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NH÷NG KHã KH¡N TRONG GI¸O DôC §¹O §øC
CHO TRÎ EM ë GIA §×NH THµNH PHè HIÖN NAY
NguyÔn ThÞ Quyªn *
0F
P
T
1

Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ n¬i con ngêi sinh ra vµ lín lªn, n¬i thÕ hÖ trÎ ®îc
ch¨m lo c¶ vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, ®¹o ®øc vµ nh©n c¸ch ®Ó tõng bíc hoµ nhËp vµo céng
®ång x· héi. §¹o ®øc cña mçi con ngêi kh«ng ph¶i sinh ra ®· cã, mµ nã ®îc h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng m«i trêng x· héi nhÊt ®Þnh. Gi¸o dôc th«ng qua t×nh c¶m lµ
®Æc trng cña gia ®×nh. Sù nu«i dìng, ch¨m sãc vµ d¹y dç cña cha mÑ lµ t¸c nh©n ®Çu
tiªn, lµ cÇu nèi gióp trÎ em thÝch nghi dÇn víi m«i trêng x· héi.
Cïng víi viÖc më réng c¬ chÕ thÞ trêng vµ sù chuyÓn ho¸ tõ c¸i cò sang c¸i míi trong
ph¬ng thøc lµm ¨n, lèi sèng, nÕp sèng vµ v¨n ho¸ gia ®×nh, cuéc sèng cña gia ®×nh ®ang ®Æt
ra nhiÒu vÊn ®Ò quan t©m. Hä gÆp nhiÒu thuËn lîi vµ ®ång thêi còng kh«ng Ýt khã kh¨n
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ chøc n¨ng x· héi ho¸ con ngêi, ®µo t¹o
thÕ hÖ trÎ. §Ó lµm râ vÊn ®Ò nµy, theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t t¹i QuËn Ba §×nh vµ HuyÖn Tõ Liªm
thµnh phè Hµ Néi víi dung lîng mÉu lµ 400 phiÕu ®Þnh lîng vµ 20 pháng vÊn s©u, nh÷ng
khã kh¨n mµ c¸c bËc phô huynh gÆp ph¶i trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸o dôc con c¸i
trong gia ®×nh ®îc rót ra sau ®©y.
1. ThiÕu kiÕn thøc kinh nghiÖm
Mét trong nh÷ng khã kh¨n lín nhÊt mµ c¸c phô huynh gÆp ph¶i lµ sù thiÕu kiÕn
thøc kinh nghiÖm. Cã tíi 47.5% phô huynh tr¶ lêi lµ gÆp khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy. Cã
nh÷ng gi¸ trÞ ®èi víi cha mÑ lµ ®óng nhng ®èi víi c¸c em th× kh«ng cßn phï hîp n÷a.
Khi ®îc hái vÒ nh÷ng khã kh¨n trong gi¸o dôc con mét phô huynh ®a ra ý kiÕn: “Ai

