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CHUYÊN ĐỀ 1
HÔN NHÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CHUẨN BỊ
CHO HÔN NHÂN
Hôn nhân luôn là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.
Cũng từ hôn nhân, các chức năng cơ bản của gia đình được tiếp nối, thực hiện.
Do đó có thể nói, hôn nhân là việc riêng của các cá nhân nhưng có ảnh hưởng
lớn đến chất lượng gia đình, đến công cuộc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc và bền vững mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện.
Tình yêu là những cảm xúc mãnh liệt còn hôn nhân chính là trái ngọt của
tình yêu đó. Bất cứ ai khi quyết định tiến tới hôn nhân đều mong muốn sẽ có
một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng thực tế cho thấy hôn nhân với vô vàn vấn
đề phát sinh, phải đối mặt đôi khi trở thành “mồ chôn”, là “tiếng chuông báo
động” cho giấc mơ tình yêu của rất nhiều cặp vợ chồng. Vậy để có một cuộc hôn
nhân hạnh phúc, bền vững, hai người phải chuẩn bị những điều cần thiết gì?
Chuyên đề này tập trung vào những điều cơ bản cần thiết nhất và mang tính khái
quát, phổ biến. Trên nền tảng đó, mỗi người sẽ có những trang bị, hành động
phù hợp với thực tiễn của mình để có cuộc hôn nhân hạnh phúc như
mong muốn.
I. HÔN NHÂN
Mục 1, Điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 định nghĩa “Hôn
nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”. Như vậy, theo Luật, tình
trạng hôn nhân được bắt đầu bằng việc kết hôn giữa nam và nữ với nhau theo
quy định về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Nhiều cặp vợ chồng sau khi
tổ chức đám cưới, được xã hội thừa nhận về quan hệ hôn nhân mới đi đăng ký
kết hôn do suy nghĩ đơn giản “Giấy kết hôn chỉ là tờ giấy, làm sao ràng buộc
được nhau” hoặc thậm chí “cứ sống với nhau, hợp thì sẽ đăng ký, không hợp thì
chia tay đỡ phải làm thủ tục ly hôn”. Điều này có thể dẫn đến những tranh chấp
về tài sản, về con cái mà không được pháp luật bảo vệ. Thực tế đã có nhiều
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trường hợp sống với nhau mà không đăng ký kết hôn, tài sản tạo dựng được
mang tên 1 người. Đến khi hết tình, cạn nghĩa thì người còn lại có nguy cơ ra đi
tay trắng, không được chia bất cứ một phần tài sản nào; việc phân xử tranh chấp
rất phức tạp và mất thời gian vì không có giấy đăng ký kết hôn. Bởi giấy đăng
ký kết hôn không chỉ là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xác nhận một người nằm trong tình trạng hôn nhân, là cơ sở
để xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi người, trong trường hợp xảy ra tranh
chấp về tài sản sẽ được pháp luật bảo vệ theo quy định. Quan trọng hơn, khi hai
người yêu nhau, tự nguyện gắn bó, sống chung với nhau thì tờ giấy chứng nhận
hôn nhân còn là sợi dây kết nối, là động lực để hai vợ chồng vượt qua mọi thử
thách, khó khăn để giữ vững cho cuộc hôn nhân của mình.
Điều kiện kết hôn và các đăng ký kết hôn được quy định chi tiết tại Luật
Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Trong đó, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân
theo các điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết
hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định
tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Nhà nước
không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Việc đăng ký kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và pháp luật về
hộ tịch.
Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không
có giá trị pháp lý. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì
phải đăng ký kết hôn.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kết hôn gồm: Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn; Cơ quan đại diện
ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan đăng ký kết hôn
giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài. Với người Việt Nam kết hôn
với người nước ngoài thì phải có thêm những điều kiện, thủ tục theo Pháp luật
về hộ tịch.
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Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
được hướng dẫn chi tiết các thủ tục, các bước tiến hành đăng ký kết hôn. Trong
trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thấy không đủ điều kiện thì cơ
quan đăng ký từ chối đăng ký và phải giải thích rõ ràng bằng văn bản; nếu người
bị từ chối không đồng ý thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Đăng ký kết hôn là bước khởi đầu, từ đây hôn nhân giữa hai người nam,
nữ đã được pháp luật công nhận, bảo vệ.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CHUẨN BỊ CHO HÔN NHÂN
1. Có sự hiểu biết sâu sắc về con người, tính cách và hoàn cảnh gia
đình của nhau
Nếu chỉ là người yêu, đôi khi không cần phải hiểu quá rõ về nhau, về
hoàn cảnh gia đình, công việc, lối sống, nhân cách, thói quen, sở thích, … của
nhau mà chỉ đơn giản vì đó là người yêu của mình. Nhưng khi tình yêu đủ độ
chín, hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân thì sự hiểu biết sâu sắc về bạn
đời tương lai rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân sau
này. Điều này sẽ giúp cho cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn, dễ dàng cảm thông, chia
sẻ, hy sinh, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau khi các bên có khuyết điểm, lỗi
lầm, sự “chênh” nhau về lối sống.
Con người là một thực thể phức tạp, là tổng hòa của các mối quan hệ xã
hội nên việc hiểu rõ về một người phải là kết quả của cả một quá trình lâu dài,
không có điểm kết thúc. Bên cạnh đó, khi còn giai đoạn yêu thì mọi người có xu
hướng giấu đi những thói hư tật xấu, “tô hồng” người mình yêu và đôi khi
những nhược điểm chỉ thực sự bộc lộ sau khi đã kết hôn. Đó là lý do nhiều
người cảm thấy vỡ mộng, cảm giác “như bị lừa, mình đã kết hôn với người lạ
nào đây?” . Bởi vậy, việc dành thời gian tìm hiểu rõ về bạn đời tương lai rất cần
thiết nhưng điều này mang tính tương đối phụ thuộc vào cảm nhận, đánh giá của
mỗi người.

5

Những điều cần tìm hiểu rõ về bạn đời tương lai trước khi kết hôn:
Thứ nhất - nhân cách, đạo đức, lối sống. Điều này thể hiện rất rõ qua
những việc làm, cử chỉ thường ngày. Con người có thể giấu bản chất của mình
trong từng thời điểm chứ không thể che giấu tuyệt đối, quan trọng là người kia
có nhận ra hay không. Ví dụ, một người luôn khinh miệt những người kém hơn
mình, hay gây gổ với người khác, có khuynh hướng sử dụng bạo lực trong các
mối quan hệ thì rất có thể sau này sẽ coi khinh vợ/chồng, gia đình vợ/chồng, gây
bạo lực gia đình. Có những điều có thể chấp nhận, bỏ qua để tiến tới hôn nhân
nhưng nếu nhân cách, đạo đức không tốt, lối sống quá khác nhau thì mỗi người
hãy cân nhắc vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ là nguy cơ rõ ràng.
Thứ hai – Tính cách. Tính cách của mỗi người rất khó thay đổi, đừng bao
giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi tính cách của người khác hay ai đó vì mình
mà thay đổi. Điều này có nhưng ít vô cùng vì thế hai người yêu nhau cần hiểu rõ
tính cách của nhau, nương theo đó mà có cách ứng xử thích hợp với nhau nhất là
trong trường hợp hai người có cá tính mạnh, tính cách đối lập nhau. Thực tế
không ai thay đổi cá tính của mình, chỉ là hiểu và chấp nhận tính cách đó của
nhau. Nếu người chồng có tính luộm thuộm mà người vợ lại sạch sẽ thì trong
quá trình chung sống hai người sẽ tự điều chỉnh: người chồng sẽ xu hướng gọn
gàng hơn còn người vợ sẽ giảm bớt sự sạch sẽ của mình để dung hòa với nhau.
Ngược lại, nếu không làm được điều này thì giữa vợ, chồng sẽ phát sinh những
mâu thuẫn từ nhỏ nhặt, tích tụ thành mâu thuẫn lớn thậm chí dẫn đến chia tay.
Thứ ba - Thói quen, sở thích. Mỗi người có thói quen, sở thích riêng; đôi
khi thói quen, sở thích của hai người yêu nhau khác hẳn nhau. Biết được thói
quen, sở thích của vợ/chồng sẽ giúp cho hai bên dễ dàng thông cảm, chấp nhận
nhau và tạo cho nhau những bất ngờ thú vị, những món quà đúng mong muốn.
Ví dụ người vợ thích xem phim thì không món quà nào lãng mạn và thực tế hơn
việc mời vợ đi xem những bộ phim hay, đúng sở thích. Hay người chồng có thói
quen chơi thể thao khi hết giờ làm việc thì người vợ cũng nên thông cảm, cho
chồng thời gian chơi thể thao chứ đừng cằn nhằn, cấm cản. Nhờ đó hôn nhân
cũng vui vẻ, sắc màu, hòa hợp hơn.
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Thứ tư – hoàn cảnh gia đình. Từ xưa đến nay thì việc “môn đăng hộ đối”
luôn là điều mà các bậc làm cha mẹ mong muốn khi dựng vợ gả chồng cho con.
Ngày nay, nội hàm việc này không còn gay gắt, mang nặng tính giai cấp – tiền
bạc như trước nhưng nó vẫn mang giá trị nhất định. Hai người có hoàn cảnh gia
đình tương đồng với nhau thì dễ có hôn nhân hạnh phúc, bền vững hơn. Ngược
lại sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh gia đình sẽ là rào cản tiến tới và xây dựng
hôn nhân của đôi bạn trẻ. Hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau không chỉ để
hiểu thêm về bạn đời tương lai mà còn để sau này khi về làm dâu/rể không bị lạc
lõng, hòa nhập và thấu hiểu, đồng cảm với những vấn đề, các thành viên khác
của gia đình chồng/ vợ của mình. Ví dụ: hãy để lại tính cách, thói quen của
người thành phố khi bước vào gia đình thuần nông, chân chất; hoặc nếu lấy
người chồng là con trai của gia đình chỉ có người mẹ tần tảo nuôi dưỡng thì hãy
hiểu cho tâm tư tình cảm của người mẹ chồng khi phải san sẻ con trai cho một
người con gái khác…
Thứ năm – hoàn cảnh kinh tế. Kinh tế đóng vai trò quan trọng tới sự bền
vững, hạnh phúc của hôn nhân, gia đình. Hiểu rõ về điều kiện kinh tế của
vợ/chồng là điều cần thiết. Qua đó, có con số tương đối về thu nhập chung,
nguồn vốn tích lũy chung của cả hai từ đó sẽ có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tổ
chức đám cưới và tổ chức gia đình sau này. Đồng thời sẽ đây sẽ là động lực,
động viên mỗi người phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc để có thu nhập
tốt hơn lo cho cuộc sống và sự thông cảm, sẻ chia, chấp nhận với khả năng kinh
tế của vợ/chồng sau hôn nhân.
