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Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY
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Abstract: The orientation of military pedagogical occupation value is an important task of
lecturers. The orientation is formed and influenced by many subjective and objective factors. The
article points out key factors affecting orientation on military pedagogical occupation value of
young lecturers at army officer schools in current period. This is the basis for the educational agents
to propose measures to help lecturers have the right occupation value orientation.
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1. Mở đầu
Định hướng giá trị nghề nghiệp (GTNN) sư phạm
quân sự là việc làm quan trọng, cần thiết của mỗi giảng
viên (GV); thể hiện ở sự nhận thức và đánh giá của họ về
nghề nghiệp sư phạm quân sự và các giá trị của nghề
nghiệp sư phạm quân sự (nghề dạy học và giáo dục trong
các nhà trường quân đội); thể hiện ở thái độ lựa chọn các
GTNN và ở hành động hiện thực hóa, chiếm lĩnh các
GTNN sư phạm quân sự đã lựa chọn. Nghị quyết chuyên
đề về nâng cao chất lượng GD-ĐT trong các nhà trường
quân đội đã khẳng định: “... nhiệm vụ quan trọng, then
chốt là phải giáo dục, hình thành định hướng giá trị nghề
sư phạm quân sự đúng đắn cho đội ngũ GV, đặc biệt là
GV trẻ” [1; tr 15]. Khi GV có định hướng GTNN sư
phạm quân sự đúng đắn sẽ giúp họ tự giác, nỗ lực phấn
đấu hết mình cho những giá trị cao đẹp của nghề nghiệp;
là động lực thúc đẩy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, sự
tâm huyết và trách nhiệm của GV trong hoạt động nghề
nghiệp; đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần vào sự
thành đạt nghề nghiệp của GV.
Định hướng GTNN sư phạm quân sự của đội ngũ GV
trẻ được hình thành trong học tập, rèn luyện, trong quá
trình công tác và chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố chủ
quan, khách quan. Việc nghiên cứu, nắm vững các nhân
tố này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc giáo dục,
hình thành định hướng GTNN sư phạm quân sự đúng
đắn ở GV trẻ trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
Trước xu thế toàn cầu hóa và những bất ổn chính trị
ở khu vực và trên thế giới hiện nay, các nhà trường, học
viện quân đội cần phải phát huy vai trò tiên phong của
mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quân
sự, quốc phòng an ninh mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Trước yêu cầu đó, GV các trường, học viện quân đội, đặc
biệt là các GV trẻ phải không ngừng nâng cao trình độ

chuyên môn, rèn luyện đạo đức cách mạng, phương
pháp, tác phong công tác, tích cực đấu tranh với những
biểu hiện sai trái trong giáo dục. Họ phải vừa là người
thầy, nhà giáo dục nhưng đồng thời cũng là những người
chiến sĩ cách mạng kiên cường trên các mặt trận, xây
dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay.
Thông qua thực tế giảng dạy, chúng tôi đưa ra những
yếu tố ảnh hưởng đến định hướng GTNN sư phạm quân
sự của GV trẻ ở các trường sĩ quan trong quân đội nhân
dân Việt Nam.
2.1. Nhóm nhân tố thuộc về chủ thể
2.1.1. Vốn tri thức, hiểu biết về nghề nghiệp sư phạm
quân sự
Vốn tri thức, hiểu biết về nghề sư phạm quân sự là
tổng hợp những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm có
liên quan đến các mặt, các khía cạnh khác nhau của nghề
sư phạm quân sự mà GV trẻ đã tiếp nhận và lĩnh hội được
thông qua các kênh trong cuộc sống, trong quá trình học
tập, rèn luyện và công tác. Đây là nhân tố có ý nghĩa tiền
đề trong quá trình hình thành, định hướng GTNN. Khi
GV có sự hiểu biết khách quan, toàn diện trên các mặt,
các đặc điểm, các thuộc tính của nghề nghiệp sẽ giúp họ
đánh giá đúng đắn, khách quan về vai trò, vị trí, ý nghĩa
cũng như những giá trị của nghề nghiệp; từ đó, sẽ ảnh
hưởng tích cực đến sự hình thành, định hướng GTNN
của họ. Hơn nữa, vốn hiểu biết đó cũng giúp họ tự đánh
giá năng lực, sở trường cũng như những hạn chế của bản
thân trong đáp ứng với yêu cầu nghề nghiệp. Trên cơ sở
đó, giúp chủ thể đề ra phương pháp, cách thức phù hợp
phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế để thích
ứng, phát triển nghề nghiệp, tạo ra nhu cầu, tâm thế phấn
đấu, tu dưỡng, rèn luyện để chiếm lĩnh các giá trị nghề
sư phạm quân sự.