còng muèn con m×nh lµ con ngoan trß giái nhng ®Ó ®¹t ®îc mong íc nµy còng kh«ng
®¬n gi¶n. T«i b©y giê kh«ng thÓ gióp con häc ë nhµ v× kiÕn thøc vµ c¸ch häc b©y giê thay
®æi, nhiÒu khi con hái bµi m×nh kh«ng tr¶ lêi næi. Riªng vÒ ngo¹i ng÷ vµ m¸y tÝnh th×
m×nh chÞu h¼n, cã nh÷ng ®iÒu m×nh cho lµ ®óng con l¹i b¶o lµ sai. D¹y con b©y giê thËt
kh«ng ®¬n gi¶n” (Nam, 45 tuæi, lµm nghÒ tù do).
Ngµy nay, sù truyÒn ®¹t kinh nghiÖm sèng, kiÕn thøc cña cha mÑ ®Õn con c¸i vµ
ngîc l¹i tõ con c¸i ®Õn cha mÑ. Nh vËy kh«ng ph¶i chØ cã cha mÑ lµ ngêi hiÓu biÕt
nhiÒu nhÊt, lµ ngêi giái nhÊt, lµ ngêi thÇy duy nhÊt cña con. Líp trÎ ngµy nay cã ®iÒu
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kiÖn tiÕp xóc víi nhiÒu lo¹i th«ng tin, s¸ch b¸o nªn thu nhËn ®îc nhiÒu kiÕn thøc míi,
®Æc biÖt lµ viÖc tiÕp xóc thêng xuyªn víi m¹ng th«ng tin toµn cÇu lµm cho hä nh¹y bÐn
vµ n¨ng ®éng. Bëi vËy nhiÒu ®iÒu cha mÑ cÇn l¾ng nghe con, tiÕp thu nh÷ng ®iÒu m×nh
cha biÕt, kh«ng ¸p ®Æt, vò ®o¸n gia trëng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c bËc cha mÑ ph¶i cã
thªm nh÷ng tri thøc míi phï hîp víi x· héi vµ thêi ®¹i. Trong gia ®×nh xuÊt hiÖn nh÷ng
sù kh«ng thèng nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i dÉn tíi sù lung tóng,
thiÕu biÖn ph¸p kiÕn thøc trong gi¸o dôc con c¸i cña c¸c bËc phô huynh trong gia ®×nh.
§Ó cã thÓ kh¾c phôc khã kh¨n nµy, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c, c¸c bËc cha mÑ ngµy nay cÇn
ph¶i lµm cuéc c¸ch m¹ng, ®æi míi b¶n th©n, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ hiÓu biÕt ®Ó
kh«ng bÞ lçi thêi, l¹c hËu. Bªn c¹nh ®ã viÖc trau dåi kiÕn thøc kinh nghiÖm khoa häc
thêng thøc vÒ gi¸o dôc trÎ em trong gia ®×nh cÇn ®îc c¸c phô huynh quan t©m; cã nh
vËy míi thùc hiÖn tèt ®îc vai trß cña m×nh trong gi¸o dôc.
BiÓu ®å1: T¬ng quan gi÷a tr×nh ®é häc vÊn vµ ý kiÕn ngêi tr¶ lêi vÒ viÖc thiÕu kiÕn thøc, kinh
nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con c¸i ( Tû lÖ %)

30.4

69.6

41.9
51

58.1
49

Đạ i học và sa u ĐH
Trung c ấ p / C Đ
THPT
THC S trở xuống

70.3
29.7
Có

Không

Nh×n vµo sè liÖu cña biÓu ®å trªn ta thÊy kiÕn thøc kinh nghiÖm trong gi¸o dôc ®¹o
®øc cho con tØ lÖ thuËn víi tr×nh ®é häc vÊn; tr×nh ®é häc vÊn cµng cao th× cµng Ýt gÆp khã
kh¨n trong thiÕu kiÕn thøc kinh nghiÖm. Sè phô huynh cã häc vÊn tõ trung häc c¬ së trë
xuèng cã 70.3% nhËn thÊy hä kh«ng cã ®ñ kiÕn thøc kinh nghiÖm ®Ó gi¸o dôc con. Sè cha
mÑ cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc Ýt gÆp khã kh¨n nhÊt trong vÊn ®Ò nµy so víi c¸c
tr×nh ®é häc vÊn kh¸c ( 69.6% ). Tuy møc ®é khã kh¨n cña c¸c thang tr×nh ®é häc vÊn cã
kh¸c nhau song ë møc nµo th× còng cã nh÷ng phô huynh kh«ng ®ñ kiÕn thøc kinh nghiÖm
trong gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con c¸i. Ngay c¶ nh÷ng ngêi cã tr×nh häc vÊn cao th× vÉn cã
30.4% tr¶ lêi lµ gÆp gÆp khã kh¨n ë néi dung nµy. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c phô huynh ph¶i
suy nghÜ nghiªm tóc vµ cã c¸ch kh¾c phôc ®Ó vît qua nh÷ng h¹n chÕ cña chÝnh b¶n th©n
nh»m thùc hiÖn tèt vai trß lµm cha mÑ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i trong gia ®×nh.
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BiÓu ®å 2: T¬ng quan gi÷a Tuæi vµ ý kiÕn NTL vÒ viÖc “thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm”
trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con c¸i ( Tû lÖ %)

