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THỜI KỲ VỊ THÀNH NIÊN: MỐI QUAN HỆ GẮN KẾT GIỮA
CHA MẸ - CON CÁI VÀ VAI TRÒ GIÁO DỤC CỦA GIA ĐÌNH
NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG*

1. Đặt vấn đề
Vị thành niên là một giai đoạn phát triển lứa tuổi. Nhưng việc ghi nhận vị thành
niên như một nhóm xã hội đặc thù đòi hỏi sự thay đổi của tư duy xã hội về thời kỳ này
của con người. Chính sự khác biệt mang tính lịch sử và văn hóa đã cho thấy những quan
niệm khác biệt về thời kỳ thơ ấu, vị thành niên của trẻ em (Mai Huy Bích, 2010).
Xã hội Việt Nam truyền thống khó cho phép trẻ em trải qua thời kỳ vị thành niên
trong thanh bình, được chăm sóc và bảo vệ. Đất nước luôn có chiến tranh triền miên,
suốt từ thế kỷ 15 cho đến giữa thế kỷ 20 (Lê Thành Khôi, 2014). Thêm vào đó, quan hệ
giữa cha mẹ và con cái trong xã hội truyền thống là quan hệ “tôn ti trật tự”, phân biệt
người lớn là bề trên, trẻ em là bề dưới. Thậm chí, cha và con còn có phần xa cách. Hơn
nửa thế kỷ trước đây, nhận thức của xã hội về quyền trẻ em, phong cách làm cha mẹ dân
chủ, hay lấy trẻ em làm trung tâm còn mờ nhạt. Ngày nay, xã hội Việt Nam đã thay đổi
lớn nhìn từ phương diện giáo dục với những nỗ lực của toàn xã hội trong xóa nạn mù
chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện quyền trẻ em, và
xu hướng dân chủ hóa trong quan hệ cha mẹ - con cái. Chính quá trình hiện đại hóa đã
tác động mạnh mẽ tới hệ giá trị và các khuôn mẫu truyền thống của gia đình Việt Nam
(Trịnh Duy Luân, 2011). Những biến đổi to lớn của gia đình như xu hướng di cư, kết
hôn muộn, sinh ít con, không gian kết hôn mở rộng, sự gia tăng bạo lực gia đình, ly hôn
đang diễn ra. Chính vị thành niên là đối tượng phải chịu nhiều ảnh hưởng do sự biến đổi
của đời sống gia đình (Nguyễn Hữu Minh, 2012 & 2013a). Đó còn chưa kể đến sự góp
mặt của công nghệ thông tin làm gia tăng quá trình biến đổi xã hội của trẻ em hôm nay
(Charles và cộng sự, 2001).
Cho đến nay, các nhà chuyên môn ở nhiều lĩnh vực ngày càng đồng ý với nhau rằng
trẻ vị thành niên cần phải được cha mẹ, thày cô quan tâm sâu sát để các em được lớn lên
một cách an toàn và thành công sau này (Trần Thành Nam, 2015; Lê Minh Nguyệt, 2013a
& 2013b; Nguyễn Hữu Minh, 2012 & 2013a). Quan hệ cha mẹ - con cái vị thành niên
được đánh giá là quan hệ mang ý nghĩa quan trọng đặc biệt cho sự phát triển của trẻ trong
thời kỳ vị thành niên (Lê Minh Nguyệt, 2013a & 2013b; Đinh Hồng Vân, 2014; Nguyễn
Thị Anh Thư và Bùi Minh Đức, 2012). Sự gắn bó gia đình thời kỳ vị thành niên giúp các
em có lối sống lành mạnh, có nhiều cơ hội phát triển, cũng như bảo vệ các em khỏi những
cám dỗ có hại (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các cơ quan khác, 2010). Đặc
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biệt, các đánh giá này càng rõ nét hơn khi phân tích vai trò của giáo dục gia đình và mối
quan hệ cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên theo tiến trình lịch sử.
Vậy mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái tuổi vị thành niên Việt Nam ngày nay đang
diễn ra như thế nào? Bài viết tập trung vào phân tích các chiều cạnh xã hội học về sự gắn
kết gia đình, quan hệ cha - con vị thành niên, quan hệ mẹ - con vị thành niên và vai trò
giáo dục của gia đình, từ đó gợi mở các thảo luận về mối quan hệ giữa người lớn - trẻ em
như một quan hệ cấu trúc xã hội.
