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NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI
DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC
Nguyễn Trung Hải - Trường Đại học Lao động - Xã hội
Ngày nhận bài: 01/11/2019; ngày chỉnh sửa: 05/12/2019; ngày duyệt đăng: 20/12/2019.
Abstract: The article analyzes the demand on participation of the elderly to the labor market from
the perspective of work motivation theory. Research results show that social factors (working for
children's respect) are strong motivation for older people to continue their work, then personal
factors (working to make life less sad), and finally economic factor (working to support
themselves). In the context of aging population is happening strongly today, these findings contain
practical value to guide the development of the role of older persons, because they need to be
considered as an important resource for the socio-economic development of the country.
Keywords: Demand, labor maket, elderly people, work motivation.
1. Mở đầu
Bước vào thế kỉ XXI, nhiều quốc gia trên thế giới
chứng kiến làn sóng “già hóa dân số” đang diễn ra mạnh
mẽ. Trong khi có những quốc gia cần trải qua hàng chục
năm (như Thụy Điển với 85 năm, Úc với 73 năm), thậm
chí hơn 100 năm (như Pháp với 115 năm) mới kết thúc
thời kì quá độ chuyển từ dân số trẻ sang dân số già, thì tại
Việt Nam, quá trình đó chỉ kéo dài khoảng 18 năm [1].
Điều này cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia
có quá trình già hóa dân số diễn ra một cách mạnh mẽ nhất.
Thực tế này đã tạo ra những biến đổi sâu sắc đến đời
sống của người cao tuổi (NCT), đồng thời thúc đẩy nhiều
người trong số họ tiếp tục tham gia vào thị trường lao
động. Tuy nhiên, các yếu tố thúc đẩy nhu cầu tham gia thị
trường lao động của NCT không có sự đồng nhất. Trong
khi nhu cầu làm việc của một bộ phận NCT là bởi “Tuổi
nghỉ hưu không phải là tuổi để nghỉ ngơi khi mà chưa có
đủ tiền lo cho cuộc sống” (ảnh hưởng của yếu tố kinh tế)
[2], thì một bộ phận NCT khác có nhu cầu làm việc là bởi
họ muốn tránh cuộc sống cô đơn, trầm cảm lúc tuổi già
(ảnh hưởng của yếu tố cá nhân) hoặc để cảm nhận cuộc
sống có ý nghĩa hơn (ảnh hưởng của yếu tố xã hội) [3].
Điều này có nghĩa là, yếu tố kinh tế, cá nhân và xã hội là
những yếu tố cơ bản thúc đẩy nhu cầu tham gia thị trường
lao động của NCT. Bài viết trình bày nhu cầu tham gia thị
trường lao động của NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Khái niệm động cơ làm việc
“Động cơ làm việc” được coi là một trong những khái
niệm “gai góc”, bởi nó có nội hàm trải rộng và đan xen
vào nhiều ngành khoa học. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố

