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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thị trường lao động là khái niệm thuộc lĩnh vực kinh tế học, được du nhập
và sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ngày càng trở nên quen thuộc trong
các hoạt động tổ chức đời sống xã hội. Dù có nhiều cách lý giải khác nhau, nhưng
tựu chung thị trường lao động được hiểu là nơi diễn ra mối quan hệ qua lại giữa
người bán và kẻ mua sức lao động. Theo cách hiểu phổ biến này, người lao động
được quan niệm gắn với những đặc điểm cá nhân, kiến thức, kỹ năng, chuyên môn,
kinh nghiệm làm việc và các đặc trưng khác thuộc về vốn con người (human
capital). Trong quá trình thương thảo để đạt được một vị trí công việc mà mình
mong muốn từ phía các ông chủ, nếu muốn ưu thế càng cao, người lao động cần
tích lũy vốn con người của mình càng nhiều càng tốt. Ngược lại, người sử dụng lao
động phải đưa ra một mức thù lao phù hợp trong mối quan hệ cung cầu. Ngày càng
có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy bên cạnh nguồn lực tài chính và nguồn lực
con người, một yếu tố khác cũng có vai trò không thể bỏ qua trong mối liên hệ qua
lại giữa cung và cầu trong thị trường lao động. Đó là nguồn vốn xã hội (social
capital), một dạng nguồn lực “vô hình” được cấu thành bởi các mạng lưới quan hệ
xã hội, sự tham gia xã hội, lòng tin và sự có đi có lại giữa các cá nhân.
Các nghiên cứu về vốn xã hội nói chung và vốn xã hội trong thị trường lao
động nói riêng được định hình và phát triển chủ yếu bởi các nhà xã hội học. Các
phân tích lý thuyết cũng như kết quả nghiên cứu thực nghiệm về thị trường lao
động trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau và ở nhiều quốc gia trên thế giới
đã chứng minh ảnh hưởng của vốn xã hội tới cơ hội việc làm và sự thành đạt nghề
nghiệp của cá nhân. Granovetter, nhà xã hội học người Pháp, sau hơn hai mươi
năm nhìn lại công trình nghiên cứu tiêu biểu của mìnhsử dụng mạng quan hệ trong
tìm kiếm việc làm, đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mạng quan hệ xã
hội trong thị trường lao động: “Mặc cho sự hiện đại hóa, công nghệ, và tốc độ
chóng mặt của biến đổi xã hội, một điều không thay đổi trong thế giới rằng nơi và
cách chúng ta trải qua thời gian làm việc, thành tố lớn nhất trong đời sống của hầu
5

hết những người trưởng thành, phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta được nhúng
vào các mạng lưới quan hệ xã hội - người thân, bạn bè, và đồng nghiệp, điều
không bao giờ mất đi bởi những đề nghị không ngừng gắn con người với công
việc” [78, tr.141].
Thị trường lao động Việt Nam đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho các nhà
quản lý, hoạch định chính sách cũng như thu hút sự đầu tư nghiên cứu của các nhà
khoa học. Đó là tình trạng thất nghiệp, chất lượng nguồn lao động, mất cân đối cơ
cấu lực lượng lao động, quản lý và phát triển nguồn lao động, thu nhập, hiệu quả sử
dụng lao động…Trong số đó nổi lên một thực tế mấy năm qua được dư luận xã hội
quan tâm về sự không tương hợp giữa đào tạo đại học và nhu cầu sử dụng nhân lực
của xã hội. Các con số thống kê phản ánh quy mô sinh viên tốt nghiệp đại học ra
trường không tìm được việc làm có xu hướng gia tăng: Tỉ lệ lao động có trình độ
đào tạo từ đại học trở lên trong cơ cấu thất nghiệp cả nước tăng từ 10,1% năm 2012
[7, tr.40] lên 14,0% năm 2013 [8, tr.40] và 16,5% năm 2014 [9, tr.41]. Vũ Cao Đàm
từng xem đây như một “nghịch lý” trong giáo dục đào tạo, bên cạnh vấn đề thất
nghiệp ông còn nhấn mạnh một thực trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp làm các công
việc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo [20]. Trong bối cảnh chúng ta
đang nỗ lực không ngừng hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức như một
xu hướng tất yếu, trong đó giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực quan trọng
[5] thì thực tế này đáng phải suy ngẫm, yêu cầu đầu tư nghiên cứu tìm kiếm những
giải pháp hữu hiệu được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi “thế giới đang nói về
những nguồn vốn xã hội, bao hàm rất nhiều yếu tố của nguồn nhân lực được nối kết
trong một mạng lưới các quan hệ xã hội (social network)”[32, tr.27] thì chúng ta đang
thiếu sự quan tâm thích đáng sự đầu tư cho các công trình nghiên cứu về vốn xã hội
và sự vận hành, ảnh hưởng của nó trong thị trường lao động hiện nay. Nghiên cứu về
vốn xã hội nói chung và vốn xã hội trong thị trường lao động nói riêng là việc làm
cấp thiết, góp phần đạt được nhận thức đầy đủ nhất về thị trường lao động trong
nước, tạo cơ sở cho những giải pháp mang tính toàn diện.
Đề tài nghiên cứu “Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi
tốt nghiệp” là một nỗ lực góp phần giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tiễn thị
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trường lao động và nghiên cứu về thị trường lao động Việt Nam đã đề cập trên đây.
Trong đó, khách thể nghiên cứu là những“sinh viên tốt nghiệp”, với ý nghĩa là lực
lượng lao động có tri thức cao, bổ sung vào đội ngũ lao động “tinh hoa”, góp phần
quan trọng vào định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức của đất nước.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án có mục đích tìm hiểu mối quan hệ giữa vốn xã hội với hành vi tìm
kiếm và kết quả tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trên cơ sở đó
đề xuất một số khuyến nghị đối với các cấp quản lý và cá nhân nhằm phát huy ý
nghĩa tích cực của vốn xã hội.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nếu trên, luận án hướng tới các nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nhận diện thực trạng việc làm và thực tế vốn xã hội của sinh viên sau khi
tốt nghiệp.
- Tìm hiểu việc vận dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm của sinh viên
sau khi tốt nghiệp.
- Đánh giá tác động của việc vận dụng vốn xã hội đến quá trình tìm kiếm và
các đặc điểm công việc sinh viên tốt nghiệp đạt được.
- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy ý nghĩa tích cực của vốn xã hội.
3. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ giữa vốn xã hội của sinh
viên tốt nghiệp với hành vi tìm kiếm và kết quả tìm kiếm việc làm của họ.
3.2. Khách thể nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu của luận án là những sinh viên đã tốt nghiệp, các giảng
viên của trường đại học và lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách nhân sự của các đơn vị
hiện đang sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung đo lường và đánh giá tác
động của mạng quan hệ xã hội của sinh viên tốt nghiệp là một thành tố quan trọng
cấu thành vốn xã hội, đối với hành vi tìm kiếm và kết quả tìm kiếm việc làm sau khi
tốt nghiệp.
- Phạm vi khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu là những sinh viên tốt
nghiệp vào các năm 2011 và 2012 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhóm thứ hai là những giảng viên cơ hữu của
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách
nhân sự của các đơn vị sử dụng lao động ở thời điểm khảo sát đang có sinh viên tốt
nghiệp của Nhà trường đang làm việc.
- Phạm vi thời gian: Hoạt động trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi đối với sinh
viên tốt nghiệp được tiến hành từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013; các phỏng vấn
sâu cá nhân đối với sinh viên tốt nghiệp, giảng viên và đơn vị sử dụng lao động
được tổ chức từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014.
- Phạm vi không gian: Do đặc điểm phân tán về địa bàn làm việc và cư trú
của sinh viên sau khi tốt nghiệp, các cuộc tiếp cận thu thập thông tin đối với sinh
viên tốt nghiệp và lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách nhân sự của đơn vị sử dụng lao
động được tiến hành thông qua liên lạc bằng điện thoại và sự hỗ trợ của hệ thống
thư điện tử hoặc mạng xã hội facebook. Các trường hợp sinh viên tốt nghiệp làm
việc tại địa bàn thành phố Hà Nội và giảng viên công tác tại trường được trưng cầu
ý kiến qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu cá nhân trực tiếp.
4. Ý nghĩa của luận án
4.1. Ý nghĩa khoa học
Luận án vận dụng hệ thống lý thuyết về vốn xã hội và lý thuyết lựa chọn hợp
lýđể tiếp cận vấn đề nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung thêm
những bằng chứng thực nghiệm, tiếp tục khẳng định và phát triển thêm các luận
điểm về vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động cũng như lý thuyết về
hành vi chọn lựa của các cá nhân.
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Luận án còn góp thêm một cái nhìn tổng quan các nghiên cứu lý thuyết và
thực nghiệm về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động trên thế
giới và trong nước. Các kết quả tổng quan điểm luận sẽ cung cấp cái nhìn khái quát,
đầy đủ và cập nhật nhất làm cơ sở nghiên cứu không chỉ cho luận án mà có thể hữu
ích cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị
trường lao động.
4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung thêm một góc nhìn mới về
quá trình tham gia vào thị trường lao động của người lao động trong nước, cụ thể
với nhóm lực lượng lao động là sinh viên tốt nghiệp. Trong đó tập trung vào nhận
diện vai trò của mạng quan hệ xã hội đối với quá trình người lao động từng bước
tham gia vào các môi trường công việc, vốn được nhìn nhận chủ yếu chịu sự ảnh
hướng của các yếu tố thuộc về vốn con người, vốn kinh tế, vốn văn hóa từ hướng
tiếp cận kinh tế học.
Luận án cũng hướng tới đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức và
sự quan tâm đầu tư tạo dựng và sử dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm một cách
hiệu quả đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý giáo dục nói chung và
địa bàn khảo sát nói riêng.
5. Câu hỏi nghiên cứu
- Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp như thế nào?
- Nhận thức của sinh viên tốt nghiệp về vốn xã hội và thực tế vốn xã hội họ
đã tích luỹ được sau khi tốt nghiệp ra sao?
- Sinh viên tốt nghiệp đã vận dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm như
thế nào?
- Vận dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm có tác động gì đến quá trình
tìm kiếm và đặc điểm công việc sinh viên tốt nghiệp đạt được?
6. Giả thuyết nghiên cứu
- Đa số sinh viên tìm được việc làm trong vòng một đến hai năm sau khi tốt
nghiệp, bên cạnh các kênh tìm kiếm việc làm chính thức, việc vận dụng các mối
quan hệ xã hội là giải pháp phổ biến giúp họ đạt được công việc.
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- Sinh viên tốt nghiệp có nhận thức cụ thể về tầm quan trọng của các mối
quan hệ xã hội đối với công việc của mình; trên cơ sở các mối quan hệ truyền
thống, họ có ý thức và tạo dựng được một mạng lưới quan hệ xã hội hữu ích cho
bản thân.
- Sinh viên tốt nghiệp có xu hướng khai thác tổng hợp các dạng quan hệ khác
nhau trong mạng lưới xã hội của mình để đạt được một công việc, trong đó các mối
quan hệ xã hội truyền thống chiếm vai trò chủ đạo.
- Sử dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm có tác động đến các đặc điểm
công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
7. Khung phân tích

8. Kết cấu của luận án
Luận án được cấu trúc thành sáu phần, cụ thể:
Phần mở đầu giới thiệu những nét cơ bản nhất của luận án, bao gồm lý do
chọn đề tài; mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu;giới hạn đối tượng nghiên
cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực
tiễn của đề tài; các câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung phân tích
vấn đề nghiên cứu.