2. Vị thành niên - Một chiều cạnh xã hội học về lứa tuổi
Có khá nhiều lĩnh vực bàn luận về lứa tuổi vị thành niên gắn với các đặc trưng của
nó. Chẳng hạn, trong y học, thời kỳ vị thành niên được chia làm 3 giai đoạn: tiền vị thành
niên (từ 10 tuổi đến 13 tuổi), trung vị thành niên (từ 14 đến 16 tuổi) và hậu vị thành niên
(từ 17 đến 19 tuổi). Tuổi trung bình dậy thì ở trẻ ngày càng sớm hơn (Tổng cục Dân số
KHHGĐ, 2010). Vào thời kỳ này, những phẩm chất tính cách mang đặc trưng giới ngày
một đậm nét. Bên cạnh những thay đổi của cơ thể, các phẩm chất cá nhân của vị thành
niên hoàn thiện dần như tính độc lập, nhân cách, và phát triển trí tuệ. Trẻ vị thành niên bắt
đầu ít phụ thuộc vào cha mẹ, cố gắng khẳng định mình, phát triển lòng tự trọng. Sang tuổi
vị thành niên, trẻ bắt đầu chọn lọc bạn bè, phát triển suy nghĩ về giá trị đạo đức và bắt đầu
nghĩ đến mục tiêu cuộc sống của mình (Bộ Y tế, 2006:37-38).
Có thể tìm thấy những thay đổi tiêu biểu về đặc trưng sinh học của thời kỳ vị thành
niên trong mọi xã hội, ở mọi thời kỳ lịch sử. Nhưng những đặc trưng xã hội lại khác biệt
theo không gian, thời gian và chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Mỗi xã hội có thể có một
số cách để nhận ra việc một cá nhân bước sang một lứa tuổi khác, chẳng hạn lễ thành đinh
(ở nam giới) (Bilton và các tác giả khác, 1997:52, 53). Tổ chức Y tế thế giới xác định tuổi
“youth” là từ 15 đến 24. Điều tra Quốc gia vị thành niên - thanh niên ở Việt Nam năm 2003
(SAVY 1), và năm 2009 (SAVY 2) đã khảo sát những người từ 14 - 25 tuổi. Theo đó, vị
thành niên được hỏi là những người từ tuổi 14. Ở những quốc gia Mỹ, Úc, Singapore, tuổi
vị thành niên - thanh niên được xác định từ 15, nhưng cận cuối lại rất khác nhau, lần lượt là
24, 25, và 29. Ở Trung Quốc, tuổi vị thành niên - thanh niên được xác định là từ 14-28, còn,
ở Ấn Độ là từ 13-25 và ở Thái Lan là từ 15-24 (Chu Xuân Việt, 2002).
Việc xác định thời kỳ vị thành niên của con người là một nhóm xã hội đặc thù
không chỉ thuần túy mang ý nghĩa y học, mà đối với các nhà xã hội học điều thu hút họ
chính là ý nghĩa xã hội học của tuổi vị thành niên. Mai Huy Bích (2010) quan niệm về
thời thơ ấu mang dấu ấn của những thay đổi có tính lịch sử và gắn với bối cảnh của nền
văn hóa. Parsons cho rằng vị thành niên - thanh niên (youth) chỉ xuất hiện với tư cách là
một nhóm xã hội đặc thù khi các vai trò của gia đình thay đổi trong sự phát triển của xã
hội tư bản chủ nghĩa, của xã hội công nghiệp (dẫn theo Barker, 2000: 319). Sự lan tỏa
mạnh mẽ của quá trình hiện đại hóa làm thay đổi các quan niệm về sự nuôi dạy con cái ở
mỗi vùng miền (Jones, Tepperman và Wilson, 2001).
