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THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI
THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CON CHÁU
TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA
Lê Thị Hợi - Trường Đại học Hồng Đức
Ngày nhận bài: 13/6/2019; ngày chỉnh sửa: 05/7/2019; ngày duyệt đăng: 24/7/2019.
Abstract: The article presents the situation of elderly people particpating in educating descendants
in Thanh Hoa. The results show that the elderly still participate educating descendants in the family
such as making decision and educating about traditional values, morality, lifestyle and solidarity.
In the family, the elderly plays an important role in educating traditional values, ethics, lifestyles,
and solidarity for descendants. However, the elderly people’s opinions does not greatly affect the
decision making of educational activities of descendants in the family in Thanh Hoa.
Keywords: Elderly, education activity, family, family education.
1. Mở đầu
Giáo dục là một trong những chức năng quan trọng của
gia đình, gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên đối với
trẻ em và lâu dài đối với mỗi cá nhân. Trong gia đình,
người cao tuổi (NCT) được coi là người có vai trò và vị trí
đặc biệt quan trọng trong giáo dục các thành viên trong gia
đình, bởi lẽ họ là lớp người có nhiều kinh nghiệm, uy tín
và sự ảnh hưởng lớn đối với lớp con cháu. Ngoài tinh thần
tự nguyện, trách nhiệm của thế hệ lớn tuổi đối với con cháu
thì đây còn được coi như một nghĩa vụ của NCT đối với
gia đình. Trên cơ sở pháp luật, Điều 3.2 Luật NCT Việt
Nam ghi rõ “NCT có các nghĩa vụ sau đây: a) Nêu gương
sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục
thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân
tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng
đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; b) Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế
hệ sau”. Ở góc độ chính sách, NCT có trách nhiệm nêu
gương sáng về đạo đức, lối sống đối với con cháu và giúp
thế hệ trẻ duy trì, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc. Trong gia đình, NCT là người ông, người bà
mẫu mực cho con cháu noi theo; ngoài cộng đồng, xã hội,
NCT là những hội viên tích cực trong thực hiện các phong
trào, tuổi cao gương sáng, phong trào xây dựng đời sống
văn hóa khu dân cư, phong trào ông bà, cha mẹ, con cháu
hiếu thảo. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa bên cạnh
tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để gia đình phát triển thì
cũng tiềm ẩn những thách thức như xung đột giữa việc bảo
tồn các giá trị đạo đức, lối sống, thuần phong, mĩ tục tốt
đẹp của gia đình, phần nào cũng ảnh hưởng đến giáo dục
gia đình hiện nay. Sự tham gia của NCT trong giáo dục
con cháu ở gia đình hiện nay như thế nào? Bài viết là kết
quả nghiên cứu về sự tham gia của NCT trong giáo dục
con cháu ở gia đình Thanh Hóa.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Khách thể nghiên cứu
500 NCT, trong đó nam 291 người (chiếm 58,2%),
nữ 209 người (chiếm 42,8%). Độ tuổi từ 60-69 (chiếm
65,2%), từ 70-79 tuổi (chiếm 26,0%), trên 80 tuổi (chiếm
8,8%). Nghiên cứu này được tiến hành trong năm 2018
tại 3 huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa gồm: TP. Thanh
Hóa, huyện Thường Xuân, huyện Hoằng Hóa.
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên
cứu như: Điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, thống
kê để xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0.