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Tiếp theo là chương 1 với nội dung tổng quan các nghiên cứu liên quan tới
đề tài luận án. Nội dung chương là kết quả điểm luận các nghiên cứu tiêu biểu trên
thế giới và trong nước xoay quanh chủ đề về vốn xã hội và mạng lưới quan hệ xã
hội trong thị trường lao động. Trên cơ sở nội dung tổng quan, những kết quả nghiên
cứu chung nhất của các học giả về đề tài này được rút ra, từ đó gợi mở các hướng
nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ hơn tính cấp thiết cũng như ý nghĩa của đề tài.
Chương 2 của luận án trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
Mở đầu xác định các khái niệm then chốt và thống nhất định nghĩa các khái niệm
này làm cơ sở tiếp cận các vấn đề nghiên cứu luận án quan tâm một cách thống
nhất. Trên cơ sở các định nghĩa, các bước thao tác hóa các khái niệm công cụ từ
đó xác định các chỉ báo chủ yếu cho bộ công cụ nghiên cứu cũng như làm cơ sở
cho các phân tích trong nội dung luận án được đưa ra. Dung lượng quan trọng của
chương này giành trình bày các luận điểm lý thuyết, bao gồm hệ thống các luận
điểm lý thuyết về vốn xã hộivà thuyết lựa chọn hợp lý. Xuất phát từ đặc thù
trường hợp nghiên cứu sinh viên tốt nghiệp đã được lựa chọn, luận án tổng hợp
khái quátcác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam,cũng như
phác hoạ thực trạng vấn đề lao động việc làm trong nước liên quan tới khách thể
nghiên cứu đồng thời giới thiệu ngắn gọn về địa bàn nghiên cứu. Nội dung cuối
của chương giới thiệu các phương pháp và việc triển khai các phương pháp nghiên
cứu trong thực tế, phương pháp tổng hợp và xử lý các số liệu điều tra.
Chương thứ 3 và 4 của luận án trình bày các kết quả nghiên cứu. Trong đó,
chương 3 giới thiệu các kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng việc làm, thực tế
nhận thức về vốn xã hội và vốn xã hội của sinh viên tốt nghiệp.Chương 4 của luận
án trình bày các kết quả nghiên cứu mô tả thực tế khai thác các nguồn lực từ mạng
lưới quan hệ xã hội trong tìm kiếm việc làm và tác động của đến quá trình tìm kiếm
và kết quả tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Cuối cùng là phần kết luận và các khuyến nghị. Ngoài tổng kết các kết quả
nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, luận án đưa ra các khuyến nghị đối với các
nhóm đối tượng liên quan tới quá trình nhận thức, tạo dựng và sử dụng vốn xã hội
trong thực tiễn đời sống nói chung và thị trường lao động nói riêng.
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Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Chương thứ nhất của luận án tổng hợp những vấn đề cơ bản của quá trình
hình thành và phát triển của hệ thống lý thuyết về vốn xã hội. Tiếp đó là tổng quan
các kết quả nghiên cứu về vốn xã hội trong thị trường lao động của các học giả
trong và ngoài nước. Có một thực tế là các nghiên cứu về vốn xã hội trong thị
trường lao động được triển khai ở nhiều hướng tiếp cận dưới các góc nhìn phong
phú về vốn xã hội, điều này khiến cho nhiệm vụ tổng quan trở nên khó khăn hơn.
Một khó khăn khác xuất phát từ thực tế nghiên cứu trong nước, bên cạnh số ít các
công trình nghiên cứu ban đầu về thị trường lao động trên cơ sở các luận điểm lý
thuyết về vốn xã hội, còn có nhiều nghiên cứu khác về các vấn đề dân số, lao động,
việc làm mà trong những phát hiện, một cách gián tiếp có đề cập tới sự tồn tại của
vốn xã hội dưới các lớp vỏ khái niệm khác nhau (quan hệ xã hội, mạng lưới quan
hệ, niềm tin …). Do đó, giải pháp điểm luận các nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết về
vốn xã hội tiêu biểu nhất của các học giả trong và ngoài nước qua đó phác hoạ
những phát hiện chủ yếu trong chủ đề này được lựa chọn. Đối với các nghiên cứu
trong nước, các kết quả dù không trực tiếp nhưng có phát hiện vai trò của các yếu tố
cấu thành vốn xã hội cũng sẽ được điểm luận nhằm định hình cái nhìn đầy đủ nhất
về chủ đề tổng quan.
1.1. Nghiên cứu về vốn xã hội
Khoảng hai thập niên trở lại đây, khái niệm “vốn xã hội” được đề cập ngày
càng thường xuyên trong giới khoa học xã hội. Mặc dù vậy, cho đến nay khái niệm
này không khỏi khiến ít người thấy lạ lẫm, bởi lẽ đây không chỉ là cụm từ được ghép
từ những thuật ngữ thuộc các lĩnh vực khác nhau (“vốn” thuộc lĩnh vực kinh tế, và
“xã hội” với ý nghĩa rộng rãi hơn rất nhiều) mà còn bởi bản thân thuật ngữ này được
dùng để chỉ một thực thể bao quát đến mức “mơ hồ và khó nắm bắt” [39, tr.46]. Nỗ
lực của các nhà khoa học nhằm đi đến một cách hiểu hoàn toàn thống nhất về vốn xã
hội dường như còn khá xa vời. Mặc dù vậy, sự phát triển ngày càng mạnh mẽ các
luận điểm lý thuyết về vốn xã hội cũng như những vận dụng hệ thống luận điểm này
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vào nghiên cứu nhận thức, cải biến thực tiễn đời sống xã hội đã khẳng định vốn xã
hội là một khái niệm khoa học thực thụ.
Trên thực tế, khái niệm vốn xã hội ra đời chỉ là sự định danh cho một hiện
tượng đã tồn tại từ lâu trong đời sống cộng đồng loài người. Các biểu hiện của vốn
xã hội đã được nhiều học giả kinh điển trên thế giới đề cập từ rất sớm trong các
nghiên cứu của mình. Trong tác phẩm “Vốn xã hội” (Social Capital), Halpern đã
nhắc đến Alexis de Tocqueville, Emile Durkheim, Adam Smith và những quan
điểm của các học giả này về vai trò của cộng đồng, hiệp hội, đoàn kết xã hội đối với
đời sống cá nhân cũng như các lĩnh vực xã hội với ý nghĩa như là các dạng của vốn
xã hội [80, tr.3-5]. Thực vậy, Tocqueville đã xây dựng những tiền đề quan trọng
cho các kết quả nghiên cứu của Coleman và Putnam khi bàn về các hội đoàn. Theo
đó, “để làm cho mọi người là văn minh hay trở thành văn minh, họ cần phải phát
triển và hoàn thiện nghệ thuật kết nối lại với nhau tương ứng với nhịp độ phát triển
về sự bình đẳng của các điều kiện” [26, tr.2]. Với Durkheim, nhà xã hội học người
Pháp, “sự phân công lao động xã hội không chỉ mang lại những lợi ích vật chất,
kinh tế (tăng năng suất, hiệu quả cao hơn của sức lao động) mà quan trọng hơn nó
tạo nên mối liên kết xã hội và, qua đó, tạo nên một tinh thần đoàn kết giữa các các
nhân” [26, tr.2]
Theo nghiên cứu của Putnam, phải đến năm 1916 khái niệm “vốn xã hội”
mới lần đầu tiên được đưa ra bởi Hanifan [80, tr.6]. Hanifan sử dụng khái niệm này
khi ông đề cập tới tình thân hữu, sự thông cảm lẫn nhau, cũng như tương tác giữa
các cá nhân, hay giữa các gia đình trong đời sống xã hội. Sau gần một nửa thế kỷ bị
lãng quên, khái niệm vốn xã hội được nhà văn, nhà hoạt động xã hội người Mỹ,
Jane Jacobs, đề cập lại trong nghiên cứu của mình vào năm 1961 mặc dù bà đã
không định nghĩa một cách rõ ràng khái niệm này mà sử dụng nó dưới lớp nghĩa là
giá trị của các mạng lưới [65, tr.14]. Đến những năm 1980, khái niệm vốn xã hội
được đưa vào từ điển khoa học xã hội [2, tr.9]. Tuy vậy, xu hướng nghiên cứu mang
tính học thuật về khái niệm này được ghi dấu vào cuối những năm 1980 bởi các nhà
xã hội học tiêu biểu: Ở Châu Âu là Pierre Bourdieu với tác phẩm “Các dạng của
vốn” (The Forms of Capital), xuất bản năm 1986; và gần như cùng thời điểm ở
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Châu Mỹ là James Coleman, vào năm 1988 đã công bố tác phẩm “Vốn xã hội trong
sự tạo dựng Vốn con người” (Social Capital in the Creation of Human-Capital) [80,
tr.3-5]. Sau đó, từ những năm 90 trở lại đây, đặc biệt với chương trình nghiên cứu
về vốn xã hội của Ngân hàng thế giới, vốn xã hội trở thành một chủ đề thu hút sự
quan tâm nghiên cứu ở nhiều quốc gia. Có thể nhắc tới các học giả giả tiêu biểu đã
nghiên cứu và có những đóng góp cụ thể ở góc độ lý luận cũng như thực nghiệm về
vốn xã hội như: Fukuyama [21, 77]; Lin [82, 83]; Portes [38, 90, 91]; Putnam [9294]; Burt [70]; Halpern [80]…
Khi bàn về vốn xã hội, mỗi học giả ở góc độ nghiên cứu của mình lại đưa
ra những quan niệm của riêng. Với Bourdieu, vốn xã hội là tập hợp các nguồn lực
thực tế hoặc tiềm ẩn xuất phát từ các mạng lưới quen biết trực tiếp hoặc gián tiếp,
khối lượng vốn của một cá nhân phụ thuộc vào mức độ liên hệ rộng hay hẹp mà
anh ta có thể huy động được trong thực tế, và vào khối lượng vốn (kinh tế, văn
hóa, biểu trưng) của từng cá nhân mà anh ta có liên hệ [80, tr.7]. Trong khi đó
Coleman cho rằng vốn xã hội là nguồn lực tồn tại giữa các cá nhân, với hai thành
tố chung: khía cạnh của cấu trúc xã hội, và tạo điều kiện cho các cá nhân hành
động [71, tr.302]. Khác với Bourdieu, Coleman cho rằng vốn xã hội bao gồm các
đặc trưng trong đời sống xã hội như sau: các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực, và
sự tin cậy trong xã hội, những đặc trưng này giúp các cá nhân có thể hành động
chung với nhau một cách có hiệu quả nhằm đạt tới những mục tiêu chung [39,
tr.48]. Chia sẻ chung quan điểm với Coleman, Putnam cho rằng vốn xã hội đề cập
tới các khía cạnh đặc trưng của tổ chức đời sống xã hội như các mạng lưới xã hội,
các chuẩn mực, quan hệ qua lại, và sự tin cẩn, vốn xã hội tạo điều kiện thuận lợi
cho sự phối hợp và sự hợp tác nhằm đạt kết quả lợi ích tương hỗ [94, tr.67].
