% 

01đ/c 

=3,22% 
0 

Đại đội 5 40 0 
0 

 

36đ/c 

=90% 

04đ/c 

=10% 
0 0 

39đ/c 

=97,5% 

01đ/c 

=2,5% 
0 0 

Đại đội 6 40 0 

01đ/c 

=2,5% 

 

36đ/c 

=90% 

03đ/c 

=7,5% 
0 0 

40đ/c 

=100% 
0 0 0 

Cộng 190 0 
07đ/c 

=2,99% 

216đ/c 

=92,31% 

11đ/c 

=4,70% 
0 0 

223 

=95,01% 

10đ/c 

=4,27% 

1đ/c 

=0,42% 
0 
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Bảng 4: Kết quả phân loaị tốt nghiêp̣ của học viên Học viện Hậu cần 

Khóa QS 
Xuất sắc Giỏi Khá TB khá T. Bıǹh Yếu Tỷ lê ̣

K, G, XS L % L % L % L % L % L % 

K15 225   7 3.11 142 63.11 76 33.78     66.22 

K16 227   6 2.64 146 64.32 74 32.60 1 0.44   66.96 

K17 359   7 1.95 220 61.28 132 36.77     63.23 

K18 380 3 0.79 76 20.00 276 72.63 23 6.05 2 0.53   93.42 

+ 1191 3 0.79 96 6.93 784 65.33 305 27.3 3 0.48   72.45 

Bảng 5: Kết quả phát triển đảng của học viên ở Học viện Hậu cần  

Đơn vị 
Năm học Ghi chú 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015  

d1 98 103 149 115  

d2 99 193 204 Thành lập 1/2015  

d3   Năm thứ nhất 56  

d4   26 165  

Tổng 197 296 379 280  

Bảng 6: Kết quả nghiên cứu khoa học của học viên ở Học viện Hậu cần 

Năm học Đơn vị Số đề tài 
Xuất sắc, Giỏi Khá ĐYC Tỷ lệ K, G, XS 

(%) SL % SL % SL % 

2011 - 2012 
d1 16 3 18.75 13 81.25   100 

d2 25 9 36.00 14 56.00 2 8.00 92.00 
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+ 41 12 29.27 27 65.85 2 4.88 95.12 

2012 - 2013 

d1 16 5 31.25 11 68.75   100 

d2 26 11 42.31 15 57.69   100 

+ 42 16 38.10 26 61.90   100 

2013 - 2014 

d1 9 5 55.56 4 44.44   100 

d2 24 13 54.17 11 45.83   100 

+ 33 18 54.55 15 45.45   100 

2014 - 2015 

d1 19 7 36.85 12 63.15   100 

d4 12   11 91.17 1 8.33 91.17 

+ 31 7 36.85 23 74.19 1 8.33 95.59 

 
Bảng 7: Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở HVHC năm học 2014 - 2015 

 

STT Nội dung 
Số lượng tham gia 

Số lần Số người 

1 Công tác giáo dục Đoàn viên thanh niên   

- Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho ĐVTN 06 285 

- 
Quán triệt các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Quân đội lần thứ VIII; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện lần thứ VIII. 
09 3.017 

- Giáo dục truyền thống Học viện cho ĐVTN 05 3.017 

- 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN; GD lý tưởng 

cách mạng, đạo đức lối sống gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong CB, ĐVTN. 
09 3.017 
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Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.  

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” và Ngày hội 

“Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông”; “Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc”. 

2 Hoạt động phong trào   

- 

Nghiên cứu khoa học: 

+ 20 đề tài, sáng kiến tham gia thi toàn quân năm 2014 (01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 03 Khuyến khích); 

Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen phong trào TTST năm 2015 và cờ thưởng 15 năm 

tham gia phong trào TTST trong Quân đội. 

+ Năm 2015 có 85 đề tài, sáng kiến tham gia cấp Học viện. 

+ BCĐ TTST trao 39 giải: 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 12 giải Ba; 18 giải Khuyến khích. 

 

20 ĐT, SK 

 

 

85 ĐT, SK 

 

97 

 

 

124 

 

- Tổ chức phát động và sơ kết phong trào thi đua “70 ngày hành động kiểu mẫu”   

- Tổ chức phát động và sơ kết PTTĐ “Đài hoa kính dâng lên Người” 09 3.017 

- 
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và 

phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” 
09 3.017 

- Tổ chức hoạt động thể dục thể thao ở các tổ chức đoàn cơ sở   

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp 10 3.017 

- Tổ chức hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh   

- Tham gia tích cực phong trào hiến máu nhân đạo, đã tổ chức 03 đợt thu được 557 đơn vị máu 03 580 

3 Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn các cấp  13 390 
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Phụ lục 8: Mười Lời thề danh dự của quân nhân 

Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người 

chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: 

1. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và XHCN, góp 

phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và CNXH. 