Như vậy, rõ ràng việc dành thời gian, tâm sức tìm hiểu về người bạn đời
tương lai là việc không thể thiếu với hai người khi xác định tiến tới hôn nhân;
đòi hỏi mỗi người phải qua nhiều kênh thông tin khác nhau (qua bạn bè, đồng
nghiệp, các thành viên gia đình, lời nói cử chỉ của người yêu…) và bằng sự cảm
nhận, đánh giá thực sự khách quan của mình; đặc biệt tránh tư tưởng “yêu nhau
củ ấu cũng tròn; Ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông”. Hiểu rõ về nhau chính là
cơ sở hai vợ chồng chia sẻ, cảm thông, chấp nhận và cùng nhau vượt qua mọi
sóng gió phát sinh trong hôn nhân sau này.
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2. Có cơ sở vững chắc về kinh tế - tài chính
Tài chính là vấn đề hết sức quan trọng với mỗi cuộc hôn nhân. Thực tế
cho thấy phần lớn những tranh cãi của vợ chồng xuất phát từ nguyên nhân kinh
tế; với những mâu thuẫn khác cũng có thể dễ dàng giải quyết hơn nếu như hai
người có nguồn tài chính ổn định, vững chắc. Vì sau khi kết hôn, mỗi người
không chỉ sống, bảo đảm cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân mình và cũng
không thể “ở nhà bố mẹ, ăn cơm bố mẹ” như trước mà còn phải lo cho gia đình,
con cái, phụng dưỡng ông bà cha mẹ và vô số khoản chi không tên khác của đời
sống gia đình. Chính bởi vậy cả vợ và chồng đều phải có một nguồn tài chính ổn
định, có thể đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của gia đình và bản thân tùy thuộc
vào thu nhập thực tế. Về vấn đề này, cha ông ta đã đúc kết kinh nghiệm bằng
câu thành ngữ nói về 3 việc quan trọng của người đàn ông , đó là “Tậu trâu, lấy
vợ, làm nhà”. Con trâu trong nền kinh tế nông nghiệp lúa nước trước đây luôn
được coi là đầu cơ nghiệp và người đàn ông trước khi lấy vợ phải tậu trâu – tức
là phải có cơ sở vững chắc về kinh tế. Điều này ngày càng trở nên cần thiết hơn
trong xã hội hiện đại ngày nay.
Nguồn gốc của tài chính: Trước hết có một nguyên tắc là tài chính trong
gia đình phải do cả vợ và chồng cùng đóng góp. Có như vậy mới có sự bình
đẳng, tôn trọng trong gia đình. Người vợ đừng ỷ lại, giao hết việc kiếm tiền cho
chồng hay hoàn toàn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên. Bố mẹ có thể
tổ chức đám cưới, hỗ trợ về tài chính cho hai vợ chồng nhưng để duy trì gia đình
nhỏ bền vững thì hai vợ chồng phải có thu nhập của chính mình.
Nguồn gốc tài chính của hai vợ chồng trong hôn nhân gồm: vợ chồng tích
lũy trước khi kết hôn; gia đình hai bên cho/ tặng hai vợ chồng; mừng cưới của
bạn bè, đồng nghiệp (trong trường hợp được bố mẹ hỗ trợ, tổ chức cưới); tiền
lương/ lợi nhuận từ việc kinh doanh, làm dịch vụ… gọi chung là thu nhập từ
công việc của hai vợ chồng. Trong đó, để duy trì hôn nhân - gia đình bền vững,
lâu dài thì thu nhập từ công việc phải đóng vai trò quan trọng nhất.
Cả hai vợ chồng phải có việc làm, thu nhập ổn định: Hiện nay, ngày càng
nhiều người muốn phải có một sự nghiệp vững chắc thì mới nghĩ đến việc kết
8

hôn do đó độ tuổi kết hôn ngày càng có xu hướng tăng, nhất là ở các khu vực
thành thị, các thành phố lớn. Tuy nhiên khái niệm sự nghiệp vững chắc mang
tính tương đối tùy vào điều kiện, suy nghĩ, đánh giá của mỗi người. Theo quan
điểm của người viết, khi hai người yêu và hiểu nhau, đã có một công việc mang
lại thu nhập ổn định, có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của gia đình thì
hãy tiến tới hôn nhân. Với xã hội hiện đại ngày nay, không nhất thiết phải có
việc làm ngày 8 tiếng ở công sở, hàng tháng lĩnh lương mới là ổn định mà quan
trọng là phải có thu nhập từ công việc của mỗi người. Ví dụ như có nhiều người
làm công việc mang tính chất thời vụ nhưng thu nhập vào thời gian cao điểm có
thể đủ chi tiêu trong cả 1 năm; Hoặc với sự phát triển của công nghệ, mạng xã
hội thì ngày càng nhiều người kinh doanh trên mạng và lợi nhuận thu được
chính là nguồn thu nhập ổn định của họ. Dù làm những công việc với mức thu
nhập khác nhau nhưng mỗi người nhất định phải có việc làm để có thể lo cho
cuộc sống gia đình mình. Đặc biệt với những người vợ, đừng vì lý do con cái, bố
mẹ có điều kiện hay chồng kiếm được nhiều tiền đủ lo cho cả gia đình mà chỉ ở
nhà, không đi làm. Có thể không mang lại thu nhập cao hoặc “đi làm chỉ cho
vui” nhưng một công việc/ nguồn thu nhập ổn định giúp cho mỗi người có được
tiếng nói trong gia đình, không bị người khác coi thường là ăn bám, tạo sự bình
đẳng giữa vợ và chồng. Đồng thời qua công việc, các mối quan hệ xã hội và kiến
thức được mở rộng, bản thân mỗi người cũng sẽ tự hoàn thiện hơn. Tất cả những
điều này góp phần quan trọng cho hạnh phúc của mỗi cuộc hôn nhân.
Nếu tình yêu là lý do để hai người quyết định tiến tới xây dựng lâu đài
hạnh phúc của hôn nhân thì có thể nói tài chính là viên gạch quan trọng tạo nên
nền móng cho tòa lâu đài đó. Mỗi người nên có việc làm, thu nhập ổn định trước
khi kết hôn để sau đó, hai vợ chồng cùng chung lưng đấu cật, xây dựng sự
nghiệp cho bản thân cũng là để lo kinh tế, tạo nguồn tài chính vững chắc cho
hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên điều kiện của mỗi người, mỗi gia đình
khác nhau, quan trọng là cả hai người biết bằng lòng với cuộc sống, có sự chi
tiêu hợp lý, phù hợp với thu nhập của hai vợ chồng và có sự đồng cảm, sẻ chia,
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trân trọng công sức lao động, việc làm của vợ/chồng mình. Đó mới là điều quan
trọng, làm nên hạnh phúc chứ không phải là ở giá trị của thu nhập.
3. Chuẩn bị tâm lý khi bước vào hôn nhân
Kết hôn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Từ một
người tự do, thỏa sức làm điều mình muốn và được cha mẹ, người yêu cưng
chiều hết mực khi chính thức bước vào hôn nhân sẽ phải đối mặt với bao vấn đề
phát sinh về cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại, con cái, sự “thay đổi” chóng mặt
đến xa lạ của chồng/ vợ trước và sau khi cưới. Điều này làm cho chúng ta dường
như bị vỡ mộng, cảm thấy hôn nhân của mình thật tệ. Thực tế cho thấy, tỷ lệ các
cặp vợ chồng ly hôn sau những năm đầu chung sống cao nhất; khi đã qua
ngưỡng 5 năm thì tỷ lệ này giảm dần. Do đó, bên cạnh những chuẩn bị về tài
chính, hiểu biết nhất định về tổ chức đời sống gia đình… thì mỗi người cần phải
chuẩn bị cho mình một tâm lý vững chắc khi bước vào hôn nhân, gồm:
Thứ nhất là việc xác định hôn nhân không chỉ “màu hồng” mà còn có cả
những “mảng xám”, sẽ phát sinh vô số những khó khăn, mâu thuẫn giữa vợ chồng, với các thành viên khác trong gia đình là không thể tránh khỏi. Người
vợ/ chồng của mình sẽ rất khác lúc còn là người yêu; thậm chí đôi khi ta sẽ thấy
như đây không phải là người mình lựa chọn kết hôn mà là người hoàn toàn “xa
lạ” hoặc “phát điên” vì những thói hư tật xấu của bạn đời. Bản thân cũng sẽ
không còn tự do, giữ nhiều thói quen thời độc thân như ngủ trễ vào cuối tuần,
tan làm không về nhà mà đi chơi với bạn bè đến đêm muộn… Hãy xác định đây
là điều bình thường, hầu hết các cuộc hôn nhân đều gặp phải; đừng coi đó là sự
“vỡ mộng” hôn nhân, là bất hạnh của cuộc đời mình. Điều quan trọng là hai bên
phải có tinh thần cầu thị, biết sai để sửa đổi, thông cảm chấp nhận để cùng nhau
vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu của đời sống hôn nhân.
Thứ hai, cần xác định hôn nhân không chỉ là mối quan hệ giữa hai vợchồng mà là tổng thể các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người
quen của hai bên. Với mỗi mối quan hệ cần có những cách ứng xử phù hợp dựa
trên nền tảng đạo đức, chuẩn mực xã hội và tình cảm của hai bên. Đặc biệt mối
quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu từ trước đến nay vẫn luôn là vấn đề căng
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thẳng, gây không ít sóng gió cho các cuộc hôn nhân. Ca dao Việt Nam có câu:
“Thật thà cũng thể lái trâu. Yêu nhau cũng thể mẹ chồng nàng dâu”. Thực tế, rất
khó để con dâu thực lòng coi mẹ chồng như mẹ đẻ và ngược lại nhưng khi bước
hôn nhân, mỗi người vợ hãy xác định rằng mẹ chồng chính là người đã sinh ra
và nuôi dưỡng chồng mình; mẹ chồng có khó tính, xét nét con dâu cũng là điều
khó tránh nhưng việc phụng dưỡng, hiếu thuận với mẹ chồng là trách nhiệm,
nghĩa vụ của người con; đó cũng là cách để cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, để
người chồng càng thêm yêu thương, tôn trọng vợ.
Thứ ba, xác định sẽ có những “khoảng lặng” trong cuộc sống hôn nhân.
Các cuộc hôn nhân, nhất là ở những cặp kết hôn lâu thì sẽ xuất hiện những
“khoảng lặng”. Đó là nếu nhìn bề ngoài thì cuộc sống gia đình vẫn bình thường,
yên ả nhưng bên trong đó vợ chồng sống như hai người trọ cùng phòng, chia sẻ
trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, với bên ngoại bên nội mà không có những giao
tiếp, trao đổi thân mật với nhau, thậm chí không có quan hệ về thể xác. Rõ ràng
nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và kéo dài thì sẽ là báo động đỏ cho
cuộc hôn nhân của cả hai. Xác định rằng đây cũng là điều bình thường với mỗi
cuộc hôn nhân để khi thấy vợ chồng mình rơi vào tình trạng này thì mỗi người
nên có những điều chỉnh hành vi, hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, tình cảm gia
đình với chất keo, sợi dây nối là những đứa con. Đừng để những khoảng lặng
này kéo dài sẽ làm hôn nhân trở nên lạnh lẽo, tình cảm cạn khô.