Fukuyama cho rằng phần lớn các định nghĩa về vốn xã hội chỉ nói về những biểu
hiện của vốn xã hội hơn là về bản thân nó, ông quan niệm vốn xã hội là các chuẩn
mực không chính thức thúc đẩy sự hợp tác giữa các cá nhân, nó tồn tại tiềm tàng
giữa những cá nhân với nhau, nhưng hiện thực hóa giữa những người “bạn hữu”
[77, tr.7]. Trong quan niệm của Fukuyama vốn xã hội chính là thành tố văn hóa
của các xã hội hiện đại được tổ chức dựa trên cơ sở của các định chế hình thức,
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trên nhà nước pháp quyền và lý tính [39, tr.50]. Lin cho rằng vốn xã hội là các
nguồn lực gắn liền với các mạng lưới xã hội và được sử dụng vào những mục đích
nhất định, ông lập luận rằng nguồn lực trong mạng lưới vốn thuộc về từng cá
nhân, khi cá nhân đó tham gia vào mạng lưới với tư cách thành viên, anh ta
“nhúng” nguồn lực của mình vào nguồn lực chung, cho phép các thành viên khác
có thể tận dụng để đạt mục đích của họ [83]. Portes đã có một tổng quan khá đầy
đủ về nguồn gốc và các định nghĩa về vốn xã hội trước ông để đi đến quan niệm
rằng vốn xã hội là khả năng đạt được các lợi ích thông qua tình bằng hữu trong
các mạng lưới và cấu trúc xã hội [91, tr.8]. Dù không đưa ra một định nghĩa cụ thể
nào của riêng mình về khái niệm vốn xã hội, Burt cũng đã có những đóng góp
quan trọng đáng chú ý trong các phân tích về mạng lưới xã hội và lỗ hổng câu trúc
(structure hole).Burt lập luận rằng lỗ hổng cấu trúc tạo lập vốn xã hội khi mà bên
trong mạng lưới tồn tại các khoảng trống mà cá nhân nào đó có thể làm trung gian
kết nối giữa các bộ phận khác bị tách biệt bởi lỗ hổng đó [70, tr.31].
Giới học thuật đã được chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các quan điểm lý
thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về vốn xã hội. Điều này vừa có ý nghĩa tích cực
vừa là một hạn chế. Ý nghĩa tích cực ở chỗ, sự đa dạng trong nhận thức về vốn xã
hội tạo cơ sở tiếp cận nghiên cứu nhiều lĩnh vực và cấp độ đời sống.Và hạn chế ở
chỗ khó có một cái nhìn thống nhất, việc thao tác hóa khái niệm để nghiên cứu các
vấn đề thực tiễn là việc làm không hề dễ dàng [2, tr.10-11]. Đã có không ít các nỗ
lực nhằm tổng quan lại các luận điểm riêng lẻ về vốn xã hội và một hệ thống lý
thuyết thống nhất.Putnam cho rằng Halpern là người làm tốt nhất việc này khi nhận
xét về cuốn sách “Social Capital” của ông, xuất bản năm 2005. Theo đó, sau khi
phân tích các cơ sở lý thuyết trước đó về vốn và vốn xã hội, Halpern đi đến nhận
định rằng vốn xã hội “gồm mạng lưới, các chuẩn mực, các giá trị và sự kỳ vọng
được thành viên trong nhóm chia sẻ, và sự thưởng phạt giúp duy trì các chuẩn mực
và mạng lưới”[80, tr.10]. Tác giả cũng lưu ý rằng, các chuẩn mực và sự thưởng phạt
có thể biểu hiện ở dạng chính thức cũng như phi chính thức.
Halpern kết luận vốn xã hội biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ quy mô
quốc gia đến phạm vi gia đình. Ông chia ra ba cấp độ chủ yếu: Cấp độ vi mô
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(micro-level), trung mô (meso-level), và vĩ mô (macro-level). Cấp độ vi mô tương
ứng với các phân tích trong phạm vi các quan hệ gia đình, anh chị em, bạn bè
đồng nghiệp. Cấp độ trung mô là các phân tích trong phạm vi quan hệ hàng xóm,
nơi làm việc, hay giữa các nhóm cộng đồng, tầng lớp xã hội. Cuối cùng, cấp độ vĩ
mô bàn tới các mối liên hệ tầm quốc gia, dân tộc, liên quốc gia. Tuy vậy, Halpern
cũng lưu ý rằng sự phân cấp chỉ là tương đối, vì vốn xã hội là một khái niệm
“nhiều cấp độ”.
Trong các nội dung tổng quan của mình, trên cơ sở các luận điểm của
Putnam và sự phát triển tiếp sau của Woolcock, Halpern chia các hình thức của vốn
xã hội ra ba loại theo biểu hiện chức năng: co cụm (bonding), vươn ra bên ngoài
(bridging), và một biến thể của vốn vươn ra bên ngoài nhấn mạnh sự bất bình đẳng
về nguồn lực giữa các chủ thể trong nhóm là kết nối (linking). Ông cho rằng, giữa
muôn vàn những quan điểm khác nhau về vốn xã hội, có thể chia ra ba lát cắt chính
thể hiện các chiều cạnh của vốn xã hội: Lát cắt thứ nhất theo thành phần cấu thành
vốn xã hội gồm có các mạng lưới, các chuẩn mực, quy tắc thưởng phạt. Lát cắt thứ
hai theo cấp độ phân tích vốn xã hội chia ra cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm, cộng
đồng và quốc gia. Lát cắt thứ ba theo biểu hiện chức năng của vốn xã hội chia ra các
dạng vốn xã hội cố kết, vốn xã hội vươn ra bên ngoài, và vốn xã hội kết nối. Từ đó
ông xây dựng một sơ đồ khái niệm về vốn xã hội [80, tr.27]. Các luận điểm về vốn
xã hội của Halpern là hết sức có ý nghĩa trong nỗ lực đưa ra một cái nhìn khái quát
nhất về hệ thống lý thuyết này làm cơ sở phương pháp luận quan trọng cho các
nghiên cứu tiếp sau. Mặc dù vậy, nỗ lực tuyệt vời của ông vẫn chưa cung cấp hoàn
toàn đầy đủ các ý tưởng lý thuyết của các học giả quan trọng về vốn xã hội trên thế
giới. Trong chương kế tiếp của luận án, nghiên cứu sinh sẽ còn trở lại với chủ đề
này khi trình bày về cơ sở lý thuyết nghiên cứu của đề tài luận án trong đó tác giả sẽ
cố gắng phác họa một cái nhìn chung nhất hệ thống các luận điểm lý thuyết tiêu
biểu về vốn xã hội.
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Hình 1.1. Sơ đồ khái niệm vốn xã hội (Conceptual map of social capital) [80, tr.27].
Cũng giống như sự phát triển lý thuyết về vốn xã hội trên thế giới, trước khi
khái niệm vốn xã hội được các học giả du nhập và giới thiệu ở Việt Nam, những
biểu hiện của vốn xã hội cũng đã được nhắc đến nhưng bằng các thuật ngữ khác.
Lợi ích của các mối quan hệ xã hội, các mạng lưới xã hội từ lâu đã được nhận thấy
từ nhiều góc độ tiếp cận, thậm chí còn được hòa vào trong đời sống thường nhật qua
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những câu tục ngữ quen thuộc: “buôn có bạn, bán có phường”, “một người làm
quan cả họ được nhờ”, “bán anh em xa mua láng giềng gần”, sau này trong đời sống
hiện đại là “nhất thân nhì quen” hay “nhất quan hệ nhì thông tin”...
Các nhà xã hội học là những người đi đầu giới thiệu khái niệm vốn xã hội,
trước hết, trong cộng đồng học thuật Việt Nam vào cuối những năm 1990 và đầu
những năm 2000. Mặc dù vậy, chủ đề vốn xã hội được phổ biến rộng rãi hơn, và
nhận được sự quan tâm của đông đảo các học giả thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu
khác nhau bắt đầu từ hội thảo về vốn xã hội do Tạp chí Tia sáng tổ chức vào năm
2006. Cho đến nay, khái niệm vốn xã hội có thể nói không còn xa lạ trong cộng
đồng khoa học xã hội và xã hội học cũng như dành được sự quan tâm của một bộ
phận các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết
về vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng lại ở việc giới thiệu, điểm luận các
quan điểm của một số học giả tiêu biểu trên thế giới, xa hơn là các liên hệ với thực
tiễn xã hội dưới góc nhìn kinh nghiệm chứ chưa đưa ra được những luận giải mới về
vốn xã hội. Ngay trong các nghiên cứu của từng học giả, mỗi người lại có hướng tiếp
cận khác nhau, đa số chưa thực sự đầy đủ để có thể mang lại một cái nhìn chung nhất
về lý thuyết về vốn xã hội. Có thể kể đến rất nhiều cái tên quen thuộc như Nguyễn
Quang A [1], Nguyễn Tuấn Anh [2-4, 89], Phan Đình Diệu [13], Trần Hữu Dũng
[14], Phạm Như Hổ [26], Lê Ngọc Hùng [27 - 30], Nguyễn Vạn Phú [37], Trần Hữu
Quang [39], Nguyễn Quý Thanh [46-48], Hoàng Bá Thịnh [49], Lê Minh Tiến [52,
53] …đã giành sự quan tâm và có những đóng góp cụ thể cho chủ đề vốn xã hội.
Hướng nghiên cứu thực nghiệm ghi dấu các đóng góp chủ yếu từ các nhà xã
hội học. Trước hết phải nhắc đến Nguyễn Quý Thanh và cộng sự trong các công
trình nghiên cứu nhận diện vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động của các doanh
nghiệp nhỏ, các giao dịch kinh tế trong gia đình [46, 47]. Điểm đáng chú ý là các
trường hợp nghiên cứu được tác giả và cộng sự lựa chọn được đặt trong tương quan
so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc để chỉ ra sự khác biệt về vốn xã hội trên nền
tảng văn hóa khác nhau làm cơ sở định hình cho các mạng lưới quan hệ xã hội.
Trong bài viết công bố gần đây, “Các thành tố và quan hệ giữa chúng trong cấu trúc
lòng tin xã hội của người Việt Nam”, ông và cộng sự đã đi sâu nghiên cứu một khía
cạnh của vốn xã hội là “lòng tin”, từ đó xây dựng một khung lý thuyết làm cơ sở đo
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lường lòng tin xã hội và tiến hành với trường hợp Việt Nam [48]. Những kết quả
nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh và cộng sự, đặc biệt là các phân tích về cấu trúc
lòng tin có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với việc nghiên cứu về vốn
xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng gợi mở cách thức vận dụng hệ thống
các luận điểm lý thuyết đồ sộ về vốn xã hội vào các trường hợp nghiên cứu cụ thể
theo từng khía cạnh cấu thành của vốn xã hội: mạng lưới quan hệ xã hội, lòng tin.
Tiếp theo phải nhắc đến những đóng góp của Lê Ngọc Hùng. Bên cạnh
những tổng hợp, phân tích lý thuyết đáng kể về vốn xã hội, ông đã có những vận
dụng thực tiễn phân tích vai trò của vốn xã hội trong các lĩnh vực đời sống như thị
trường lao động với trường hợp tìm kiếm việc làm của sinh viên, hoạt động của các
doanh nghiệp, trong di cư, và trong xóa đói giảm nghèo [28-30].
Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự đã có những phân tích về vai trò của vốn xã
hội đối với các giao dịch dân sự trong cộng đồng xã hội nông thôn qua trường hợp
nghiên cứu hoạt động dồn điền đổi thửa ở một làng Bắc Trung Bộ [50] cũng như
nhận diện vai trò của “quan hệ họ hàng như là vốn xã hội” gắn với các lợi ích kinh
tế cũng như việc tạo dựng vốn con người thông qua việc đầu tư, hỗ trợ học tập cho
trẻ em ở nông thôn [89].
