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HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI CHỨC NĂNG CƠ BẢN
CỦA GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY
NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

1. Đặt vấn đề
Quá trình hiện đại hóa ở Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua đã tác động sâu sắc
đến mọi mặt của đời sống gia đình. Các chức năng cơ bản mang tính truyền thống của gia
đình Việt Nam nhƣ: sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe, kinh tế, giáo dục, thỏa mãn nhu cầu
tình cảm cho thành viên gia đình đang chuyển đổi theo hai hƣớng khác nhau. Một mặt,
chức năng gia đình đƣợc củng cố, hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của
cuộc sống gia đình hiện đại. Mặt khác, nó cũng ảnh hƣởng mạnh mẽ đến các giá trị nền
tảng mang tính truyền thống của gia đình. Thực tiễn này đang đặt gia đình Việt Nam phải
đối mặt với những khó khăn mới nhƣ vấn đề sinh đẻ - lựa chọn giới tính khi sinh, khác
biệt về giá trị dẫn đến mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, con cái không chăm sóc
tốt sức khỏe ngƣời già và nhiều sai lệch khác liên quan đến gia đình đang gia tăng nhƣ vị
thành niên và thanh niên vi phạm pháp luật, xung đột gia đình, ly hôn, v.v... Những vấn
đề này đã để lại nhiều hệ lụy đối với gia đình Việt Nam đƣơng đại.
Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bao gồm: các kết quả nghiên cứu và tài liệu báo chí
bàn luận về vấn đề gia đình, bài viết tìm hiểu một số khía cạnh của hiện đại hóa ở Việt
Nam1 trong những thập kỷ vừa qua đã tác động đến các chức năng truyền thống của gia
đình2, qua đó nhận diện những điểm tích cực cũng nhƣ thách thức đối với phát triển bền
vững gia đình nƣớc ta hiện nay.
2. Hiện đại hóa và chức năng sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe gia đình
Chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe là một trong những chức năng rất quan
trọng của gia đình Việt Nam. Xã hội học nhìn gia đình không chỉ thực hiện việc sinh đẻ,

1

2

TS. Viện Xã hội học.
Theo Gordon Marshall (2010: 229), hiện đại hóa đƣợc hiểu “là quá trình có thể đƣợc kích hoạt bằng nhiều
cách khác nhau, nhƣng thƣờng thấy nhất là do những biến đổi về công nghệ hoặc giá trị. Kết quả của quá
trình này là các thiết chế sinh sôi nẩy nở, những cấu trúc đơn giản của các xã hội cổ truyền chuyển hóa
thành những cấu trúc phức tạp của xã hội hiện đại…”. Một số khía cạnh hiện đại hóa đƣợc đề cập trong
bài viết này là những biến đổi/thay đổi về công nghệ phục vụ cuộc sống; thiết chế, chính sách phát triển
kinh tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, phát triển dịch vụ xã hội, v.v… đƣợc xem là có tác động đến gia
đình, chức năng của gia đình Việt Nam.
Theo Murdock (dẫn theo Phạm Văn Bích, 2003: 207), “Gia đình thực hiện bốn chức năng cơ bản: tính
dục, tái sinh sản, kinh tế và giáo dục. Các chức năng này hết sức quan trọng đối với xã hội…”. Trong bài
viết này, quan tâm và phân nhóm: chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe; kinh tế; giáo dục; thỏa mãn
nhu cầu tinh thần cho thành viên gia đình.
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tái sản sinh ra con ngƣời mà còn có nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dƣỡng các thành viên
trong gia đình, đặc biệt là trẻ em và ngƣời già. Sự phát triển đất nƣớc cùng với sự hiện đại
hóa hệ thống dịch vụ xã hội trong những năm qua, nhất là ở đô thị và khu công nghiệp đã
làm cho chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khoẻ gia đình nƣớc ta có nhiều biến chuyển.
Về chức năng sinh đẻ, nhiều nghiên cứu khẳng định trong truyền thống quan niệm
của ngƣời Việt thƣờng khuyến khích sinh nhiều con. Thành ngữ, tục ngữ dân gian có câu
“trời sinh voi, trời sinh cỏ, hay con cái là nguồn của cải dồi dào nhất (dẫn theo Phạm Bích
San, 2003: 131). Hay dân gian thƣờng nói câu thành ngữ khác “nhiều con hơn nhiều của”
hoặc “đông con nhiều cháu lắm phúc nhiều lộc”. Chính vì vậy gia đình ngƣời Việt trong
truyền thống thƣờng đông con, trung bình mỗi cặp vợ chồng sinh từ 5 đến 6 con, thậm chí
có bà mẹ sinh đến 12 con.