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2.1.2. Khuynh hướng, lí tưởng và niềm tin nghề nghiệp
sư phạm quân sự
Khuynh hướng nghề nghiệp sư phạm quân sự là sự
thúc đẩy có ý thức, định hướng một cách thường xuyên
những cố gắng, nỗ lực của GV trẻ vào hoạt động tu
dưỡng, rèn luyện nghề nghiệp. Lí tưởng nghề nghiệp là
sự phản ánh những mục tiêu cao đẹp, những hình ảnh
mẫu mực và hoàn chỉnh trong nghề sư phạm quân sự.
Niềm tin đối với nghề nghiệp giúp GV trẻ luôn tích cực,
chủ động, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng vượt qua
mọi gian nan, thử thách để chiếm lĩnh các giá trị nghề sư
phạm quân sự. Khuynh hướng, lí tưởng và niềm tin đối
với nghề sư phạm quân sự vì vậy mà được coi là những
động cơ chủ yếu, trực tiếp thúc đẩy và định hướng cho
việc hình thành định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự
đúng đắn ở GV trẻ.
2.1.3. Thái độ yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp sư phạm
quân sự
Thái độ yêu nghề và gắn bó với nghề được biểu hiện
ở sự nhiệt tình, hứng thú, say mê trong hoạt động nghề
nghiệp, trau dồi chuyên môn và rèn luyện nghiệp vụ sư
phạm, thể hiện ở sự linh hoạt, sáng tạo, luôn tìm ra cách
thức, phương pháp hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu;
tích cực tu dưỡng, rèn luyện nhằm hoàn thiện nhân cách
của GV nhà trường quân đội. Yêu nghề và gắn bó với
nghề sư phạm quân sự là một trong những phẩm chất
quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình
thành định hướng GTNN sư phạm quân sự ở GV trẻ.
Như L.N. Tônxtôi trong Tác phẩm sư phạm đã khẳng
định: “Để đạt được thành tích trong công tác, người thầy
giáo phải có một phẩm chất - đó là tình yêu. Người thầy
giáo có tình yêu trong công việc là đủ cho họ trở thành
người giáo viên tốt” [2; tr 28].
2.1.4. Ý chí, nghị lực và những phẩm chất tâm lí đặc thù
đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sư phạm quân sự
Hoạt động nghề nghiệp sư phạm quân sự của GV
trong các nhà trường quân đội có đặc thù riêng so với
hoạt động giảng dạy ở các nhà trường ngoài quân đội.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu,
GV phải tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau trong tổ
chức quân sự với những đòi hỏi nghiêm ngặt về kỉ luật,
điều lệnh, điều lệ... Hơn nữa, trong quá trình rèn luyện
nghề nghiệp, GV trẻ gặp rất nhiều khó khăn cả về tâm lí
và thực tiễn, do vậy, đòi hỏi họ phải có bản lĩnh, ý chí và
nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chức
trách, nhiệm vụ trên cương vị của mình.
Mỗi ngành nghề trong xã hội đều đòi hỏi ở người
thực hiện nó những phẩm chất tâm lí tương ứng. Có
những phẩm chất tâm lí chung đáp ứng yêu cầu của nhiều
ngành nghề khác nhau và có những phẩm chất tâm lí đặc

thù đáp ứng yêu cầu của một ngành nghề nhất định.