Nghiên cứu lý luận cũng như thực nghiệm về vốn xã hội ở Việt Nam bước
đầu cho thấy sẽ trở thành một chủ đề nghiên cứu lý thú, thu hút sự quan tâm của các
học giả thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Việc nghiên cứu chủ đề này bên cạnh ý
nghĩa lý luận còn có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn, gắn bó mật thiết với công tác quản
lý và hoạch định các chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
1.2. Nghiên cứu về vai trò của vốn xã hội trong thị trƣờng lao động
Kinh nghiệm và kỹ năng của các cá nhân được nhắc đến như là vốn con
người vẫn được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến sự tham gia và khả năng thành
công của các cá nhân trong thị trường lao động. Sự xuất hiện của khái niệm vốn xã
hội và các nghiên cứu về vốn xã hội trong thị trường lao động trong những năm gần
đây đã xác nhận vai trò của một nguồn lực mới, nhấn mạnh ảnh hưởng của các yếu
tố niềm tin, sự có đi có lại, và mối quan hệ giữa các cá nhân trong các nhóm, mạng
lưới xã hội [69, tr.1].
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Một trong những học giả đi đầu, có những đóng góp quan trọng vào chủ đề
nghiên cứu về vốn xã hội trong thị trường lao động là nhà xã hội học người Mĩ
Granovetter. Trong công trình nghiên cứu của mình, “Tìm kiếm việc làm: Nghiên
cứu về các mối quan hệ và sự nghiệp” (Getting a job: A Study of Contacts and
Career), ông đã đưa ra những giả thuyết quan trọng về vai trò mạng lưới quan hệ
xã hội đối với sự phát triển nghề nghiệp của các cá nhân. Thứ nhất, ông cho rằng
nhiều người tìm được công việc của mình thông qua các quan hệ xã hội chứ không
chỉ thông qua các kênh chính thức như ứng tuyển trực tiếp, thông qua văn phòng
môi giới hay qua các thông báo tuyển dụng. Thứ hai, ý nghĩa của các mạng lưới xã
hội là cho phép những người tìm kiếm việc làm tập hợp được những thông tin tốt
hơn về tính khả dụng của công ăn việc làm cũng như các đặc điểm của công việc.
Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho phép người tìm việc có một sự lựa chọn công
việc tốt hơn. Vì thế một công việc được tìm thấy thông qua mạng lưới quan hệ xã
hội có thể mang lại mức thu nhập cao hơn và khiến bạn hài lòng hơn. Thứ ba,
thông tin về các thị trường lao động có thể được tạo ra tốt hơn thông qua các “liên
kết yếu” (weak ties). Granovetter lập luận rằng ưu điểm của các liên kết yếu, trái
ngược với các liên kết mạnh (strong ties), nằm trong thực tế rằng thông tin trong
nhóm bạn bè thân khép kín thường là tương đồng và quen thuộc, và rằng có nhiều
thông tin mới được sinh ra bởi các mạng lưới mà thành viên của nó phân tán và
không giống nhau [79].
Tiếp sau Granovetter, đã có rất nhiều nghiên cứu phát triển cũng như phản
biện các luận điểm của ông, bên cạnh đó là các hướng nghiên cứu độc lập khác góp
phần nhận diện và lý giải ngày càng rõ vai trò của vốn xã hội trong thị trường lao
động. Có thể kể đến các nghiên cứu về vốn xã hội trong thị trường lao động của
Bian [67], Lin [82], Fernandez [74], Flap [75], Franzen [76] Montgomery [86, 87],
Mouw [88]… Bởi sự phong phú về nội dung và phạm vi của các nghiên cứu, phần
sau đây sẽ đi vào phân tích, so sánh các luận điểm và kết quả nghiên cứu giữa các
học giả, từ đó định hình quá trình phát triển các ý tưởng nghiên cứu để đi đến những
những nhận thức thống nhất cũng như còn tranh cãi về vai trò của vốn xã hội trong
thị trường lao động. Bên cạnh đó, mặc dù các nghiên cứu về vốn xã hội trong thị
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trường lao động Việt Nam là chưa nhiều, đặc biệt từ góc nhìn lý thuyết về vốn xã
hội, tuy nhiên việc điểm luận các công trình nghiên cứu trong nước cũng sẽ được
thực hiện như một phần không thể thiếu nhằm phác họa một cái nhìn khái quát
nhưng toàn diện về chủ đề luận án đang hướng tới.
1.2.1. Ý nghĩa hai chiều của vốn xã hội
Ý nghĩa hai chiều của vốn xã hội được thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất,
xuất phát từ một đặc điểm phổ biến của loại hình vốn đặc thù, vốn xã hội vừa có tác
động tích cực và tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Thứ hai, xuất phát từ
đặc trưng căn bản mối quan hệ phổ biến trong thị trường, vốn xã hội đồng thời ảnh
hưởng tới hai nhóm đối tượng trong trong quan hệ cung cầu: người lao động và
người sử dụng lao động.
Ở khía cạnh thứ nhất, rất nhiều kết quả nghiên cứu cho tới nay khẳng định ý
nghĩa tích cực của vốn xã hội. Hầu hết các học giả nghiên cứu đã xác nhận khả năng
kết nối một cách linh hoạt các cá nhân với công việc của các mối quan hệ xã hội
trên cơ sở uy tín, niềm tin xã hội. Nhìn lại các công trình nghiên cứu trong vòng hơn
20 năm tiếp sau nghiên cứu của mình, Granovetter đã đi đến kết luận tiếp tục khẳng
định giả thuyết đầu tiên về vai trò cầu nối của mạng lưới quan hệ xã hội trong thị
trường lao động [79, tr.141]. Không dừng lại ở việc mang đến một công việc, các
mối quan hệ xã hội còn tạo điều kiện cho người lao động có được một công việc
phù hợp hơn, khiến họ hài lòng hơn, với mức thù lao cao hơn. Kết luận của
Granovetternhận được sự ủng hộ của nhiều nghiên cứu của các học giả khác như
Corcoran (1980), Staiger (1990), Wegener (1991), Coverhill (1994), Jann (2003)
[71, tr.354]; Bridges và cộng sự (1986), Mongomery (1992) [74, tr.149]…Ý nghĩa
tích cực của vốn xã hội cũng được xác nhận trong các kêt quả nghiên cứu của một
số học giả trong nước. Rất nhiều nghiên cứu trong thị trường lao động xác nhận một
thực tế: khai thác các mối quan hệ xã hội là một kênh phổ biến trong tìm kiếm việc
làm của người lao động. Đi sâu hơn trong chủ đề này là các nhà xã hội học. Trong
nghiên cứu so sánh về sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong
gia đình Việt Nam và Hán Quốc, Nguyễn Quý Thanh đã đề cập tới các quan hệ gia
đình trong việc đảm bảo lao động. Theo đó, “gia đình có thể cung cấp một nguồn
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quan trọng cho những ai muốn theo đuổi việc tự tạo việc làm” [46, tr.117] và việc
sử dụng các nguồn lao động trong gia đình có ý nghĩa tích cực ở chỗ sẽ làm giảm
chi phí kinh doanh đồng thời có khả năng mang lại năng suất cao hơn việc sử dụng
lao động bên ngoài. Với cái nhìn bao quát hơn trong trường hợp tìm kiếm việc làm
của sinh viên, Lê Ngọc Hùng cho rằng “mạng lưới xã hội có chức năng gắn kết xã
hội và cung cấp thông tin chính xác, cần thiết và nhờ đó góp phần giảm chi phí giao
dịch cho các bên tham gia mạng lưới” [28, tr.75].
Bên cạnh các tác động tích cực, các học giả cũng chỉ ra nhiều bằng chứng
cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của vốn xã hội đối với các khía cạnh của thị trường.
Cũng trong nghiên cứu của mình Nguyễn Quý Thanh đã đề cập tới “cái giá không
lường trước được như là giảm triển vọng của thế hệ tương lai” khi lao động trẻ em
vì lợi ích kinh tế của gia đình mà phải hi sinh các hoạt động phát triển cá nhân khác
của mình như việc học hành [46, tr.119]. Lê Ngọc Hùng chia sẻ quan điểm của
Trịnh Duy Luân trong xu hướng khép kín các mối quan hệ trong phạm vi gia đình
của lực lượng lao động dẫn đến hệ quả bất bình đẳng trong thị trường lao động [34,
tr.23] và tạo nên những rào cản đối với xu hướng phát triển của nền kinh tế theo xu
hướng sản xuất công nghiệp theo cơ chế thị trường [29, tr.9]. Những hệ quả không
được mong đợi các học giả đã đề cập vừa có ý nghĩa ở cấp độ vi mô (cá nhân) vừa
có ảnh hưởng tới thị trường lao động nói riêng và xã hội nói chung ở cấp độ vĩ mô.
Điều này cũng được Granovetter quan tâm khi ông đề cập đến những ảnh hưởng
của của việc khai thác các mối quan hệ xã hội trong tìm kiếm việc làm tới sự bình
đẳng cơ hội giữa các cá nhân với vốn xã hội khác nhau trong thị trường lao động.
“Tôi sẽ trở lại và đưa ra câu hỏi rất quan trọng rằng các mạng lưới ảnh hưởng như
thế nào đến sự bình đẳng cơ hội trong thị trường lao động, và liệu có nhóm người
nào đó có thể bị tụt lại bởi họ không có sự kết nối” [69, tr.141].
Ở cấp độ cá nhân, nhiều nghiên cứu không xác nhận các ảnh hưởng tích cực
của vốn xã hội đến các kết quả tìm kiếm việc làm trong nghiên cứu của
Granovetter. Đó là các nghiên cứu của Marsden và cộng sự (1988), Lin (1999),
Mau và cộng sự (2001)…[76, tr.354]. Thậm chí, còn có những kết quả nghiên cứu
thực nghiệm chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực của vốn xã hội đến các đối tượng
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trong thị trường lao động. Flap và cộng sự cho rằng vốn xã hội có thể là lợi thế,
nhưng đồng thời cũng có thể có tác động tiêu cực nếu nó là không phù hợp với
công việc và nhu cầu của nhà tuyển dụng. Hơn nữa, tác động của các quan hệ xã
hội đến các khía cạnh của công việc còn phụ thuộc vào nguồn lực của người giới
thiệu. Đôi khi chấp nhận một công việc là một lợi thế, nhưng rất có thể, khi đó bạn
đã bỏ qua một cơ hội khác tốt hơn [75]. Các kết quả nghiên cứu của Flap và cộng
sự cho thấy những cá nhân tìm được công việc của mình thông qua các mối quan
hệ có mức thu nhập thấp hơn. Tương tự, Franzen và cộng sự cũng đã nhận ra
những bất lợi về thu nhập của những sinh viên tốt nghiệp ở Thụy Điển trong
nghiên cứu vào năm 2001 khi họ chấp nhận một công việc thông qua mạng lưới
quan hệ xã hội của mình [76, tr.361]. Điều này cũng được xác nhận bởi các kết
quả nghiên cứu của Lin (1999) và Mouw (2003), những người “nghi ngờ sức
nặng” của các bằng chứng về những lợi thế mà các mối quan hệ xã hội mang lại
cho các công việc trong nghiên cứu của Granovetter [76, tr. 354-355].