Sự ra đời của các văn bản chính sách ở Việt Nam, với việc nhà nƣớc phát động
phong trào kế hoạch hóa gia đình, thực hiện mục tiêu “gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới
ổn định mô hình dân số ở mức hợp lý để có ấm no, hạnh phúc”, đã kéo theo thay đổi quan
niệm và hành vi sinh sản. Thực tiễn cho thấy, mức sinh của gia đình Việt Nam thời gian
qua đã giảm rõ rệt qua từng năm. Kết quả một cuộc nghiên cứu hơn mƣời năm trƣớc đây
cho biết, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng ở miền Bắc là 3,06 con, trong đó gia
đình ở thành phố là 2,33 con (Đỗ Thị Bình và cộng sự, 2002:136-141). Các kết quả gần
đây chỉ ra tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong tuổi sinh đẻ) liên tục
giảm. Năm 1961, một phụ nữ tuổi sinh đẻ trung bình 6,4 con. Đến 2006, con số này đã
giảm xuống còn 2,09 con (dƣới mức sinh thay thế). Năm 2011, tổng tỉ suất sinh là 1,99
con. Năm 2012, có tăng một chút, lên 2,05 con (Dƣơng Quốc Trọng, 2012).
Có thể thấy hiện đại hóa đã mang đến tiến bộ trong chức năng sinh đẻ của gia đình
Việt Nam. Tuy nhiên, có một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội hiện nay là
tình trạng mang thai hộ, đẻ thuê ngày càng gia tăng trong xã hội. Nhiều bài viết trên báo chí
gần đây đã đề cập đến vấn nạn này tồn tại công khai ngoài xã hội, trong đó có sự tham gia
của cả những ngƣời làm trong ngành y (http://news.zing.vn, truy cập 29/9/2013). Một vấn
đề khác cũng đang nảy sinh trong xã hội hiện nay là chính sách ít con, tồn tại tƣ tƣởng trọng
nam khinh nữ, coi trọng sinh con trai để nối dõi tông đƣờng cùng với sự hiện đại hóa trang
thiết bị y tế đã dẫn tới tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh. Điều này dẫn đến nhiều vấn
nạn cho xã hội nhƣ siêu âm thai nhi, nạo phá thai bừa bãi; hơn thế dẫn đến nguy cơ mất cân
bằng giới tính trong những thập niên sắp tới. Trong một bài viết dựa trên nguồn số liệu
Tổng điều tra Dân số các kỳ gần đây, tác giả Lƣu Bích Ngọc, viết nhƣ sau: “một nguy cơ
đối với cơ cấu giới tính của Việt Nam trong tƣơng lai chính là sự mất cân đối về cơ cấu giới
của trẻ sơ sinh hiện mang những dấu hiệu rất nghiêm trọng… Tỷ số giới tính của trẻ em khi
sinh tại Tổng điều tra 1979 là 105, tại Tổng điều tra 1989 là 106, tại Tổng điều tra 1999 là
107 và tại Tổng điều tra 2009, nó đã tăng tới ngƣỡng “bất thƣờng” - 110,6” (2011:3). Báo
cáo gần đây của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục chỉ ra mức độ mất cân
bằng giới tính là 112,3 năm 2012 (Dƣơng Quốc Trọng, 2012:3).
Chức năng chăm sóc để tái sản sinh sức khỏe cho các thành viên gia đình hiện nay cũng
có nhiều thay đổi do sự phát triển của hệ thống dịch vụ xã hội (dịch vụ ăn uống, dịch vụ lao
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động giúp việc nhà “ôsin”, dịch vụ y tế, tƣ vấn chăm sóc sức khoẻ, nuôi dƣỡng ngƣời già,
v.v…), hệ thống dịch vụ này đang phát triển mạnh ở khu vực đô thị, công nghiệp. Những
thay đổi này mang lại những cải thiện về chất lƣợng trong chăm sóc sức khỏe của gia đình.
Tuy nhiên, một số vấn đề đặt ra là chất lƣợng dịch vụ, cũng nhƣ sự phụ thuộc quá nhiều vào
dịch vụ đã tác động xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình.
Một nghiên cứu về gia đình đô thị gần đây chỉ ra phần lớn gia đình cả hai vợ chồng đều tham
gia công việc ngoài xã hội nên họ không có thời gian làm công việc nội trợ, chăm sóc cho các
thành viên gia đình, nhất là ngƣời già và trẻ em, do vậy họ phải thuê ngƣời giúp việc đến từ
các vùng nông thôn. Những công việc cụ thể mà ngƣời giúp việc tham gia tại các gia đình ở
đô thị là đi chợ, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, ủi đồ, trông nom, chăm sóc em
bé hoặc ngƣời ốm, ngƣời già và rất nhiều việc không tên” (Nguyễn Thị Hòa, 2008:14).