Thứ tư, xác định tâm lý chấp nhận, bằng lòng với những gì mình đã lựa
chọn. Theo người viết đây là việc quan trọng nhất cần phải xác định khi kết hôn.
Khi chúng ta chấp nhận người đó sẽ là vợ/chồng tương lai của mình, thì hãy yêu
thương và chấp nhận những gì của người đó như là một phần của mình. Hôn
nhân có thể là kết quả của cuộc tình đẹp, cũng có sự ép buộc, lựa chọn do hoàn
cảnh nhưng khi kết hôn thì đấy là quyết định, là duyên phận của hai người. Có
thể bạn đời tương lai không được như mong muốn, còn nhiều thiếu sót khiến
mình chưa hài lòng nhưng họ chính là người sẽ cùng chung sống suốt cuộc đời,
sẽ là bố/mẹ của con mình.. Mang tâm lý “Đứng núi này trông núi nọ” không chỉ
làm cho bản thân luôn cảm thấy bất mãn, khó chịu với vợ/chồng mà còn làm cho
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cuộc hôn nhân trở nên tù túng, ngột ngạt, nguy cơ tan vỡ cao. Bởi vậy khi đã lựa
chọn thì hãy chấp nhận, bằng lòng với người bạn đời của mình, hãy vui vẻ chấp
nhận tất cả mọi thứ để có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu
có những sai lầm thì hãy chỉ ra cho nhau biết, góp ý thẳng thắn để cả hai cùng
đưa ra giải pháp cho một cuộc hôn nhân bền vững.
4. Thống nhất với nhau về một số vấn đề, việc tổ chức đời sống gia
đình sau khi kết hôn
Nguyên nhân quan trọng phát sinh mâu thuẫn giữa vợ - chồng là do bất
đồng quan điểm về lối sống, việc tổ chức đời sống gia đình. Để hạn chế thấp
nhất những bất đồng, mâu thuẫn sau này, trước khi kết hôn hai người nên có sự
trao đổi, thống nhất với nhau về một số vấn đề lớn trong đời sống hôn nhân sau
này, có thể kể đến như:
Thứ nhất: Chỗ ở của hai vợ chồng. Với những cặp vợ chồng nào làm việc
xa nhà, lập nghiệp tại thành phố nhưng chưa có nhà riêng thì cần phải lựa chọn
được căn phòng/nhà thuê thuận tiện, phù hợp với thu nhập của hai người. Đồng
thời hai người cũng nên có kế hoạch, định hướng phấn đấu để có thể sở hữu căn
nhà riêng. Với những cặp vợ chồng đã có nhà riêng thì nên thống nhất về nội
thất, các trang thiết bị trang trí trong nhà. Một ngôi nhà có không gian đẹp, hợp
ý cả hai vợ chồng cũng là yếu tố quan trọng gắn kết cả gia đình. Đặc biệt với
những cặp vợ chồng sống với gia đình chồng/vợ thì nên xác định rõ tư tưởng,
những vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình sống chung tránh xung đột, thắt chặt
tình cảm gia đình – nền tảng của cuộc hôn nhân bền vững.
Thứ hai, việc đóng góp tài chính, chi tiêu trong gia đình sau khi kết hôn.
Thông thường các bạn trẻ thường ngại đề cập đến vấn đề này nhưng rõ ràng và
thống nhất ngay từ đầu để có kế hoạch chi tiêu hợp lý tránh được tình trạng “bóc
ngắn cắn dài”, định hướng được những việc trong tương lai và thỏa mãn được cả
hai bên. Trên cơ sở thu nhập của mỗi người, hai bên phải thống nhất trách nhiệm
đóng góp tài chính, việc chi tiêu các nhu cầu của cuộc sống như thế nào, ai sẽ là
người quản lý tài chính trong gia đình… Mỗi gia đình sẽ có sự thống nhất riêng,
quan trọng dù có như thế nào thì vợ chồng phải giữ niềm tin cũng như bản thân
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không phụ người bạn đời của mình. Tin tưởng nhau, chung lưng đấu cật lo cho
gia đình góp phần quan trọng vào sự bền vững , hạnh phúc của hôn nhân.
Thứ ba, những nguyên tắc phụng dưỡng cha mẹ. Việc này cũng cần được
hai người đưa ra để có những phương án thực hiện sao cho tốt nhất. Bởi việc
phụng dưỡng cha mẹ hai bên cũng có tác động không nhỏ đến hạnh phúc riêng
của tổ ấm gia đình. Người nào cũng muốn vợ/chồng quan tâm, chăm sóc bố mẹ
mình nhưng thường không thực tâm muốn chăm sóc bố mẹ chồng/vợ, gây ra
những mâu thuẫn, tranh cãi, ấm ức giữa hai vợ chồng. Chính vì vậy cần có
những thống nhất và đặt ra những thoả thuận về việc này như: khoản tiền biếu
bố mẹ hai bên theo định kỳ hay dịp đặc biệt; vào những dịp lễ tết, nàng dâu phải
làm gì, chuẩn bị những gì; chàng rể cần có những hành động gì để xây dựng mối
quan hệ tình cảm, thân thiết với gia đình nhà vợ hay việc ăn tết ở bên nội ngoại
như thế nào; Việc chăm sóc, về thăm bố mẹ (với những cặp vợ chồng ở riêng);
tôn trọng những sở thích nguyện vọng và chấp nhận tính cách, cư xử của bố mẹ
hai bên... Nguyên tắc bền vững nhất là hãy coi bố mẹ vợ/chồng như bố mẹ mình,
thật lòng yêu thương, chăm sóc. Đại gia đình hòa thuận là nền tảng để gia đình
nhỏ hòa thuận, yên ấm.
Thứ tư, phân công trách nhiệm trong làm việc nhà. Thử tưởng tượng, hai
người cùng đi làm đóng góp tài chính cho gia đình, cùng chịu những áp lực căng
thẳng của công việc, các mối quan hệ xã hội nhưng khi trở về, người vợ phải
đảm nhận tất cả các việc nhà, phụng dưỡng bố mẹ, chăm sóc dạy dỗ con cái…
trong khi người chồng không giúp đỡ gì. Ngày một ngày hai có thể chấp nhận
nhưng nếu coi đó là việc hiển nhiên “làm vợ phải thế” thì lâu ngày tích lũy
những mệt mỏi, ấm ức, chán nản cho người vợ, hôn nhân ít nhiều cũng sẽ không
còn hạnh phúc, thậm chí tan vỡ vì lý do này. Do đó ngay từ đầu, hai người nên
có sự thống nhất với nhau trách nhiệm, chia sẻ việc nhà với nhau. Không phải
cứng nhắc kiểu “anh không rửa bát, em sẽ không nấu cơm” mà có sự linh hoạt,
nếu người vợ nấu cơm, chồng có thể nhặt rau, dọn mâm… Làm việc nhà không
phải là sợ vợ, là mất đi cái uy của người đàn ông mà chính là sự chia sẻ, thể hiện
sự yêu thương, trân trọng người vợ của mình. “Cho đi là nhận lại”, người vợ
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được chồng giúp đỡ sẽ bớt mệt mỏi, thêm yêu thương, trân trọng và tự hào về
chồng, có thêm thời gian chăm sóc tốt hơn bản thân và gia đình. Hôn nhân từ đó
mà hạnh phúc, nồng ấm hơn.
Thứ năm, thống nhất một số nguyên tắc trong ứng xử giữa hai vợ chồng.
Hai con người xa lạ, vì yêu mà gắn bó, kết hôn và sống chung với nhau,
sẽ không tránh khỏi sự khác nhau trong các ứng xử, những mâu thuẫn, tranh cãi.
Vì vậy hai người nên thống nhất một số nguyên tắc ứng xử trong đời sống hôn
nhân, tránh “cả giận mất khôn”, ai cũng coi mình là đúng hay khoảng cách giữa
hai vợ chồng ngày càng xa. Một số nguyên tắc có thể thống nhất là: Tôn trọng
sở thích, bạn bè và công việc của nhau; Nếu có bất đồng, tranh luận không nói
những lời lẽ xúc phạm, đặc biệt với gia đình, công việc của nhau; Đừng tranh
cãi nhau khi nóng giận, hãy để sau khi cơn giận lắng xuống mới tiếp tục nói
chuyện, phân tích vấn đề; Có gì không bằng lòng về nhau hãy trao đổi trực tiếp,
không đi nói với người khác hay “đá thúng đựng nia”… Bên cạnh nền tảng yêu
thương, trân trọng, chia sẻ và đồng cảm với nhau, thì những nguyên tắc ứng xử
giữa hai vợ chồng là nhân tố để giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc và vững bền của
hôn nhân.
5. Có những kiến thức nhất định về tổ chức đời sống gia đình
Kiến thức về tổ chức đời sống gia đình rất rộng lớn, đòi hỏi mỗi người
phải không ngừng tìm hiểu, làm phong phú thêm dựa trên thực tiễn gia đình
mình. Tuy nhiên để cuộc hôn nhân, gia đình gặp “hỗn loạn” ngay khi mới bắt
đầu, trước khi kết hôn mỗi người nên tự trang bị những kiến thức nhất định về tổ
chức đời sống gia đình.
Thứ nhất, phương pháp chi tiêu trong gia đình. Sau khi kết hôn, sẽ có rất
nhiều khoản phải chi tiêu bao gồm cả những khoản chi cho nhu cầu cá nhân và
gia đình trong khi thu nhập chỉ có giới hạn nhất định. Nếu không có phương
pháp chi tiêu hợp lý rất dễ dẫn đến cảnh “bóc ngắn cắn dài”, không có tài chính
dự phòng cho những việc đột xuất. Mà kinh tế thì luôn là một trong những
nguyên nhân gây mâu thuẫn hàng đầu trong hôn nhân. Bên cạnh việc thống nhất
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việc đóng góp tài chính như đã đề cập ở phần trên, mỗi người nhất là người phụ
nữ nên học hỏi kinh nghiệm của các bậc cha mẹ, của bạn bè đã kết hôn và từ tài
liệu để có được phương pháp chi tiêu hợp lý dựa vào thực tiễn tài chính của hai
người. Không thể có công thức chung cho việc phân bổ chi tiêu vì mỗi gia đình
lại có điều kiện khác nhau nhưng theo quan điểm người viết, dù điều kiện kinh
tế như thế nào hãy tiết kiệm ít nhất 1/5 thu nhập của hai vợ chồng đề phòng cho
những việc đột xuất, tích lũy để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhà cửa, mua
nhà. Khi có một nguồn quỹ dự phòng như vậy, hai người sẽ cảm thấy yên tâm,
không bị động khi có việc đột xuất xảy ra.