Thang đánh giá gồm 4 mức độ (Rất quan trọng = 4
điểm, Quan trọng = 3 điểm, Bình thường = 2 điểm,
Không quan trọng = 1 điểm). Điểm đánh giá càng cao thì
mức độ ý kiến của NCT càng được con cháu coi trọng.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá của NCT về giáo dục con cháu trong
gia đình
NCT là những người đã có nhiều trải nghiệm về cuộc
đời và trở thành trụ cột tinh thần vững chãi trong gia đình;
họ là những người nêu gương sáng về đạo đức, lối sống
để giáo dục cho con cháu, những giá trị gia đình truyền
thống từ những sinh hoạt và việc làm nhỏ nhất hằng ngày
trong gia đình. Kinh nghiệm giáo dục của lớp người đi
trước đã trở thành những phương châm giáo dục trong
gia đình đối với thế hệ con cháu, ví như câu tục ngữ “Học
ăn, học nói, học gói, học mở” nói về những điều cơ bản
trong cuộc sống mà con người ta phải học để có được
cánh ăn ở, giao tiếp, cách đối nhân xử thế sao cho lịch sự,
tế nhị và văn minh.
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Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại,
sự xuất hiện của những luồng văn hóa mới, phần nào làm
thay đổi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
theo hướng tự do hóa. Con cháu có quyền tự do lựa chọn
hình thức giáo dục phù hợp mà không bị chi phối bởi ông
bà, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình. Trước
những thay đổi đó, quan niệm về giáo dục con cháu của
NCT đã có phần thay đổi so với quan niệm giáo dục trong
gia đình truyền thống xưa.
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Ý kiến của NCT về phương pháp giáo dục con cháu
trong gia đình: Có 80,0% ý kiến của NCT đồng ý với nhận
định, NCT không nên can thiệp sâu vào cách dạy con cái
của người trẻ. Điều này cho thấy, NCT đã có thay đổi trong
quan niệm về cách giáo dục con cháu. Nghĩa là, người trẻ
có thể tự do lựa chọn phương pháp giáo dục con cái theo
cách riêng mà không bị chi phối từ cách giáo dục của người
lớn tuổi trong gia đình. Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc,

Bảng 1. Đánh giá của NCT về hoạt động giáo dục con cháu trong gia đình
Ý kiến
Số lượng
Nhận định
Không
(SL)/tỉ lệ (%) Đồng ý
đồng ý
SL
479
5
NCT có vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống
cho lớp con cháu
%
95,8
1,0
SL
138
304
Kinh nghiệm của NCT đã lỗi thời không còn phù hợp
để giáo dục thế hệ trẻ
%
27,6
60,8
SL
433
16
Người trẻ nên học NCT về cách giáo dục con cái vì
NCT có nhiều kinh nghiệm
%
86,6
3,2
SL
400
42
NCT không nên can thiệp sâu vào cách dạy con cái của
người trẻ
%
80,0
8,4

Khó
trả lời
16
3,2
58
11,6
51
10,2
58
11,6

Bảng 2. NCT ở Thanh Hóa tham gia quyết định một số hoạt động giáo dục của con cháu trong gia đình
Mức độ
Có tham gia Không
Rất
Hoạt động giáo dục
SL/%
Bình
Quan
quyết định
quan
quan
thường
trọng
trọng
trọng
SL
36
11
17
8
0
Lựa chọn khối học cho con cháu
%
25,7
30,6
47,2
22,2
0
SL
49
2
39
9
0
Quyết định chọn trường học cho con
cháu
%
35,5
4,0
78,0
18,0
0
SL
58
6
46
6
0
Quyết định chọn nghề/ngành học cho
con cháu
%
41,7
10,3
79,4
10,3
0
SL
41
3
32
6
0
Việc học thêm của con cháu
%
29,5
7,4
78,0
14,6
0

Bảng 1 cho thấy, ý kiến về giáo dục truyền thống
cho lớp con cháu được NCT đồng tình cao (chiếm
95,8%). NCT vốn là lớp người coi trọng giá trị truyền
thống nên NCT nhận thấy trách nhiệm của họ về giáo
dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình và dân tộc. Trong khi đó, giáo dục
hiện đại coi trọng giáo dục tri thức hơn giáo dục
truyền thống, cho nên lớp trẻ phần nào ít chú trọng
đến những nội dung về giá trị truyền thống kể cả gia
đình và dân tộc.