Ở nông thôn, chức năng chăm sóc sức khỏe cho thành viên gia đình ít thay đổi hơn
so với đô thị. Kết quả cuộc điều tra mẫu ở nông thôn châu thổ sông Hồng cho thấy “có
đến 93,6% số hộ vẫn giữ phong tục nấu ăn chung cho cả nhà vào buổi sáng; 96,6% cho
buổi trƣa và 99,1% cho buổi tối” (Đỗ Thị Bình và cộng sự, 2002:151-155). Tuy nhiên,
nhiều vấn đề mới đang nảy sinh nhƣ quy mô gia đình thu hẹp, gia đình hạt nhân chỉ có
cha mẹ và con cái, thế hệ ông bà phải sống riêng và tự chăm sóc nuôi dƣỡng bản
thân. Kết quả điều tra gia đình Việt Nam 2006 cho thấy, có tới 50,1% số ngƣời đƣợc hỏi
nhất trí với quan điểm “cha mẹ còn khỏe mạnh, còn lo liệu đƣợc kinh tế sẽ sống riêng với
con đã lập gia đình. Tỷ lệ nhất trí quan điểm cha mẹ sống riêng với con cái lập gia đình ở
khu vực thành phố cao hơn nông thôn (53,3% so với 47,7%)” (dẫn theo Lê Ngọc Văn,
2009: 120). Thực tế này đang đẩy ngƣời già vào hoàn cảnh cô đơn, không đƣợc con cái
chăm sóc hỗ trợ có xu hƣớng gia tăng trong xã hội.
Một vấn đề nữa cũng đang đặt ra đối với gia đình nông thôn trong bối cảnh hiện nay
là phần lớn gia đình nông thôn do hạn chế tài chính nên chƣa tiếp cận tốt với hệ thống y tế
hiện đại trong việc khám và chăm sóc sức khoẻ cho thành viên gia đình. Bằng chứng từ
một số kết quả khảo sát khẳng định việc đi khám chữa bệnh còn khá tuỳ tiện, gia đình
thƣờng tự điều trị hoặc chờ bệnh giai đoạn cuối mới đi khám sức khỏe (Đỗ Thị Bình và
cộng sự, 2002:151-155), (Nguyễn Đức Chiện, 2008).
Các dẫn chứng trên cho thấy quá trình hiện đại hóa đã và đang ảnh hƣởng đến chức
năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe của gia đình Việt Nam. Ở đô thị, sự phát triển mạng
lƣới dịch vụ bên ngoài xã hội nhƣ ăn uống, giúp việc, nuôi dƣỡng ngƣời già, v.v... đã ảnh
hƣởng không nhỏ đến đời sống và quan hệ gia đình. Trong gia đình nông thôn là việc lựa
chọn giới tính khi sinh, nuôi dƣỡng ngƣời già, tiếp cận dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe
cho các thành viên gia đình, v.v… cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đặt ra
nhiều thách thức mới đối với chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe của gia đình Việt
Nam đƣơng đại.
3. Hiện đại hóa và chức năng kinh tế của gia đình
Các nhà xã hội học cho rằng gia đình đƣợc xem nhƣ là một đơn vị kinh tế với các
hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là chức năng quan trọng của gia đình,
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ngoài việc đảm bảo cho các thành viên gia đình đƣợc tham gia đóng góp vào hoạt động
kinh tế gia đình, thì thành viên gia đình cùng đƣợc tiêu thụ sản phẩm do gia đình hoặc xã
hội tạo ra. Sự phát triển xã hội, đi cùng là quá trình hiện đại hóa làm cho chức năng kinh
tế gia đình nƣớc ta không ngừng biến đổi qua từng thời kỳ.
Trƣớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, hoạt động kinh tế của gia đình chủ yếu là
làm nông nghiệp, vợ chồng đều tham gia công việc trong phạm vi gia đình nhƣng sự phân
công lao động giữa vợ và chồng khá rạch ròi, đƣợc đúc kết qua câu tục ngữ dân gian “trên
đồng cạn dƣới đồng sâu; chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”. Hàm nghĩa câu tục ngữ này
cho thấy là các công việc nặng nhọc, tốn nhiều sức do chồng đảm nhiệm, còn các công
việc tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo thuộc về ngƣời vợ. Một đặc trƣng nữa của
thời kỳ này các sản phẩm do gia đình tạo ra chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của
gia đình mà ít có điều kiện trao đổi hoặc bán ra thị trƣờng.
Thời kỳ nền kinh tế kế hoạch, gia đình không còn tồn tại với tƣ cách là đơn vị kinh
tế nữa. Hợp tác xã là một đơn vị kinh tế thực hiện tổ chức và điều hành mọi công việc lao
động sản xuất ở địa phƣơng, còn các thành viên gia đình chỉ là ngƣời lao động chịu sự
phân công của hợp tác xã. Ở phƣơng diện tiêu thụ, gia đình cũng chỉ thực hiện việc tiêu
dùng, còn việc mua bán, trao đổi sản phẩm với bên ngoài do hợp tác xã quản lý. Sự ra đời
nhiều nhà máy xí nghiệp phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa nhanh chóng đã thu hút lực
lƣợng lao động trẻ gia đình nông thôn tham gia. Thực tế này dẫn đến xuất hiện gia đình
kiểu mới ở các khu nhà máy, cả hai vợ chồng cùng tham gia hoạt động kinh tế ngoài gia
đình. Do đó phần lớn gia đình thời kỳ này chỉ là đơn vị thực hiện chức năng tiêu dùng.