Sự thay đổi trong các quy định pháp lý cũng là yếu tố tác động tới việc xác định
tuổi vị thành niên của mỗi quốc gia, khi thừa nhận các thời kỳ khác nhau của con người
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liên quan tới những ràng buộc pháp lý (Arnett, 2005: 22). Ở Việt Nam trước 1954, tuổi
tham gia Đoàn thanh niên cứu quốc được xác định là từ 14. Từ sau 1954, tuổi đoàn viên
được quy định là từ 18, sau đổi thành từ 16 (Chu Xuân Việt, 2002). Đến nay, mỗi luật đều
quy định độ tuổi chịu tác động của luật. Chẳng hạn, Hiến pháp Việt Nam thừa nhận quyền
tham gia bầu cử của người đủ 18 tuổi. Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004
quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi (Điều 1). Luật Lao động 2012 xếp những người đủ
15 tuổi trở lên vào nhóm người lao động (Điều 3). Luật Dân sự năm 2005 quy định người
đủ 18 tuổi trở lên mới là người thành niên và chịu trách nhiệm dân sự (Điều 18). Nhưng ở
Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm
hình sự (Điều 68)… Tóm lại, giữa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, người ở tuổi từ 14-18
được phân biệt rõ ràng và chịu điều chỉnh của các quy định pháp luật khác nhau.
Tính đặc thù của nhóm vị thành niên - thanh niên được nhìn nhận từ các chiều cạnh
khác nhau. Arnett (2005) nhấn mạnh việc cần phải chú trọng đến nhóm vị thành niên thanh niên bởi là họ đang chịu nhiều ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa trong thế kỷ
21. Yogesh Atal (2005) nhận định vị thành niên là một phân khúc xã hội quan trọng và là
tâm điểm chú ý của các bậc cha mẹ, nhà trường, cũng như các nhà quản lý xã hội. Vị
thành niên được sinh ra trong bối cảnh hoàn toàn khác với thế hệ cha mẹ và ông bà.
Nhóm xã hội này chứa đựng sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Một mặt, họ mang trong
mình những đặc trưng văn hóa của vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Mặt khác, họ lại có
những đặc trưng của văn hóa toàn cầu khi mà kết nối mạng xã hội trên Internet ngày càng
trở nên mở rộng. Nhóm xã hội này cũng đang phải đối diện với những vấn đề rất khác
nhau giữa các nước phát triển và đang phát triển ở châu Á, đặc biệt là khu vực Nam Á. Ở
các nước phát triển, các giá trị đạo hiếu, gia đình, dòng họ ở những người trẻ đã thay đổi.
Thanh niên sớm sống độc lập khỏi cha mẹ và tự kiểm soát. Trong khi đó, ở các nước Nam
Á, các giá trị của đời sống gia đình vẫn được đề cao. Cha mẹ vẫn duy trì các trách nhiệm
với con cái trong giáo dục và tiếp tục hỗ trợ tài chính (Atal, 2005). Như vậy, thời kỳ vị
thành niên của con người không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa y học mà còn mang ý nghĩa
xã hội học cần được quan tâm.
3. Mối quan hệ gắn kết giữa cha, mẹ - con cái vị thành niên
Sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái vị thành niên thể hiện lát cắt dọc qua một loạt
các hoạt động chức năng của gia đình như sự nuôi dưỡng, chăm sóc, sự cung cấp tình
cảm, định hướng giá trị, và hướng nghiệp. Sự gắn kết giữa họ nảy nở và củng cố trong
quá trình tương tác, giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Khả năng thích ứng
của gia đình - như giải quyết xung đột, điều hòa mâu thuẫn, và sự lắng nghe - đối với sự
thay đổi của con cái trong thời kỳ này cũng phản ánh sự gắn kết giữa họ (Joh và cộng
sự, 2013).
Mối quan hệ cha mẹ - con cái chịu nhiều tác động từ biến đổi của lịch sử. Cùng với
quá trình phát triển xã hội, hệ thống pháp luật Việt Nam cũng thay đổi, hướng đến bảo vệ
các quyền của trẻ em, điều chỉnh các quan hệ cha mẹ - con cái phù hợp hơn. Vị thế trẻ em
trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được tôn trọng và bảo vệ. Hiến pháp năm 1946
thừa nhận quyền được chăm sóc, giáo dưỡng của trẻ em. Luật Hôn nhân, gia đình năm
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1959 khẳng định quyền và nhiệm vụ chăm sóc con cái là của các cha mẹ, cũng như các
cha mẹ phải chấm dứt việc coi rẻ quyền lợi của con cái. Ngược lại, con cái phải có trách
nhiệm và nghĩa vụ với cha mẹ, kính yêu cha mẹ. Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc giáo dục
trẻ em năm 1979, tại điều 11 nêu: trẻ em phải vâng lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ, anh
chị. Trẻ em phải thương yêu mọi người trong gia đình và biết giúp đỡ cha mẹ tùy theo sức
của mình (Nguyễn Đức Tuyến, 2013). Năm 1990, Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế
về quyền trẻ em, cam kết đảm bảo cho trẻ em sự bảo vệ, và chăm sóc cần thiết để trẻ được
sống hạnh phúc. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được ban hành năm 1991 và
sửa đổi năm 2004 tiếp tục khẳng định trách nhiệm của cha mẹ trong nuôi dạy con cái.