gắng tìm cách lí giải nó và thừa nhận chưa thể hiểu rõ về
khái niệm này. Ngay từ năm 1976, Toulouse và Poupart
đã nói đến khu rừng lí thuyết về động cơ làm việc. Đến
năm 1981, Kleinginna A.M. và Kleinginna P.R đã tập
hợp được 140 định nghĩa về động cơ làm việc. Bóc tách
từ các định nghĩa này cho thấy ý kiến, quan điểm của các
nhà khoa học là không đồng nhất [4]. Chẳng hạn, dưới
góc độ tâm lí, động cơ làm việc được định nghĩa là đại
diện cho giả thuyết được dùng để miêu tả các lực nội tại
hay ngoại sinh mà các lực này là nguồn gốc kích hoạt,
định hướng, tăng cường và duy trì hoạt động lao động.
Theo cách định nghĩa này, động cơ làm việc là nguồn gốc
kích hoạt, định hướng, tăng cường và duy trì hoạt động
lao động [5]. Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế học: “động
cơ làm việc là những yếu tố thúc đẩy về mặt kinh tế, thôi
thúc các cá nhân tham gia lao động để được hưởng
thành quả từ quá trình lao động” [6]. Dưới góc độ xã hội
học, động cơ làm việc tiếp tục được định nghĩa là những
dấu hiệu về mặt xã hội nhằm dẫn dắt, định hướng cá
nhân tham gia lao động nhằm mục đích thỏa mãn nhu
cầu, sự mong mỏi được lao động [7].
Với 3 cách định nghĩa nêu trên cho thấy, mặc dù khái
niệm “động cơ làm việc” có tính đa dạng nhưng chúng
đều đề cập đến những yếu tố thúc đẩy cá nhân tham gia
lao động. Những yếu tố đó có thể thuộc về nội tại hoặc
ngoại sinh (nghĩa là vừa nằm bên trong con người, vừa
nằm bên ngoài con người), vừa dưới góc độ tâm lí cá
nhân, vừa dưới góc độ kinh tế và xã hội. Do vậy, theo
chúng tôi, có thể hiểu: động cơ làm việc là thuật ngữ
miêu tả những yếu tố thúc đẩy về mặt kinh tế, cá nhân và
xã hội nhằm hỗ trợ cá nhân đáp ứng nhu cầu, mong
muốn lao động và thụ hưởng thành quả lao động.
2.1.2. Khái niệm nhu cầu tham gia thị trường lao động
của người cao tuổi
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Về mặt cấu trúc, khái niệm nhu cầu tham gia thị
trường lao động của NCT là kết quả của quá trình thao
tác hóa khái niệm “nhu cầu”, “thị trường lao động” và
“NCT”. Theo điều 2, Luật NCT năm 2012, NCT là công
dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Nội hàm của khái
niệm này cho thấy việc sử dụng độ tuổi làm tiêu chí nhận
diện duy nhất, giúp cho định nghĩa về NCT trở nên dể
hiểu, rõ nghĩa và được thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên,
khái niệm “nhu cầu” và “thị trường lao động” không có
được tính chất này.
Thực tế, nhiều nhà khoa học đã đưa ra những định
nghĩa có tính chất phức tạp, khó cắt nghĩa và khác biệt
nhau, theo đó, nhu cầu là một khoản chi phí mà chúng ta
không thể loại bỏ, là một cái gì đó mà chúng ta cần thỏa
mãn, cần đáp ứng đầy đủ để tìm lại trạng thái ổn định
nội tại [2], nhu cầu là cảm giác bị tước đoạt, thiếu thốn
gắn liền với sự khát khao được giải tỏa cảm giác này của
cá nhân [8], hay nhu cầu là một cái gì đó cần thiết cho
việc duy trì cuộc sống, sự thiếu vắng nhu cầu sẽ gây ra
cho con người nhiều khó khăn, căng thẳng, khó chịu, mất
thăng bằng và khó hòa nhập xã hội [9].
Tương tự, những định nghĩa về thị trường lao động
thường mang tính học thuật, chẳng hạn như: về mặt lí
thuyết, thị trường lao động là nơi gặp gỡ giữa một bên
cung lao động, tri thức và kĩ năng của nhóm dân số
không hoạt động với một bên là cầu lao động của các cá
nhân, doanh nghiệp [10], hay là nơi mà người lao động
và các nhân viên tương tác với nhau, là nơi mà người sử
dụng lao động cạnh tranh để thuê được lao động tốt nhất
và cũng là nơi mà người lao động cạnh tranh với nhau
để tìm được công việc phù hợp nhất [11].
Do vậy, để giản lược các định nghĩa về “nhu cầu” và
“thị trường lao động”, chúng ta có thể hiểu nhu cầu là sự
khao khát, sự mong mỏi mà cá nhân cần tìm cách thỏa
mãn để cân bằng cuộc sống. Tương tự, thị trường lao
động cũng có thể được hiểu là nơi diễn ra sự trao đổi,
mua bán sức lao động giữa người lao động và người sử
dụng lao động, đồng thời cũng là nơi mà người lao động
cạnh tranh với nhau để tìm được công việc phù hợp.
Theo logic này, nhu cầu tham gia thị trường lao động
của NCT có thể được hiểu là sự khao khát, mong muốn
của người từ đủ 60 tuổi trở lên được tham gia trao đổi,
mua bán sức lao động và cạnh tranh với nhau để tìm
được công việc phù hợp.
2.2. Nội dung cơ bản của lí thuyết động cơ làm việc
Thuật ngữ “động cơ thúc đẩy”, tiếng Anh là
“motivation”, xuất hiện vào những năm đầu của thế kỉ
XX và trở thành nền tảng hình thành lí thuyết “động cơ
làm việc” [11].