Chính sách Đổi mới (1986) đƣợc ban hành, hộ gia đình ở nông thôn đƣợc trao lại
quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng vai trò là một đơn vị sản xuất và
tiêu dùng. Hiện nay, các chức năng kinh tế của gia đình đang biến đổi ngày càng sâu sắc.
Những nghiên cứu gần đây cho biết, với tƣ cách là một đơn vị kinh tế ngoài hoạt động sản
xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp, hộ gia đình nông thôn đều có thêm các nguồn thu nhập khác
từ hoạt động tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ, dịch vụ, làm thuê, v.v... Thực tế này đã
làm cho đời sống kinh tế, vật chất của gia đình nông thôn ngày càng đƣợc cải thiện hơn so
với trƣớc. Theo số liệu của một điều tra gần đây “số hộ gia đình sung túc ở châu thổ sông
Hồng là 2,8%; khá 46,2%; trung bình 45,5%, nghèo 5,1%; đói 0,3%. Cùng theo cuộc điều
tra này, ngƣời đóng góp công sức nhiều nhất cho gia đình chính là ngƣời vợ (chiếm
65,8%) song ngƣời đóng góp tiền mặt nhiều lại là ngƣời chồng (65,2%)” (dẫn theo Mai
Văn Hai, 2004: 16).
Tuy nhiên, những thách thức mới mà gia đình nông thôn đang phải đối mặt là vấn
đề sắp xếp lao động, việc làm cho các thành viên gia đình. Theo số liệu điều tra tại xã Hải
Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định năm 2003 cho biết “số gia đình có việc làm tạm đủ
trong năm là 16,4%, trong khi đó số gia đình thừa lao động, thiếu việc làm lên đến 74,9%,
còn thừa việc làm, thiếu lao động chỉ có 8,7%” (Viện Xã hội học, 2003:2). Tình trạng
thừa lao động, thiếu việc làm cộng với những khó khăn về kinh tế là nguyên nhân quan
trọng dẫn đến tình trạng di dân, nhất là hiện tƣợng di dân con lắc từ nông thôn ra các đô
thị hoặc trung tâm công nghiệp với hi vọng kiếm đƣợc việc làm, có thu nhập để bù vào
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thu nhập ít ỏi trên đồng ruộng. Thất nghiệp và thiếu việc làm còn dẫn đến tình trạng
nghiện hút, mại dâm, gây rối xã hội, vì sau khi thôi học hoặc rời ghế nhà trƣờng nếu
không có việc làm ổn định thì lao động trẻ sẽ phải tìm kiếm thu nhập để sinh sống, chủ
yếu bằng các hoạt động gắn với tiêu cực” (dẫn theo Đặng Nguyên Anh, 2009: 63).
Vấn nạn khác đang nổi lên trong hoạt động kinh tế của gia đình nông thôn hiện nay
là hình thức huy động lao động trẻ em, ngƣời già tham gia đóng góp kinh tế cho gia đình.
Hoặc tình trạng phát triển kinh tế gia đình quá chú trọng đến lợi ích kinh tế mà tiến hành
hoạt động sản xuất kinh doanh trái pháp luật, phát triển lĩnh vực sản xuất gây ô nhiễm
môi trƣờng, bóc lột sức lao động ngƣời làm thuê, v.v... Thực tế này đƣợc đề cập nhiều
trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng. Chẳng hạn, qua phƣơng tiện truyền thông
đại chúng, chúng ta thấy dƣ luận xã hội bất bình và công phẫn với một số trƣờng hợp sử
dụng lao động trẻ em và bạo hành, ví dụ: em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở
trên đƣờng Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đánh đập hơn 10 năm
http://www.tuoitreonline (truy cập: 11/6/2013) .
Hoặc có thể thấy là do gia đình quá coi trọng phát triển kinh tế, bằng mọi cách khai
thác lao động gia đình kể cả trẻ em và ngƣời già tham gia vào hoạt động kinh tế gia đình,
không quan tâm đến chức năng khác nhƣ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho ngƣời già và
trẻ em. Điều này đã dẫn đến hậu quả là kinh tế giàu nhƣng gia đình phát triển không bền
vững khi con cái ham chơi trốn học, mắc các tệ nạn xã hội, để rồi vi phạm pháp luật ở
tuổi thành niên, thậm chí cả chƣa thành niên.