Đồng thời luật này cũng khẳng định gia đình, nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ
tính mạng, nhân phẩm và danh dự của trẻ. Các hình thức ngược đãi, bạo hành đối với trẻ
là một trong số tội danh chịu trách nhiệm hình sự (Bộ Luật Hình sự năm 1985 và 1999).
Luật Bình đẳng Giới năm 2006 quy định quy tắc phải đối xử bình đẳng, như nhau đối với
con trai và con gái. Các hình thức ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong các quan
hệ gia đình giữa cha mẹ - con cái, ông bà - các cháu được coi là hành vi bạo lực gia đình
theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 (Nguyễn Đức Tuyến, 2013).
Gắn kết gia đình là điều kiện cần thiết giúp trẻ học hỏi, hòa nhập và sống tốt trong
xã hội. Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học đã chỉ ra rằng sự gắn kết gia
đình đem lại cho trẻ vị thành niên sự tin tưởng, cảm giác an toàn và hạnh phúc (Lê Minh
Nguyệt, 2013b; Trương Thị Khánh Hà, 2012). Sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái giúp
giảm nguy cơ trẻ vị thành niên có những hành vi lệch chuẩn ở trường học (Lưu Song Hà,
2008). Sự gắn bó cha mẹ và con cái càng chặt chẽ sẽ giúp trẻ vị thành niên định hướng
các giá trị bản thân cao hơn. Không những thế, trẻ có khả năng kiểm soát tốt hơn các cảm
xúc buồn bã, hay xung đột tâm lý (Đinh Hồng Vân, 2013). Tình cảm và sự an toàn là
những yếu tố cần thiết cho sự phát triển thể chất, tinh thần, tình cảm và trí tuệ của bất cứ
trẻ em nào (Bilton và cộng sự, 1987: 267-268). Như thế, “làm cha mẹ” là thực hiện những
hành động che chở, chăm sóc và dạy dỗ trẻ em.
Các nghiên cứu xã hội học cho thấy, mối quan hệ cha mẹ - con trong xã hội Việt
Nam ngày càng dân chủ hơn. Trẻ vị thành niên được tôn trọng và được hỏi ý kiến về các
hoạt động của gia đình. Thậm chí, các em được hỏi ý kiến trong các công việc quan trọng
như làm nhà, sửa nhà, mua sắm vật dụng đắt tiền và tham gia các quyết định liên quan
đến chính các em (Bộ Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thống kê,
Viện Gia đình và giới, UNICEF, 2008). Về cơ bản mô hình quan hệ cha mẹ - con cái hiện
đi theo hướng cha mẹ dân chủ, tôn trọng và gần gũi con, song vẫn giữ tôn ti trật tự có thứ
bậc trên dưới rõ ràng (Nguyễn Hữu Minh, 2013; Đặng Bích Thủy, 2012).
Mẫu hình cha mẹ dân chủ tỏ ra nhiều ưu thế và được các cha mẹ áp dụng nhiều hơn
(Lưu Song Hà, 2003; Trần Thành Nam, 2015). Theo kết quả điều tra SAVY 2, 80% vị
thành niên được hỏi cho biết mối quan hệ cha - con ở mức rất tốt và tốt, tương tự ở quan
hệ mẹ - con là 87,1%. 19% ý kiến trả lời rằng mối quan hệ cha - con ở mức bình thường,
tương tự ở quan hệ mẹ - con là 12,7%. Có 1% vị thành niên cho biết mối quan hệ cha con ở mức tồi và rất tồi, so với 0,3% ở quan hệ mẹ - con với cùng mức này. Nhìn chung,
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đa số vị thành niên có quan hệ tích cực đồng thời với cả cha và mẹ. Những vị thành niên
có mối quan hệ tốt với cha thì cũng là những vị thành niên có mối quan hệ tốt với mẹ (hệ
số tương quan r=0,739, p<0,001)1.