Thứ hai – Có kiến thức về tổ chức bữa cơm gia đình ngon miệng, đủ dinh
dưỡng, sạch sẽ, trình bày đẹp mắt, hợp khẩu vị, sở thích, thể trạng của vợ/chồng,
Xã hội hiện đại ngày nay thì bữa cơm chính là khoảng thời gian duy nhất trong
ngày cả nhà quây quần, trao đổi thông tin, là sợi dây kết nối tình cảm gia đình.
Nhưng không khí đầm ấm vui vẻ ấy rất dễ bị mất đi khi gặp phải cảnh “cơm nát
canh mặn, thịt nhạt” hay đầu tháng ăn của ngon vật lạ, cuối tháng rau dưa qua
bữa. Do đó kiến thức về tổ chức bữa cơm gia đình là yếu tố không nhỏ tạo nên
hạnh phúc gia đình bền vững sau này.
Để tổ chức bữa cơm gia đình đảm bảo chất và lượng, xin lưu ý các vấn đề
sau: Hiểu biết về chế độ dinh dưỡng và khẩu vị, sở thích phù hợp với hai vợ
chồng, các thành viên khác trong gia đình. Ví dụ như nhu cầu dinh dưỡng của
người lớn khác trẻ nhỏ, người lao động trí óc khác với lao động chân tay, chế độ
dinh dưỡng cho người có bệnh… Chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon, đúng
mùa (không nên mua đồ trái mùa vừa đắt vừa không bảo đảm chất lượng). Có
cách chế biến và nấu món ăn vừa ngon, sạch sẽ vừa không mất đi chất dinh
dưỡng trong thực phẩm, trình bày món ăn đẹp mắt. Chi tiêu cho bữa ăn cần phù
hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập của hai vợ chồng. Bên cạnh việc tổ chức bữa
cơm gia đình hàng ngày, người phụ nữ cũng nên có kỹ năng để nấu những bữa
cỗ nhân dịp lễ, tết, gặp mặt toàn gia đình, bạn bè.
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Việc nấu ăn không chỉ là của phụ nữ, người chồng cũng nên học hỏi để có
thể giúp đỡ vợ, đó cũng là cách để vợ chồng chia sẻ, thêm yêu thương, gắn bó
với nhau hơn, hôn nhân cũng bền vững và hạnh phúc hơn
Thứ ba, có kiến thức về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe các thành
viên trong gia đình. Mỗi người trước khi kết hôn cần trang bị cho những hiểu
biết, kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản như: việc vệ sinh, phòng tránh viêm
nhiễm; Kế hoạch hóa gia đình (các biện pháp phòng, tránh thai, vô sinh hiếm
muộn); làm mẹ an toàn (chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần bà mẹ khi mang
thai, khi sinh và sau khi sinh con; chăm sóc sơ sinh và trẻ em); Dự phòng và
chữa trị các bệnh lây lan qua đường tình dục; Sức khỏe tình dục, sự hài hòa
trong đời sống tình dục vợ chồng); các bài thuốc, món ăn nâng cao chất lượng
đời sống tình dục, tăng khả năng thụ thai…
6. Kiểm tra tổng thể sức khỏe trước khi kết hôn.
Đây là việc mà ít bạn trẻ nào thực hiện khi bước vào hôn nhân. Điều này
có thể gây những hệ quả nghiêm trọng như không biết bản thân mắc phải bệnh
lây nhiễm nên không có biện pháp phòng, tránh dẫn đến lây bệnh cho người còn
lại; Hoặc là người có nguy cơ hiếm muộn, vô sinh cao nhưng không có chữa trị
kịp thời dẫn đến bệnh càng nghiêm trọng, gây mệt mỏi, tốn kém về sau…
Tóm lại, hôn nhân là nhu cầu tất yếu, là đích mà tất cả các cặp đôi yêu
nhau đều mong muốn. Hôn nhân là cơ sở quan trọng nhất để tạo nên gia đình,
củng cố và làm gia đình phát triển bền vững, thực hiện những chức năng của gia
đình. Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững cả hai người phải có sự
đồng lòng, cùng nhau dựng xây. Trước hết hãy trang bị những điều cần thiết để
tạo nên nền móng vững chắc cho cuộc hôn nhân của mình. Gặp nhau là duyên
nhưng đến được và duy trì được hôn nhân đó là “nợ”, là tình nghĩa giữa hai
người. Và điều quan trọng nhất chính là tình yêu thương, sự trân trọng, chia sẻ,
thủy chung và đồng cảm với nhau. Đó là nền tảng cơ bản để có một cuộc hôn
nhân hạnh phúc, bền vững.
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CHUYÊN ĐỀ 2
ĐỐI MẶT VỚI KHỦNG HOẢNG SAU HÔN NHÂN

Xây dựng được một cuộc hôn nhân thành công, trọn vẹn đến hết cuộc đời
là một thách thức đối với bất kỳ cặp vợ chồng nào, đặc biệt là trong giai đoạn
hiện nay. Việc này đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, tình yêu thương và chia sẻ một
mục đích chung quan trọng nhất là là giữ gìn mối quan hệ vợ chồng chung thủy,
tình nghĩa. Tuy nhiên, cũng như cuộc sống, cuộc hôn nhân của bạn không thể
lúc nào cũng êm đẹp mà luôn có những thăng trầm. Do vậy, hiểu rõ về các giai
đoạn khác nhau của đời sống hôn nhân sẽ giúp chúng ta hiểu chính mình, người
bạn đời của mình cũng như về những trở ngại có thể gặp trong cuộc sống chung
để xây dựng mối quan hệ vợ chồng thêm khăng khít, trọn vẹn.
I. NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
Cũng giống như mội trạng thái nào khác, hôn nhân có những giai đoạn
phát triển tùy thuộc theo tính chất của mối quan hệ giữa cặp vợ chồng và thay
đổi theo thời gian chung sống
Giai đoạn 1: Đam mê
Đây là giai đoạn ngay sau khi hai cá nhân thực hiện quyết định lớn lao
trong cuộc đời của mình, đó là sống chung dưới cùng một mái nhà với một
người với tư cách là vợ/chồng. Trong giai đoạn đầu tiên này, giữa vợ chồng chỉ
có sự đam mê và tình yêu mãnh liệt. Họ luôn tin tưởng, tôn trọng và thân mật
hết sức để có thể đảm bảo duy trì quan hệ của mình mãi mãi. Các cặp vợ chồng
sẽ cùng nhau vẽ ra những viễn cảnh hạnh phúc và thơ mộng, rồi cùng nhau cố
gắng để đạt được nó.
Giai đoạn 2: Hiện thực
Tất nhiên giai đoạn này đến có nghĩa rằng giai đoạn trăng mật đã qua đi.
Thời điểm này, các cặp vợ chồng sẽ có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống chung.
Trong giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra rằng người bạn đời của mình không hoàn
hảo như mình vẫn thường nghĩ và những sự thất vọng, xung đột dần dần nảy
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sinh. Cùng với những cuộc tranh cãi là việc bạn phải học cách chấp nhận những
mặt trái của đối phương. Cả hai người cần phải có những thỏa thuận và những
cuộc nói chuyện để thổ lộ những mong muốn của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn
có thể đặt nền móng vững chắc hơn cho cuộc hôn nhân của mình.
Giai đoạn 3: Nổi loạn
Trong giai đoạn này, các cặp vợ chồng sẽ phải đối mặt với không ít trận
cãi vã nảy lửa do sự xung đột lợi ích chung và riêng. Đây là giai đoạn mà không
một cặp đôi nào có thể tránh khỏi. Giữa vợ và chồng sẽ nảy sinh những mong
muốn khác nhau, bắt buộc họ phải lựa chọn. Nếu như ở giai đoạn trước họ có
thể nhún nhường nhau thì bây giờ họ sẽ cố tranh cãi đến cùng vì cả hai sẽ đều
nghĩ họ đúng và tất nhiên đối phương là sai. Đây cũng là giai đoạn dễ dẫn đến
sự đổ vỡ nhất.
Giai đoạn 4: Hợp tác
Theo thời gian, cuộc hôn nhân cũng sẽ dần trở nên phức tạp hơn. Sự
nghiệp của mỗi người dần đi vào ổn định, cả hai đi đến những sự cam kết sâu
hơn và sự ra đời của những thiên thần nhỏ. Vì sự phức tạp ngày càng gia tăng và
có quá nhiều nỗi lo, cả hai vợ chồng sẽ gạt những bất đồng, những ý định cá
nhân thậm chí cả cảm xúc để hợp tác, nhất là trong việc nuôi dạy trẻ.
Giai đoạn 5: Tái hợp
Khi bạn có con, giai đoạn hợp tác sẽ kéo dài khoảng 10 đến 20 năm, sau
đó cũng như giai đoạn trước, nó sẽ dần biến mất và được thay thế bằng sự tái
hợp. Với những cặp vợ chồng hạnh phúc, đây là thời gian để họ đánh giá lại bản
thân, đánh giá lại bạn đời của mình, không chỉ là trên danh nghĩa là những người
cha, người mẹ, mà còn là những người yêu, người bạn. Khi nhìn lại chặng
đường đã cùng nhau vượt qua, họ sẽ cảm thấy cần phải điều chỉnh lại cuộc
hôn nhân này.
Giai đoạn 6: Bùng nổ
Khi bạn bước vào tuổi trung niên, cái tuổi mà người ta dần phải đối diện
với những điều mất mát như nghỉ hưu, các vấn đề về sức khỏe, mất người thân
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thì dường như cuộc sống rẽ sang một lối khác. Trong khi những giai đoạn trên sẽ
xảy ra theo trình tự và chỉ trong một thời điểm nhất định thì giai đoạn bùng nổ
có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và nó thường xảy đến khi bạn khoảng 40 đến
50 tuổi.
Trong giai đoạn này bạn sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng cá nhân,
những hạn chế mới, những lo ngại mới, mà hôn nhân và gia đình có thể trở
thành chỗ dựa nhưng cũng có thể trở thành nơi bạn cảm thấy áp lực nhất. Vì
vậy, trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất đối với các cặp vợ chồng là giữ
cho bản thân hạnh phúc và khỏe mạnh. Và để có được điều này, vợ chồng nên
học cách chia sẻ và lắng nghe.
Giai đoạn 7: Hoàn thành
Nhiều cuộc khảo sát đã cho thấy hạnh phúc sẽ phát triển trong hôn nhân
sau nhiều thập kỷ chung sống. Đơn giản là bởi vì ở giai đoạn này, những đứa
con đã phần nào ổn định. Các cặp vợ chồng có nhiều thời gian hơn và họ hiểu ra
rằng, họ là những người hiểu nhau nhất. Họ hiểu nửa kia có ý nghĩa như thế nào
với mình. Mặc cho những nếp nhăn trên gương mặt, những thay đổi về cơ thể,
họ vẫn nhìn thấy tình yêu thời son trẻ ngày nào. Họ sẽ thấy những năm tháng đã
cùng nhau trải qua thật sự chưa bao giờ là uổng phí.