55

56.3
43.7

45.3

54.7

45

Có

Dưới 40 tuổi
Từ 40 - 50
Trên 50

Không

Sè liÖu trªn lµ sù ph¶n ¸nh mét thùc tÕ cuéc sèng, ë nh÷ng ngêi cao tuæi, khi ®· tÝch
luü ®îc mét sè vèn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm sèng th× Ýt gÆp khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy.
Ngîc l¹i, nh÷ng ngêi díi 40 tuæi sù tõng tr¶i víi cuéc sèng cha nhiÒu, h¬n n÷a phÇn
lín trong sè hä con ®Çu míi bíc vµo løa tuæi häc sinh THCS nªn hä cha cã kiÕn thøc
kinh nghiÖm nu«i d¹y con ë tuæi vÞ thµnh niªn. Kinh nghiÖm kiÕn thøc vÒ mäi mÆt cña
mét con ngêi kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã ®îc mµ ph¶i qua qu¸ tr×nh tÝch luü l©u dµi
th«ng qua qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng líp vµ ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh tù häc. Qu¸ tr×nh nµy
còng ph¶i g¾n víi sù tr¶i nghiÖm, g¾n víi nh÷ng thùc tiÔn mµ mçi ngêi nhËn biÕt ®îc
trong cuéc sèng hµng ngµy. Nh vËy ®ßi hái c¸c bËc cha mÑ nhÊt lµ nh÷ng ngêi trÎ tuæi
b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, n©ng cao vèn kiÕn thøc kinh nghiÖm sèng cña b¶n th©n ®Ó
truyÒn d¹y cho con c¸i.
2. ThiÕu thêi gian
Khã kh¨n lín thø hai mµ c¸c phô huynh gÆp ph¶i lµ thiÕu thêi gian giµnh cho viÖc gi¸o
dôc con c¸i trong gia ®×nh. Cã tíi 40.8% c¸c phô huynh gÆp ph¶i khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy.
Trong x· héi, mçi lo¹i ngµnh nghÒ ®ßi hái cêng ®é vµ thêi gian lµm viÖc kh¸c nhau. Vµ lo¹i
h×nh nghÒ nghiÖp cña cha mÑ còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn lîng thêi gian mµ cha mÑ
dµnh ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy:
B¶ng1: T¬ng quan nghÒ nghiÖp vµ thêi gian/ ngµy NTL dïng ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc con c¸i