Nhƣ vậy, các dẫn chứng và phân tích trên đây tiếp tục phản ánh sự biến đổi chức
năng kinh tế của gia đình. Những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình, đặc biệt là gia đình
nông thôn hiện nay là vấn đề lao động, việc làm cho các thành viên. Sự quá chú trọng lợi
ích kinh tế và thực hiện khai thác quá mức nguồn lực gia đình nhƣ sử dụng lao động trẻ
em, ngƣời già, hoặc sản xuất kinh doanh không lành mạnh của gia đình dẫn đến hậu quả
xấu đối với xã hội và môi trƣờng.
4. Hiện đại hóa và chức năng giáo dục của gia đình
Xã hội học nhìn gia đình là môi trƣờng đầu tiên giáo dục-xã hội hóa con ngƣời
ngay từ khi chào đời. Chính vì vậy, gia đình đóng một vai trò chủ yếu trong việc thiết
lập thái độ, niềm tin, các giá trị và chuẩn mực xã hội cho các thành viên. Gia đình chuẩn
bị cho trẻ em cách thức tiếp nhận các vai trò xã hội, nhận biết và đóng vai với tƣ cách là
thành viên của gia đình và xã hội. Hiện nay với sự phát triển của xã hội kéo theo thay
đổi trong hệ thống giáo dục ngoài xã hội và ảnh hƣởng đến chức năng giáo dục-xã hội
hóa của gia đình.
Theo các tài liệu nghiên cứu cho biết, trong truyền thống gia đình Việt Nam thƣờng
có nhiều thế hệ cùng chung sống. Điều này đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến. Tác
giả Mai Văn Hai gọi đó là loại hình gia đình “tam, tứ đại đồng đƣờng”, hay còn gọi là gia
đình mở rộng. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Hƣợu, khi bàn về gia đình Việt Nam
truyền thống, đã lƣu ý “cấu trúc gia đình Việt Nam không phải gia đình cộng cƣ nhiều thế
hệ mà cũng không phải là gia đình hạt nhân. Đó là loại gia đình hạt nhân mở rộng” (Trần
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Đình Hƣợu, 1996: 25). Trong truyền thống gia đình đóng một vai trò quan trọng trong
việc giáo dục cho các thành viên trong gia đình, nhất là đối với trẻ em cả về đạo đức, kỹ
năng sống và nghề nghiệp. Những cá nhân trong gia đình đóng vai trò to lớn trong việc
giáo dục cho trẻ em là những ngƣời lớn tuổi trong gia đình nhƣ ông bà, cha mẹ.
Từ khi nhà nƣớc ban hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, quy mô-cơ cấu gia
đình Việt Nam có xu hƣớng giảm bớt số thành viên và thế hệ chung sống trong cùng một
mái nhà theo hƣớng hạt nhân hóa. Điều này đƣợc phản ánh trong các nghiên cứu, kết quả
cuộc điều tra do Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tiến hành năm 1994 cho biết “tỷ lệ
gia đình hạt nhân là 66,6%” (dẫn theo Mai Văn Hai, 2004:12). Còn theo số liệu điều tra
năm 2002 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới “số ngƣời trung bình trong gia đình ở
châu thổ sông Hồng là 4,3 ngƣời” (dẫn theo Mai Văn Hai, 2004:12). Kết quả cuộc điều
tra về gia đình Việt Nam và ngƣời phụ nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa cho biết “có 81% gia đình thuộc hai thế hệ” (Lê Ngọc Văn và cộng sự, 2002:28).
Kết quả nghiên cứu về cơ cấu gia đình khu vực đồng bằng Bắc bộ cho thấy “loại hình gia
đình hạt nhân là phổ biến chiếm đến 83,2%, trong khi chỉ có 16,8% là gia đình mở rộng”
(dẫn theo Vũ Tuấn Huy, 2006: 15).
Hiện nay, chức năng giáo dục của gia đình đang có xu hƣớng chuyển giao dần ra
ngoài xã hội. Gia đình chủ yếu đảm nhận chức năng giáo dục đạo đức, còn giáo dục kiến
thức, kỹ năng, nghề nghiệp do xã hội đảm nhận. Nƣớc ta đang thực hiện chủ trƣơng kết
hợp giữa nhà trƣờng, xã hội và gia đình trong việc giáo dục trẻ em. Chẳng hạn, khi bƣớc
vào bậc tiểu học trẻ em trong gia đình đã phải sử dụng thời gian ở trƣờng, lớp nhiều hơn ở
nhà thông qua hình thức học nội trú, bán trú ở trƣờng, v.v… thời gian con cái tiếp xúc với
thầy cô giáo, bạn bè ở trƣờng nhiều hơn cha mẹ và ngƣời thân trong gia đình.