Theo dòng lịch sử phát triển của xã hội loài người thì
động cơ làm việc cũng mang những ý nghĩa khác nhau.
Trong xã hội nguyên thủy, công việc được dành riêng
cho nô lệ, do vậy những người giàu có, tự do không có
động cơ làm việc. Trong xã hội trung cổ, động cơ làm
việc thường gắn liền với ý nghĩa tôn giáo. Sau thế kỉ thứ
X, động cơ làm việc gắn liền với giá trị tiết kiệm, với ý
nghĩa “đóng góp”. Trong xã hội hiện nay, động cơ làm
việc mang ý nghĩa là sự hài lòng về mức độ tương hợp
giữa mong đợi từ công việc của cá nhân và khả năng đáp
ứng của công việc đối với sự mong đợi đó, nghĩa là, công
việc đó có thể đem lại những gì để thỏa mãn sự mong đợi
của cá nhân. Do vậy, động cơ làm việc sẽ thúc đẩy cá
nhân làm việc hăng say, liên tục, kiên trì và hiệu quả [12].
Theo lí thuyết động cơ làm việc, nhu cầu là một nhân
tố quan trọng thúc đẩy con người làm việc. Nhu cầu là khái
niệm đề cập đến tình trạng thiếu hụt, mong đợi, ước muốn,
kì vọng của con người. Khi một nhu cầu đang dần được
thỏa mãn thì con người cũng mất dần động lực thực hiện
các công việc cho mục đích thỏa mãn nhu cầu đó. Tuy
nhiên, theo cơ chế phản ứng tâm lí của con người thì khi
một nhu cầu trong con người giảm xuống hoặc mất đi thì
sẽ có một hoặc nhiều nhu cầu mới nảy sinh, thúc đẩy con
người thỏa mãn nó. Điều này có nghĩa nhu cầu là một
nguồn cung cấp “dưỡng chất” ổn định và liên tục cho phép
duy trì động cơ làm việc của con người, nhu cầu đó có thể
là xuất phát từ mục đích sinh tồn (nhu cầu kinh tế), hòa
nhập xã hội (nhu cầu xã hội hóa), mục đích giải trí (nhu
cầu giải trí), hay mục đích danh vọng (nhu cầu được tôn
trọng) [13]. Các nghiên cứu về lí thuyết động cơ làm việc
cho thấy, có 3 yếu tố cơ bản thúc đẩy người lao động tham
gia thị trường lao động, đó là yếu tố thuộc về kinh tế (để
đảm bảo cuộc sống), yếu tố thuộc về sở thích cá nhân (để
cuộc sống đỡ buồn) và yếu tố thuộc về xã hội (để được xã
hội tôn trọng) [15]. 3 yếu tố này được sử dụng để phân tích
nhu cầu tham gia thị trường lao động của NCT ở quận
Nam Từ Liêm - Hà Nội.
2.3. Nhu cầu tham gia thị trường lao động của người
cao tuổi ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội dưới góc nhìn
của lí thuyết động cơ làm việc
2.3.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
Để tìm hiểu nhu cầu tham gia thị trường lao động của
NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội dưới góc nhìn của
lí thuyết động cơ làm việc, chúng tôi tiến hành khảo sát
480 NCT vào khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến
tháng 6/2019. Nhóm khách thể này được cơ cấu theo giới
tính (trong đó nam giới là 230 người và nữ giới là 250
người), được lựa chọn từ 10 đơn vị hành chính thuộc
quận Nam Từ Liêm. Đồng thời, chúng tôi sử dụng phối
hợp các phương pháp nghiên cứu như: nghiên cứu lí luận,
điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu để thu thập thông tin
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về nhu cầu tham gia thị trường lao động của nhóm dân
số này.
2.3.2. Thực trạng nhu cầu tham gia thị trường lao động
của người cao tuổi ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội theo
lí thuyết động cơ làm việc
Theo lí thuyết động cơ làm việc, nhu cầu tham gia thị
trường lao động của người lao động chịu ảnh hưởng của
nhiều yếu tố khác nhau. Do vậy, trong nghiên cứu về
động cơ làm việc của NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà
Nội, các yếu tố được đề cập đến bao gồm: yếu tố kinh tế
(làm việc để tự lo cuộc sống), yếu tố cá nhân (làm việc
để cuộc sống đỡ buồn) và yếu tố xã hội (làm việc để
con/cháu tôn trọng). Kết quả khảo sát được thể hiện như
sau (xem bảng 1):