NCT muốn tôn trọng ý kiến của người trẻ. Ngoài ra, NCT
cũng nhận thấy một phần kiến thức, kinh nghiệm của họ về
giáo dục con cháu đã không còn phù hợp so với hiện tại, lí
do này (chiếm 27,6%) ý kiến của NCT. Mặc dù, có những
thay đổi lớn về quan niệm giáo dục con cháu trong gia đình,
nhưng trên thực tế, NCT vẫn mong muốn người trẻ hãy học
hỏi những kinh nghiệm giáo dục con cháu từ thế hệ đi trước
(chiếm 86,6%) ý kiến NCT đồng ý với nhận định này. NCT
cho rằng, kinh nghiệm của lớp người đi trước đã được đúc
kết từ nhiều thế hệ và rất có giá trị.
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Như vậy, NCT đã có thay đổi về giáo dục con cháu
trong gia đình ở Thanh Hóa. NCT không còn tham gia
quyết định chính trong giáo dục con cháu nhưng NCT lại
có vai trò quan trọng trong giáo dục giá trị truyền thống
cho lớp trẻ và kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.
2.2.2. Người cao tuổi ở Thanh Hóa tham gia một số hoạt
động giáo dục con cháu trong gia đình
2.2.2.1. Người cao tuổi tham gia quyết định hoạt động
giáo dục của con cháu trong gia đình (xem bảng 2,
trang trước)
Bảng 2 cho thấy, một số NCT ở Thanh Hóa có tham
gia quyết định trong hoạt động giáo dục con cháu trong
gia đình. Tuy nhiên, ý kiến của NCT chỉ mang tính chất
góp ý chứ không mang tính chất quyết định cuối cùng.
Điều này xuất phát từ những thay đổi quan niệm giáo dục
của NCT trong gia đình. Trong các hoạt động giáo dục
thì NCT tham gia quyết định lựa chọn nghề/ngành học
cho con cháu chiếm tỉ lệ cao nhất so với các hoạt động
giáo dục còn lại (chiếm 41,7%). Sở dĩ, NCT tham gia vào
quyết định chọn nghề/ngành học cho con cháu cao hơn
các hoạt động giáo dục khác là do, NCT được đánh giá
là lớp người có nhiều kinh nghiệm trong lao động và đời
sống, cho nên ý kiến của NCT sẽ giúp con cháu có những
định hướng tốt trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản
thân. Trong khi đó, hoạt động lựa chọn khối học của con
cháu, có tỉ lệ NCT tham gia quyết định thấp nhất trong
các hoạt động giáo dục (chiếm 25,7%). Điều này xuất
phát từ việc, NCT nhận thấy những kiến thức của họ đã
không còn phù hợp trong việc giáo dục về kiến thức đối
với con cháu, nên việc tham gia quyết định lựa chọn khối
học cho con cháu thấp hơn so với các hoạt động giáo dục
khác. Ngoài ra, trong nhiều gia đình hiện nay, việc lựa
chọn khối học cho con thường được thầy cô và cha mẹ
định hướng từ rất sớm.
Đa số NCT ở Thanh Hóa đánh giá mức độ quan trọng
của việc tham gia quyết định một số hoạt động giáo dục
của con cháu trong gia đình ở mức độ bình thường, rất ít
người NCT đánh giá là quan trọng và đặc biệt không có
NCT nào lựa chọn mức độ rất quan trọng. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến kết quả trên, kết quả cụ thể được
thể hiện ở bảng 3.