Hình 1. Mức độ gắn kết gia đình của người trả lời khi họ 12-18 tuổi

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu khảo sát SAVY1 và SAVY2.
Chú thích: Điểm gắn kết cao nhất cho từng chỉ báo là 3 điểm. Mức thấp nhất là 1 điểm.

Biểu đồ trên cho thấy “hình dạng” của sự gắn kết gia đình qua 8 chỉ báo2 từ ý kiến
của người trả lời thuộc 2 nhóm tuổi 14-18 và 29-25 vào hai thời điểm điều tra SAVY1 và
SAVY2. Về cơ bản, mức độ gắn kết gia đình của người trả lời (ở từng nhóm tuổi) thay
đổi không đáng kể khi so sánh giữa hai lần khảo sát. Các thành tố, giúp đỡ nhau lúc khó
khăn, sự đối xử công bằng, cùng chia sẻ trách nhiệm được vị thành niên đánh giá cao nhất
với 2,9/3 điểm. Đặc biệt, trẻ vị thành niên luôn được cha mẹ tôn trọng khi xem xét tại
đỉnh “tôi được hỏi ý kiến và ý kiến được tôn trọng”.
Mức độ gắn kết của gia đình được trẻ vị thành niên đánh giá khá cụ thể. Dù hầu hết
các em cảm nhận các thành viên gia đình mình đã đối xử công bằng, giúp đỡ lẫn nhau,
Hệ số tương quan được tác giả tính toán trên bộ số liệu điều tra SAVY 2 trong nhóm tuổi 14-18.
Điều tra SAVY 1 (năm 2003) và SAVY 2 (năm 2009) đưa câu hỏi đánh giá mức độ gắn kết gia đình trong
giai đoạn người trả lời từ 14-18 tuổi. Mức độ gắn kết gia đình được xây dựng qua 8 chỉ báo gồm: 1/ Các
thành viên trong gia đình có giúp đỡ nhau lúc khó khăn không; 2/ Trẻ vị thành niên lúc gặp khó có cảm thấy
nói chuyện với người trong gia đình dễ hơn là nói chuyện với người ngoài gia đình không; 3/ Trong gia
đình vị thành niên, mọi người có cùng nhau làm theo cách chung không; 4/ Mọi người trong gia đình có biết
về bạn thân của những thành viên khác không; 5/ Mọi người trong gia đình có đối xử với nhau công bằng
không; 6/ Các thành viên trong gia đình có chia sẻ trách nhiệm với nhau không; 7/ Trẻ vị thành niên có
được hỏi ý kiến và ý kiến được tôn trọng không; 8/ Gia đình thường có hòa thuận không. Các chỉ báo này
đã được đảo ngược thang đo để bộ mã thống nhất. Điểm gắn kết cao nhất cho từng chỉ báo là 3 điểm, thấp
nhất là 1 điểm.
1
2
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chia sẻ trách nhiệm và cha mẹ tôn trọng ý kiến của các con, nhưng qua biểu đồ còn bộc
lộ, gia đình không phải lúc nào cũng hòa thuận và mỗi thành viên có thể có những cách
làm riêng; hoặc đôi khi gặp khó khăn trẻ vị thành niên lựa chọn chia sẻ với người ngoài
gia đình.
Từ kinh nghiệm thực tế của mình, nhiều bậc cha mẹ hiểu rằng tương lai con mình sẽ
đảm bảo hơn nếu được học hành thật tốt. Tới năm 2009, kết quả SAVY2 chỉ ra phần lớn
các cha mẹ mong muốn con ở tuổi vị thành niên tập trung vào học tập và có kết quả tốt.
Có 40% trẻ vị thành niên cảm thấy bị áp lực từ cha mẹ. Đó chủ yếu là mong con học tốt
và đỗ đạt. Khoảng 9,5% các cha mẹ buộc trẻ vị thành niên phải có việc làm tạo thu nhập
và còn 2,8% muốn con phải kết hôn ngay sau khi rời trường phổ thông. Con số này chủ
yếu rơi vào các gia đình sống ở nông thôn do cuộc sống khó khăn mà họ muốn con sớm
có cuộc sống độc lập. Các bậc cha mẹ hiện đại thường tôn trọng những lựa chọn và quyết
định của con mình. Trên bình diện cả nước, cha mẹ mong muốn trẻ vị thành niên tập
trung học tập vẫn là xu thế chủ đạo.
