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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

  

- Tên tác giả:  Nguyễn Vương Bı̀nh 

- Tên luận án: Điṇh hướng giá tri ̣ văn hóa của hoc̣ viên đào taọ sı ̃ quan  

                                  trong các trường quân đôị 

- Chuyên ngành:  Văn hóa học  

- Mã số:  62310640  

- Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

 

NỘI DUNG 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án  

1.1. Mục đích nghiên cứu  

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng giá tri ̣ văn hóa 

(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 diêṇ nhân tố tác động, 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. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  

Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp tiếp 

cận liên ngành; phương pháp phân tích - tổng hợp; phương pháp so sánh - đối chiếu; 

phương pháp quan sát tham dự; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp 

phỏng vấn sâu; phương pháp nghiên cứu đại diện. 

3. Các kết quả chính và kết luận  

Kết quả 

- Khái quát cơ sở lý luâṇ định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 

trong các trường quân đội, đồng thời chỉ ra nội hàm định hướng GTVH của học 

viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 

- Đánh giá thực trạng định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong 

các trường quân đội hiêṇ nay theo các GTVH; chỉ ra đươc̣ những đặc điểm, phương 

thức định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội. 
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- Nhận diện nhân tố tác đôṇg, xu hướng và những vấn đề đặt ra trong định hướng 

GTVH của học viên đào tạo sĩ quan ở các trường quân đội trong giai đoạn mới. 

Kết luận 

Định hướng GTVH của học viên đào tạo sĩ quan 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. Định hướng GTVH có vai trò quan trọng, giúp cho học 

viên 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.  

Đánh giá thưc̣ traṇg điṇh hướng GTVH của hoc̣ viên cho thấy, măc̣ dù còn có 

môṭ số haṇ chế nhất điṇh nhưng đa số học viên đã 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.  

Định hướng GTVH của học viên được tiến hành thông qua các phương thức 

khác nhau như học tập và rèn luyện thực tế; 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. 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…  

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. 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 giải quyết những mâu 

thuẫn trong nâng cao định hướng GTVH của học viên; vấn đề phát huy vai trò tích 

cực của bản thân học viên; các chủ thể giáo dục; vấn đề xây dựng đời sống văn hoá 

và môi trường văn hoá lành mạnh…  

 

Giáo viên hướng dẫn 

 

 

 

 

PGS.TS. Văn Đức Thanh 

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 

Nghiên cứu sinh 
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