Khía cạnh thứ hai phản ánh ý nghĩa hai chiều của vốn xã hội liên quan tới
các chủ thể chịu tác động của nó trong thị trường. Có một thực tế khi nghiên cứu về
vốn xã hội trong thị trường lao động ở cấp độ cá nhân, các học giả thường giành sự
quan tâm tìm hiểu vai trò của vốn xã hội đối với người lao động trong nỗ lực tìm
kiếm một công việc nhiều hơn. Trên thực tế, mối quan hệ giữa người lao động và
các ông chủ thuê nhân công trong thị trường là mối quan hệ hai chiều, và vốn xã hội
tất yếu có ý nghĩa đối với cả hai đầu trong mối quan hệ này. Ngay trong lời bạt của
lần tái bản công trình nghiên cứu của mình vào năm 1995, Granovetter cũng nhắc
tới hạn chế trong nghiên cứu của mình vào năm 1974 khi mới chỉ đề cập chủ yếu tới
một khía cạnh đối tượng tác động của vốn xã hội: người lao động. “Khi đã không
thu thập các thông tin về sự tìm kiếm của người sử dụng lao động, tôi không thể nói
điều gì dứt khoát về nó”[79, tr.145]. Fernandez và cộng sự thì khác, họ đã phân tích
vốn xã hội trong mạng lưới giới thiệu việc làm của những người làm công trong các
công ty và lợi ích mang lại cho các ông chủ. Ông và các cộng sự nhận thấy việc tìm
và thuê nhân công thông qua sự giới thiệu của người làm công mang lại những lợi
ích kinh tế cho các ông chủ, việc này giúp họ tiết kiệm được chi phí thuê mướn lao
động và giảm chi phí cho sự giới thiệu [74]. Erickson lại cho rằng những người sử
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dụng lao động có giá trị tiềm năng với người lao động với vốn xã hội bởi lẽ những
ông chủ có thể chuyển vốn xã hội của riêng mình vào vốn xã hội của tổ chức bằng
cách tuyển dụng cá nhân và huy động các mối quan hệ của anh ta cho các mục tiêu
của tổ chức. Trong khi đó, với người lao động, mạng lưới quan hệ xã hội phong phú
có ý nghĩa tiềm năng, làm tăng cơ hội để tìm được một công việc ở vị trí tốt hơn. Rõ
ràng, “khi mà tuyển dụng nhất thiết là một quá trình kép gồm có bên cung (người
lao động) và bên cầu (người sử dụng lao động) thì vốn xã hội cũng có ý nghĩa hai
chiều” [73, tr.127]. Chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn khía cạnh này của vốn xã hội
đối với các nghiên cứu trong nước. Bởi lẽ, trong hệ thống các công trình nghiên cứu
thực nghiệm về thị trường lao động, hầu như các nhà nghiên cứu mới chỉ ra ý nghĩa
tích cực của các mối quan hệ xã hội đối với cơ hội việc làm của người lao động.
Điều này cũng phản ánh một thực tế các nhà nghiên cứu hiện nay mới quan tâm đến
một đầu mối trong quan hệ hai chiều giữa cung và cầu. Tất nhiên các nghiên cứu
của một số nhà xã hội học, đặc biệt từ hướng tiếp cận vốn xã hội đã chỉ rõ mối quan
hệ hai chiều này, chẳng hạn như khả năng huy động nhân công thông qua các quan
hệ gia đình đã được đề cập [46, 89]. Tuy nhiên, những nỗ lực đơn lẻ đó là chưa đủ
để giúp chúng ta có được nhận thức toàn diện về tác động của vốn xã hội đối với
một trong hai đầu mối quan hệ nền tảng tạo nên thị trường lao động giữa lực lượng
lao động và các ông chủ.
1.2.2. “Kênh” kết nối giữa ngƣời lao động và việc làm
Sử dụng mạng quan hệ xã hội được xác nhận như một chiến lược tìm kiếm
việc làm phổ biến của người lao động; đồng thời là cách thức tìm kiếm, bổ sung
nguồn nhân lực hiệu quả đối với những người thuê nhân công. Luận điểm này
được hầu hết các học giả chia sẻ cũng như được khẳng định bằng các kết quả
nghiên cứu thực nghiệm trong thực tiễn[95]. Trong nghiên cứu của mình,
Granovetter nhận thấy rằng hầu hết các trường hợp có trung gian giữa người lao
động và người sử dụng lao động, và những ai tìm kiếm công việc thông qua quan hệ
cá nhân xuất hiện để được biết đến như một cái cớ hơn là một cuộc tìm kiếm công
việc. Trong trường hợp nghiên cứu ở Massachuset, các kết quả khảo sát của ông cho
thấy 56,0% số nguời tìm kiếm việc làm qua các quan hệ cá nhân, 18,8% thông qua
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các con đường chính thức và 18,8% qua ứng tuyển trực tiếp. Hầu hết những người
được hỏi trả lời thích lựa chọn các mối quan hệ cá nhân và họ tin rằng những thông
tin từ các mối quan hệ có giá trị hơn. Ông cũng phát hiện một điều thú vị khi chỉ có
57,4% các cá nhân tìm kiếm công việc một cách tích cực. Đôi khi người tìm kiếm
việc làm không hề tích cực tìm kiếm mà chỉ cần để mắt đến những cơ hội. Quan hệ
giữa cung và cầu dường như không áp dụng đối với tìm kiếm việc làm và nghề
nghiệp, đặc biệt ở khía cạnh tìm kiếm mức lương cao hơn.“Tìm kiếm việc làm
nhiều hơn là một quá trình mang tính lý trí. Nó gắn bó mật thiết với những quá trình
xã hội khác, điều gần như cưỡng ép và thôi thúc nguyên do và các kết quả của nó”
[79, tr.39 ].
Rất nhiều nghiên cứu đã bổ sung thêm các bằng chứng khẳng định việc làm
đến với các cá nhân bên cạnh thông qua các kênh tìm kiếm chính thức (thông qua
quảng cáo, qua các nhà tuyển dụng, và ứng tuyển trực tiếp) còn có sự chi phối
mạnh mẽ của các mạng lưới quan hệ xã hội. Các nghiên cứu ở Anh vào những
năm 1970 và 1980 chỉ ra 30,0% đến 40,0% người được hỏi tìm thấy công việc của
họ thông qua bạn bè và người thân. Cuộc khảo sát ở Nhật Bản vào năm 1982 ở
nhóm lao động trên 15 tuổi cũng chỉ ra con số 34,7%, thậm chí ở Wantanabe vào
năm 1985 con số người tìm được việc làm thông qua các mối quan hệ còn lên tới
trên 70,0%. Boxman, DeGraaf và Flap trong các khảo sát của mình cũng đã chỉ ra
rằng 61,0% số người được hỏi tìm thấy công việc của họ thông qua các mối liên
hệ cá nhân [79, tr.140].
Có thể nhận thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ và linh hoạt của mạng lưới quan
hệ xã hội đối với thị trường lao động như thế nào. Sử dụng các mối quan hệ xã hội
như một chiến lược tìm kiếm việc làm hay tìm nguồn nhân lực được người lao động
và người sử dụng lao động tận dụng một cách phổ biến và hiệu quả. Đôi khi “tự
thân” các mối quan hệ xã hội, các mạng lưới xã hội, với chức năng truyền đi các
luồng thông tin về các vị trí công việc và yêu cầu nhân lực, thực hiện vai trò kết nối
của mình mà không cần tới tác nhân là sự mong đợi hay kỳ vọng từ hai phía cung
và cầu. Rất nhiều kết quả nghiên cứu có cùng kết quả giống như phát hiện của
Granovetter về thực tế một tỉ lệ đáng kể người lao động có được công việc của mình
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mà không hề có nhiều nỗ lực chủ động tìm kiếm. Một nghiên cứu gần như cùng thời
gian với các khảo sát của Granovetter, được thực hiện bởi Campbell và cộng sự
(1985) đã chỉ ra 36,0% ứng viên được hỏi trả lời họ có được việc làm mà không cần
nỗ lực tìm kiếm nào. Tương tự như vậy, các nghiên cứu về lao động nữ ở
Wantanabe (Nhật Bản, 1987) phản ánh 49,0% số người được hỏi trả lời không cần
nỗ lực tìm kiếm mà vẫn có được một công việc. Con số tương ứng trong nghiên cứu
của Hanson và công sự (1991) cũng phản ánh 51,0% đối với nam giới và 57,0% đối
với nữ giới trả lời họ không tìm kiếm một cách chăm chỉ [79, tr.143].
Nghiên cứu về thị trường lao động nói chung và trong đó hướng tới khách
thể là sinh viên tốt nghiệp như một lực lượng tham gia vào thị trường lao động nói
riêng đã được quan tâm ở Việt Nam [7]. Rất nhiều kết quả nghiên cứu xác nhận các
mối quan hệ xã hội là một kênh tìm kiếm việc làm phổ biến trong thị trường lao
động. Các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các quan hệ gần gũi như gia đình, bạn bè,
thậm chí có ảnh hưởng ngay từ quá trình hình thành các định hướng giá trị lựa chọn
công việc của sinh viên tốt nghiệp [12]. Ý nghĩa của vốn xã hội đối với người lao
động nói chung và nhóm lao động là sinh viên tốt nghiệp nói riêng trước tiên thể
hiện ở nhận thức củarõ ràng về vai trò của các mối quan hệ xã hội đối với cơ hội
việc làm của bản thân họ, từ đó quan tâm đầu tư xây dựng để có thể sử dụng như
một chiến lược nghề nghiệp. Nghiên cứu của Đào Thanh Trường và cộng sự được
tiến hành vào năm 2009, quy mô chọn mẫu trên phạm vi toàn quốc. Các tác giả đã
phát hiện thấy 51,3% sinh viên tốt nghiệp cho rằng không tìm được việc làm vì
“thiếu các mối quan hệ xã hội”. Một nguyên nhân khác, chúng tôi cho rằng có liên
quan trực tiếp đến việc thiếu các mối quan hệ xã hội, chiếm 59,2% là “thiếu thông
tin về việc làm”. Các nguyên nhân phản ánh vai trò của các mối quan hệ xã hội cao
hơn so với các nguyên nhân “Học vấn/ học lực chưa phù hợp” (45,7%), “Ngoại hình
chưa phù hợp” (36,7%), “Thiếu kinh nghiệm làm việc” (43,2%)… tương ứng với
các biểu hiện của vốn con người [60, tr.62]. Một cuộc khảo sát khác được triển khai
trên phạm vi toàn quốc, với cỡ mẫu lớn hơn nhiều lần (29993 sinh viên tốt nghiệp)
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được tiến hành năm 2012. Các kết quả nghiên cứu chỉ
ra nguyên nhân chủ yếu khiến sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc làm là
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do“Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng” (30,4%), và “Thiếu thông tin tuyển
dụng” (24,5%). Các nguyên nhân thuộc về các đặc điểm cá nhân, trình độ chuyên
môn, và kinh nghiệm làm việc tiếp tục cho thấy có ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn
đáng kể [7, tr.66-68]. Trong cuộc khảo sát thông tin sinh viên tốt nghiệp được triển
khai vào năm 2011 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học
Quốc gia Hà Nội với dung lượng mẫu 1576 sinh viên tốt nghiệp, các kết quả nghiên
cứu phản ánh 15,4% sinh viên trả lời nguyên nhân tìm kiếm việc làm chưa thành
công là do thiếu các mối quan hệ xã hội [61, tr.18]. Đánh giá mức độ quan trọng của
các yếu tố đến quá trình tìm kiếm việc làm, 31,4% sinh viên tốt nghiệp cho rằng
việc sở hữu các mối quan hệ xã hội là “rất quan trọng”, 40,8% cho rằng điều này là
“quan trọng” [61, tr.20].