§¬n vÞ: Tû lÖ %

Thêi gian/ ngµy

> 1h/ 1 ngµy

C«ng
nh©n,
sx tiÓu
thñ
c«ng
48.6

Bu«n
b¸n
dÞch
vô
33

C¸n bé
viªn chøc
Nhµ Níc,
Bé ®éi,
c«ng an
48.8

C¸n bé
nh©n viªn
doanh
nghiÖp tu
nh©n
34.5

Lao
®éng
phæ
th«ng

VÒ hu/
giµ yÕu
kh«ng
lµm viÖc

Kh«ng
nghÒ/
kh«ng
viÖc

N«ng
nghiÖp

45.2

40.7

46.7

46

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

Nguyễn Thị Quyên

Thêi gian/ ngµy

1h – 2h/ ngµy
2h- 3h/ ngµy
> 3h/ ngµy

C«ng
nh©n,
sx tiÓu
thñ
c«ng
40
11.4
0

Bu«n
b¸n
dÞch
vô
40
6.2
3.1

C¸n bé
viªn chøc
Nhµ Níc,
Bé ®éi,
c«ng an
33.5
13.1
4.6

C¸n bé
nh©n viªn
doanh
nghiÖp tu
nh©n
51.7
10.3
3.4

79

Lao
®éng
phæ
th«ng

VÒ hu/
giµ yÕu
kh«ng
lµm viÖc

Kh«ng
nghÒ/
kh«ng
viÖc

N«ng
nghiÖp

43.5
11.3
0

55.6
0
3.7

30
10
13.3

40
20
6

Nh×n vµo sè liÖu tr×nh bµy ë b¶ng trªn, chóng ta thÊy ë tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ sè thêi
gian trong ngµy mµ phô huynh dµnh cho con díi 1 giê chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Do yªu cÇu
cña c«ng viÖc vµ lao ®éng, tû lÖ bËc cha mÑ thÊy khã kh¨n v× thiÕu thêi gian gi¸o dôc con
lín nhÊt r¬i vµo nhãm c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nhµ níc (chiÕm 48.8%). PhÇn lín
nh÷ng ngêi lµm c«ng nh©n, n«ng d©n hay c¸n bé doanh nghiÖp còng thÊy khã kh¨n vÒ
vÊn ®Ò nµy. Nh vËy cã thÓ nãi phÇn lín tÇng líp trÝ thøc, c«ng nh©n vµ nh÷ng ngêi
bu«n b¸n thiÕu thêi gian ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con h¬n nh÷ng tÇng líp kh¸c. Nh÷ng
ngêi lµm c¸n bé, c«ng nh©n viªn nhµ níc hay doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i cã mét lîng
giê giÊc lµm viÖc nhÊt ®Þnh, h¬n n÷a hä ph¶i tu©n theo mét quy t¾c nhÊt ®Þnh cña c«ng
ty, c¬ quan. ChÝnh v× vËy, hä kh«ng ®îc tù do vÒ thêi gian nh nh÷ng ngêi vÒ hu
kh«ng lµm viÖc.
ViÖc dµnh thêi gian gÇn con, kÌm con häc, con ch¬i, trao ®æi t©m t×nh víi con… lµ hÕt
søc cÇn thiÕt. Cha mÑ thùc sù ph¶i lµ ngêi b¹n lín cña con, ®ång hµnh cïng con trong
suèt cuéc ®êi ®Æc biÖt lµ ë løa tuæi vÞ thµnh niªn. Nhng trªn thùc tÕ, do søc Ðp cña lao
®éng vµ c«ng viÖc c¸c bËc phu huynh gÆp khã kh¨n trong viÖc thiÕu thêi gian gi¸o dôc
con.
KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy cã gÇn 40% c¸c bËc cha mÑ ë nh÷ng tr×nh ®é kh¸c nhau cã
khã kh¨n lµ thiÕu thêi gia quan t©m ch¨m sãc gi¸o dôc con. §Æc biÖt, tr×nh ®é häc vÊn
®¹i häc vµ sau ®¹i häc th× vÊn ®Ò l¹i cµng trÇm träng h¬n; cã tíi 56.9% ý kiÕn cña nhãm
häc vÊn nµy thiÕu thêi gian gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con. Trong x· héi, thêng nhãm cã häc
vÊn cao lµ nhãm cã vÞ thÕ, vai trß quan träng, thËm chÝ nhiÒu ngêi lµ c¸n bé chñ chèt
trong c¬ quan, ®¬n vÞ; c«ng viÖc bªn ngoµi ®· chiÕm qu¸ nhiÒu thêi gian khiÕn cho nhãm
häc vÊn nµy Ýt cã thêi gian giµnh cho con. Bªn c¹nh ®ã, mét sè nghÒ nghiÖp ®ßi hái ph¶i ®i
c«ng t¸c xa nªn quÜ thêi gian cña hä hÕt søc eo hÑp. Dï lµm c«ng viÖc g×, quan träng vµ
bËn rén ®Õn ®©u th× viÖc dµnh thêi gian bªn con, ch¨m sãc gi¸o dôc con lµ viÖc lµm v«
cïng cÇn thiÕt, nhÊt lµ trong mét x· héi ®ang biÕn ®æi.
3. Kh«ng thèng nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i
Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ gi¸o dôc lµ sù kh«ng
thèng nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. Cã 34% c¸c phô huynh tr¶ lêi
gÆp ph¶i khã kh¨n nµy. T¬ng quan gi÷a tr×nh ®é häc vÊn cña cha mÑ víi néi dung nµy
chóng ta cã kÕt qu¶ sau:
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BiÓu ®å 3: T¬ng quan T§HV vµ sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i
trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc: (Tû lÖ%)
71.6