Cũng liên quan đến chức năng giáo dục của gia đình, một thay đổi đang diễn ra là
chức năng kiểm soát về tình dục đối với giới trẻ đang suy yếu. Trong xã hội truyền thống,
sự trinh tiết của ngƣời con gái là một giá trị cao quý. Tuy nhiên, sự gia tăng quan hệ tình
dục trƣớc hôn nhân và chung sống trƣớc hôn nhân đang làm mất dần đi chức năng kiểm
soát tình dục của gia đình đối với thành viên trẻ tuổi. Kết quả điều tra gia đình Việt Nam
2006 cho thấy “21,7% số ngƣời đƣợc hỏi ý kiến nhất trí với quan niệm nam giới có thể
quan hệ tình dục với ngƣời anh ta chắc chắn lấy làm vợ; 19,8% nhất trí nữ giới có thể
quan hệ tình dục với ngƣời cô ta chắc chắn lấy làm chồng” (dẫn theo Lê Ngọc Văn,
2009:123). Nghiên cứu của Nguyễn Đức Chiện (2011) về “Sống chung trƣớc hôn nhân
của nam, nữ sinh viên hiện nay” cũng cho biết tình trạng quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân
và nạo phá thai đang theo chiều hƣớng gia tăng trong giới sinh viên.
Nhƣ ở phần trên đã bàn luận, gia đình hiện nay mải mê kiếm sống nên không ít cha
mẹ dành ít thời gian để giáo dục đạo đức cho con cái; mặt khác do cấu trúc gia đình thay
đổi, hiện nay chủ yếu là gia đình hạt nhân nên thế hệ ông bà không còn ảnh hƣởng mạnh
trong việc giáo dục trẻ em. Thực tế này đã dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề nhƣ trẻ em hƣ
hỏng, bỏ nhà gia tăng trong những năm qua. Hoặc tình trạng con cái coi thƣờng cha mẹ,
ông bà cũng ngày càng phổ biến trong xã hội.
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Trong quá trình giáo dục trẻ em hiện nay, nhất là các gia đình ở nông thôn đang gặp
những khó khăn. Thể hiện là nhiều bậc cha mẹ không đủ kiến thức để dạy dỗ con cái. Giáo
dục giới tính cho trẻ vị thành niên cũng là một vấn đề khá mới nên nhiều gia đình cảm thấy
lúng túng. Điều này dẫn đến tình huống là “Khi con còn bé thì họ thấy chƣa cần giáo dục, đến
khi con lớn hơn thì lại thấy khó nói” (Đỗ Thị Bình và cộng sự, 2002: 155-156). Thực tế
chƣơng trình học ở trƣờng lại khập khiễng, bất cập. Tác giả Đặng Nguyên Anh cho rằng “nội
dung của chƣơng trình giáo dục, đặc biệt ở các cấp học phổ thông hiện nay đã thể hiện quá
đầy đủ về mặt trí lực, thậm chí quá tải về kiến thức, song các phẩm chất khác thì mờ nhạt,
thậm chí không có điều kiện để các em thể hiện ở những nội dung nhƣ kỹ năng sống, kỹ năng
trình bày rất cần thiết cho một thế giới hiện đại… Rất tiếc rằng nhà trƣờng chỉ chú trọng việc
học chữ mà hầu nhƣ không dạy kỹ năng này, ngoài xã hội cũng không dạy. Gia đình thì chỉ
chú ý việc chăm sóc nuôi dƣỡng” (Đặng Nguyên Anh, 2009:70).
Một vấn đề nữa là hiện nay chức năng giáo dục đƣợc nhà trƣờng và xã hội chia sẻ.
Trong bối cảnh nhà nƣớc không còn bao cấp trong hoạt động giáo dục thì việc tiếp cận
đến các cấp học cao của con em gia đình kinh tế nghèo rất khó khăn. Kết quả nghiên cứu
gần đây cho thấy nhóm gia đình giàu, khá giả mới có đủ điều kiện đầu tƣ tài chính cho
con cái theo học các cấp học cao nhƣ đại học, hoặc đi đào tạo ở nƣớc ngoài. Mặc dù nhà
nƣớc đã có chính sách hỗ trợ, miễn giảm đóng góp nhƣng nhóm gia đình nghèo vẫn
không đủ khả năng đầu tƣ cho con cái theo học, trẻ em trong nhóm gia đình này thƣờng
phải nghỉ học sớm (Nguyễn Đức Chiện, 2008).
