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VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Đỗ Thị Hồng Hạnh - Trường Đại học Hồng Đức
Ngày nhận bài: 05/8/2019; ngày chỉnh sửa: 26/8/2019; ngày duyệt đăng: 17/10/2019.
Abstract: The family is the first environment in the process of socialization of every person. The
current reality shows that the family issue in general and the family education in particular are
affected by the market mechanism with both positive and limited factors. The article analyzes the
changes in family functions in the following aspects: Birth function; Economic function; Cultural
function; Emotional function; Educational function. Since then, it contributes to raising awareness
and changing behavior of Hong Duc University students on family functions in general and family
education functions in particular in the current period.
Keywords: Family, family function, social awareness.
1. Mở đầu
Gia đình (GĐ) là môi trường đầu tiên trong quá
trình xã hội hóa của mỗi con người. Thông qua GĐ,
các thành viên lĩnh hội được các giá trị cơ bản của
cuộc sống, chuẩn bị những hành trang để hoà nhập vào
cuộc sống cộng đồng. Qua GĐ, mỗi người học hỏi
được những chuẩn mực, những giá trị xã hội. Trong
GĐ, cha mẹ giữ một vai trò không ai có thể thay thế
được trong việc giáo dục con cái. Cuộc sống của cha
mẹ chính là trường học đầu tiên của con trẻ về các giá
trị của cuộc sống GĐ. Thông qua giáo dục trong GĐ,
mỗi con người từ khi còn nhỏ đó biết điều chỉnh mình
trong các mối quan hệ. Có thể nói, những mầm mống
ban đầu của nhân cách, những sở thích, suy nghĩ về
cuộc sống đều được hình thành ngay trong cuộc sống
GĐ. Song thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề GĐ nói
chung và giáo dục GĐ nói riêng đang bị tác động của
cơ chế thị trường với cả mặt tích cực và cả những yếu
tố còn hạn chế. Thực tế đó làm cho chức năng của GĐ
cũng như chức năng giáo dục GĐ trở thành vấn đề cấp
bách và đã thu hút sự quan tâm chú ý của các tổ chức
chính trị - xã hội, đoàn thể và các cá nhân.
Xuất phát từ thực tế đó, bài viết nghiên cứu vấn đề
về sự biến đổi chức năng GĐ ở Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay nhằm tăng cường nhận thức cho sinh
viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức
nói riêng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “gia đình”
Hiện nay, có nhiều khái niệm về GĐ, mỗi khái
niệm đều nhằm mục đích khái quát lên những yếu tố
cơ bản, đặc thù. Sau đây là một số khái niệm cơ bản:

- Theo John J. Macionis, GĐ là một nhóm/tập thể
xã hội có từ hai người trở lên cùng sống với nhau trên
cơ sở huyết thống, hôn nhân hay nuôi dưỡng [1].
- GĐ là tập hợp những người cùng chung sống
thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, họ gắn bó với
nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu, thường
gồm vợ chồng, cha mẹ và con cái.
- Theo Luật Hôn nhân và GĐ (năm 2014) thì: “GĐ
là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân,
quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm
phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo
quy định của Luật này” [2].
Có thể thấy, các khái niệm trên đều có điểm chung
là đề cập đến các đặc trưng quan trọng của GĐ như:
hôn nhân, huyết thống hay nuôi dưỡng. Trên cơ sở
những đặc trưng đó, các thành viên trong GĐ có mối
quan hệ gắn bó cùng các nghĩa vụ và quyền lợi, làm
nên văn hóa/gia phong của GĐ.
2.2. Sự biến đổi chức năng gia đình ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay
GĐ được xem như là một xã hội thu nhỏ, là tổ chức
tế bào của xã hội, là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của
xã hội. GĐ được sinh ra, tồn tại và phát triển chính vì
nó có sứ mệnh đảm đương những chức năng đặc biệt
mà xã hội và tự nhiên giao cho, không một thiết chế
xã hội nào có thể thay thế được. Các chức năng đó tồn
tại trong mối liên hệ thống nhất, tác động lẫn nhau để
tạo nên con người và xã hội hóa con người. Dù ở thời
kì nào, GĐ bao giờ cũng có các chức năng cơ bản:
Chức năng sinh đẻ; Chức năng kinh tế; Chức năng văn
hóa; Chức năng tình cảm; Chức năng giáo dục GĐ.