II. XUNG ĐỘT SAU HÔN NHÂN
Xung đột là một hiện tượng phổ biến, khó tránh khỏi trong mỗi gia đình.
Người xưa đã nói: "Chồng đũa, chồng bát còn có lúc xô". Gia đình dù hạnh
phúc, yên ấm bao nhiêu chăng nữa thì vẫn có lúc nảy sinh xung đột. Các thành
viên gia đình phải nhận thức được điều đó và thường xuyên nỗ lực xây dựng
mối quan hệ tốt đẹp với nhau, dám nhìn nhận, đương đầu khi xung đột xảy ra và
biết cách giải quyết nó một cách hiệu quả.
1. Xung đột là gì?
Xung đột là sự va chạm giữa các xu hướng đối lập nhau về quan điểm,
niềm tin, lợi ích, giá trị, nhu cầu… của các cá nhân trong nhóm làm cho nhóm
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bị mất cân bằng. Kèm theo xung đột luôn luôn là những cảm xúc và phản ứng
tiêu cực ở mỗi cá nhân.
Trong gia đình, sự xung đột có thể xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm,
lợi ích... dẫn đến mâu thuẫn, mâu thuẫn càng sâu sắc, xung đột càng quyết liệt.
Trong một gia đình có thể có mâu thuẫn giữa một thành viên này với những
thành viên còn lại, cũng có thể là mâu thuẫn giữa hai, ba thành viên với nhau.
2. Các biểu hiện của xung đột
Mọi xung đột đều biểu hiện ra hành vi, cử chỉ, lời nói của con người như:
lườm nguýt, rầy la, mắng mỏ, đánh đập...; qua cơn tức giận, cơn uất ức, tâm
trạng bi quan, chán nản.
Xung đột thường bắt đầu bằng việc tranh luận. Nếu không giải quyết được
thì phạm vi tranh cãi sẽ mở rộng và tạo thành hố ngăn cách giữa hai bên; sau đó
chuyển thành việc phê phán cá tính, thói quen của nhau. Lúc này, tình huống
xung đột xuất hiện. Khi hai bên quyết giữ ý kiến của mình và không muốn nghe
ý kiến của nhau, mọi người chỉ muốn thanh minh và lôi kéo những người khác
vào cuộc thì xung đột đã công khai.
Xung đột có thể xảy ra trong bất kì mối quan hệ nào của gia đình. Trong
quan hệ vợ chồng, xung đột được thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử giữa vợ
và chồng; sự bất lực, thiếu khả năng giải quyết những mâu thuẫn trong nhận
thức, quan điểm... và thường gây ra những cảm xúc tiêu cực. Biểu hiện của xung
đột vợ chồng có thể chia làm bốn mức độ khác nhau.
Mức độ 1: Sự không hài lòng, khó chịu nhất thời nảy sinh từ những hiểu
lầm, thiếu hụt thông tin trong sinh hoạt hằng ngày, những trách cứ, phê phán,
giận dỗi, xích mích, cãi cọ vụn vặt.
Mức độ 2: Sự phê phán, chỉ trích, lên án có tính chất hệ thống, sự không hài
lòng kéo dài, những cuộc cãi cọ, xô xát, va chạm… xuất phát từ sự thiếu hòa
hợp trong tính cách của hai vợ chồng khi chưa tìm được điểm dung hòa.
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Mức độ 3: Sự khó chịu, sự không hài lòng biểu hiện ngày càng rõ rệt tạo
nên bầu không khí tâm lý nặng nề, căng thẳng giữa hai vợ chồng khiến họ sẵn
sàng quát tháo, gây gổ với nhau với những phản ứng bộc phát, thiếu kiềm chế.
Mức độ 4: Xung đột lên đến đỉnh điểm. Hai vợ chồng hành hạ nhau cả về
thể xác lẫn tinh thần, có những lời lẽ sỉ nhục lẫn nhau, có thể “thượng cẳng
chân, hạ cẳng tay” một cách thô bạo. Cả hai người đều có cảm giác hẫng hụt,
thất vọng, căm giận nhau.
3. Nguyên nhân của xung đột gia đình
Nguyên nhân gây xung đột gia đình gồm: các nguyên nhân khách quan tác
động từ bên ngoài gia đình như: đời sống kinh tế gia đình, các vấn đề của gia
đình như con không ngoan... làm quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở
nên căng thẳng; các nguyên nhân chủ quan nằm ngay trong gia đình và trong
mỗi cá nhân thành viên như: cá tính của mỗi người, phẩm chất nhân cách, quan
điểm riêng...
Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xung đột gia đình:
Do mâu thuẫn thế hệ. Mâu thuẫn thế hệ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết lẫn
nhau giữa các thế hệ trong gia đình. Các thế hệ sống trong các thời kỳ lịch sử xã
hội khác nhau có những quan niệm không tương đồng, thậm chí trái ngược nhau
mặc dù thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với nhau.
Do thiếu kỹ năng giao tiếp. Đó là cách đối xử, ứng xử thiếu phù hợp với
nhau trong cuộc sống hằng ngày giữa các thành viên trong gia đình. Đây là
nguyên nhân chủ quan dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con, giữa vợ và chồng,
giữa anh chị em ruột.
Do vị thế khác nhau của từng thành viên trong gia đình và mức độ quan
tâm, kỳ vọng lẫn nhau. Điều này có thể thấy rất rõ trong các gia đình hoặc rất
đông con, hoặc rất ít con (con một).
Do truyền thống gia đình và bầu không khí tâm lý của gia đình. Một gia
đình có truyền thống tốt đẹp, có bầu không khí đầm ấm với những tấm gương về
nhân cách của ông bà, cha mẹ… sẽ có ý nghĩa lớn lao trong đời sống tinh thần
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của những thế hệ nối tiếp. Truyền thống gia đình thiếu nền nếp, các bậc cha mẹ
thiếu gương mẫu là nguyên nhân dẫn đến xung đột gia đình.
Ngoài ra, trình độ học vấn của cha mẹ: các tệ nạn xã hội, quan hệ với bạn
bè và những người xung quanh... cũng là những nguyên nhân dẫn đến những
xung đột gia đình, đặc biệt là xung đột giữa cha mẹ và con. Một điều đáng chú ý
nữa là nhiều xung đột gia đình xảy ra chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ không
được giải tỏa kịp thời.
Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xung đột vợ chồng:
- Không phù hợp nhau về lý tưởng, tính cách, quan điểm về giáo dục con...
hoặc sở thích, hứng thú, thói quen... quá khác nhau.
- Vi phạm đạo đức trong quan hệ với chồng (ghen tuông, ngoại tình).
- Các mối quan hệ của vợ chồng với gia đình lớn, họ hàng.
- Không hoà hợp về tình dục.
- Vấn đề kinh tế gia đình.
Trong thời kỳ đầu của cuộc sống vợ chồng thường xuất hiện những khó
khăn, mà nếu không được khắc phục sẽ trở thành những nguyên nhân dẫn đến
xung đột. Đó là:
- Tâm lý nhàm chán do sự đơn điệu, lặp đi lặp lại của cuộc sống hằng ngày.
- Tâm trạng thất vọng vì hình mẫu người tình lý tưởng bị sụp đổ do lúc này
mọi nét tính cách của người vợ/người chồng đều được bộc lộ trong cuộc sống
thường nhật.
- Thiếu sự hoà hợp trong cuộc sống tình dục. Có thể là do cả hai bên chưa
được chuẩn bị kiến thức về quan hệ tình dục hoặc hạn chế khả năng do sức
khoẻ, do có dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục, do sự thô bạo, đòi hỏi quá nhiều
từ phía người chồng/người vợ...
- Thiếu sự hoàn thiện bản thân của mỗi người. Thực chất đây là quá trình
mỗi người tự tu dưỡng bản thân; cảm hoá, giáo dục lẫn nhau, làm cho nhau trở
nên tốt đẹp hơn.
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- Những khó khăn trong cuộc sống kinh tế của gia đình.
- Thiếu kinh nghiệm ứng xử, chưa biết cách tổ chức cuộc sống gia đình
4. Hậu quả của xung đột gia đình
- Tạo nên bầu không khí tâm lý nặng nề trong gia đình, gây căng thẳng tinh
thần cho các thành viên trong gia đình.
- Khi xung đột gây ra bạo lực gia đình, có sự hành hạ ngược đãi lẫn nhau
giữa các thành viên (vợ và chồng; cha mẹ và con; anh/chị và em) sẽ dẫn đến
những vết thương về thể chất cũng như tinh thần cho cả hai bên.
- Làm giảm hiệu quả hoạt động chung trong gia đình cũng như đối với xã
hội. Nếu xung đột dẫn đến sự khủng hoảng sâu sắc sẽ làm tan vỡ gia đình
(ly thân, ly hôn, ngoại tình...).
- Làm cho gia đình không thực hiện đầy đủ các chức năng của mình (như là
một đơn vị kinh tế; tái sản xuất con người; chăm sóc nuôi dạy con...).
- Làm ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng xung quanh, gây bất ổn trong
xã hội (làm mất trật tự xã hội...).
- Đặc biệt, xung đột vợ chồng thường ảnh hưởng không tốt đến con: Làm
cho trẻ em trong các gia đình đó trở nên hoang mang, sợ hãi hoặc hư hỏng, bất
cần đời. Trẻ bị cản trở sự hình thành những biểu tượng phù hợp về hôn nhân và
gia đình sau này. Trẻ không phát triển đầy đủ về tinh thần và tâm lý, có nguy cơ
rối loạn tâm thần; làm trẻ không lĩnh hội được các chuẩn mực hành vi xã hội.
Trẻ hình thành những tình cảm mâu thuẫn đối với cha mẹ, thậm chí có thể hình
thành mối quan hệ thù địch đối với cha hoặc mẹ.
5. Kỹ năng giải quyết xung đột
a) Một số nguyên tắc chung trong việc giải quyết các xung đột gia đình
- Mỗi người phải cố gắng thực hiện tốt vai trò của mình đối với gia đình.
- Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và hành động. Không
nên bắt người khác phải trở thành người lý tưởng mà hãy có ý thức hoàn thiện
bản thân mình.
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- Hãy luôn biết cách chia sẻ và lắng nghe nhau.
- Khi có buồn bực trong lòng, không nên giấu kín mà hãy cởi mở, chia sẻ
với người thân.
- Phải bình tĩnh, ôn hoà trình bày và lắng nghe nhau cho hết lời hết lý. Phải
bình đẳng, tự do trình bày quan điểm chứ không áp đặt quan điểm cho nhau.
- Khi xung đột xảy ra cần thận trọng tìm kiếm nguyên nhân thật sự gây ra
tranh cãi, bất hoà và chăm chú lắng nghe để đề ra một cách giải quyết hợp lý
nhất. Hãy tìm sự thoả hiệp. Không nên có thái độ hiếu thắng.