68.5
70.3

54.9

45.1

28.4

31.5
THCS trở xuống
29.7

THPT
Trung c ấ p / CĐ
Đạ i học / sa u ĐH

Có

Không

Nh vËy, ë t¬ng quan nµy cã sù thay ®æi theo chiÒu híng kh¸c so víi nh÷ng t¬ng
quan ®· ph©n tÝch ë trªn. ë tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cã tíÝ 45.1% cho r»ng hä gÆp
ph¶i khã kh¨n nµy. Trong khi ®ã, ë nh÷ng tr×nh ®é thÊp h¬n tû lÖ nµy còng thÊp h¬n kh¸
nhiÒu, ®Æc biÖt lµ ë tr×nh ®é tõ trung häc c¬ së trë xuèng tØ lÖ gÆp khã kh¨n trong gi¸o dôc
víi néi dung nµy l¹i lµ thÊp nhÊt 28.4%. Cã thÓ nãi c¸c phô huynh cã tr×nh ®é häc vÊn
thÊp thêng nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò ®¬n gi¶n h¬n; bªn c¹nh ®ã do häc vÊn cã h¹n nªn
nhiÒu khi hä còng kh«ng ®ßi hái qu¸ cao ë con em m×nh. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang lµm
s¸o trén c¸c chuÈn mùc; nã g©y ra sù khñng ho¶ng trong ®Þnh híng gi¸ trÞ, tån t¹i nhiÒu
kiÓu lo¹i gi¸ trÞ chuÈn mùc kh¸c nhau trong x· héi. Thùc tÕ cuéc kh¶o s¸t cho thÊy, nhiÒu
ý kiÕn béc lé râ sù lo l¾ng b¨n kho¨n ®èi víi vÊn ®Ò ®¹o ®øc cña thÕ hÖ trÎ hiÖn nay. Khi
nãi vÒ khã kh¨n gi÷a cha mÑ vµ con c¸i trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc cã ý kiÕn cho r»ng: “C¸c

con chÞ ë trêng ®îc ®¸nh gi¸ lµ ch¨m ngoan häc giái. VËy mµ ë nhµ l¹i kh¸c, kh«ng hiÓu
c¸c con suy nghÜ g×, m×nh lµm mäi ®iÒu lµ chØ ®Ó mong ®iÒu tèt cho con. NhiÒu khi thÊy
con sai m×nh ph©n tÝch ®Ó nã hiÓu th× nã ph¶n øng b»ng c¸ch lÇm l×, nã cßn c·i l¹i m×nh
biÕt g× mµ nãi, thËm chÝ nã cßn b¶o m×nh lµ l¹c hËu, cæ hñ. Nh÷ng lóc nh vËy m×nh thÊy
bøc bèi, buån vµ c¶m thÊy bÊt lùc”.
(N÷, 44 tuæi, lµm ruéng)
Râ rµng viÖc gi¸o dôc con trÎ hiÖn nay kh«ng ph¶i lµ dÔ. §Ó gi¸o dôc ®îc con rÊt cÇn
cã sù thèng nhÊt vÒ néi dung vµ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i. ViÖc ®ßi hái cao
ë con còng ®ång thêi víi viÖc c¸c bËc phô huynh ph¶i n©ng cao nhËn thøc, hiÓu biÕt, chÊp
nhËn nh÷ng thay ®æi theo chiÒu híng tÝch cùc, ®iÒu chØnh vµ ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi
suy nghÜ lÖch chuÈn ë con c¸i ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc.
Tuæi t¸c còng lµ mét yÕu tè cã kh¶ n¨ng ¶nh hëng tíi sù kh«ng thèng nhÊt gi¸ trÞ
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chuÈn mùc ®¹o ®øc. T¬ng quan gi÷a tuæi vµ vÊn ®Ò nµy chóng ta cã biÓu sè liÖu sau:
BiÓu ®å 4: T¬ng quan Tuæi vµ sù kh«ng thèng nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc ®¹o ®øc gi÷a cha mÑ vµ con
c¸i trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc( Tû lÖ %)