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2.2.1. Chức năng sinh sản
GĐ vẫn là thiết chế xã hội có chức năng sinh sản
(tái sinh sản) nhằm phát triển nòi giống, duy trì dân số
xã hội. Chức năng này đảm bảo sự phát triển liên tục
của xã hội loài người. Chức năng này bao gồm các nội
dung cơ bản: tái sản xuất, duy trì nòi giống, nuôi
dưỡng nâng cao thể lực, trí lực bảo đảm tái sản xuất
nguồn lao động và sức lao động cho xã hội.
Trong xã hội truyền thống, chức năng này được thực
hiện như một quá trình sinh sản tự nhiên bởi quan niệm
“Đông con, nhiều của”; “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”,...
không có sự kiểm soát sinh sản, can thiệp của khoa học
công nghệ. Do vậy, mức sinh thường cao, quy mô GĐ
thường lớn. Trong xã hội hiện đại, chức năng này bị
kiểm soát bởi chính sách xã hội tùy theo mỗi quốc gia
và những giai đoạn lịch sử cụ thể. Như vậy, sẽ đảm bảo
tái sản xuất con người hợp lí, đảm bảo chất lượng cuộc
sống. Các biện pháp kĩ thuật được sử dụng trong kế
hoạch hoá GĐ ngày càng đa dạng, hiện đại, hiệu quả và
sẵn có hơn bao giờ hết. Những thành tựu trong y học
sản khoa cũng mang lại cho con người khả năng kiểm
soát nhiều hơn trong việc sinh con. Những thay đổi này
đã tạo nên một cuộc cách mạng trong sinh sản - một
trong những chức năng chính của GĐ.
Chính vì vậy, việc giáo dục không chỉ trang bị cho
thế hệ trẻ có những kiến thức khoa học và kế hoạch
hóa GĐ mà cũng chính là nội dung trong toàn bộ kế
hoạch phát triển KT-XH của xã hội chủ nghĩa. Trong
xã hội của chúng ta ngày nay, GĐ có một sứ mệnh lớn
lao là sản sinh ra những con người Việt Nam sau này
khỏe về thể lực, mạnh về trí tuệ và đẹp về nhân cách,
vóc dáng. Cho nên, chức năng sinh đẻ không chỉ đơn
giản là “sinh sản” mà còn phải “dưỡng” để tạo ra
những con người Việt Nam mới về chất, tạo nguồn lực
tốt nhất cho đất nước.
2.2.2. Chức năng kinh tế
Kinh tế GĐ đóng vai trò quyết định cho sự bền vững
của GĐ. Trong các xã hội, GĐ thực hiện chức năng kinh
tế với nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản về vật chất cho
các thành viên của nó, nhất là các thành viên còn phụ
thuộc như: trẻ em, người cao tuổi, người đau ốm, bệnh
tật, tàn tật,... và chức năng kinh tế của GĐ biến đổi theo
thời gian. Trước đây, với cơ chế tập trung quan liêu bao
cấp đã làm lu mờ chức năng kinh tế của GĐ. Trong thời
kì đổi mới, chức năng kinh tế của hộ GĐ dù ở nông thôn
hay đô thị ngày càng được khẳng định. GĐ luôn cố gắng
lao động và cạnh tranh để tự thoả mãn nhu cầu về mọi
mặt và để tích lũy nhiều hơn.

Trong xã hội truyền thống, GĐ thực hiện chức
năng kinh tế có các đặc trưng: sản xuất GĐ như là một
đơn vị hợp tác, những nhiệm vụ được phân công tuỳ
theo tuổi tác và giới tính của các thành viên trong GĐ.
Nam giới hoạt động bên ngoài, còn công việc của phụ
nữ thường gắn liền với ngôi nhà. Thị trường ít chi phối
đến quy mô sản xuất, loại hình canh tác của GĐ, xã
hội dường như ít can thiệp đến chức năng kinh tế GĐ.