sống của cả gia đình. Lúc đó nhà bác rất vất vả, khó
khăn, thiếu thốn nhiều. Cuộc sống bây giờ của bác đã đỡ
hơn. Bác có một chút tiền gửi tiết kiệm và thỉnh thoảng
các con, cháu hỗ trợ thêm. Công việc hiện nay là bác đã
làm từ trước đây, đã có khách hàng ổn định nên bác vẫn
duy trì để có thu nhập cho gia đình, sau này cũng sẽ
chuyển giao tiếp công việc này cho các con cháu”; “Tiền
lương hàng tháng của hai bác cũng đủ chi tiêu cuộc sống
hàng ngày và có chút tích lũy phòng ốm đau bệnh tật.
Hai bác tranh thủ làm thêm công việc này cho vui và
kiếm thêm chút tiền quà bánh cho các cháu nội,
ngoại”,...
Dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc thì điều
này có nghĩa kinh tế là tác nhân chủ yếu, thúc đẩy sự

Bảng 1. Nhu cầu làm việc của NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Yếu tố
ảnh hưởng
Yếu tố
kinh tế
Yếu tố
cá nhân
Yếu tố
xã hội

Chỉ báo/chỉ số
đo lường
Làm việc để tự lo
cuộc sống
Làm việc để cuộc
sống vui hơn
Làm việc để
con/cháu tôn trọng

Tỉ lệ (%)

Xếp hạng

Hoàn toàn
đúng

Đúng
phần nhiều

Đúng
phần ít

Không
đúng

ĐTB

Thứ
bậc

18,8

17,7

25,6

37,9

2,83

3

21,3

26,5

18,1

34,2

2,65

2

36,7

26,5

29,0

7,9

2,08

1

Bảng 1 cho thấy yếu tố kinh tế, yếu tố cá nhân và yếu
tố xã hội cùng ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia thị trường
lao động của NCT nhưng mỗi yếu tố ảnh hưởng một cách
khác nhau, theo đó, yếu tố kinh tế đứng ở vị trí thứ ba trong
bảng xếp hạng, ngược lại, yếu tố xã hội đứng ở vị trí dẫn
đầu. Tuy nhiên, so sánh theo thời gian cho thấy ảnh hưởng
của những yếu tố này có sự biến động mạnh mẽ.
Xét theo yếu tố kinh tế, nếu như trước tuổi 60, số
NCT thừa nhận động cơ làm việc để tự lo cuộc sống là
“Hoàn toàn đúng” lên tới 60,6% thì sau tuổi 60 tỉ lệ này
giảm xuống còn 18,8%, tương ứng với mức giảm 41,8%.
Điều này có thể giải thích, nếu ở giai đoạn trước tuổi
60, đa số người lao động là trụ cột kinh tế gia đình, có
trách nhiệm tạo thu nhập, đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng
ngày, chi phí đầu tư cho tương lai (đầu tư cho giáo dục,
tích lũy dưỡng già,...) thì ở giai đoạn sau tuổi 60, trách
nhiệm này được chuyển sang thế hệ kế tiếp. Nhờ vậy mà
động cơ làm việc để tự lo cuộc sống có thể là “Hoàn toàn
đúng” với đa số NCT ở giai đoạn trước tuổi 60, nhưng
không phù hợp với đa số NCT ở giai đoạn sau tuổi 60.
Trích đoạn phỏng vấn sâu dưới đây minh chứng thêm
cho lập luận này: “Trước đây bác phải bươn chải lo cuộc