Bảng 3. Nguyên nhân NCT không tham gia quyết định
giáo dục của con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa
STT
Nguyên nhân
%
1
Muốn để cho con cháu tự quyết định
77,8
Do bản thân NCT không biết góp ý như
2
8,1
thế nào
3
Do con cháu không hỏi ý kiến
14,2

Bảng 3 cho thấy, nguyên nhân chủ yếu NCT không
tham gia quyết định giáo dục của con cháu bắt nguồn từ
quan điểm NCT muốn để tự con cháu tự quyết định
(chiếm 77,8%). Ngoài ra, lí do NCT không tham gia
quyết định giáo dục của con cháu còn bắt nguồn từ việc
con cháu không hỏi ý kiến (chiếm 14,2%) hay NCT tự
rút lui khỏi việc ra quyết định giáo dục của con cháu do
những hạn chế về mặt kiến thức, tỉ lệ này không đáng kể
chỉ chiếm 8,0%.
Nhìn chung, trong hoạt động ra quyết định giáo dục
của con cháu trong gia đình, NCT vẫn còn tham gia một
số quyết định giáo dục quan trọng của con cháu nhưng
đã có sự suy giảm so với trước đây. Ý kiến của NCT
không mang tính chất quyết định trong giáo dục gia đình
đối với con cháu. Điều này bắt nguồn từ những thay đổi
của bối cảnh xã hội và những đặc trưng cá nhân của
NCT. Kết quả nghiên cứu cũng phản ánh, một bộ phận
nhỏ NCT cảm thấy bị tổn thương, khi NCT không được
con cháu hỏi hoặc tôn trọng ý kiến trong các hoạt động
giáo dục.
2.2.2.2. Những nội dung người cao tuổi tham gia giáo
dục con cháu trong gia đình (xem bảng 4, trang bên)
Bảng 4 cho thấy, có 58,2% NCT ở Thanh Hóa tham
gia giáo dục con cháu trong gia đình, NCT không còn
đóng vai trò quan trọng về giáo dục về tri thức nhưng lại
đảm nhận vai trò quan trọng trong giáo dục giá trị truyền
thống, đạo đức, ứng xử, tinh thần đoàn kết cho con cháu.
Bởi lẽ, NCT là lớp người sống trong xã hội Việt Nam
truyền thống nặng về lễ giáo, nên NCT coi trọng giáo dục
giá trị truyền thống, đạo đức và cách sống.
Kết quả khảo sát cho thấy, NCT tham gia giáo dục với
tỉ lệ cao ở các nội dung giáo dục giá trị truyền thống, lòng
yêu thương, sự biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, tinh thần
đoàn kết, đạo đức, cách ứng xử trong các mối quan hệ đối
với con cháu trong gia đình (chiếm trên 94%. Trong đó,
nội dung giáo dục ứng xử trong các mối quan hệ gia đình,
NCT tham gia giáo dục có tỉ lệ cao nhất (chiếm 96,9%).
NCT vốn coi trọng lễ nghĩa, quan hệ thứ bậc giữa các
thành viên trong gia đình nên họ nhận thấy, giáo dục ứng
xử cho con lớp con cháu là một sự cần thiết. Bên cạnh đó,
những nội dung giáo dục về ý thức tổ chức kỉ luật, tinh
thần trách nhiệm, định hướng học tập cho con cháu, tỉ lệ
NCT tham gia giáo dục thấp hơn (chiếm 64,3%). NCT ít
tham gia vào những nội dung giáo dục này là do, việc giáo
dục kỉ luật cũng như định hướng học tập thường được chú
trọng bởi thầy cô và cha mẹ, họ là những người mang tính
giáo dục chính. Vì vậy, NCT chỉ tham gia nhắc nhở con
cháu để con cháu thực hiện tốt hơn.