Trong xã hội hiện đại, chức năng kinh tế GĐ có
những đặc điểm: GĐ không còn là đơn vị kinh tế độc
lập, khép kín mà giờ đây, chức năng kinh tế GĐ chịu
sự tác động/điều tiết của thị trường trong nước và quốc
tế. Sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động xã
hội ngày càng nhiều, phụ nữ ngày càng độc lập hơn về
kinh tế và trong cuộc sống. Phụ nữ có cơ hội phát triển
hơn nhưng gánh nặng GĐ và xã hội lại tăng thêm. Sự
can thiệp của chính sách xã hội đối với chức năng kinh
tế GĐ, với các khía cạnh: tạo việc làm, mở rộng thị
trường; chính sách an sinh xã hội/phúc lợi xã hội hoặc
trợ giúp những GĐ do những nguyên nhân khác nhau
không làm tốt chức năng kinh tế (nghèo, đói, bệnh tật).
Cùng với quá trình xã hội hóa lực lượng sản xuất
ở từng lúc, từng nơi, kinh tế GĐ biến đổi với nhiều
dạng phong phú và có vị trí khác nhau. Kinh tế GĐ
phát triển có ảnh hưởng đến các chức năng khác của
GĐ, giúp con người thỏa mãn nhu cầu của mình: ăn
học, giải trí, nuôi dạy con, chăm sóc cha mẹ. Chức
năng kinh tế quyết định sự ổn định của GĐ. Để phát
huy mọi tiềm năng sáng tạo trong kinh tế, giáo dục đề
ra và thực hiện các chính sách sao cho mọi GĐ, mọi
cá nhân có thể làm giàu chính đáng bằng các hoạt động
trong khuôn khổ pháp luật. Thực hiện tốt chức năng
kinh tế sẽ tạo ra tiền đề và cơ sở vật chất vững chắc
cho tổ chức đời sống của GĐ.
2.2.3. Chức năng văn hóa
Dưới sức ép của kinh tế, sự chuyển giao văn hóa
của GĐ đang giảm dần. Nhiều GĐ giàu lên về vật chất,
của cải nhưng văn hóa GĐ lại giảm xuống. Khi văn
hóa GĐ chưa được định hình thì mặt trái, mặt tiêu cực,
hạn chế của kinh tế thị trường sẽ làm đảo lộn các chuẩn
mực xã hội và giá trị xã hội.
Chức năng kinh tế cũng ảnh hưởng xấu đến chức
năng văn hóa, biểu hiện rõ nhất ở văn hóa tiêu dùng,
lối sống tiêu thụ, sành điệu ở thành phố và nông thôn
(đặc biệt là ở vùng nông thôn có những khu công
nghiệp và khu chế xuất). Sự giàu lên bất ngờ từ những
khoản tiền lớn mà các GĐ nhận được do đền bù ruộng
canh tác, đất thổ cư đó khiến nhiều GĐ nông dân hay
những người lao động tự do trước đây quanh năm
chăm chỉ, chịu khó một nắng hai sương nhưng giờ đây
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họ và con cái họ đang bị lối sống tiêu thụ cuốn vào
vòng xoáy của nó, mà hệ luỵ thì không lường hết được.
Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội đang gây nên sự đổ
vỡ của GĐ. Tệ nạn xã hội, tham nhũng quan liêu, buôn
lậu, trộm cướp, mại dâm, tảo hôn, ngoại tình, nghiện
hút,... gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cơ chế bảo
hiểm của đời sống GĐ, làm mất sự hài hòa của những
thế ứng xử, lối ứng xử, hành vi của các thành viên
trong GĐ.
2.2.4. Chức năng tình cảm
Sự tồn tại của GĐ như một nhóm sơ cấp chính yếu
để trợ giúp các thành viên của nó tình yêu, sự hiểu biết,
sự an toàn, sự cảm thông,... thông qua sự tương tác
thân mật, bền vững, trực tiếp. GĐ cũng là nơi để hỗ
trợ các thành viên của nó những khi khủng hoảng tâm
lí và căng thẳng tình cảm.