tham gia thị trường lao động của NCT khi họ ở ngưỡng
tuổi trước 60 nhưng ảnh hưởng của nhân tố này giảm
mạnh khi NCT bước sang ngưỡng tuổi sau 60, bởi khi
đó, nhu cầu, áp lực kinh tế với họ đã giảm nhiều. Lúc
này, họ cần có những động cơ thúc đẩy khác để tiếp tục
làm việc, mà theo lí thuyết động cơ làm việc, thì đó có
thể là yếu tố danh vọng như hướng tới một địa vị xã hội
cao hơn, được xã hội tôn trọng hơn, hay đơn giản chỉ là
có được cảm giác hòa đồng, vui vẻ.
Tương tự, với câu hỏi “Bác làm việc là để cuộc sống
vui hơn đúng không ạ?”, kết quả khảo sát cho thấy động
cơ làm việc để cuộc sống đỡ buồn là “Hoàn toàn đúng” chỉ
chiếm 14,2% khi NCT ở giai đoạn trước tuổi 60, nhưng
sau đó tăng lên đạt 21,3% ở giai đoạn sau tuổi 60. Điều
này cho thấy, nhu cầu giải trí thông qua hoạt động lao động
ở NCT ở giai đoạn sau tuổi 60 trở nên thiết thực hơn so
với ở giai đoạn trước 60 tuổi, bởi xu hướng con/cháu tách
hộ ra ở riêng đang tăng lên khiến cho nhiều NCT cảm thấy
cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Đối chiếu với kết quả trên và kết hợp với góc nhìn của
lí thuyết động cơ làm việc cho thấy, khi áp lực kinh tế lớn
thì động cơ làm việc với mục đích giải trí (để cuộc sống
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đỡ buồn) dường như chưa được NCT ở ngưỡng tuổi trước
60 chú trọng. Nhưng khi mà áp lực kinh tế giảm xuống ở
giai đoạn sau tuổi 60 thì nhu cầu giải trí qua lao động của
NCT tăng lên. Do vậy, động cơ lao động để cuộc sống vui
hơn là “Hoàn toàn đúng” của NCT tăng lên.
Kết quả khảo sát trên cho thấy, động cơ làm việc vì lí
do để cuộc sống vui hơn không chiếm vị trí chủ đạo trong
số các động cơ làm việc của NCT dù họ ở ngưỡng tuổi
trước 60 hay sau 60, nhưng nó cũng phần nào phản ánh
xu hướng làm việc vì mục đích có thêm niềm vui trong
cuộc sống của nhóm dân số này. Trích đoạn phỏng vấn
sâu dưới đây thể hiện rõ tinh thần nêu trên: “Hai bác
trước làm cơ quan nhà nước nên bây giờ có lương hưu
nên cuộc sống không đến nỗi phải lo lắng. Bây giờ ở nhà
không làm gì cũng chán, nhà bác ở gần chợ trong làng
nên hai bác quyết định buôn bán lặt vặt thêm. Nói chung,
bác làm việc để đỡ buồn, nhưng bác cũng muốn có thêm
thu nhập”; “Gia đình bác có truyền thống nghề làm bún
từ ngày xưa, bây giờ bác giao công việc này cho gia đình
con trưởng tiếp tục duy trì quản lí, bác chỉ làm phụ giúp
cho vui khi cần thiết thôi”; “Bác hiện đang sống cùng
với vợ chồng con trai thứ hai. Hai vợ chồng nó đi làm từ
sáng sớm đến tối mịt mới về, hai đứa cháu nội cũng đi
học bán trú cả ngày, một mình bác ở nhà lủi thủi đi ra đi
vào trong căn nhà vắng thấy buồn quá nên bác quyết
định xin làm việc ở đây bởi công việc cũng nhẹ nhàng,
phù hợp với sức khỏe của bác và bác có cơ hội tiếp xúc
với nhiều người cho đỡ buồn mà lại có thêm thu nhập
cho bản thân”.
Cuối cùng, với câu hỏi “Bác làm việc là để con/cháu
tôn trọng đúng không ạ?”, kết quả khảo sát cho thấy “sự
tôn trọng” của con/cháu và “sự khẳng định bản thân” trở
thành một trong những động cơ quan trọng thúc đẩy
NCT làm việc. Tuy nhiên, động cơ này giảm xuống theo
độ tuổi, bởi nếu như ở giai đoạn trước tuổi 60 có tới
44,0% NCT thừa nhận động cơ làm việc để con/cháu tôn
trọng là “Hoàn toàn đúng”, thì ở giai đoạn sau tuổi 60, tỉ
lệ này giảm xuống còn 36,7%.
Theo lí thuyết động cơ làm việc thì NCT trong gia
đình có thể làm việc để thỏa mãn nhu cầu trở thành điểm
tựa tinh thần, là nơi kết nối các thành viên trong gia đình
để qua đó nhận được sự tôn trọng của thế hệ trẻ. Việc tạo