Những phẩm chất tâm lí cơ bản đó chính là: đặc điểm và
sự phát triển về nhận thức, tư duy; đặc điểm và khả năng
ngôn ngữ; đặc điểm tính cách, khí chất; sự phát triển năng
lực tương ứng... Những phẩm chất và đặc điểm tâm lí cơ
bản này được coi là những tiền đề quan trọng trong sự
phát triển của con người ở những lĩnh vực tương ứng.
Nếu GV trẻ có những phẩm chất tâm lí phù hợp sẽ là điều
kiện thuận lợi trong nâng cao chất lượng, hiệu quả thực
hiện nhiệm vụ, cũng như giúp họ khẳng định mình và
phát triển trong nghề nghiệp, hình thành định hướng giá
trị nghề sư phạm quân sự đúng đắn.
2.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách thể
2.2.1. Ảnh hưởng của gia đình, người thân, đồng nghiệp
Định hướng GTNN được quy định bởi nhiều yếu tố,
trong đó ảnh hưởng của người thân, gia đình, đồng
nghiệp là nhân tố rất quan trọng, có tính chất nền tảng.
GV trẻ có sự phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ;
song vốn sống, vốn hiểu biết nói chung cũng như kinh
nghiệm nghề nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, cùng với việc
tự học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và tự định hướng, họ cũng
rất cần sự định hướng từ những người xung quanh, đặc
biệt là từ gia đình, người thân và đồng nghiệp. Yếu tố
truyền thống gia đình, sự quan tâm, động viên, ủng hộ
của người thân, sự giúp đỡ, hướng dẫn của đồng nghiệp
sẽ là động lực quan trọng, tạo nên sự vững vàng tâm lí
trong quá trình công tác và phấn đấu chiếm lĩnh các
GTNN sư phạm quân sự. Tuy nhiên, đòi hỏi GV trẻ phải
có sự tiếp thu ảnh hưởng linh hoạt, biết cân nhắc, đánh
giá sự phù hợp hay không phù hợp của các GTNN với
bản thân; từ đó, lựa chọn những GTNN sư phạm quân sự
đúng đắn, phù hợp.
2.2.2. Ảnh hưởng của nội dung, chương trình giảng dạy
và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên
cứu, giảng dạy
Nội dung, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ hoạt động nghề nghiệp đều là
những thành tố trong cấu trúc quá trình giáo dục, dạy học.
Nếu các thành tố trên được đảm bảo tốt là điều kiện thuận
lợi cho hoạt động nghề nghiệp, tạo nên hứng thú, lòng
yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với nghề. Nội dung và
chương trình đào tạo phản ánh những tri thức về chuyên
môn, tri thức về sự phát triển của khoa học và công nghệ
giáo dục...; đồng thời còn phản ánh yêu cầu của xã hội,
nhiệm vụ GD-ĐT, xây dựng quân đội, củng cố quốc
phòng... Nội dung, chương trình có ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng hoạt động giảng dạy cũng như định hướng
GTNN của GV trẻ. Nội dung, chương trình đào tạo phải
phù hợp, hấp dẫn, tính khoa học và ứng dụng thực tiễn
cao sẽ kích thích hứng thú, tính tích cực của GV trẻ trong
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giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Mặt khác, đối với GV
trẻ, được công tác trong một môi trường năng động, với
điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, trang thiết bị phục vụ
cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học tốt cũng là động lực
mạnh mẽ giúp họ phấn khởi, yên tâm công tác, cống hiến,
xây dựng nhà trường. Do vậy, đây cũng là nhân tố gián
tiếp ảnh hưởng đến định hướng GTNN sư phạm quân sự
của GV trẻ.