Đây là chức năng mà không thiết chế xã hội nào có
thể thay thế được GĐ và không ở đâu có thể xây dựng
nên nhân cách của con người như ở GĐ, bởi vì GĐ là
tổ chức máu thịt. Nếu muốn xây dựng mối quan hệ
giữa người với người thì chính là phải bắt đầu từ GĐ,
phải vun trồng và chăm sóc cho sự hình thành và phát
triển tình cảm, tâm hồn của các thành viên GĐ, đặc
biệt là các thành viên trẻ. Trong GĐ, người vợ đảm
nhận vai trò tình cảm (chăm sóc, hỗ trợ về tình cảm)
tạo ra sự bình yên, an toàn cho chồng, con. Tuy nhiên,
những biến đổi hiện nay của chức năng này lại có
những biểu hiện tiêu cực như: vẫn còn những người
già cô đơn ngay giữa người thân, li hôn, bạo lực...
Trong xã hội hiện đại, độ bền vững của GĐ không
chỉ phụ thuộc vào sự ràng buộc các mối quan hệ về
trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các thành viên. Nó ngày
càng bị chi phối bởi các mối quan hệ tình cảm, tình
yêu giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. GĐ là nơi thể
hiện tình cảm sâu sắc nhất, thực sự là tổ ấm của mỗi
cá nhân. Đời sống nội tâm có ý nghĩa ngày càng tăng
khiến cho chức năng tình cảm trở nên hết sức quan
trọng.
2.2.5. Chức năng giáo dục
Nội dung của giáo dục tương đối toàn diện, cả giáo
dục tri thức và kinh nghiệm, giáo dục đạo đức và lối
sống, giáo dục nhân cách, thẩm mĩ, ý thức cộng đồng.
Phương pháp giáo dục của GĐ cũng rất đa dạng, song
chủ yếu là phương pháp nêu gương, thuyết phục, chịu
ảnh hưởng không ít của tư tưởng, lối sống, tâm lí, gia
phong của GĐ truyền thống.
Chức năng này thể hiện ở việc truyền lại cho các
thành viên của GĐ những giá trị, chuẩn mực văn hóa,
trí tuệ cảm xúc, kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc
sống.

GĐ được xem là môi trường giáo dục đầu tiên và
quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Các thiết chế xã hội
khác có thể chia sẻ với GĐ nhưng không thể thay thế
GĐ trong việc thực hiện các chức năng của nó, nhất là
chức năng giáo dục. Giáo dục GĐ đã trở thành một bộ
phận quan trọng không thể thiếu được trong giáo dục
xã hội. Tầm quan trọng của chức năng xã hội hoá của
GĐ đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng
định: “Nêu cao trách nhiệm của GĐ trong việc xây
dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối
sống văn hóa, làm cho GĐ thực sự là tổ ấm của mỗi
người và là tế bào lành mạnh của xã hội” [3; tr 104].
Cho dù mỗi thời kì lịch sử có sự khác biệt về chức
năng giáo dục GĐ, nhưng ở thời kì nào thì việc nuôi
dạy con cái vẫn được GĐ coi trọng.
Trong xã hội truyền thống, chức năng giáo dục GĐ
hầu như ít hoặc không có sự can thiệp của các thiết chế
xã hội khác, vì thế vai trò của GĐ (đặc biệt là cha mẹ)
là hết sức quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Mặt
khác, giáo dục GĐ trong bối cảnh xã hội kém phát
triển, mức sống thấp nên GĐ thường gặp những khó
khăn trong việc giáo dục và đáp ứng nhu cầu học hành
của con cái.
Trong xã hội hiện đại, có sự biến đổi của chức năng
giáo dục GĐ như sau:
Ngày càng có sự can thiệp của các thiết chế xã hội
khác đối với chức năng giáo dục, điều này thể hiện ở
sự phát triển sự nghiệp GD-ĐT. Với nhiều loại hình
GD-ĐT khác nhau (bán trú, nội trú; đào tạo chính quy
- mở rộng; đào tạo từ xa,...) của nhiều thành phần kinh
tế khác nhau (công lập, dân lập, tư thục, quốc tế,...)