4. Vai trò giáo dục của gia đình
Có thể thấy, vai trò của giáo dục ngày càng được các gia đình quan tâm. Trước đây,
vai trò của giáo dục không hẳn đã được các cha mẹ nhận thức rộng rãi và sâu sắc. Cách
đây hai thập kỷ, đầu những năm 1990 tỷ lệ học sinh đến trường đã từng “tụt dốc” mạnh
khi các gia đình để trẻ em rời trường học ngay cấp trung học cơ sở (Võ Thanh Sơn và
cộng sự, 2001)3. Trong mục này, chúng ta xem xét vai trò giáo dục của gia đình thông qua
các tương tác ở cấp độ vi mô.
Giáo dục của gia đình liên quan đến những nguyên tắc trong nhà mà con cái phải
tuân thủ, cách ăn mặc, giờ giấc đi chơi, học hành và làm việc nhà (Phan Thị Mai Hương,
2007). Khi trẻ ở tuổi vị thành niên, quan hệ cha, mẹ - con bắt đầu trở nên căng thẳng,
thậm chí xung đột (Đặng Bích Thủy, 2013; Lê Minh Nguyệt, 2015). Những bất đồng giữa
họ cũng chủ yếu liên quan đến học tập, làm việc nhà và vui chơi ngoài nhà (Nguyễn
Phương Thảo, 2013; Phan Thị Mai Hương, 2007). Đôi khi, các em tỏ ra không hài lòng
về cha mẹ của mình “Ấm ức nhưng không làm gì được”, “cãi không được lại lên giường
ngồi”, “muốn bố mẹ hiểu mình, nhưng bố mẹ không nghe, mình chẳng biết làm thế nào”
(Trương Thị Thu Thủy và Trần Thị Thanh Loan, 2012).
Giáo dục gia đình đối với trẻ vị thành niên hướng vào việc xây dựng những hành
động tích cực, những cư xử đúng mực ở các em. Tương tác hàng ngày giữa cha mẹ và con
cái theo cách vỗ về, chăm sóc và thường xuyên thảo luận giúp trẻ vị thành niên tự tin hơn
trong các quan hệ xã hội ngoài gia đình. Những trẻ em nhận được sự chăm sóc thường
xuyên, thảo luận dựa trên sự tôn trọng giúp các em làm chủ được các hoạt động sống. Sự
bảo ban, gần gũi tích cực giữa cha mẹ và con cái giúp giảm thiểu các hành vi phá luật hay
Tình hình không mấy khả quan của giáo dục nước nhà cũng đã từng xảy ra trong lịch sử. Những năm
1950, các lớp bình dân học vụ được mở ra khắp cả nước với mục tiêu xóa nạn mù chữ. Ngày ấy, bình dân
học vụ thậm chí phải ép buộc, bởi không phải ai cũng ham học. Từ năm 1945 đến 1953, tỷ lệ mù chữ trong
nhân dân giảm từ 80% xuống còn 30% (Lê Thành Khôi, 2014: trang 588).
3
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tình trạng rối loạn cảm xúc ở trẻ (Trần Thành Nam, 2015; Lưu Song Hà, 2008). Nhìn
chung trẻ vị thành niên suy nghĩ rằng các em nên yêu thương và vâng lời cha mẹ (Nguyễn
Phương Thảo, 2013, Trương Thị Thu Thủy và Trần Thị Thanh Loan, 2012). Khi con cái ở
giai đoạn vị thành niên, các gia đình bắt đầu đặt mối quan tâm về tương lai của con cái, và
nghề nghiệp của các em sau này. Gia đình là chỗ dựa mà con cái tham khảo ý kiến để lựa
chọn trường lớp, nghề nghiệp sau này (Bùi Thị Thanh Hà, 2009; Bùi Thị Thanh Hà và Hồ
Ngọc Châm, 2014). Vào cuối thời kỳ vị thành niên, sự băn khoăn lo lắng về việc làm,
nghề nghiệp của gia đình và của chính các em càng rõ ràng hơn. Nhưng không ít bậc cha
mẹ không thể theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của xã hội với nhiều loại hình nghề
nghiệp đa dạng mà các con đang tìm hiểu, đặc biệt là các bậc cha mẹ ở vùng nông thôn.