“Xin thề” 

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều 

tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. 

“Xin thề” 

3. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước XHCN, tinh thần quốc tế vô 

sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không 

nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản 

chí “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 

đánh thắng”. 

“Xin thề” 

4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ 

thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính 

kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn 

sẵn sàng chiến đấu. 

“Xin thề” 

5. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể XHCN, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu 

bảo vệ Tổ quốc, xây dựng CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp 

hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách và luật pháp của Nhà nước. 

“Xin thề” 

6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu 

bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng 

trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai. 

“Xin thề” 
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7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết 

lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí. 

“Xin thề” 

8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay 

quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí. 

“Xin thề” 

9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên: 

- Kính trọng dân 

- Giúp đỡ dân 

- Bảo vệ dân 

và ba điều răn: 

- Không lấy của dân 

- Không dọa nạt dân 

- Không quấy nhiễu dân 

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. 

“Xin thề” 

10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của 

quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự 

của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

“Xin thề” 
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Phụ lục 9: Mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân 

1. Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân.  

2. Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.  

3. Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất 

phải đền.  

4. Đóng quân nhà dân không được làm phiền nhiễu nhân dân, phải giữ gìn 

nhà cửa sạch sẽ.  

5. Phải nghiêm chính chấp hành chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 

phong tục, tập quán của nhân dân.  

6. Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ.  

7. Không doạ nạt, đánh mắng nhân dân.  

8. Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và của Nhà nước. 

9. Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, đảng, các lực 

lượng vũ trang địa phương.  

10. Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước.  

11. Phải tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi 

đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

12. Phải giữ gìn bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của Nhà nước và 

quân đội. 
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	2.2.4. Định hướng thông qua tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ
	2.2.5. Định hướng thông qua giao lưu văn hoá quân - dân  

	2.3. Đặc điểm định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan
	Tính đậm đặc trong định hướng giá trị
	Tính chủ đích trong định hướng giá trị
	Tính kiểm soát chặt chẽ trong định hướng giá trị
	Tính cộng đồng trong định hướng giá trị

	Tiểu kết chương 2
	Chương 3
	NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN 
	3.1. Nhân tố tác động đến định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội 
	3.1.1. Những tác động từ bên ngoài nhà trường quân đội
	3.1.2. Những tác động từ bản thân nhà trường quân đội

	3.2. Xu hướng định hướng giá trị văn hóa cho học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội
	3.2.1. Xu hướng tiếp tục giữ vững định hướng của các giá trị văn hóa đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhân cách học viên
	3.2.2. Xu hướng lệch chuẩn trong định hướng giá trị văn hóa

	3.3. Những vấn đề đặt ra trong nâng cao định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội trong thời gian tới
	3.3.1. Vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong nâng cao định hướng giá trị văn hóa của học viên
	Mâu thuẫn giữa GTVH cần phải có trong nhân cách của học viên đào tạo sĩ quan với các yếu tố phản giá trị, phản nhân văn do tác động tiêu cực của mặt trái tình hình kinh tế, xã hội và sự chống phá của các thế lực phản động đưa lại.
	Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng định hướng GTVH nhằm hoàn thiện nhân cách học viên đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn mới với thực trạng hạn chế trong định hướng GTVH của học viên.
	Mâu thuẫn giữa sự ổn định của chương trình, nội dung, hình thức giáo dục GTVH với sự biến đổi phức tạp của các GTVH và nhu cầu văn hóa ngày càng đa dạng, phức tạp, có xu hướng tăng lên của học viên.

	3.3.2. Vấn đề phát huy vai trò của bản thân học viên trong tự nâng cao định hướng giá trị văn hoá
	3.3.3. Vấn đề xây dựng đời sống văn hoá và môi trường văn hoá lành mạnh làm tiền đề, điều kiện để học viên định hướng giá trị văn hoá
	Vấn đề xây dựng môi trường văn hoá
	Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa

	3.3.4. Vấn đề phát huy vai trò các chủ thể giáo dục trong nâng cao định hướng giá trị văn hoá của học viên

	Tiểu kết chương 3
	KẾT LUẬN
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
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