Vai trò của các mối quan hệ xã hội còn được thể hiện qua thực tế nó được sử
dụng như một “kênh” giúp sinh viên tốt nghiệp biết đến, tiếp cận, và đạt được công
việc của mình. Đây cũng chính là phát hiện phổ biến nhất, phản ánh vai trò của vốn
xã hội trong các nghiên cứu về thị trường lao động nói chung và với nhóm khách
thể nghiên cứu là sinh viên tốt nghiệp nói riêng. Nghiên cứu của Henaff và cộng sự
về “Chiến lược cá nhân và gia đình” trong việc đầu tư cho hoạt động học tập, đào
tạo và tìm việc làm đã đi đến kết luận rằng “gia đình và bạn bè vẫn là chỗ dựa chính
để tìm việc làm đối với tất cả những loại người đi tìm việc. Tầm quan trọng của gia
đình và bạn bè có xu hướng tăng lên …đây cũng là nguyên nhân thành công của
họ” [25, tr.67]. Cũng trong các kết quả nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
được giới thiệu, các số liệu thống kê phản ánh tới 53,1% sinh viên tốt nghiệp tìm
được việc làm hiện tại của mình thông qua các kênh không chính thức. Cụ thể hơn
là thông qua sự giới thiệu của trường đại học (chiếm 8,6%), thông qua bạn bè và
người quen (23,5%), và thông qua người thân trong gia đình (21,0%). Nhóm nghiên
cứu còn đi xa hơn, so sánh sự tác động của các mối quan hệ xã hội đến các nhóm
đối tượng chia theo địa bàn cư trú và chia theo giới tính khác nhau như thế nào. Kết
quả là, dường như nhóm sinh viên tốt nghiệp là nam tận dụng tốt hơn các mối quan
hệ xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm. Các nhà nghiên cứu cũng “phát hiện ra
các kiểu mạng lưới xã hội hỗn hợp mà sinh viên đã sử dụng để tìm kiếm việc làm
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10 năm trước đây. Nghiên cứu của một số tác giả đã cho thấy sinh viên tốt nghiệp
thường dựa vào mối quan hệ tình cảm như bạn bè, người thân quen và quan hệ chức
năng - công việc như trung tâm giới thiệu việc làm, quan hệ thầy trò để tìm kiếm
việc làm và một số mối quan hệ xã hội khác nữa” [7, tr.78].
Bên cạnh chức năng thông tin, các mối quan hệ xã hội còn mang lại sự hỗ
trợ, thúc đẩy quá trình các cá nhân đạt được công việc. Trở lại với các kết quả khảo
sát thông tin sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011, vai trò của các mối quan hệ xã hội được biểu
hiện ở hai khía cạnh: nguồn cũng cấp thông tin và sự hỗ trợ trực tiếp. Theo cách đó,
trước hết, các mối quan hệ xã hội mang đến cho sinh viên tốt nghiệp những thông
tin hữu ích về các công việc tiềm năng. Cụ thể hơn, các số liệu thống kê phản ánh
sinh viên tốt nghiệp biết đến công việc hiện tại nhờ vào 30,0% thông tin từ gia đình,
33,4% từ bạn bè, 34,6% từ các kênh truyền thông đại chúng. Bên cạnh việc được
cung cấp thông tin, sinh viên tốt nghiệp còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các
mối quan hệ cũng như mạng lưới của mình trong quá trình tiếp cận và có được việc
làm: 29,9% sinh viên tốt nghiệp xác nhận đã có được sự hỗ trợ từ gia đình, 27,9%
cho rằng đã nhận được sự hỗ trợ của bạn bè/ đồng nghiệp, 6,9% khẳng định đã có
được sự giới thiệu của trường đại học cũng như thầy cô giáo để có được công việc
hiện tại. Thông qua việc giới thiệu, bảo lãnh cho sinh viên tốt nghiệp, các mối quan
hệ xã hội cũng như mạng lưới quan hệ xã hội đã truyền đến nhà tuyển dụng thông
điệp của niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được quá trình tìm kiếm công việc
thành công [61].
Khả năng kết nối manh mẽ các cá nhân với công việc là phát hiện phổ biến
và thống nhất giữa các học giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu về vốn xã hội
hội trong thị trường lao động. Rõ ràng, nói theo cách của Granovetter, cho dù xã hội
đã và đang có những biến đổi không ngừng, nhưng có một điều vẫn luôn đúng, đó
là cách chúng ta đến với các công việc, trải qua thời gian làm việc như một thành tố
lớn nhất trong đời sống của hầu hết những người trưởng thành, phụ thuộc rất nhiều
vào cách chúng ta được nhúng vào các mạng lưới quan hệ xã hội trong và ngoài gia
đình (là thành tố quan trọng hình thành nguồn vốn xã hội).
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1.2.3. Tác động của vốn xã hội đến kết quả tìm kiếm việc làm
Các tranh luận giữa các học giả khi nghiên cứu về vốn xã hội trong thị
trường lao động chủ yếu xoay quanh tác động của nó đến kết quả tìm kiếm, thể hiện
ở các đặc điểm như chi phí tìm kiếm, mức lương, sự phù hợp với chuyên môn được
đào tạo, mức độ ổn định của công việc…
Kết quả nghiên cứu của Granovetter về ảnh hưởng tích cực của của vốn xã
hội đến khía cạnh thu nhập của công việc đã được tiếp tục phát triển bởi các nghiên
cứu của Corcoran (1980), Staiger (1990), Wegener (1991), Coverhill (1994), Jann
(2003). Trong khi đó nhiều nghiên cứu khác không những không phát hiện thấy sự
khác biệt trong thu nhập, mà còn chỉ ra những minh chứng cho xu hướng ngược lại
[76, tr. 354-356]. Trên cơ sở thực tế, Lin (1999) và Mouw (2003) chỉ ra rằng không
có bằng chứng thực nghiệm nào chứng tỏ tác động tích cực của vốn xã hội đến mức
lương. Chi tiết hơn, những luận điểm về nguồn lực xã hội của Lin chứng minh các
cá nhân ở các vị trí công việc cao hơn có một mạng lưới xã hội phong phú tương
ứng. Do đó, một mặt có được vốn xã hội lớn tương quan với nghề nghiệp mang lại
nguồn thu nhập cao, nhưng mặt khác việc sử dụng mạng lưới không có ảnh hưởng
gì tới mức lương tạo nên một nghịch lý. Mouw cho rằng những công việc ở vị trí
cao và kích cỡ của mạng lưới xã hội đơn thuần có mối liên hệ và cả hai phụ thuộc
vào những đặc trưng cá nhân ít được để ý tới [76, tr. 355].
Montgomery đưa ra lý giải cho những khác biệt nêu trên từ một kết hợp thú
vị giữa lý thuyết tìm kiếm việc làm ở góc độ kinh tế và giả thuyết về mạng lưới của
Granovetter. Theo ông mạng lưới phong phú làm tăng mức lương kỳ vọng của
người tìm kiếm, anh ta chỉ chấp nhận công việc khi đạt được sự kỳ vọng của mình,
và vốn xã hội tác động đến khía cạnh thu nhập của công việc theo cách đó [87].
Như vậy, hiệu quả gián tiếp của mạng lưới quan hệ xã hội vào thu nhập là cách lý
giải cho kết quả nghiên cứu của Lin và Mouw. Các luận điểm của Montgomery
cũng gợi mở rằng không thể phân tích tác động của vốn xã hội trong thị trường lao
động một cách đơn lẻ mà phải đặt nó trong mối quan hệ qua lại với các yếu tố khác,
đặc biệt là yếu tố vốn con người. Điều này được ủng hộ bởi Flap và Boxman khi các
tác giả kết luận vốn xã hội sẽ hữu ích hơn khi cá nhân tìm việc làm nếu (a) có cả
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vốn con người tương ứng; (b) khi vốn xã hội của cá nhân có giá trị cho chính công
việc mà anh ta sẽ được đảm nhận; (c) khi nhà tuyển dụng quan tâm đến loại vốn mà
ứng viên có; (d) khi người giới thiệu có nhiều nguồn lực, đặc biệt khi anh đã từng
được huy động thông qua một kênh tìm kiếm không chính thức bởi một nhân viên
tương lai; (e) người giới thiệu đưa ra những thông tin tốt về người tìm việc, đặc biệt
khi người giới thiệu có nhiều nguồn lực; (f) mối quan hệ của người giới thiệu với
nhân viên và nhà tuyển dụng nơi ai đó ứng tuyển là tốt [75, tr.164-165]. Bổ sung
thêm cho hướng nghiên cứu này, Erikson chỉ ra rằng mạng lưới một ứng viên đang
chiếm giữ cũng là một yếu tố mà các nhà tuyển dụng quan tâm để chấp nhận họ hay
không cho một vị trí công việc. Có những vị trí công việc đòi hỏi các mối quan hệ
phong phú, tuy nhiên cũng có những vị trí công việc đơn giản không khuyến khích
sự quảng giao [73, tr.127-128].
Các kết quả nghiên cứu của Franzen và cộng sự phát hiện một thực tế, mặc
dù vốn xã hội không tác động đến khía cạnh thu nhập của công việc nhưng nó giúp
tiết kiệm được chi phí tìm kiếm. Những người đã tìm thấy những công việc của họ
thông qua mạng lưới quan hệ xã hội thường có được việc làm sớm hơn, ứng tuyển ít
hơn, và trải qua số cuộc phỏng vấn ít hơn [76]. Luận án đã giới thiệu các kết quả
nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh [46, 47], Lê Ngọc Hùng [28, 29], Nguyễn Tuấn
Anh [4, 89], theo đó xác nhận một thực tế phổ biến trong thị trường lao động Việt
Nam là khả năng huy động nguồn lao động thông qua các mối quan hệ xã hội giúp
giảm chi phí tìm kiếm và tăng hiệu quả sử dụng lao động. Hiện nay, các nghiên cứu
về vốn xã hội trong thị trường lao động Việt Nam còn khá thưa thớt. Hướng nghiên
cứu này mới bước đầu được lưu ý tới trong một vài phân tích lý thuyết về vốn xã
hội, hay đề cập như một khía cạnh của vấn đề nghiên cứu chính khác, xa hơn là đưa
ra như một trường hợp nghiên cứu trong các phân tích về vốn xã hội nói chung.
Nghiên cứu về vốn xã hội trong thị trường lao động chủ yếu ghi dấu sự đóng góp
của các nhà xã hội học. Trong các nghiên cứu về vốn xã hội gắn với sự vận hành
của mô hình kinh tế hộ gia đình, Nguyễn Quý Thanh đã lưu ý tới các quan hệ gia
đình trong việc đảm bảo lao động ở cả khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực của nó
[46]. Các mối quan hệ xã hội như là vốn xã hội được sử dụng trong quá trình tìm
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kiếm việc làm tiếp tục được Nguyễn Quý Thanh và cộng sự chỉ ra trong một nghiên
cứu công bố sau đó [47]. Tương tự, Nguyễn Tuấn Anh trong các nghiên cứu ở khu
vực nông thôn đã nhận thấy ý nghĩa tích cực của vốn xã hội biểu hiện trong các mối
quan hệ họ hàng, thân tộc có tác động tích cực đến quá trình huy động, trao đổi
nguồn lao động giữa các hộ gia đình [89].