2.2.3. Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên trong quá
trình giảng viên trẻ hoạt động nghề nghiệp
Đối với GV trẻ, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp
Ủy, lãnh đạo, chỉ huy khoa chuyên ngành, của thủ trưởng
cấp trên là sự động viên, khích lệ rất lớn trong quá trình
phấn đấu, cống hiến. Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp
trên thể hiện ở việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần,
ở việc hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ sư phạm và thể hiện ở cả việc tạo điều
kiện cho GV trẻ được tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.
Do vậy, đòi hỏi cấp Ủy, chỉ huy cần phải sâu sát, nắm
vững tâm tư, nguyện vọng của GV trẻ; đánh giá đúng
trình độ, năng lực và khả năng phát triển của mỗi GV trẻ
để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Đây cũng là
con đường cơ bản để hình thành định hướng GTNN đúng
đắn cho GV trẻ.
2.2.4. Môi trường văn hóa - sư phạm quân sự trong nhà trường
Môi trường văn hóa sư phạm quân sự là tổng hợp các
yếu tố về chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức, lối sống...
được nảy sinh bởi các mối quan hệ xã hội trong tập thể.
Đây là môi trường GV trẻ trực tiếp sinh hoạt, tu dưỡng,
rèn luyện và trưởng thành; nơi tiếp thu, lĩnh hội tri thức,
kĩ xảo, kĩ năng nghề nghiệp và hình thành các phẩm chất
nhân cách của GV nhà trường quân đội.
Môi trường văn hóa sư phạm quân sự tác động trực
tiếp và thường xuyên đến tâm tư, tình cảm, cũng như nhu
cầu, nguyện vọng của mỗi thành viên trong tập thể thông
qua các mối quan hệ xã hội, như: bạn bè - đồng chí - đồng
đội; cấp trên - cấp dưới; GV - học viên; GV - cán bộ quản
lí - cơ quan chức năng... Sự tác động, ảnh hưởng này diễn
ra theo hai chiều hướng cả tích cực và tiêu cực. Nếu như
các mối quan hệ trong tập thể, đơn vị luôn tích cực, lành
mạnh, được xây dựng trên cơ sở cùng hướng tới mục
đích và nhiệm vụ chung sẽ tạo ra sức lôi cuốn mạnh mẽ
và gắn kết mọi thành viên với nhau trong thực hiện nhiệm
vụ; tạo động cơ thúc đẩy GV trẻ tích cực tu dưỡng, rèn
luyện nghề nghiệp; giúp họ ngày càng yêu mến, tin tưởng
vào nghề nghiệp. Ngược lại, nếu các quan hệ xã hội trong
tập thể thiếu lành mạnh sẽ làm nảy sinh bầu không khí
tâm lí tiêu cực, là lực cản đối với quá trình tu dưỡng, rèn
luyện cũng như hình thành định hướng GTNN sư phạm
quân sự đúng đắn ở GV trẻ.

2.2.5. Yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội và chính sách đối với
đội ngũ giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội hiện nay
Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì CNH, HĐH,
đổi mới và phát triển nền KT-XH, dưới sự lãnh đạo sáng
suốt của Đảng “sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của toàn
dân, toàn quân đã đạt được những thành quả hết sức to
lớn trên các lĩnh vực” [3; tr 176], mang lại sự thay đổi
mọi mặt đời sống chính trị, KT-XH. Trong bối cảnh đó,
Đảng ta xác định, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ luôn song hành
với nhau. Vì vậy, vấn đề xây dựng quân đội cách mạng
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu
cầu bảo vệ Tổ quốc là hết sức quan trọng. Nhiệm vụ này,
trước hết đặt lên vai các nhà trường quân đội, mà trực
tiếp là đội ngũ GV. Đây là trách nhiệm lớn lao, đồng thời
cũng là vinh dự, tự hào đối với đội ngũ nhà giáo quân
đội, tác động rất lớn đến định hướng GTNN sư phạm
quân sự của GV trẻ.