Thậm chí có những nghề họ chưa từng nghe đến tên gọi nên rất khó đưa ra lời khuyên
giúp con hướng nghiệp khi cần thiết. Mối quan tâm được trẻ vị thành niên đặt ưu tiên cao
nhất là việc làm/sự nghiệp. Điều tra SAVY đã cho kết quả những bày tỏ mong ước này
trong 5 năm tới của các em khá rõ rệt (tỷ lệ 50,2% năm 2003 và 47,9% năm 2009)4. Trên
thực tế, các nghiên cứu khác đã chỉ ra con đường lập nghiệp sau khi trẻ rời trường phổ
thông là vấn đề khá nan giải với nhiều gia đình cùng hàng loạt các yếu tố tác động để có
thể đưa ra biện pháp lựa chọn thích ứng. Ví dụ, với những gia đình khá giả, việc kéo dài
thời gian đi học của con là một biện pháp để các con họ có nhiều thời gian và cơ hội hơn
cho việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Mỗi ngày, giáo dục của gia đình góp phần chuyển giao các khuôn mẫu văn hóa, giá
trị xã hội cho trẻ em. Đôi khi giữa họ xảy ra xích mích, bởi những giá trị và khuôn mẫu
đó không hẳn thuộc về giới trẻ ngày nay mà thuộc về thời kỳ vị thành niên ngày xưa của
cha mẹ. Trẻ vị thành niên đôi khi phải chịu những “đè nén” nhất định từ cha mẹ mà
không thể chống lại (Trương Thị Thu Thủy và Trần Thị Minh Loan, 2012, Đinh Hồng
Vân, 2015). Tình cảnh bắt buộc này khiến trẻ phải tỏ ra nghe lời đối với người lớn, nhưng
chúng cũng có những đòi hỏi nhất định đối với cha mẹ. Cha mẹ được các em nhìn nhận
như một hình mẫu “cha mẹ lý tưởng”. Vai trò lý tưởng mà đứa trẻ kỳ vọng ở cha mẹ là
khả năng đáp ứng những mong đợi của chúng (Phan Thị Mai Hương, 2007). Kết quả học
tập ở trường có tác động nhất định đến quan hệ cha mẹ và con cái. Thông thường với kết
quả học tập tốt, mối quan hệ giữa họ trở nên tích cực và ngược lại, nhiều bậc cha mẹ
khiển trách, mắng mỏ con, thậm chí còn phạt đòn. Nhiều cha mẹ băn khoăn, tại sao khi
con ở thời kỳ vị thành niên mối quan hệ giữa họ và con lại trở nên căng thẳng hơn. Berk
(2000: 567) nhận định gia đình là một hệ thống nên nó phải điều chỉnh để thích nghi với
các thành viên của nó. Tuy nhiên, vào thời kỳ vị thành niên, tâm sinh lý của trẻ phát triển
và thay đổi khá nhanh nên khả năng gia đình điều chỉnh để thích nghi với sự thay đổi này
trở nên khó khăn. Hơn nữa, chính các bậc cha mẹ cũng đang thay đổi. Hầu hết các cha mẹ
có con ở tuổi vị thành niên là những người đang bước vào tuổi 40 và cũng đang phải đối
diện với những thay đổi tâm sinh lý của chính mình. Trước những nhu cầu của con cái
đang lớn, vấn đề giáo dục, việc làm và tuổi tác của mình ngày một già đi khiến các bậc
cha mẹ nhận thấy họ gặp khó khăn hơn trong việc nuôi dạy con cái ở tuổi vị thành niên.
4

Tác giả tính toán từ số liệu điều tra Savy 1 và Savy 2 cho nhóm tuổi 14-18.