Về mức độ ý kiến của NCT trong giáo dục con cháu:
Mặc dù, có sự khác biệt về mức độ tham gia giáo dục con
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Bảng 4. Những nội dung NCT tham gia giáo dục con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa
Mức độ
Có
Không
Nội dung giáo dục
SL/% tham
Bình Quan
quan
gia
thường trọng
trọng
SL
276
0
23
163
Giáo dục các giá trị truyền thống của gia đình
%
94,8
0
8,3
59,1
SL
275
0
19
169
Giáo dục lòng yêu thương, sự biết ơn đối với ông bà,
cha mẹ
%
94,5
0
6,9
61,2
SL
276
0
49
137
Giáo dục về tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương
ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
%
94,8
0
17,8
49,6
Giáo dục về ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách
SL
187
0
35
87
nhiệm trong công việc học tập cũng như trong cuộc
%
64,5
0
18,7
46,5
sống thường ngày
SL
273
0
40
148
Giáo dục xây dựng một lối sống đạo đức lành mạnh,
kính yêu, vâng lời và lễ phép với thầy cô giáo
%
93,8
0
14,7
54,2
SL
192
0
22
109
Rèn luyện cho con cháu nền nếp học tập, tự lập trong
suy nghĩ
%
66,0
0
11,5
56,8
SL
187
12
24
89
Định hướng cho con cháu trong học tập và nghề
nghiệp
%
64,3
6,4
12,8
47,6
SL
282
5
34
142
Về cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình
%
96,9
1,8
12,2
50,4

cháu trong từng nội dung giáo dục nhưng ý kiến của NCT
được con cháu đánh giá cao đối với hoạt động giáo dục
gia đình. Mức độ đánh giá rất quan trọng và quan trọng
chiếm trên 70%. Điều này cho thấy, NCT có vai trò quan
trọng trong giáo dục con cháu ở gia đình hiện nay.
Duy trì được vai trò này xuất phát từ truyền thống
xưa, người Thanh Hóa rất coi trọng giáo dục gia đình, ở
nhiều vùng miền của Thanh Hóa, tiêu biểu nhất là huyện
Hoằng Hóa, quan niệm giáo dục gia đình được bắt đầu
từ việc “Dạy con từ thủa còn thơ”. Đối với những gia
đình có chữ nghĩa, nhất là những gia đình khoa bảng, việc
giáo dục con cái trong gia đình ngoài trí thức dân gian
của cha mẹ, còn là những bài “gia huấn ca”, những
gương đạo lí trong sách vở. Những gia đình này thường
nghiêm ngặt với con cái từ lúc con thơ ấu từng lời nói,
từng nết đi, cách đứng, từng cách ứng xử... để làm sao,
đi ra ngoài, làng xã thấy con nhà mình là con nhà gia
giáo, và sau này lớn lên “ làm nên”, “thành đạt” thì càng
tốt, nếu không thì cũng biết sống theo đạo lí làm người,
nghĩa là có lòng nhân ái, có lễ độ, biết “kính trên, nhường
dưới” [1; tr 233].
Có thể thấy, trong gia đình truyền thống, giáo dục đạo
đức, giáo dục lễ nghĩa là những nội dung quan trọng đối
với con cháu trong gia đình. NCT tự cổ chí kim cũng đã

Rất
quan
trọng
90
32,6
88
31,9
90
32,6
65
34,8
85
31,1
61
31,8
62
33,2
101
35,8

quan niệm con cháu có thành người hay không là nhờ
vào giáo dục và trước tiên phải là giáo dục từ gia đình.
Ngày nay, quá trình xã hội hóa, giáo dục nhà trường được
coi trọng hơn giáo dục gia đình, phần nào làm mờ nhạt
đi chức năng giáo dục gia đình. Trong khi, giáo dục nhà
trường còn nặng về giáo dục kiến thức, đôi khi việc giáo
dục đạo đức, truyền thống còn hạn chế. Vì vậy, việc duy
trì giáo dục các giá trị truyền thống trong gia đình hiện
nay đối với lớp trẻ là một điều không hề dễ. Trong nghiên
cứu này, NCT được đánh giá cao trong vai trò giáo dục
những nội dung mang tính truyền thống và đạo đức đối
với con cháu và NCT đang nỗ lực truyền đạt những kinh
nghiệm, những hiểu biết của bản thân cho lớp con cháu,
với mong muốn duy trì những giá trị truyền thống của
gia đình và dân tộc mà ở đó ông bà, cha mẹ là những tấm
gương mẫu mực cho con cháu noi theo.