- Những lời phê bình, trách cứ cần đúng mực, đúng lúc, ôn hoà và tế nhị để
tránh gây cho nhau sự xúc phạm.
- Phải mau chóng quên đi những xung đột thì gia đình mới êm ấm, hoà
thuận, hạnh phúc.
b) Một số điều kiện để gia đình hoà thuận, hạnh phúc
- Giao tiếp bình thường không xung đột.
- Tin cậy và đồng cảm lẫn nhau.
- Hiểu biết lẫn nhau dựa trên cơ sở có sự quan tâm lẫn nhau.
- Cuộc sống riêng tư bình thường (không có những hành vi tiêu cực, tham
gia các tệ nạn xã hội…).
- Có nơi ở. Nhà không chỉ là chỗ trú chân mà còn là một nơi để mỗi người
và mọi người trong gia đình có thể nghỉ ngơi, thư giãn thực sự, tránh khỏi những
ưu phiền, khó khăn của cuộc sống thường ngày.
c) Kỹ năng giải quyết các xung đột trong quan hệ vợ chồng
Xung đột vợ chồng là khó tránh khỏi nhưng nếu biết cách, chúng ta có thể
và cần phải tránh được nó.
Những nguyên tắc giải quyết xung đột trong quan hệ vợ chồng:
- Cố gắng đừng đi tới xung đột. Cần có tính nhân nhượng. Muốn thế phải
có lòng độ lượng, sự tự chủ tinh thần, sức mạnh ý chí.
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- Đừng che giấu sự bực bội đến hôm sau. Xung đột bộc lộ càng sớm thì ảnh
hưởng mang lại càng nhỏ.
- Trước khi đưa ra những đòi hỏi đối với người khác, phải tự mình nhìn rõ
điều gì đã làm mình không vừa ý.
- Hãy tính đến tâm trạng và sự đau khổ của người khác, ngay cả khi người
đó sai. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Đó là điều hết sức có ích cho cả
hai bên.
- Đừng trách móc vì đó là sự đánh giá thấp người thân yêu của mình.
- Học cách dàn hòa với nhau. Cần phải dàn hòa đúng lúc: không sớm hơn
hoặc không muộn hơn thời điểm cần thiết (từ sự nhạy cảm và trực giác mà nhận
ra thời điểm ấy).
- Học cách thường xuyên duy trì không khí tốt lành trong gia đình. Học
cách kiên nhẫn. Quan hệ tốt đẹp trong gia đình được hình thành từ những cái
dường như nhỏ nhặt. Những gia đình hạnh phúc thường tế nhị, lịch thiệp, quan
tâm lẫn nhau; mỗi vẻ mặt, giọng nói, cử chỉ đều quan trọng. Hiểu nhau, thông
cảm và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không ai dựa dẫm vào người khác, đừng yêu
cầu điều gì khi tự mình có thể làm được.
Những kỹ năng giải quyết tốt xung đột vợ chồng:
- Biết chấp nhận sự khác biệt về tính cách của nhau. Không nên cố gắng
“thuần hoá” người mình yêu.
- Biết tổ chức cuộc sống gia đình. Phân công nhiệm vụ gia đình hợp lý (hỗ
trợ lẫn nhau). Chẳng hạn, người vợ nên đề nghị chồng làm một số việc gia đình
nếu anh ấy không tự giác làm; trang trí nhà cửa để biến ngôi nhà của mình thành
một “vương quốc” bé nhỏ của hai vợ chồng.
- Biết phân biệt sự bình đẳng trong khác biệt. Bình đẳng trong sự phù hợp
với giới tính, chức phận và vai trò của mỗi người (về chức năng xã hội, về cá
tính, thói quen trong sinh hoạt; về hoàn cảnh nghề nghiệp...) để thích nghi và
chia sẻ.
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- Biết thỏa hiệp và thỏa hiệp đúng lúc. Không nên có ý định giành chiến
thắng cho bản thân mình. Trong mọi cuộc tranh cãi, không có ai tuyệt đối đúng
hoặc tuyệt đối sai. Hơn nữa, thắng lợi của một người bao giờ cũng biến thành
thất bại của gia đình nói chung.
- Biết tha thứ, nhường nhịn. Người nhường nhịn đầu tiên là người có lòng
nhân ái cao hơn và là người cao thượng, độ lượng hơn.
- Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng, quan tâm, chia sẻ.
Không nên cố chấp lục lọi tâm hồn người bạn đời của mình. Hãy để cho
vợ/chồng của mình có quyền có những sở thích riêng.
- Biết bày tỏ và kiên nhẫn lắng nghe. Đừng để dành sự bực tức đến hôm
sau bởi sẽ chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Hãy chân tình, thẳng thắn bày tỏ
những suy nghĩ, khúc mắc của mình với bạn đời để phát triển những mặt tốt của
nhau, hiểu nhau hơn và trên cơ sở đó giúp nhau cùng tiến bộ.
- Biết tôn trọng nếp sống, tập quán trong gia đình của vợ/chồng. Đặc biệt
người vợ nên khắc phục định kiến mẹ chồng-nàng dâu bằng những cư xử tế nhị,
ý tứ thể hiện sự quan tâm.
- Biết trau dồi và bổ sung kiến thức về mọi mặt.
- Biết và sử dụng hợp lý ngôn ngữ giao tiếp: Biết cách lắng nghe, có thái độ
ôn tồn hòa nhã trong mọi trường hợp, biết cách im lặng, biết dùng những lời nói
dịu dàng, giọng nói bình thản nhẹ nhàng trong giao tiếp với nhau (cần thiết đối
với cả hai vợ chồng nhưng đặc biệt cần đối với người vợ).
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CHUYÊN ĐỀ 3
NHỮNG NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CHUNG TRONG GIA ĐÌNH

Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các
mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi
dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục.
Gia đình là một thiết chế xã hội bao gồm các yếu tố sinh học, tâm lý, văn
hóa, kinh tế v.v... khiến cho gia đình không giống với bất kỳ một nhóm xã hội
nào. Theo các nhà xã hội học, gia đình thuộc về phạm trù cộng đồng xã hội. Vì
vậy, có thể xem xét gia đình như một nhóm xã hội nhỏ, đồng thời như một thiết
chế xã hội mà có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xã hội hóa con
người. Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một nhóm xã hội nhỏ mà các
thành viên của nó gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống
hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với
nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng của mỗi thành viên cũng như để thực
hiện tính tất yếu của xã hội về tái sản xuất con người.
Sự tồn tại và phát triển của gia đình cho đến ngày nay chính là do các mối
quan hệ, ứng xử và tương tác giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội.
Một gia đình thuận hòa, hạnh phúc, các thành viên luôn yêu thương, quan tâm,
tôn trọng và chia sẻ cũng như “hy sinh” vì nhau, không ngại thiệt thòi, không
suy bì hơn thua.
Gia đình ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được
coi là một vấn đề xã hội lớn, được đánh giá là một trong nhiều biện pháp quan
trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Việc tổ chức gia đình tốt và
giáo dục trong gia đình chu đáo sẽ có tác động sâu xa đến việc hình thành nhân
cách con người, tạo tiền đề quan trọng để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng với
yêu cầu của đất nước trong quá trình phát triển. Vì vậy, giáo dục gia đình thể
hiện tính đa dạng và nhiều chiều, nó vừa có ảnh hưởng của cá nhân đối với cá
nhân (giữa cha mẹ với con cái; giữa ông bà với cháu) vừa có ảnh hưởng của cả
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tập thể gia đình liên kết với nhau tác động đến từng cá nhân qua lối sống, nếp
sống ở mỗi gia đình.
Gia đình vẫn được coi là một trong những giá trị tinh thần vô cùng quý
giá của nhân loại, cần được giữ gìn và phát huy. Đặc biệt ở Việt Nam, vấn đề gia
đình đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo,
luật pháp, chính sách. Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 28/6 là ngày gia đình
Việt Nam nhằm kêu gọi toàn xã hội, mỗi người hướng tới mục tiêu xây dựng gia
đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.
Ứng xử trong gia đình là hoạt động quan trọng góp phần thực hiện các
chức năng của gia đình như, đặc biệt là chức năng giáo dục và xã hội hóa con
người. Thông qua hoạt động ứng xử, giao tiếp giữa các thành viên gia đình, giữa
gia đình và ngoài xã hội tạo nên nét văn hóa mang màu sắc của từng gia đình
riêng và cũng qua đó tạo nên một văn hóa lớn hơn của cả một dân tộc. Gia đình
là nơi yên bình để trở về, nơi nhu cầu tinh thần, tâm tư, tình cảm được xây đắp,
nơi làm vơi nhẹ nỗi khó khăn nhọc nhằn của con người trong cuộc sống. Trong
xã hội hiện đại với nhiều phương tiện kết nối hơn nhưng thời gian sinh hoạt gia
đình bị bó hẹp do vậy ứng xử càng ít đi và chất lượng ứng xử có chiều hướng
suy giảm.
Ứng xử trong gia đình là cách thức mà mỗi thành viên phản hồi trước
những hành vi, cử chỉ và lời nói của thành viên khác nhằm thể hiện sự đồng
thuận, thờ ơ hay bất đồng trước một vấn đề của gia đình hay ngoài xã hội. Cách
ứng xử của mỗi thành viên có thể làm cho không khí gia đình, mỗi quan hệ
trong gia đình từ vui vẻ thành căng thẳng hoặc ngược lại. Ứng xử của các thành
viên trong gia đình với các thành viên hay với các mối quan hệ khác ngoài xã
hội là hình ảnh phản chiếu sự nền nếp, nền giáo dục, văn hóa của từng gia đình.
Văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam ngày nay là sự kế thừa các giá trị văn
hóa dân tộc và tiếp nhận các giá trị mới như bình đẳng, dân chủ phù hợp sự phát
triển của thời đại.
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I. NHỮNG NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CHUNG TRONG GIA ĐÌNH
Những nguyên tắc ứng xử trong gia đình là những quy định mà các thành
viên trong gia đình cần tuân theo nhằm duy trì cho gia đình hoạt động theo một
nề nếp nhất định. Những quy tắc này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác
định chuẩn mực cho mỗi hành vi của các thành viên trong gia đình. Những
nguyên tắc chung của gia đình không chỉ giúp các thành viên trong gia đình điều
chỉnh được những hành vi của mình mà còn giúp mọi người biết cách tôn trọng,
chia sẻ và cũng giúp đỡ lẫn nhau.