được mở ra đáp ứng mọi lứa tuổi từ mầm non đến cao
đẳng, đại học. Một sự can thiệp nữa của xã hội đối với
chức năng giáo dục GĐ, đó là các chính sách xã hội
và luật pháp liên quan đến giáo dục: thông qua các
chính sách, luật pháp tác động mạnh đến GĐ trong
việc tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận với giáo dục
từ rất sớm, với những cấp độ khác nhau.
Sự phát triển như vũ bão của truyền thông đại
chúng, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện
đại giúp cho lớp trẻ có nhiều thuận lợi trong việc mở
mang, nâng cao kiến thức. Điều này vừa có tính tích
cực nhưng nó cũng kéo theo những nguy cơ khôn
lường do những thông tin xấu, phản văn hóa, không
có lợi cho sự phát triển nhân cách của tuổi trẻ mà trong
đó đang có những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát của
GĐ và xã hội. Chính yếu tố này đã góp phần tạo nên
sự bất lực của cha mẹ trong việc giúp đỡ con cái học
hành ở trình độ cao hơn hoặc định hướng giá trị.
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Mặt khác, sự giao lưu văn hóa, quá trình hội nhập
quốc tế bên cạnh những điều hữu ích cũng kéo theo sự
du nhập của văn hóa, lối sống phương Tây không phù
hợp với văn hóa, thuần phong, mĩ tục của dân tộc Việt
Nam.
Sự tăng trưởng kinh tế đem lại mức sống ngày càng
cao, nhưng những tệ nạn xã hội (nghiện hút, mại dâm,
cờ bạc, ngoại tình,... ) cũng nảy sinh và phát triển
nhiều hơn so với thời kì kinh tế còn kém phát triển;
điều đó đã đem lại những hệ luỵ đáng buồn đối với
GĐ và là những trở ngại đối với giáo dục GĐ.
Cuối cùng, không ít GĐ vì đề cao chức năng kinh
tế, quan niệm kinh tế quyết định mọi thứ, kể cả giáo
dục nên họ lấy đồng tiền thay cho sự giáo dục của cha
mẹ. Họ “khoán” việc dạy dỗ con cái cho người giúp
việc, cho gia sư, cho nhà trường mà không biết rằng
nhiều lắm thì những tác nhân đó chỉ có thể giúp con
cái họ có thêm kiến thức/hiểu biết về học vấn mà
không thể bù đắp sự thiếu vắng về tình cảm, về cảm
xúc - là những tố chất quan trọng giúp trẻ em có được
trí tuệ cảm xúc, phát triển nhân cách toàn diện.
Trong xã hội hiện đại, nếu như sự phát triển của
kinh tế, khoa học công nghệ đó giúp cho việc nuôi dạy
con cái đỡ vất vả hơn bởi mức sống ngày càng được
cải thiện, các dịch vụ xã hội ngày càng đa dạng với
những tiện nghi vật chất, những tiến bộ của y học, của
giáo dục, của công nghệ thực phẩm, quần áo,... hướng
đến trẻ em, đáp ứng nhu cầu của trẻ em; khiến cho việc
nuôi dạy con cái dường như đó thuận lợi hơn xưa rất
nhiều. Nhưng bên cạnh những ưu việt do sự phát triển
kinh tế - xã hội - khoa học công nghệ đem lại thì cũng
chính những thành tựu của sự phát triển xã hội đó lại
khiến cho chức năng giáo dục của GĐ trở nên khó
khăn hơn, phức tạp hơn xưa rất nhiều.
GĐ là trường học đầu tiên và suốt đời, trong đó
giáo dục thái độ là quan trọng. Thái độ cũng nói lên
cái tâm căn bản của con người, cái tâm hun đúc từ
trong GĐ, từ quan hệ giữa người với người trong GĐ.
Dù giáo dục xã hội đóng vai trò ngày càng quan trọng,
có ý nghĩa quyết định, nhưng có những nội dung và
phương pháp giáo dục GĐ mang lại hiệu quả lớn
không thể thay thế.