3. Kết luận
Ngày nay, chức năng giáo dục gia đình đã có nhiều
biến đổi, khi giáo dục nhà trường được đề cao hơn giáo
dục gia đình. Chính điều này đã ảnh hưởng đến vai trò của
NCT với từ cách là người tham gia giáo dục con cháu
trong gia đình. NCT không còn là người quyết định chính
trong các hoạt động giáo dục của con cháu, NCT chỉ tham
gia góp ý và định hướng để con cháu đưa ra quyết định
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cuối cùng. NCT nhận thấy rằng, giáo dục truyền thống ít
được chú trọng trong giáo dục cho lớp trẻ, bởi nhà trường
coi trọng giáo dục tri thức, cha mẹ coi trọng kinh tế. Điều
đó gợi lên rằng, giáo dục tri thức cần song song với giáo
dục truyền thống là sự cần thiết của nền giáo dục hiện đại
mang tính toàn diện, ở đó mỗi gia đình là một cái nôi nuôi
dưỡng sự phát triển nhân cách của từng cá nhân.
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ…
(Tiếp theo trang 315)
Ngoài ra, kết quả khảo sát 3.283 tân SV Trường ĐH
Văn Hiến năm 2018 về báo giấy mà SV quan tâm với kết
quả khảo sát theo thứ tự như sau: (1) Báo Tuổi trẻ;
(2) Báo Thanh niên; (3) Báo Giáo dục và Thời đại; (4)
Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; (5) Báo Sài gòn
giải phóng; (6) Báo Người lao động; (7) Báo Hà Nội mới;
(8) Báo Phụ nữ.
Bên cạnh nội dung khảo sát các yếu tố tác động của việc
chọn trường của tân SV Trường ĐH Văn Hiến năm 2018,
chúng tôi đồng thời tìm hiểu các đề xuất, kiến nghị của tân
SV về kênh thông tin tuyển sinh của Trường với mục đích
tăng cường thông tin tuyển sinh của Nhà trường đến người
học trong thời gian đến. Các ý kiến đề xuất của 3.283 tân SV
Trường ĐH Văn Hiến năm 2018 về kênh thông tin tuyển sinh
của Trường tập trung ở các kên thông tin, truyền thông như
sau (xếp theo thứ tự ưu tiên của kết quả khảo sát): (1) Tờ rơi
tuyển sinh; (2) Thông qua các anh/chị SV đã và đang học tại
Trường ĐH Văn Hiến; (3) Thông tin trên các báo như: Thanh
niên, Tuổi trẻ,… (4) Đăng tải trên website của Sở GD-ĐT,
các trường trung học phổ thông; (5) Đăng tải trên website và

fanpage của Trường; (6) Tổ chức các đoàn tư vấn tuyển sinh
đến tư vấn tại các trường trung học phổ thông.
Kết quả khảo sát là cơ sở để Nhà trường đa dạng hóa
các kênh thông tin tuyển sinh, qua đó nâng cao hiệu quả
công tác tuyển sinh của Trường.
3. Kết luận
Kết quả khảo sát là những thông tin quan trọng cho
Trường Đại học Văn Hiến trong công tác tuyển sinh và
cả những hoạt động khác nữa. Đồng thời, từ đó có thể
thấy được những ưu điểm cũng như một số tồn tại trong
công tác tuyển sinh của Nhà trường. Các trường ĐH cần
tìm hiểu, khảo sát, đánh giá đúng các yếu tố tác động đến
việc chọn trường ĐH của tân SV để từ đó có cơ sở áp
dụng các biện pháp phù hợp, khả thi nhằm đẩy mạnh các
yếu tố tích cực để SV lựa chọn Nhà trường cho quá trình
học tập, rèn luyện, góp phần tăng cường nguồn nhân lực
chất lượng cao của đất nước.
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