Cùng với những tác động theo hướng tích cực, bối
cảnh KT-XH đất nước hiện nay cũng có những tác động
tiêu cực đến định hướng GTNN GV trẻ. Đặc biệt, đời
sống của đội ngũ GV nói chung còn gặp rất nhiều khó
khăn, làm nảy sinh tâm lí so sánh giữa ngành sư phạm
quân sự với các ngành chuyên môn, nghiệp vụ quân sự
khác. Vì vậy, trong bối cảnh chung, xu hướng thí sinh thi
vào ngành sư phạm trong những năm trở lại đây ngày
càng ít và điểm chuẩn tuyển sinh “đầu vào” cũng giảm
dần. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến chí hướng phấn
đấu cũng như định hướng GTNN sư phạm quân sự của
đội ngũ GV nói chung và GV trẻ nói riêng ở các trường
sĩ quan quân đội hiện nay. Do vậy, để GV trẻ yêu nghề
và tâm huyết với nghề sư phạm quân sự, cần có sự quan
tâm, chăm lo tới đội ngũ nhà giáo quân đội thông qua
những chính sách đãi ngộ thoả đáng, phù hợp.
3. Kết luận
Quá trình hình thành định hướng GTNN sư phạm
quân sự của GV trẻ chịu tác động, ảnh hưởng của nhiều
nhân tố, cả chủ quan và khách quan; sự tác động đó diễn
ra thường xuyên theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu
cực. Do vậy, trong công tác quản lí, giáo dục, rèn luyện
đội ngũ GV trẻ, các chủ thể cần phải nắm chắc những
nhân tố này cũng như chiều hướng tác động, ảnh hưởng
của chúng. Đồng thời, khi xem xét những nhân tố này
phải căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để đưa ra
những biện pháp phù hợp phát huy ảnh hưởng tích cực
và khắc phục, loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực nhằm hình
thành định hướng GTNN sư phạm quân sự đúng đắn cho
GV trẻ ở các trường sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt
Nam hiện nay.
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công tác quản lí nhà giáo, nhà trường; nâng cao đãi ngộ
với giảng viên có trình độ, am hiểu ứng dụng công nghệ.
- Phát triển đào tạo ở các doanh nghiệp: CMCN 4.0
sẽ tác động tới tất cả các quốc gia, doanh nghiệp, cơ sở
giáo dục và con người. Để nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, các cơ sở giáo dục ĐH cần phải liên kết chặt
chẽ với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có thể
sử dụng hiệu quả thiết bị và công nghệ để phục vụ công
tác đào tạo, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người
học trong quá trình đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp.
- Tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các cơ sở
đào tạo ĐH có uy tín trên thế giới và trong khu vực, tôn
vinh nghề dạy học đi đôi với đề cao đổi mới vai trò người
thầy. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút và sử dụng mạnh mẽ các nguồn đầu tư
nước ngoài có sẵn cho đào tạo đội ngũ giảng viên nhằm
nâng cao năng lực nghề dạy học trong kỉ nguyên số hóa.
3. Kết luận
Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, có thể thấy
rõ một điều rằng, trong bối cảnh khoa học, công nghệ
không ngừng phát triển như hiện nay, việc đổi mới tư duy,
phương pháp dạy học để tạo ra nguồn lao động có chất
lượng cao đang ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Việc thay đổi đó phải bắt đầu từ tư duy của những người
trong cuộc, đó là những người làm giáo dục, trong đó có cả
các trường ĐH và đội ngũ giảng viên trẻ. Bởi lẽ, trong cuộc
CMCN 4.0 này, những yếu tố mà các nước như Việt Nam
đã và đang tự coi là ưu thế như lực lượng lao động thủ công
trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh. Trong tương lai,
người dân có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm
việc làm bởi những lĩnh vực thủ công giờ đây máy móc đều
có thể tác động đến, thậm chí làm tốt hơn. Điều này đòi hỏi
con người cần phải không ngừng trau dồi bản thân, khiến
mình đứng ở vị trí cao hơn, có thể điều khiển được máy
móc một cách thông minh và hợp lí thì mới không bị đào
thải giữa rất nhiều công nghệ tiên tiến.
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