Các chức năng cơ bản của GĐ được trình bày trên
đây chỉ là để dễ nhận thức, trong thực tế của đời sống
GĐ thì các chức năng đó có mối quan hệ hữu cơ, gắn
bó và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Việc thực hiện tốt
hay không tốt một chức năng nào đó sẽ ảnh hưởng đến
các chức năng còn lại và sẽ tác động đến cuộc sống của
GĐ với những mức độ khác nhau. Có thể dẫn ra những
ví dụ về mối quan hệ giữa các chức năng của GĐ: chức
năng kinh tế có thể ảnh hưởng đến các chức năng khác

theo chiều hướng tích cực và tiêu cực (mức sống cao có
thể tạo điều kiện cho giáo dục, cho hưởng thụ văn hóa,
nhưng cũng có thể dẫn đến quan niệm đồng tiền là tất
cả, văn hóa không có chỗ đứng trong GĐ, chức năng
giáo dục bị coi nhẹ). Nhưng ngay cả trường hợp này
cũng có thể nói là hệ quả của chức năng giáo dục không
được coi trọng và không được thực hiện đúng mức nên
các thành viên trong GĐ đã lựa chọn những giá trị,
chuẩn mực xã hội khác biệt, thậm chí trái ngược với
những chuẩn mực văn hóa của xã hội. Hiện tượng con
cái, anh chị em đối xử với nhau cạn tàu ráo máng (con
kiện bố ra toà; đuổi bố và em ra khỏi nhà,...) không chỉ
vì lí do kinh tế mà hành vi bất nhân đó còn là hệ quả
của việc không làm tốt chức năng giáo dục GĐ và cũng
có thể nói đó là sự thiếu vắng văn hóa GĐ, thiếu gia
phong, nếp nhà. Vì vậy, khó tách biệt các chức năng
GĐ và việc ứng xử với các chức năng theo kiểu “nhất
bên trọng, nhất bên khinh” thì nhất định sẽ có những hệ
quả không tốt cho GĐ và cho xã hội. Vẫn biết rằng, việc
thực hiện chức năng GĐ là nhiệm vụ của các thành viên
lớn tuổi, đặc biệt là cha mẹ nhưng không thể không
nhận thấy điều này: phụ nữ có vai trò rất quan trọng đối
với việc thực hiện tất cả các chức năng cơ bản của GĐ.
Vì vậy, nghiên cứu các chức năng của GĐ không thể
thiếu quan điểm giới bởi vì chúng ta cũng hiểu, phụ nữ
là người thầy đầu tiên của đứa trẻ, quá trình chăm sóc
và giáo dưỡng đó được người phụ nữ thực hiện ngay từ
khi mang thai, sau khi sinh và mãi sau này. Không phải
mà ngẫu nhiên người Việt Nam có câu “Cha sinh không
bằng mẹ dưỡng” và “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”...
2.3. Giáo dục nhận thức cho sinh viên Trường Đại
học Hồng Đức về sự biến đổi chức năng gia đình ở
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường
Đại học Hồng Đức nói riêng là những chủ nhân tương
lai của đất nước, có vị trí và vai trò rất quan trọng trong
xã hội. Giai đoạn học đại học là giai đoạn có nhiều
biến đổi to lớn cả về tâm - sinh lí cũng như khẳng định
sự tích lũy tri thức và vốn sống. Sinh viên phải tự chủ
động đưa ra các quyết định về thái độ, hành động và
chịu trách nhiệm về bản thân thay vì nhận được sự chỉ
bảo, bao bọc thường xuyên của GĐ. Sinh viên sẽ tiếp
thu và tích lũy tri thức chuyên ngành, đồng thời mở
rộng cơ hội, khả năng sáng tạo và phát huy những tiềm
lực tri thức của mình, sống một cuộc sống mới chủ
động hơn, xác lập các mối quan hệ xã hội, tham gia
vào quá trình xã hội hóa.