Không

Có

76

24

61.7

38.3

59.4

Dưới 40 tuổi
Từ 40 - 50 tuổi
Trê n 50 tuổi

40.6

Nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy ë nh÷ng ngêi díi 40 tuæi Ýt gÆp ph¶i khã kh¨n trong vÊn
®Ò nµy. ë nhãm ngêi nµy, kho¶ng c¸ch tuæi gi÷a cha mÑ vµ con c¸i kh«ng nhiÒu nªn
m©u thuÉn thÕ hÖ kh«ng qu¸ lín. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng phô huynh nµy do cßn Ýt tuæi nªn
còng n¨ng ®éng dÔ tiÕp thu c¸i míi vµ suy nghÜ tho¸ng h¬n líp ngêi cao tuæi. ë nh÷ng
ngêi cao tuæi nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn mùc theo n¨m th¸ng ®· ¨n s©u vµo trong t tëng;
thay ®æi nh÷ng suy nghÜ cña hä kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu. ChÝnh v× vËy nªn gi÷a thÕ
hÖ ngêi cao tuæi vµ líp trÎ thêng x¶y ra m©u thuÉn thÕ hÖ do kh«ng thèng nhÊt vÒ gi¸
trÞ chuÈn mùc. Cã nh÷ng vÊn ®Ò líp trÎ cho r»ng b×nh thêng th× ngêi cao tuæi l¹i cho lµ
bÊt thêng vµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc. §Ó kh¾c phôc ®îc vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i t¹o ra
kh«ng khÝ cëi më trao ®æi gi÷a «ng bµ víi ch¸u, cha mÑ vµ con c¸i, gi÷a ngêi cao tuæi víi
thÕ hÖ trÎ trong gia ®×nh. Th«ng qua ®ã, gi÷a hai thÕ hÖ cã sù hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m sÎ
chia; cÇn ph¶i ®Ò cao mèi quan hÖ t×nh c¶m ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn thÕ hÖ trong
gia ®×nh. TiÕp theo lµ sù kh«ng thèng nhÊt vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc gi÷a ngêi
lín trong gia ®×nh còng lµ mét khã kh¨n ®¸ng kÓ (chiÕm 19.8%) trong viÖc thùc hiÖn chøc
n¨ng gi¸o dôc. Trong gi¸o dôc trÎ em mét trong nh÷ng ®iÒu tèi kÞ lµ: “trèng ®¸nh xu«i, kÌn
thæi ngîc”. NÕu gi÷a cha vµ mÑ kh«ng thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc d¹y b¶o con sÏ dÉn tíi
ph¶n t¸c dông. Mçi ngêi d¹y mét c¸ch con c¸i kh«ng biÕt nghe ai, kh«ng biÕt ®©u thùc sù
lµ chuÈn mùc ®óng, sai sÏ dÉn tíi nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. Nghiªm
träng h¬n cã thÓ dÉn tíi viÖc con c¸i coi thêng cha hoÆc mÑ vµ cã nh÷ng hµnh vi chèng ®èi.
Trong gia ®×nh cÇn thiÕt ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc d¹y con, ph¶i cã sù ®ång t©m
nhÊt trÝ vµ thêng xuyªn trao ®æi gi÷a cha vµ mÑ, gi÷a cha mÑ víi con; cã nh vËy th× kÕt
qu¶ gi¸o dôc míi hiÖu qu¶.
KÕt luËn
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mét c¸ thÓ ngêi g¾n liÒn víi gia ®×nh vµ gi¸o dôc gia ®×nh.
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Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ ®îc ®Æt trªn mét nhËn
thøc míi - tõ nhËn thøc coi con ngêi lµ môc tiªu, lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn x· héi, toµn
x· héi tËp trung nguån lùc cho gi¸o dôc. Sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang cã