dựng, duy trì hình ảnh với con/cháu thông qua hoạt động
lao động cũng là một trong những cách thức mà NCT có
thể vận dụng, qua đó thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Lập
luận này được làm rõ thông qua trích đoạn phỏng vấn sâu
sau: “Bác vẫn làm công việc này để có thể duy trì thu
nhập cho bản thân, mặc dù không nhiều và cũng là để
cho các con, các cháu thấy là không phải lo lắng cho sức
khỏe của bố mẹ. Các cháu thấy bác ở tuổi này rồi mà vẫn
còn đi làm thì chúng cũng lễ phép hơn với bác”; “Hoàn
cảnh của hai đứa con của bác cũng không khá giả gì,
chúng nó còn phải lo cho con cái ăn học nữa. Các bác
vẫn còn có sức khỏe làm việc để lo cho cuộc sống, chưa
cần phải nhờ cậy con cái về kinh tế. Bác nghĩ, có thế thì
chúng nó mới tôn trọng mình hơn”; “Bác vẫn muốn tiếp
tục làm công việc này bởi thấy mình vẫn đủ sức khỏe và
sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào có thể để bớt làm phiền
con cháu. Bác không muốn phụ thuộc vào các con để
tránh chúng nó đối xử không ra gì”; “Bác trước đây là
kĩ sư điện đã nghỉ hưu được hơn 5 năm rồi, chỉ quanh
quẩn ở nhà giúp con, giúp cháu. Sau một thời gian ở nhà,
bác thấy buồn nên quyết định xin vào làm bảo vệ cho
công ty này cũng ở ngay gần nhà cho vui bởi có thêm bạn
bè, được sinh hoạt tập thể và cũng rèn luyện sức khỏe.
Mặc dù công việc hiện tại của bác thực tế khá vất vả,
thường xuyên thức đêm, nhưng có đi làm bác cảm thấy
mình vẫn có ích, còn được cống hiến cho gia đình và cho
xã hội”.
Tuy nhiên, việc tạo dựng, duy trì hình ảnh, vị trí, vai
trò của bản thân với con/cháu không nhất thiết được thực
hiện thông qua hoạt động lao động, mà có thể thông qua
các hoạt động thường nhật khác (chẳng hạn như: chia sẻ
kinh nghiệm sống, điều tiết mâu thuẫn gia đình, giáo dục
con/cháu,...). Do vậy, nhu cầu làm việc để con/cháu tôn
trọng là “Hoàn toàn đúng” đã giảm xuống khi tuổi của
NCT tăng lên ở giai đoạn sau tuổi 60, đây cũng là chiều
hướng mà kết quả khảo sát nhu cầu làm việc của NCT ở
quận Nam Từ Liêm - Hà Nội thu được.
Sự biến động theo thời gian về nhu cầu làm việc của
NCT có mối liên hệ với sự biến động về vị trí xếp hạng
ảnh hưởng của yếu tố kinh tế, yếu tố cá nhân và yếu tố
xã hội. Điều này được minh chứng qua bảng dưới đây
(xem bảng 2).