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức chủ yếu đến
từ các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, điều kiện
kinh tế vùng miền và GĐ còn khó khăn, mối quan hệ
giao lưu hạn hẹp, vì vậy cũng có ảnh hưởng nhất định
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đến nhận thức về mọi mặt của họ, trong đó có sự nhận
thức về sự biến đổi các chức năng GĐ ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay. Do đó, ngay từ đầu, việc giáo
dục nhân sinh quan nói chung và giáo dục nhận thức
về sự biến đổi chức năng GĐ cho sinh viên là công tác
rất quan trọng. Sứ mệnh này thuộc về Nhà trường
nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng thích ứng với
cuộc sống mới ở môi trường đại học, từ đó tạo cho các
em nền tảng lành mạnh trong việc nâng cao nhận thức
sau này.
Mặc dù Nhà trường có nhiều thành tích đáng kể
song công tác giáo dục nhận thức cho sinh viên
Trường Đại học Hồng Đức về sự biến đổi chức năng
GĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay vẫn đang chỉ
dừng lại ở các hoạt động, phong trào bề nổi, điều này
dẫn tới nhiều hạn chế trong công tác giáo dục cho sinh
viên trong trường. Để giáo dục nhận thức cho sinh
viên về sự biến đổi chức năng GĐ ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay, có thể tăng cường thêm bằng một
số biện pháp như sau:
Thứ nhất, cần gắn kết ba chủ thể giáo dục GĐ, nhà
trường và xã hội trong việc giáo dục sinh viên. GĐ
chính là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách bởi
vì từ GĐ, con người có những định hướng giá trị đầu
tiên về cuộc sống. Đây cũng là nơi gắn bó suốt cuộc
đời nên môi trường GĐ có ảnh hưởng lớn đến tâm lí,
tình cảm, nếp sống của mỗi người.
Thứ hai, Nhà trường cần phát huy hơn nữa vai trò
của tổ chức Đoàn và Hội trong giáo dục nhận thức cho
sinh viên, đặc biệt là trong việc tổ chức nhiều các hoạt
động tập thể với các hình thức phong phú, đa dạng, thu
hút được nhiều sinh viên tham gia, nhằm làm cho họ
có nhiều điều kiện tiếp cận với các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước, tham gia vào các hoạt
động, tổ chức xã hội, tạo sự gắn kết giữa cá nhân với
cộng đồng.
Thứ ba, để đạt hiệu quả cao trong giáo dục nhận
thức cho sinh viên thì bên cạnh những chuyên ngành
sinh viên được học tập và nghiên cứu về các chức năng
và sự biến đổi các chức năng GĐ ở Việt Nam, như sinh
viên khoa Xã hội, sinh viên khoa Tâm lí, đối với các
sinh viên khoa khác thầy cô ngoài việc truyền đạt tri
thức còn cần phải nêu cao lòng yêu nghề, tinh thần
trách nhiệm để tuyên truyền, tư vấn, thuyết trình thêm
những nội dung có liên quan đến giáo dục GĐ và các
chức năng của GĐ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể
nhận thức rõ hơn, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền
thống về GĐ và tiếp thu một cách có chọn lọc những
giá trị mới.

3. Kết luận
Có thể nói, do xu thế phát triển của thời đại, do
thực tiễn cuộc sống, vấn đề về các chức năng GĐ và
chức năng giáo dục GĐ đã và ngày càng được nhiều
nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế quan tâm. Ở Việt
Nam, giáo dục đời sống GĐ đã thu hút sự chú ý của
nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như: Xã
hội học, Tâm lí học, Chủ nghĩa xã hội khoa học,... Đã
có nhiều hội thảo khoa học quy mô toàn cầu và khu
vực được tổ chức và đã có nhiều công trình nghiên cứu
về GĐ nói chung cũng như chức năng giáo dục GĐ
nói riêng. Đặc biệt, giáo dục đời sống GĐ được đưa
vào giảng dạy ở các trường phổ thông, các trường cao
đẳng, đại học và chuyển tải trên các phương tiện thông
tin đại chúng,... đã nâng cao được nhận thức và thay
đổi hành vi của mọi người trong xã hội về GĐ, về chức
năng GĐ nói chung và chức năng giáo dục GĐ nói
riêng trong giai đoạn hiện nay.
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