Có lẽ các công bố khoa học của Lê Ngọc Hùng là tiêu biểu hơn cả về chủ đề
này. Trong bài viết “Vốn xã hội, vốn con người và mạng lưới xã hội qua một số
nghiên cứu ở Việt Nam”, tác giả đã phân tích các cớ sở lý thuyết về vốn xã hội từ
góc nhìn kinh tế, góc nhìn cấu trúc của Bourdieu, và góc nhìn chức năng của
Coleman; từ đó ông xây dựng mô hình tổng hợp về vốn xã hội - vốn con người mạng lưới xã hội. Trên nền tảng các phân tích và đúc kết lý thuyết, tác giả đưa ra và
phân tích trường hợp mạng lưới xã hội của người lao động tự do, cụ thể là những
người bán hàng rong và người lao động tự do ở Hà Nội. Trong đó phát hiện thấy có
xu hướng biến đổi từ mô hình thủ công sang mô hình đồng nghiệp và mô hình thứ
bậc. Tiếp đến là trường hợp mạng lưới tìm kiếm việc làm của sinh, tác giả chỉ ra sự
hình thành mạng lưới hỗn hợp và khả năng hỗ trợ sinh viên trong tìm kiếm việc
làm. Ông cho rằng “Sinh viên có ý thức trong việc phát triển vốn người tức là học
tập để có tri thức, năng lực chuyên môn nghề nghiệp đồng thời phát triển vốn xã hội
thông qua việc tiếp xúc, trao đổi và hợp tác với những cá nhân có vốn người cao ví
dụ thầy cô giáo và vốn xã hội rộng những người sử dụng lao động” [29, tr.52].
Trong một công bố khoa học khác, Lê Ngọc Hùng đi sâu phân tích cơ sở lý thuyết
về “mạng lưới xã hội” và đối chiếu với trường hợp tìm kiếm việc làm của sinh viên.
Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc dựa vào các mối quan hệ xã hội (gia đình,
người quen, bạn bè) để tìm kiếm việc làm là phổ biến. Tác giả cũng nhận định về xu
hướng sử dụng các mạng lưới hỗn hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình
tìm kiếm việc làm. Sau các phân tích, ông đưa ra hai hướng tiếp cận thực tế: (1)
“Mạng lưới xã hội với tư cách là cấu trúc xã hội bao gồm các mối tương tác xã hội
và trao đổi xã hội, trong đó hệ giá trị, chuẩn mực và niềm tin được hình thành, biểu
lộ. Nhờ vậy các thành viên của mạng lưới xã hội đều chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ
và có những lợi ích ràng buộc lẫn nhau khi theo đuổi những mục đích của họ”; và
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(2) Mạng lưới xã hội có chức năng gắn kết xã hội và cung cấp thông tin chính xác,
cần thiết và nhờ đó góp phần giảm chi phí giao dịch cho các bên tham gia mạng
lưới. Trong điều kiện các thể chế kinh tế chưa phát triển đầy đủ và còn thiếu thông
tin, ví dụ như trong thị trường lao động đang hình thành, thì mạng lưới xã hội là một
loại thiết chế giảm chi phí giao dịch và rủi ro cho cả người tìm kiếm việc làm và
người tuyển dụng lao động” [28, tr.75]. Các kết quả nghiên cứu của Lê Ngọc Hùng
dù không đồ sộ về quy mô nhưng đã động chạm đến hầu hết các biểu hiện vai trò
của vốn xã hội trong thị trường lao động, đặc biệt tác giả đã đánh giá vai trò của vốn
xã hội trong mối quan hệ với vốn con người, và mạng lưới xã hội cũng như các
phân tích sâu sắc về một khía cạnh quan trọng của vốn xã hội từ góc độ lý thuyết về
mạng lưới xã hội.
Bên cạnh những bằng chứng về ảnh hưởng của vốn xã hội đến khía cạnh
kinh tế của công việc, nhiều nghiên cứu lưu tâm tới tác động của nó đến khía
cạnh phi kinh tế. Cũng giống như những phát hiện của Granovetter [79], nghiên
cứu của Franzen và cộng sự cho thấy những công việc được tìm ra nhờ vào các
mối quan hệ xã hội có sự phù hợp cao hơn với chuyên môn được đào tạo. Người
sử dụng lao động thường đòi hỏi một bằng cấp đặc biệt hơn cho những công việc
được giới thiệu qua mạng lưới quan hệ. Bên cạnh đó, những người được hỏi
thường nhìn nhận công việc được tìm kiếm thông qua mạng lưới như một kế
hoạch lâu dài phù hợp với dự định nghề nghiệp của họ so với những công việc
ngắn hạn có rất ít hoặc không có liên hệ gì với dự định nghề nghiệp [76, tr.364].
Các kết quả nghiên cứu của Marsden cũng lý giải vốn xã hội có ích hơn cho
người tìm kiếm việc làm hay người làm công đối với những công việc có tính
chuyên môn và đòi hỏi kỹ năng và nhất là các công việc đòi hỏi sự đầu tư đào
tạo của nhà tuyển dụng. Các ông chủ ít sử dụng sự giới thiệu của nhân viên cho
các vị trí quản lý [84, tr.118].
Những tranh luận xoay quanh tác động của vốn xã hội đến các đặc điểm của
công việc đặt ra yêu cầu cần tiếp tục có những nghiên cứu phong phú hơn nữa làm
cơ sở để đi đến khẳng định mối liên hệ có tính quy luật giữa việc khai thác vốn xã
hội trong quá trình tìm kiếm việc làm và kết quả tìm kiếm các công việc.
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1.2.4. Hƣớng nghiên cứu gợi mở từ “sức mạnh của các liên kết yếu”
Trở lại với giả thuyết về “sức mạnh của các liên kết yếu” của Granovetter đã
được đề cập ở trên. Mặc dù Lin và Mouw cùng những học giả ủng hộ họ có những
nghi ngờ bằng chứng thực nghiệm trong các nghiên cứu của Granovetter về ý nghĩa
quan trọng của các mối quan hệ yếu trong quá trình tìm kiếm việc làm của các cá
nhân, các luận điểm của Granovetter vẫn là một phát hiện lý thú và được nhiều học
giả khác quan tâm. Montgomery đã cố gắng lý giải quan điểm của Granovetter ở
cách các mối liên kết yếu tạo cơ hội việc làm nhiều hơn những mối liên kết mạnh và
chỉ ra rằng mức lương kỳ vọng từ những công việc thông qua các liên kết yếu, có vẻ
như thấp hơn những công việc thông qua các liên kết mạnh [86]. Thực chất khi
Granovetter đề cập tới các mối liên hệ bên ngoài mạng lưới, với các mối quan hệ
không thường xuyên, ông đang chia sẻ quan niệm của Putnam về vốn xã hội kết nối
với bên ngoài [93], cũng như quan niệm của Burt về lỗ hổng cấu trúc - được kiểm
soát nhiều hơn bởi các tác nhân với mạng lưới phong phú vươn ra bên ngoài [70].
Các mối quan hệ xã hội với tần suất tương tác thấp, những liên kết vươn ra bên ngoài
nhóm, hay những cá nhân kiểm soát các khoảng trống trong cấu trúc mạng lưới quan
hệ tất nhiên mang đến nhiều thông tin mới lạ hơn so với các mối quan hệ được duy trì
bằng các tương tác thường xuyên trong nội bộ nhóm. Quả thực, tính mới của thông
tin có thể là ưu thế trong tìm kiếm việc làm đối với cá nhân trong những hoàn cảnh cụ
thể mà trường hợp nghiên cứu của Granovetter đối với lực lượng lao động và quá
trình di động nghề nghiệp của họ là một ví dụ [79]. Tuy nhiên, không phải liên kết
yếu lúc nào cũng phát huy ưu thế của mình. Điều này thể hiện qua nhiều kết quả
nghiên cứu của các học giả luận án đã đề cập. Sự khác biệt trong các bằng chứng thực
nghiệm của mỗi học giả có thể phản ánh các đặc điểm khác nhau của từng khách thể
và bối cảnh nghiên cứu. Vốn xã hội có ảnh hưởng ra sao đến sự nghiệp của một cá
nhân còn tuỳ vào thời điểm trong tiến trình sự nghiệp của họ. Phát hiện của Moerbeek
và cộng sự là một ví dụ khi cho rằng trong sự nghiệp của một cá nhân, mạng lưới
quan hệ xã hội trở nên giảm dần sự gán cho và tăng thêm sự đạt được, các quan hệ
gia đình dần giảm sự quan trọng thay vào đó là quan hệ đồng nghiệp [85, tr.178]. Lê
Ngọc Hùng phân biệt vốn xã hội trong và ngoài gia đình và sự thích nghi của từng
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dạng vốn tương ứng với các điều kiện phát triển kinh tế khác nhau. Theo ông, “phát
triển vốn xã hội trong quan hệ gia đình, trong dòng họ và người thân quen tức là
trong nhóm nhỏ, cộng đồng nhỏ. Điều này có thể là phù hợp với lối sản xuất tiểu
nông, tự túc và phân tán nhưng khó có thể thích nghi với yêu cầu sản xuất công
nghiệp theo cơ chế thị trường”. Bên cạnh đó, vốn xã hội còn chịu sự ảnh hưởng của
các yếu tố văn hóa, đối với vốn xã hội và quan hệ xã hội của người Việt Nam trong
tiến trình biến chuyển từ “mô hình mạng lưới kiểu truyền thống sang kiểu hiện đại, từ
mạng lưới xã hội đồng đẳng, đơn giản sang mạng lưới xã hội phân tầng, phức tạp”.
Sự biến đổi này diễn ra chậm chạp do thói quen và những truyền thống văn hóa lâu
đời của người dân [29, tr.9]. Kết quả nghiên cứu được đưa ra bởi Bian từ trường hợp
nghiên cứu về tìm kiếm việc làm ở Trung Quốc đã khẳng định lại sức mạnh của các
mối liên kết mạnh khi chỉ ra các kết quả nghiên cứu cho thấy “các mạng quan hệ cá
nhân được sử dụng nhằm tạo ảnh hưởng tới các quan chức có trách nhiệm chỉ định
các công việc với sự ủng hộ đối với các mối quan hệ của họ, điều này giống như một
hoạt động trái phép được tạo điều kiện bởi các liên kết mạnh đặc trưng bởi niềm tin
và nghĩa vụ” [67, tr.336].
Như vậy, giả thuyết của Granovetter về sức mạnh của các liên kết yếu có thể
không hoàn toàn phù hợp với tất cả các bối cạnh xã hội, tuy nhiên đã gợi mở những
hướng nghiên cứu sâu sắc hơn về vốn xã hội. Đặc biệt khi nghiên cứu về các mạng
lưới quan hệ xã hội, cần đo lường, phân tích từng dạng quan hệ xã hội cũng như loại
hình và quy mô nguồn lực có thể huy động được từ mạng quan hệ đó trong các bối
cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể. Chỉ có như vậy chúng ta mới đi đến cái nhìn đầy
đủ, khách quan về vai trò thực sự của vốn xã hội nói chung và trong thị trường lao
động nói riêng.
1.3. Các định hƣớng tiếp tục nghiên cứu trong luận án
Vai trò của vốn xã hội trong thị trường lao động là một thực tế, việc tiếp tục
nghiên cứu nhận diện rõ hơn vai trò của nó trong thị trường lao động nói chung và thị
trường lao động Việt Nam nói riêng là việc làm cần thiết. Phần mở đầu của luận án
đã đề cập tới lưu ý của Trịnh Duy Luân về sự cần thiết phải nghiên cứu về vai trò của
cá mạng lưới quan hệ xã hội trong trong quá trình tiếp cận vấn đề nguồn nhân lực, lao
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động việc làm [34]. Điều này cũng được chia sẻ bởi các nhà nghiên cứu khác khi đề
cập đến những khía cạnh cụ thể hơn của thị trường lao động. Tiếp cận từ góc nhìn
vốn xã hội đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ của Vương Hồng Hà [24,
tr.67-68], hay triển vọng tiếp cận vốn xã hội đối với các nghiên cứu về quyền của
người lao động trong các doanh nghiệp FDI của Nguyễn Văn Tuấn [62]…
Các kết quả tổng quan cho thấy hệ thống các công trình nghiên cứu về vốn
xã hội trong thị trường lao động trên thế giới đã trải qua một thời gian phát triển lâu
dài, trong khi đó các học giả trong nước mới chỉ bước đầu có các nghiên cứu thực
nghiệm về chủ đề này. Thực tế trên càng khẳng định tính cấp thiết và sự cần thiết
đầu tư nghiên cứu đề tài luận án này. Nghiên cứu về vốn xã hội nói chung và vốn xã
hội trong thị trường lao động nói riêng đã và đang là chủ đề nghiên cứu mang tính
thời sự và còn nhiều tranh luận. Đặc biệt trong thị trường lao động ở Việt Nam, việc
bổ sung ngày càng nhiều các bằng chứng thực nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng ở
góc độ lý luận khoa học và ứng dụng thực tiễn.