Bảng 2. Thứ bậc nhu cầu làm việc của NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Yếu tố ảnh hưởng

Chỉ báo/chỉ số đo lường

Yếu tố kinh tế
Yếu tố cá nhân
Yếu tố xã hội

Làm việc để tự lo cuộc sống
Làm việc để cuộc sống vui hơn
Làm việc để con/cháu tôn trọng
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Trước tuổi 60
ĐTB
Thứ bậc
1,57
1
2,67
3
1,89
2

Sau tuổi 60
ĐTB
Thứ bậc
2,83
3
2,65
2
2,08
1
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Bảng 2 cho thấy, yếu tố kinh tế (làm việc để tự lo
cuộc sống) có sức ảnh hưởng mạnh nhất đến nhu cầu
tham gia thị trường lao động của NCT ở giai đoạn trước
tuổi 60, nhưng sức ảnh hưởng này suy giảm rõ rệt ở giai
đoạn sau tuổi 60. Do vậy, từ vị trí dẫn đầu, yếu tố kinh tế
lùi xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, sự ảnh hưởng của
yếu tố cá nhân (làm việc để cuộc sống vui hơn) và yếu tố
xã hội (làm việc để con/cháu tôn trọng) tăng lên khi NCT
bước qua tuổi 60. Nhờ vậy, từ vị trí có sức ảnh hưởng thứ
ba và thứ hai trong bảng xếp hạng, yếu tố cá nhân và yếu
tố xã hội vươn lên đứng ở vị trí thứ hai và thứ nhất. Theo
cách giải thích của lí thuyết động cơ làm việc, khi sự phù
hợp giữa việc làm và ý nghĩa cuộc sống giảm xuống thì
động cơ làm việc của người lao động cũng giảm theo và
ngược lại. Điều này có nghĩa, khi ý nghĩa kinh tế trong
cuộc sống của NCT giảm xuống, thì ý nghĩa cá nhân và
xã hội tăng lên. Do vậy, khi nhu cầu tham gia thị trường
lao động vì lí do kinh tế của NCT giảm xuống, thì ngược
lại, nhu cầu tham gia thị trường lao động vì lí do cá nhân
và xã hội tăng lên. Thực tế này kéo theo sự biến đổi vị trí
xếp hạng sức ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên.
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Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu tham gia thị trường
lao động của NCT ở quận Nam Từ Liêm - Hà Nội chịu sự
tác động đồng thời của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm
cả yếu tố kinh tế (làm việc để tự lo cuộc sống), yếu tố cá
nhân (làm việc để cuộc sống vui hơn) và yếu tố xã hội (làm
việc để con/cháu tôn trọng). Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của
những yếu tố này là không đồng nhất và có sự biến động
theo thời gian. Ở giai đoạn trước tuổi 60 thì kinh tế là yếu
tố cơ bản, thúc đẩy NCT tham gia thị trường lao động,
nhưng ở giai đoạn sau tuổi 60 thì yếu tố cá nhân và yếu tố
xã hội trở thành động cơ thúc đẩy chính, yếu tố kinh tế trở
thành vị trí thứ yếu. Chính nhờ những động cơ thúc đẩy
này (có thể còn nhiều động cơ thúc đẩy khác) mà nhiều
NCT tiếp tục phát huy năng lực của bản thân.
Các kết quả trong nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn
đối với việc đề xuất giải pháp huy động và sử dụng hiệu
quả nguồn nhân lực, bởi NCT cần được coi là nguồn lực
quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước,
nhất là trong bối cảnh “già hóa” dân số đang diễn ra mạnh
mẽ tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Bài viết được trích từ nghiên cứu về “Chân dung
xã hội và việc làm của người cao tuổi Hà Nội qua
nghiên cứu tại quận Nam Từ Liêm” do chính tác giả
thực hiện.
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