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Trong những gia đình ba thế hệ, mâu thuẫn, xung đột giữa thế hệ người lớn và trẻ
em xảy ra nhiều hơn và căng thẳng hơn so với những gia đình chỉ có cha mẹ và con cái
(Lê Minh Nguyệt, 2015). Khoảng cách giữa thế hệ ông bà và các cháu thường trên dưới
nửa thế kỷ dẫn tới nhiều khác biệt trong lối sống. Sự khác biệt thế hệ này không đơn
thuần chỉ là vấn đề tuổi tác đưa lại mà còn chịu tác động bởi sự thay đổi trong các quan
niệm mới về giáo dục trẻ em nói chung và trẻ vị thành niên nói riêng. Những người già
hôm nay đã trải nghiệm cuộc đời sống trong thời kỳ chiến tranh ác liệt kéo dài, tình trạng
nghèo khó và xáo trộn xã hội (Bùi Thế Cường, 2010:95). Người già hôm nay biết rằng trẻ
em không thể hiểu được về thời kỳ trước kia, hơn nữa, các em đang sống trong điều kiện
xã hội sung túc hơn gấp nhiều lần. Họ cũng nhận thấy những đối xử đáp lại để bày tỏ lòng
kính trọng của thế hệ con cháu thường là thua kém cách mà họ đã từng làm với bề trên
của mình. Nói chung, trong xã hội Việt Nam ngày nay, các giá trị tôn vinh người già bị
xói mòn nghiêm trọng do nhiều thập niên chiến tranh, tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã
hội và cả do quá trình hiện đại hóa ảnh hưởng từ phương Tây (Bùi Thế Cường, 2010:97).
5. Thay lời kết
Trong xã hội hiện đại chức năng giáo dục của gia đình chuyển giao cho xã hội. Lý
thuyết hiện đại hóa đưa ra lý giải, trong xã hội công nghiệp hiện đại, gia đình giữ lại chức
năng tình cảm, duy trì nòi giống và chuyển giao một số chức năng khác cho xã hội, trong
đó có chức năng giáo dục (Charles và cộng sự, 2001). Nhưng thực tế lĩnh vực này ở nước
ta không đơn giản như vậy mà lại gắn khá chặt với trách nhiệm gia đình bởi hệ thống
pháp luật. Khi hệ thống nhà trường vận hành, vai trò của giáo dục gia đình được bộc lộ
thông qua các phối hợp hoạt động. Chẳng hạn, gia đình có trách nhiệm đảm bảo các nội
quy trường học được học sinh tuân thủ, hệ thống bài tập về nhà được thực hiện nhờ sự
nhắc nhở của cha mẹ... Quan trọng hơn, gia đình phải duy trì những khoản chi đáng kể
cho giáo dục để đảm bảo cho con cái được đi học. Cấu trúc gia đình như một thiết chế
đảm bảo cho quá trình học tập của trẻ. Trong cấu trúc xã hội rộng hơn, sự tham gia của
cha mẹ vào quá trình này đảm bảo để hệ thống giáo dục được vận hành.
Có thể nói, sau 30 năm Đổi mới, quan niệm về thời kỳ vị thành niên của người Việt
Nam đã có những bước tiến đáng kể. Thời kỳ vị thành niên của con người tồn tại không
chỉ với ý nghĩa sinh học, mà còn mang ý nghĩa xã hội cùng các chuẩn mực, quy tắc xã hội
và cam kết quốc tế. Sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái vị thành niên đã bộc lộ các tương
tác xã hội cả bên trong lẫn bên ngoài gia đình.
Việc xuất hiện những cam kết quốc tế, sự mở rộng và du nhập lối sống hiện đại
trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái đang tạo ra sức ép đối với gia đình. Gia
đình đứng trước những thách thức mới. Các bậc cha mẹ cần giáo dục con theo cách dân
chủ, bình đẳng và hướng con tới khả năng gia nhập xã hội khi trưởng thành. Cha mẹ
không chỉ có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con mà còn phải có trách nhiệm cung cấp
cho xã hội những công dân tốt và có kỹ năng xã hội linh hoạt. Quan hệ giữa cha mẹ và
con cái không chỉ mang cái ý nghĩa huyết thống hay nuôi dưỡng mà còn là quan hệ bình
đẳng, dân chủ giữa nhóm người lớn và nhóm trẻ em trong xã hội phát triển, tiến bộ và văn
minh. Muốn vậy, trẻ vị thành niên phải được giáo dục theo cách thức các em có thể trở
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thành thành viên của xã hội văn minh. Trẻ vị thành niên cần được đặt ở vị trí trung tâm
trong các quan hệ gia đình, gắn với các tương tác xã hội trên cơ sở tôn trọng quyền con
người và thực hiện quyền trẻ em nhằm đảm bảo quá trình giáo dục dân chủ.
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