Đối với nhiều gia đình phương Tây, khi xây dựng gia đình hai vợ chồng
cùng nhau thống nhất những nguyên tắc ứng xử nhằm không ngừng nâng cao
chất lượng cuộc sống hôn nhân, tránh những mâu thuẫn không đáng có hoặc
tránh những kỳ vọng của vợ với chồng hoặc ngược lại nhưng lại không được thể
hiện rõ. Những nguyên tắc ứng xử trong gia đình thường được viết dưới dạng
những câu mệnh lệnh. Dưới đây là một ví dụ về nguyên tắc ứng xử trong gia
đình. Trải dài suốt quá trình lịch sử, gia đình Việt Nam luôn tồn tại và phát triển
cùng đất nước. Nguyên tắc ứng xử của gia đình Việt Nam luôn tồn tại và thích
nghi với điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi thời kỳ. Sự khác biệt giữa xã hội
phương Tây và Việt Nam nói riêng là không hẳn lúc nào cũng đưa ra nguyên tắc
chung đó mà tự trong lòng mỗi thành viên thầm ghi nhớ và ứng dụng trong điều
kiện của mỗi gia đình. Những nguyên tắc ấy được cha mẹ trao truyền cho con
trong quá trình lao động, học tập và giao tiếp trong gia đình và ngoài xã hội. Khi
xây dựng một gia đình mới không phải cặp vợ chồng nào cũng trao đổi thẳng
thắn về những nguyên tắc và mong đợi cách ứng xử ở người chồng hay người
vợ với nhau và với thành viên khác. Điều này dẫn tới những kỳ vọng không
tương đồng giữa các thành viên. Đây là một trong những điểm mâu chốt gây
xung đột, bất hòa hoặc thậm chí xung khắc gay gắt với nhau trong đời sống
hằng ngày.
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Tùy theo vai trò, lứa tuổi, mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể trong
cuộc ứng xử mà các nguyên tắc được vận dụng phù hợp trong đời sống gia đình.
Có rất nhiều nguyên tắc trong ứng xử trong gia đình nhưng các nguyên tắc sau
đây là cốt lõi, làm kim chỉ nam giữ cho đời sống trong gia đình được an lành và
hạnh phúc.
1. Tình yêu thương
Có rất nhiều định nghĩa về cụm từ yêu thương. Dù định nghĩa bằng bất cứ
cách nào nhưng ngôn ngữ là công cụ để chuyển tài thì không thể chuyển tải hết
nội hàm của yêu thương. Tình yêu thương ở đây được hiểu là tình yêu chân thật
luôn luôn có sự cảm thông và sự hiểu biết. Hiểu biết sẽ đem lại cho chúng ta một
nguồn yêu thương. Không có hiểu đương nhiên sẽ không có thương, vì hiểu biết
và thương yêu thường luôn song hành vào nhau. Giống như đôi cánh của con
chim, nó sẽ không thể bay nếu thiếu đi một trong hai cánh kia.
Yêu thương là một khái niệm tình cảm rộng lớn, không chỉ giới hạn giữa
con người với nhau mà rộng hơn sang thiên nhiên, cảnh vật và muôn loài. Có
tình yêu thương chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là cách thể hiện tình yêu
thương của mình như thế nào? Nếu thành viên gia đình không hẳn là không có
tình yêu thương nhưng tình yêu thương ấy được thể hiện bằng cách vụng về thì
có thể bị hiểu sai khác rất nhiều. Có vô vàn cách để chúng ta thể hiện yêu
thương, bằng lời nói chân thành, bằng thái độ cởi mở, bằng hành động thiết thực
v.v…. Những cử chỉ yêu thương, từ cái nắm tay, chiếc hôn, cái ôm, những lá
thư, lời động viên hay tất cả những gì mà thành viên cho là có thể giúp thành
viên khác trong gia đình hiểu được tình thương yêu đó. Đó chính là cách chúng
ta ứng xử - chuyển tài yêu thương thành hành động.
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2. Sự bình đẳng
Theo Từ điển tiếng Việt thì “bình đẳng là ngang nhau về địa vị và quyền
lợi”. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều
kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của
gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng
giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình
đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã
hội. Dưới góc độ khoa học pháp lý, bình đẳng giới trong gia đình là việc vợ và
chồng, con trai và con gái, các thành viên nam và nữ trong gia đình có vị trí, vai
trò ngang nhau, quyền được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình
cho sự phát triển của gia đình như nhau, quyền được thụ hưởng về thành quả
phát triển của gia đình và xã hội ngang nhau, quyền được tham gia quyết định
các vấn đề của bản thân và của gia đình. Trên cơ sở các quyền đó, các thành
viên trong gia đình được tự do tham gia vào các công việc gia đình và ngoài xã
hội tùy theo khả năng và sở thích của mình, được tự do lựa chọn những vai trò
giống nhau hoặc khác nhautrong gia đình tùy theo mục đích của mỗi người,
được tự do lựa chọn cách thức thụ hưởng các thành quả tùy theo sở thích của
mỗi người. Tuy nhiên, bình đẳng không có nghĩa là bằng nhau, do đặc điểm sinh
học khác nhau và tính chất vai trò khác nhau mà sẽ có những sự bình đẳng thực
chất phù hợp với từng cá nhân trong gia đình. Phụ nữ bình đẳng với nam giới
không chỉ góp sức cho xã hội giàu mạnh, văn minh mà trong gia đình là ngọn
nguồn của hạnh phúc, đã sản sinh và nuôi dưỡng thế hệ trẻ tốt đẹp. Bình đẳng
nam nữ là nền tảng văn hoá của con người, của gia đình và hạnh phúc. Vai trò
của phụ nữ được phát huy bình đẳng trong xã hội và trong gia đình, mang một ý
nghĩa lớn đối với sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
Việt Nam và truyền thống văn hoá của dân tộc. Văn hoá gia đình là nền tảng của
văn hoá xã hội, ở đó vai trò của người phụ nữ với chức năng sàng lọc và giữ gìn
văn hoá dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt. Để phụ nữ làm được chức năng quan
trọng này với gia đình và dân tộc, trước hết họ phải được bình đẳng để tiến bộ
và theo kịp thời đại.
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Trong cuộc sống đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta lấy dân làm gốc, lấy việc trồng người để mưu
cầu lợi ích trăm năm. Trồng người là sự nghiệp tạo dựng thế hệ công dân mới có
đức, có tài, thể lực tốt mà gia đình là cái nôi ban đầu và người mẹ đồng thời
cũng là người thầy dạy con ngay từ thời mới còn chập chững. Bình đẳng trong
gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là ở cuộc sống hiện
đại hóa công nghiệp hóa hiện nay. Bình đẳng trong gia đình là môi trường lành
mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về
quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng; bình đẳng giới trong gia đình là
tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
trẻ em; bình đẳng giới trong gia đình góp phần tăng chất lượng cuộc sống của
các thành viên gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước; và bình đẳng
giới trong gia đình góp phần giải phóng phụ nữ và góp phần xây dựng thể chế
gia đình bền vững. Các thành viên trong gia đình nên dành thời gian cùng nhau
thảo luận để thống nhất cách hiểu về khái niệm và đặt thành những quy tắc để
phát huy sức mạnh của gia đình tốt nhất.
3. Sự tôn trọng
Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm
giá lợi ích người khác, thể hiện lối sống có văn hoá. Khi một người nào đó dù là
người lớn tuổi hay trẻ em thì đều cảm thấy mình được trân trọng, người ấy sẽ
vui vẻ, giá trị được nâng cao và cảm thấy dễ dàng hơn trong cuộc sống. Một
trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự oán hận trong rất nhiều quan hệ
hôn nhân – đúng ra là trong hầu hết các quan hệ gia đình – là cảm giác thấy
mình bị coi thường. Đáng buồn là nhiều người trong chúng ta quá quen thuộc
với các thành viên gia đình ở quanh mình, đến nỗi chúng ta quên hẳn đi việc bày
tỏ cho nhau biết mình tôn trọng người khác như thế nào. Chúng ta quen xem
thường mọi người khác. Bố mẹ xem thường con và ngược lại. Nhiều thành viên
trong gia đình, đặc biệt là những cặp vợ chồng đều mắc thói xấu là không bày tỏ
sự tôn trọng lẫn nhau.

32

Không cảm thấy mình được tôn trọng là một trong những nguyên nhân
chính của sự cạn kiệt tình cảm. Quên thể hiện hoặc không biết cách thể hiện sự
tôn trọng hủy hoại đi những quan hệ tốt đẹp ban đầu của cuộc hôn nhân, quan
hệ giữa cha mẹ và con cái, và giữa anh chị em một nhà với nhau. Tôn trọng là
góp ý, giáo dục, nâng đỡ tinh thần khi có sai trái chứ không làm tổn thương
người khác.
4. Sự chia sẻ
Chia sẻ là các thành viên trong gia đình cùng nhau gánh vác những trách
nhiệm về duy trì và phát triển gia đình ; cùng nhau hưởng thụ những thành thành
quả của quá trình lao động do gia đình làm ra. Sẻ chia là kết quả của yêu thương,
tôn trọng và bình đẳng trong gia đình. Nếu trong gia đình không có tình yêu
thương, sự tôn trọng và bình đẳng thì không có sự sẻ chia.
Trong thực tế, tất cả chúng ta đều có nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ, và
thực ra thì cuộc sống gia đình sẽ vô cùng tẻ nhạt, ảm đạm nếu không có sự sẻ
chia cùng nhau giữa những thành viên. Hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, chia
sẻ niềm tin, chia sẻ ước mơ, chia sẻ tri thức v.v… Khi chúng ta biết chia sẻ thì
“niềm vui nhân đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa”.
5. Phá bỏ cái “TÔI”
Cái “tôi” của mỗi người là lòng tự trọng, tự ái, tính kiêu hãnh. Mỗi người
dường như cảm thấy mình đánh mất “CÁI TÔI” khi thừa nhận lỗi lầm. Song
thực ra, nhận ra sai sót và chủ động xin lỗi chính là cách đề cao lòng tự trọng
của mình, đề cao “CÁI TÔI” nhất.
6. Sự đoàn kết
Đoàn kết là nguyên tắc bảo vệ sự bền vững và phát triển của gia đình.
“Chị ngã, em nâng”. Cần có sự đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các
thành viên trong gia đình, thân tộc. Sức mạnh của gia đình, cộng đồng chính là
tình đoàn kết. Ngày nay, với chính sách gia đình ít con, càng phải phát huy tình
đoàn kết trong gia đình, họ hàng, thân tộc để “Góp gió thành bão”, tương trợ lẫn
nhau khi khó khăn.
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II. CÁC MỐI QUAN HỆ ỨNG XỬ CHÍNH TRONG GIA ĐÌNH
1. Ứng xử trong quan hệ vợ chồng
Trong gia đình, ứng xử giữa vợ và chồng là mối quan hệ cơ bản nhất giúp
cho gia đình phát triển bền vững và hạnh phúc.
- Hãy nhớ rằng cả hai vợ chồng là người đều quan trọng, “Đàn ông xây
nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
- Hãy phá bỏ “CÁI TÔI” vì thực ra cái đó không quan trọng – hạnh phúc
gia đình là quan trọng.
- Người chồng cần tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng công
việc gia đình với vợ nhiều hơn, tạo điều kiện cho vợ tham gia các hoạt động xã
hội, học tập, phát triển kinh tế, quan hệ gia đình, xã hội,… nhằm giải tỏa cho
nhau những áp lực về tâm lý..