Nhƣ vậy, hiện đại hóa đã tạo điều kiện cho xã hội chia sẻ gánh vác bớt chức năng
giáo dục với gia đình, giúp gia đình thực hiện xã hội hóa cá nhân, nhất là thành viên trẻ
kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp. Tuy nhiên, sự chia sẻ và chuyển giao chức năng xã hội
hóa của gia đình với xã hội cũng đang gặp nhiều vấn đề, sự kiểm soát cá nhân và chuyển
giao các giá trị truyền thống của gia đình từ nhiều đời cho thế hệ con cháu suy yếu. Trong
khi ngoài xã hội chƣa thực sự đảm nhận tốt vai trò này. Việc thị trƣờng hóa các hình thức
giáo dục ngoài xã hội hiện nay cũng làm cho gia đình nhóm nghèo đối mặt với nhiều khó
khăn trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục, v.v…
5. Hiện đại hóa và chức năng thoả mãn nhu cầu tinh thần
Thời kỳ trƣớc, dịch vụ xã hội chƣa phát triển mạnh thì gia đình cũng đóng vai trò
chính trong việc thoả mãn các nhu cầu về tinh thần và tình cảm cho thành viên gia đình.
Từ khi Việt Nam mở cửa và hội nhập ra thế giới bên ngoài dẫn đến du nhập nhiền loại
hình văn hóa mới vào gia đình. Sự bùng nổ phƣơng tiện truyền thông đại chúng và các
loại hình giải trí, cùng với sự mở rộng cơ hội học tập, làm việc ngoài gia đình đã tạo điều
kiện cho cá nhân thiêt lập nhiều mối quan hệ xã hội mới (bạn bè, đồng nghiệp, nhóm sở
thích...); Các sự kiện này dẫn đến chức năng thoả mãn nhu cầu tinh thần và tình cảm của
gia đình không còn đóng vai trò quan trọng nhƣ trƣớc. Hiện nay, các cá nhân trẻ trong gia
đình đang bị lôi cuốn bởi những trào lƣu văn hóa lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa.
Không phải ngẫu nhiên tình trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, hoặc xung
đột vợ chồng dẫn đến ly hôn có xu hƣớng tăng cao ở Việt Nam trong những năm gần đây.
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Theo cuộc điều tra về thực trạng đời sống văn hóa tinh thần ở nƣớc ta do Bộ Văn
hóa chủ trì, “việc hƣởng thụ văn hóa của ngƣời dân hiện nay khá đa dạng, bao gồm: nghe
đài, xem vô tuyến, nghe nhạc, xem băng hình, đọc sách báo, thăm viếng trò chuyện với
bạn bè, làm vƣờn, chơi cây cảnh, tập thể thao, đến nhà văn hóa, đánh cờ, uống rƣợu, hát
karaoke, đi vũ trƣờng v.v...” (Nguyễn Khoa Điềm, 2000:1).
Kết quả nghiên cứu công bố mới đây của Nguyễn Tuấn Minh cho thấy: “những hoạt
động trong 12 tháng qua của ngƣời dân nông thôn đa phần là xem ti vi (99,7%) và nói
chuyện với bạn bè, hàng xóm (99,7%). Kế tiếp là các hoạt động đọc sách/báo (65,2%), đi
đền/chùa/nhà thờ (62,6%), đi ăn uống với bạn bè (55,3%), đi chơi xa (46,0%), xem
phim/kịch/ca nhạc/karaoke (18,9%)” (2011: 75).
Trong nghiên cứu của Đinh Thị Vân Chi (2001) đã cho thấy sự biến đổi nhu cầu
giải trí của thanh niên Hà Nội, “cùng với sự đa dạng hóa các hình thức giải trí thì nhiều
hình hình thức giải trí cũ đang đƣợc thay thế bằng những hình thức giải trí mới” (dẫn theo
Nguyễn Tuấn Minh, 2011 :171). Trong các loại hình văn hóa này có đan xen loại hình
văn hóa không lành mạnh. Có thể nói nhiều loại hình văn hóa tinh thần không lành mạnh
từ bên ngoài vào đang thẩm thấu vào gia đình Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Nhƣ vây, hiện đại hóa, nhất là với sự xuất hiện của các phƣơng tiện truyền thông
đại chúng đã giúp gia đình cải thiện đời sống tinh thần. Tuy nhiên, các hình thức thỏa
mãn tinh thần truyền thống nhƣ sự thăm hỏi giữa các gia đình, dòng họ, cộng đồng vào
những lúc rảnh rỗi ngày càng yếu đi, một số loại hình văn hóa tinh thần không lành mạnh
cũng đang đƣợc gia đình tiếp nhận và thẩm thấu. Thực tế này đã ảnh hƣởng đến sự ổn
định của gia đình Việt Nam.
6. Bàn luận
Những phân tích và dẫn chứng trên đã phần nào cho thấy mối quan hệ của một số
khía cạnh hiện đại hóa và chức năng cơ bản của gia đình Việt Nam. Quá trình hiện đại
hóa đã mang đến cả hai chiều cạnh: tiến bộ và phá vỡ hệ giá trị truyền thống của gia đình
Việt Nam.
Chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe của gia đình: bằng chứng và phân tích
trong nhiều nghiên cứu gần đây phản ánh rõ chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe
của gia đình Việt Nam đang biến đổi nhanh, mang lại quy mô gia đình và dân số ổn
định, chất lƣợng dân số và cuộc sống nâng cao. Song thực tế cho thấy nó cũng đang nảy
sinh một số vấn đề tiêu cực nhƣ nạo phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi, đẻ thuê có
chiều hƣớng gia tăng. Sự phát triển của mạng lƣới dịch vụ xã hội, nhất là khu vực đô thị
đã buộc cuộc sống gia đình ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào xã hội, kể cả những việc
quan trọng nhƣ nuôi dƣỡng ngƣời già, chăm sóc và đƣa đón trẻ đến trƣờng. Gia đình ở
nông thôn cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nhƣ khả năng tiếp cận dịch vụ y tế
chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho thành viên gia đình, nuôi dƣỡng và chăm
sóc ngƣời già, v.v...
Chức năng kinh tế của gia đình đang biến chuyển từ khi áp dụng chính sách Đổi
mới, gia đình Việt Nam đƣợc phát huy thế mạnh trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, và
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đóng góp quan trọng cải thiện điều kiện và chất lƣợng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên,
nhiều vấn đề nảy sinh, đặc biệt đối với gia đình nông thôn hiện nay là dân số tăng, đô thị
hóa, công nghiệp hóa, v.v... đất nông nghiệp thu hẹp trong khi ngành nghề chậm phát
triển, dẫn đến thiếu việc làm, nhiều gia đình phải ly tán đến các thành phố tìm việc làm.
Việc quá chú trọng lợi ích kinh tế dẫn đến xu hƣớng nhiều gia đình sử dụng lao động trẻ
em, ngƣời già vào hoạt động kinh tế gia đình, hoặc tiến hành sản xuất-kinh doanh vi
phạm pháp luật nhƣ sản xuất hàng hóa độc hại, chất lƣợng kém, gây ô nhiễm môi trƣờng.
Chức năng giáo dục của gia đình đang thay đổi cùng nhịp với sự phát triển của xã
hội. Phát triển hệ thống giáo dục hiện nay đã buộc gia đình phải chuyển giao dần chức
năng này cho xã hội. Điều đáng bàn luận là trong khi gia đình đang ngày càng suy giảm
vai trò kiểm soát, xã hội hóa cá nhân thì xã hội, cụ thể là nhà trƣờng và thiết chế giáo dục
chƣa đảm nhận tốt vai trò trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nghề nghiệp cho
giới trẻ. Thực tế này đang dẫn đến nhiều vấn đề xã hội nhƣ sự chuyển giao các giá trị đạo
đức, văn hóa truyền thống của gia đình suy giảm, vị thành niên và thanh niên có hành vi
lệch chuẩn, vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng.
Chức năng thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tình cảm của gia đình đang thay đổi nhanh
chóng do sự phát triển khoa học kỹ thuật. Sự du nhập ồ ạt công nghệ giải trí cùng loại
hình văn hóa giải trí không lành mạnh vào nƣớc ta đã và đang ảnh hƣởng xấu đến văn
hóa, lối sống của gia đình, đặc biệt là giới trẻ. Sự thỏa mãn nhu cầu tình cảm của các
thành viên gia đình cũng đang chịu tác động mạnh của biến đổi xã hội. Việc tham gia
công việc bên ngoài xã hội của cả phụ nữ và nam giới dẫn đến thời gian, sự quan tâm đối
với gia đình, dòng họ, cộng đồng giảm đi nhiều. Đây có thể đƣợc xem là một trong những
nguyên nhân làm gia tăng cách biệt giữa các thành viên gia đình, quan hệ lỏng lẻo, xung
đột thế hệ trong gia đình và cộng đồng, ly hôn phát triển.
Tóm lại, các chức năng cơ bản, truyền thống của gia đình Việt Nam đang biến đổi
do những tác động xã hội, trong đó có yếu tố hiện đại hóa. Điều quan tâm là các chức
năng cơ bản của gia đình nhƣ giáo dục, thỏa mãn các nhu cầu về tình thần, chăm sóc các
thành viên trong gia đình đang có xu hƣớng suy giảm vai trò do sự phát triển vũ bão của
khoa học kỹ thuật và hệ thống dịch vụ ngoài xã hội. Chức năng kinh tế của gia đình cũng
biến đổi nhanh, đối diện với nhiều thách thức mới của bối cảnh hiện nay. Có thể nói,
những vấn đề xã hội nhƣ: thất nghiệp, vị thành niên và thanh niên có hành vi lệch chuẩn,
vi phạm pháp luật, nạo phá thai, mâu thuẫn, ly hôn, v.v… đang nổi lên trong đời sống xã
hội Việt Nam thời gian qua có liên quan chặt chẽ với gia đình và các chức năng cơ bản
của gia đình. Điều cần bàn là các vấn đề xã hội này đang đe dọa sự phát triển bền vững
gia đình Việt Nam.
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