Trong quá trình phát triển nghiên cứu về chủ đề này, bên cạnh các kết quả đã
đạt được, có một số điểm cần quan tâm nhằm có một cái nhìn toàn diện hơn về ý
nghĩa, vai trò của vốn xã hội trong thị trường lao động.
Thứ nhất, cần ủng hộ quan điểm của Lê Ngọc Hùng khi đưa ra yêu cầu tiếp
tục nghiên cứu chức năng và phản chức năng của các loại vốn phi kinh tế đối với sự
tăng trưởng và phát triển bền vững. Cụ thể trong trường hợp thị trường lao động là
“tính hai mặt” của vốn xã hội đối với cá nhân và xã hội [29, tr.10]. Yêu cầu thực
tiễn đã có không ít học giả bỏ qua này xuất phát từ bản chất tác động hai chiều của
vốn xã hội. Bên cạnh mặt tích cực, vốn xã hội còn có khía cạnh tiêu cực mà theo
Portes nếu điều này không được quan tâm thích đáng các phân tích xã hội học sẽ trở
nên thiếu tính khoa học mà giống như các “tuyên cáo đạo đức” vậy [38, tr.107].
Điểm đáng quan tâm thứ hai xuất phát từ thực tế các học giả khi nghiên cứu về
vốn xã hội trong thị trường lao động, nơi vốn tồn tại nhiều yếu tố trong đó có hai
nguồn vốn quan trọng là vốn con người và vốn kinh tế, tuy nhiên lại không nhìn nhận
vốn xã hội trong mối quan hệ qua lại với hai dạng vốn này. Điều này dẫn đến các kết
luận chưa mang tính thuyết phục, đôi khi tạo cảm giác tuyệt đối hóa thái quá vai trò
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của vốn xã hội mà quên đi sự tồn tại của các dạng vốn khác. Vai trò của vốn xã hội là
một thực tế, nhưng tác động của nó trong thị trường là không đơn nhất mà nằm trong
mối liên hệ qua lại với các dạng nguồn lực khác. Việc tiếp cận vấn đề nghiên cứu
chưa toàn diện dẫn đến những tranh luận giữa các học giả như chúng ta đã đề cập
xoay quanh tác động của vốn xã hội đến các khía cạnh của thị trường lao động. Điển
hình là các phát hiện của Granovetter [79] và những phản biện của Lin và Mouw
[76]. Montgomery đã đưa ra những lý giải trong đó nhấn mạnh mối liên hệ qua lại
giữa vốn xã hội với vốn con người nhưng là chưa thực sự đầy đủ [87]. Điều này cũng
được Lê Ngọc Hùng đề cập ở cấp độ rộng lớn hơn khi đưa ra các nhóm vấn đề cần
đầu tư nghiên cứu về vốn xã hội trong đó cần tiếp tục “nghiên cứu cơ chế xây dựng
và chuyển hóa các loại vốn kinh tế, vốn con người, vốn xã hội trong đó việc đầu tư
vào phát triển vốn người là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu” [29, tr.10].
Thứ ba, một số học giả khi nghiên cứu về vốn xã hội nói chung và vốn xã hội
trong thị trường lao động nói riêng chưa thực sự lưu tâm tới sự biến đổi xu hướng
tác động của vốn xã hội trong từng điều kiện kinh tế xã hội cũng như các bối cảnh,
chuẩn mực văn hóa của các quốc gia, cộng đồng, nhóm xã hội khác nhau. Điển hình
như đặc trưng văn hóa phương Đông được biểu hiện khi các cá nhân có xu hướng
đầu tư phát triển vốn xã hội trong quan hệ gia đình, dòng họ, người thân quen trong
các nhóm nhỏ, khép kín phù hợp với lối sản xuất tiểu nông, tự túc [21]. Trái lại, đối
với môi trường văn hóa phương Tây gắn với nền công nghiệp hiện đại lại phù hợp
với mạng lưới xã hội phân tầng, phức tạp hơn. Do đó dạng vốn xã hội khép kín có
thể hữu ích đối với một cá nhân giúp tìm kiếm các công việc trong môi trường văn
hóa phương Đông truyền thống, tuy nhiên có thể là không như vậy và thậm chí là
ảnh hưởng trái ngược trong điều kiện văn hóa phương Tây. So sánh những kết quả
nghiên cứu của Franzen và cộng sự khi cho rằng tìm kiếm việc làm thông qua các
mối quan hệ xã hội khiến mức thu nhập của sinh viên tốt nghiệp thấp hơn so với các
kênh tìm kiếm chính thức [76]. Thực tế hoàn toàn trái ngược khi Granovetter phát
hiện nhóm lao động trong nghiên cứu của mình lại nhận được mức thù lao cao hơn
khi đạt được công việc thông qua các mối quan hệ nói chung, đặc biệt là các mối
quan hệ lỏng lẻo [79]. Không có gì mâu thuẫn khi chúng ta biết rằng, nhóm khách
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thể trong nghiên cứu của Franzen và cộng sự là những người mới bắt đầu tham gia
vào thị trường lao động với định hướng giá trị có những khác biệt với nhóm lao
động đã có một thời gian tham gia thị trường trong trường hợp nghiên cứu của
Granovetter. Rõ ràng, nếu không cân nhắc đến các yếu tố văn hóa, định hướng giá
trị của từng nhóm sẽ dẫn tới những tranh luận không đáng có.
Các lý thuyết về phân khúc thị trường lao động còn cho thấy “sự khép kín
xã hội” là mạnh mẽ hơn trong chu kỳ suy thóai, điều đó tăng cường tầm quan
trọng của các quan hệ cá nhân (Preisendorfer and Voss, 1998). Một số bằng chứng
về sự phụ thuộc giữa hiện trạng nền kinh tế và thị trường lao động đã được trình
bày bởi Osberg (1993) với các dữ liệu của Canada. Ông thấy rằng nhiều người thất
nghiệp sử dụng các mạng lưới xã hội hơn trong quãng thời gian tỉ lệ thất nghiệp
cao hơn [76, tr.359]. Như vậy, có thể khẳng định các phân tích về ảnh hưởng của
vốn xã hội trong thị trường lao động cần được đặt trong các bối cảnh kinh tế, văn
hóa tương ứng.
Kế thừa những kết quả nghiên cứu các học giả đã đạt được, nhằm bổ sung
thêm các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về thị trường lao động trong nước, luận
án sẽ đi sâu tìm hiểu vai trò của vốn xã hội đối với quá trình tìm kiếm và kết quả
tìm kiếm việc làm của nhóm lực lượng lao động là những sinh viên sau khi tốt
nghiệp. Trong quá trình tìm kiếm việc làm, những sinh viên tốt nghiệp đã khai thác
các mối quan hệ xã hội như thế nào để đạt được các công việc của mình? Bên cạnh
các phương pháp tìm kiếm chính thức, việc tìm kiếm thông qua mạng lưới quan hệ
xã hội có liên hệ gì tới kết quả tìm kiếm? Cụ thể hơn là các đặc điểm kinh tế và phi
kinh tế của quá trình tìm kiếm (chi phí tìm kiếm, số cuộc phỏng vấn, sự thuận lợi…)
và các công việc đạt được (mức thu nhập, môi trường làm việc, mức độ ổn định, vị
trí công viêc…).
Nghiên cứu về vốn xã hội gắn với nhóm khách thể sinh viên tốt nghiệp thoạt
nhìn là tiếp cận vốn xã hội ở cấp độ cá nhân. Tuy nhiên, những sinh viên tốt nghiệp
cũng có sự phân hóa thành các nhóm khác nhau theo các lát cắt nhân khẩu như giới
tính, địa bàn cư trú, trình độ chuyên môn, lĩnh vực chuyên môn…Điều này tạo điều
kiện cho các phân tích vai trò của vốn xã hội ở tầm trung. Mỗi nhóm sinh viên tốt
nghiệp được đặc trưng bởi các cơ hội và khả năng tích lũy các nguồn lực ở mức độ
37

khác nhau, điều này sẽ tạo cơ hội cho các so sánh, phân tích mối liên hệ giữa vốn xã
hội với các dạng nguồn lực khác như kinh tế, văn hóa, con người trong mối tương
quan chung với tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Các kết quả nghiên cứu trong thị trường lao động Việt Nam cho đến nay đã
khẳng định vai trò quan trọng của các mối quan hệ trong gia đình. Với đặc thù văn
hóa phương Đông, các mối quan hệ với cha mẹ, anh em, người thân, họ hàng là
nguồn vốn xã hội được gán cho, đặc trưng cho dạng vốn xã hội co cụm có ý nghĩa
quan trọng đối với đời sống cũng như cơ hội nghề nghiệp của các cá nhân. Luận án sẽ
tiếp tục có các phân tích về vai trò của các mối quan hệ trong và ngoài gia đình như
một kiểu phân tách loại hình vốn xã hội gắn với môi trường văn hóa đặc thù Việt
Nam. Hướng phân chia này có phần tương đồng với kiểu phân tách liên kết mạnh và
liên kết yếu [79], hay dạng vốn xã hội co cụm và vốn xã hội vươn xa [80]. Tuy nhiên,
đối với trường hợp sinh viên tốt nghiệp, vốn xã hội được tạo dựng bởi các mối quan
hệ trong gia đình không chỉ dừng lại ở một dạng thức liên kết xã hội đơn thuần mà có
sức chi phối mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống cá nhân trong đó
có định hướng giá trị về sự thành đạt nghề nghiệp. Nói cách khác, các mối quan hệ xã
hội trong gia đình bên cạnh các đặc trưng của các liên kết mạnh hay dạng vốn xã hội
co cụm, nó còn bao hàm các yếu tố văn hóa bên trong đó. Điều này cũng tạo cơ hội
để chúng ta có những phân tích, so sánh về vai trò của vốn xã hội trong các điều kiện
môi trường văn hóa khác nhau ra sao.
Cuối cùng, bên cạnh nhận diện ý nghĩa tích cực của vốn xã hội, việc nghiên
cứu nhận diện cụ thể hơn nữa những tác động tiêu cực của vốn xã hội đối với nhóm
lao động sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ được đặt ra. Những tác động tiêu cực của vốn
xã hội trước tiên là ở cấp độ cá nhân, gắn với những sinh viên tốt nghiệp. Xa hơn là
gắn với các nhóm đối tượng sinh viên và nếu có thể là những liên hệ tới các cấp độ
cao nhất khi nhìn nhận sinh viên tốt nghiệp như một nhóm đối tượng lao động nằm
trong hệ thống xã hội vĩ mô. Tìm hiểu tác động tiêu cực của vốn xã hội bên cạnh
mục tiêu nhận thức khoa học còn là cơ sở đưa ra những khuyến nghị, giải pháp
nhằm hạn chế tác động tiêu cực, phát huy ý nghĩa tích cực của vốn xã hội trong thị
trường lao động nói riêng và đời sống xã hội nói chung.
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