nh÷ng ¶nh hëng s©u s¾c c¶ theo híng tÝch cùc lÉn tiªu cùc tíi mäi mÆt cña ®êi sèng x·
héi níc ta, tíi hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ vµ quy ph¹m ®¹o ®øc. KÕt qu¶ gi¸o dôc vµ rÌn luyÖn
cña trÎ em cha ®îc tèt thÓ hiÖn qua sù ®¸nh gi¸ cña nhµ trêng còng nh ý kiÕn cña c¸c
bËc phô huynh. HÇu hÕt c¸c phô huynh ®Òu nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña gi¸o dôc
®¹o ®øc trong gia ®×nh ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ em trong
giai ®o¹n hiÖn nay. Tuy nhiªn do ¸p lùc cña c«ng viÖc vµ ho¹t ®éng kiÕm sèng nhiÒu bËc
cha mÑ gÆp ph¶i khã kh¨n thiÕu thêi gian quan t©m ch¨m sãc, gi¸o dôc c¸i. Bªn c¹nh ®ã,
sù kh«ng thèng nhÊt vÒ gi¸ trÞ chuÈn mùc gi÷a cha mÑ vµ con c¸i dÉn tíi sù bÊt ®ång vµ
m©u thuÉn thÕ hÖ diÔn ra trong gia ®×nh. Trong mét x· héi ®ang biÕn ®æi, do h¹n chÕ vÒ
tri thøc, vÒ tr×nh ®é hiÓu biÕt, vÒ kinh nghiÖm cuéc sèng, vÒ ph¬ng ph¸p vµ kü n¨ng gi¸o
dôc nªn nhiÒu bËc cha mÑ cha lµm tèt vai trß cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng
gi¸o dôc. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong ®¸nh gi¸ cña c¸c bËc cha mÑ vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o
®øc trong gia ®×nh hiÖn nay lµ “cha tèt l¾m”. Nh vËy c¸c bËc cha mÑ ®· tù nhËn thÊy
nh÷ng thay ®æi vÒ chuÈn mùc gi¸ trÞ ®¹o ®øc, tù nhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i
kh¾c phôc còng lµ thÓ hiÖn sù quan t©m cña hä tíi gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con m×nh. §Ó
gi¸o dôc con c¸i ®¹t kÕt qu¶ c¸c phô huynh cÇn ph¶i th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trªn, dµnh
thêi gian, t©m søc cho viÖc thùc hiÖn vai trß lµm cha mÑ; b»ng t×nh th¬ng vµ tr¸ch
nhiÖm ®Ó nu«i d¹y con nªn ngêi h÷u Ých./.

Tµi liÖu tham kh¶o
1. Vai trß cña gia ®×nh trong x©y dùng nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam (1996), Nxb
Phô n÷, Hµ Néi.
2. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X (2006), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ
Néi.
3. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1997), X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ trong sù nghiÖp ®æi

míi, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia.
4. LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em, Níc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam.
5. Ph¹m TÊt Dong, Lª Ngäc Hïng (1997)(®ång chñ biªn), X· héi häc, Nxb §¹i häc
Quèc gia, Hµ Néi.
6. NguyÔn Thanh B×nh ( 2002), Nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong gi¸o dôc con ë løa tuæi
thiÕu niªn trong gia ®×nh thµnh phè hiÖn nay, Nxb §¹i häc Quèc gia.
7. Ph¹m Kh¾c Ch¬ng (1998), Gi¸o dôc gia ®×nh, Nxb Gi¸o dôc.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