- Hãy chia sẻ việc nhà cùng nhau.
- Hãy nói lời yêu thương, biểu lộ tình cảm theo cách riêng của mình vì
những câu nói, lời động viên là cách thể hiện tình cảm tốt nhất.
- Không nói lời nói cay nghiệt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tạo sự tổn
thương cho bạn đời và mất mát tình cảm, đôi khi khó nhìn mặt nhau.
- Hãy tôn trọng cá tính của nhau vì vợ chồng là một đôi nhưng là hai cá
thể, có khi rất tâm đầu ý hợp nhưng có khi có những khác biệt về vốn sống,
sở thích.
- Hãy chủ động giải quyết mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhất, không để
mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Hãy giải quyết mâu thuẫn của ngày hôm nay trước
khi lên gường ngủ theo nguyên tắc hòa thuận, yêu thương, tôn trọng vì sự phát
triển bền vững của gia đình.
- Hãy nói lời chân thành xin lỗi và đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm đó.
- Hãy mở rộng tấm lòng và sẵn sàng tha thứ trên nguyên tắc hiểu và
thương yêu.
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2. Ứng xử trong quan hệ cha mẹ - con
Trong suy nghĩ của người Việt, con cái là tài sản vô giá. Do đó, quan hệ
giữa cha mẹ và con cái rất thiêng liêng, bao hàm mối quan hệ sinh thành, dưỡng
dục, là sự nối tiếp giữa hai thế hệ “Cha truyền, con nối”.
- Hãy tôn trọng con cái như một cá nhân có đầy đủ nhân phẩm và
trách nhiệm.
- Hãy áp dụng những biện pháp kỷ luật tích cực thay vì đánh đập, đòn roi.
- Hãy là “người bạn lớn” của con để chia sẻ tâm tư và hướng dẫn con giải
quyết những khó khăn thách thức trong đời sống.
- Hãy là tấm gương cho con về ý chí rèn luyện, tu dưỡng để mình là tấm
gương sáng về đạo đức, nhân cách, là điểm tựa tinh thần của con.
- Hãy lắng nghe và cho phép con tham gia phát biểu, hỏi về những vấn đề
liên quan đến bản thân và việc chung của gia đình.
- Hãy đối xử công bằng, không thiên vị giữa các con, suy bì con này hơn
con kia và ngược lại.
- Hãy học cách kiềm chế trước những lỗi lầm của con.
- Nếu bố mẹ ứng xử chưa phù hợp, hãy tìm thời điểm thích hợp nói lời
giải thích và xin lỗi.
Cha mẹ không nên :
- Xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể con (chửi rủa, nhục mạ, trừng phạt
thân thể…).
- Xâm phạm đến những vấn đề riêng tư của con cái, nhất là khi các con
còn ở tuổi vị thành niên.
- Áp đặt, độc đoán; ngăn cấm các mối quan hệ xã hội của con mà không
giải thích.
- Nói một đằng làm một nẻo, “tiền hậu bất nhất”.
- Bỏ bê con cái: xao lãng, bỏ rơi, không nói chuyện, không dành thời gian
cho con.
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- Phân xử không công bằng trong đối xử giữa các con.
- Chiều chuộng quá mức, làm ngơ cho lỗi lầm của con và ngược lại.
3. Ứng xử trong quan hệ con cái – cha mẹ
Cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục con cái. Con cái
được nhận nuôi dù không có công sinh nhưng cha mẹ có công lao dưỡng dục.
Không nên phân biệt con dâu, con rể, vì vậy, làm con phải biết bày tỏ lòng biết
ơn đối với cha mẹ, thể hiện lòng hiếu kính chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Tùy
theo tuổi nhỏ hay đã trưởng thành mà có những ứng xử cho phù hợp.
- Phải kính trọng bố mẹ cụ thể bằng lời nói lễ phép, thưa gửi v.v…
- Phải chăm chỉ học tập và lao động phù hợp với lứa tuổi, giúp đỡ cha mẹ
những công việc phù hợp.
- Phải thường xuyên thăm viếng, nói chuyện, hỏi han. Báo cho cha mẹ
biết những việc vui mừng trong gia đình. Nếu ở xa nên gọi điện thoại thường
xuyên thăm hỏi cha mẹ.
- Nên hỏi ý kiến cha mẹ trong những việc lớn, coi trọng ý kiến của cha
mẹ. Mời cha mẹ chủ trì những việc quan trọng, thay mặt gia đình tiếp xúc với
ông bà, họ hàng, giúp cha mẹ chăm lo hương khói tổ tiên.
- Nên chăm sóc đời sống vật chất (tùy theo điều kiện), quan tâm, động
viên tinh thần khi cha mẹ tuổi cao.
- Nên chia sẻ, gánh vác công việc của đôi bên gia đình (nội, ngoại).
4. Ứng xử trong quan hệ ông bà - cháu
Quan hệ ông bà – cháu là mối quan hệ có tính chất tiếp nối của quan hệ
cha mẹ - con. Bên cạnh sự thương yêu, kỳ vọng, những khác biệt về tuổi tác,
quan niệm sống, đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi tạo nên giữa thế hệ ông bà
với thế hệ cháu có những khác biệt nhất định. Điều kiện ngày nay, do xu hướng
gia đình hạt nhân hóa, tốc độ di cư nhanh nên điều kiện ở gần, chăm sóc có phần
suy giảm. Tuy nhiên, con cháu phải:
- Hiếu thảo, kính trọng đối với ông, bà thông qua lời nói lễ phép. Tùy điều
kiện kinh tế có thể biếu quà, biếu tiền.
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- Thường xuyên thăm hỏi, động viên và chia sẻ tâm tình vì người già
thường có cảm giác cô đơn.
- Tham gia các sự kiện của gia đình, dòng tộc để ông bà thầy sự quan tâm
của con cháu với người cao tuổi.
5. Ứng xử trong quan hệ anh em
Ngày nay, mô hình gia đình đã thu nhỏ lại. Gia đình có ít anh chị em ruột
hơn. Dù là mối quan hệ huyết thống hay được nhận nuôi, anh chị em trong gia
đình, họ hàng đều cần được giáo dục cách ứng xử đoàn kết, thân ái. Anh chị em
cần phải:
- Hòa thuận, thương yêu, chia sẻ trách nhiệm chung của gia đình như nuôi
dưỡng ông bà, cha mẹ, việc họ hàng, thân tộc
- Luôn yêu thương, tôn trọng đối với anh, chị, bao dung đối với các em,
giữ gìn sự bình đẳng
- Tương hỗ với nhau, hướng dẫn nhau trong học tập, hành, chia sẻ việc
nhà theo khả năng (khi còn nhỏ), hỗ trợ nhau lúc khó khăn, đồng cảm chia sẻ nỗi
đau thương, động viên tinh thần để gia đình cùng phát triển./.
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CHUYÊN ĐỀ 4
NHỮNG NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Ca dao Việt Nam có câu : "Đạo nào bằng đạo phu thê/ Tay ấp, má kề,
sinh tử có nhau". Đây chính là quan niệm được đúc kết từ xa xưa khi nhắc đến
tỉnh cảm, cách ứng xử giữa vợ và chồng.
Quan niệm của người Việt Nam đối với mối quan hệ vợ chồng đều lấy
tình yêu chung thủy, sắt son một lòng làm trọng. Quan niệm một vợ, một chồng
trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống và được đúc kết cho thế hệ mai sau bài
học về hạnh phúc gia đình, cái nôi của mái ấm tình yêu.
Gia đình là tế bào của xã hội, là những hình ảnh thu nhỏ của xã hội một
cách trực quan và sinh động nhất. Gia đình cũng là nơi duy trì nòi giống, là nơi
nuôi dưỡng ra những thế hệ tương lai, cũng là nơi hình thành nhân cách con
người nơi bảo tồn, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
chống lại các tệ nạn xã hội. Đồng thời tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, hôn nhân và gia đình là luôn mối
quan tâm lớn của toàn xã hội, vì đây vừa là nền tảng xây dựng một xã hội tốt
đẹp văn minh vừa là mục tiêu chung trong các đường lối của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên với tình hình tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hóa như hiện nay
một số người chạy theo lối sống cho là hiện đại, và xem trọng quan niệm “có
tiền là có tất cả” mà không quan tâm nhiều đến sự chung thủy trong cuộc sống
giữa vợ và chồng, làm lưu mờ đi những giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có của
gia đình Việt Nam.
Các văn bản Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, năm 1986, năm 2000
cho đến Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đều có qui định về nguyên tắc hôn
nhân “một vợ một chồng”. Nguyên tắc này như một chế định khẳng định rằng
trong hôn nhân, vợ chồng luôn cần đảm bảo thủy chung, nghĩa tình.
Thủy chung, nghĩa tình được thể hiện đậm nét trong truyền thống của dân
tộc ta, đặc biệt trong các chế định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
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I. QUAN NIỆM VỀ CHUNG THỦY, NGHĨA TÌNH TRONG
ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG
1. Khái niệm về nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng
- Từ xa xưa, theo quan niệm truyền thống, chung thủy có nghĩa là chỉ có
một bạn tình duy nhất trên mọi diện phương diện tình cảm, tình dục và tâm lý.
- Theo từ điển Tiếng Việt: chung thủy là có tình cảm trước sau như
một,vẫn có tình cảm gắn bó không thay đổi. Như vậy, khái niệm chung thủy là
khái niệm rộng. Nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng là nghĩa vụ về đạo đức và
nhân văn mang giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và được nâng
lên thành quy định của pháp luật cho dù pháp luật chưa quy định việc thực hiện
nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng như thế nào. Tóm lại nghĩa vụ chung thủy là:
Trong quan hệ giữa vợ chồng thì nghĩa vụ chung thủy được hiểu là vợ
chồng phải luôn gắn bó tình cảm yêu thương về mặt tinh thần và thể xác nhằm
thực hiện trách nhiệm đối với gia đình, đồng thời góp phần vào sự bền vững của
giá trị đạo đức xã hội.
2. Lịch sử của các quy định nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng
Trong thời nguyên thủy của xã hội loài người, quan hệ giữa người đàn
ông và người đàn bà gọi là quan hệ tính giao, mang tính chất bầy đàn. Có nghĩa
mọi người đàn bà đều thuộc mọi người đàn ông và ngược lại, điều này được coi
là phù hợp với tập quán lúc bấy giờ. Thực tế lúc bấy giờ, do điều kiện tự nhiên
quyết định nên con người phải chấp nhận cuộc sống ăn ở chung. Dần dần do xã
hội phát triển, các hình thái hôn nhân gia đình cũng thay đổi từ chế độ quần hôn,
hôn nhân đối ngẫu, hôn nhân một vợ một chồng. Từ gia đình đối ngẫu đến một
vợ một chồng, khái niệm chung thủy đã bắt đầu hình thành nhưng chỉ về phía
người phụ nữ. Như vậy trong giai đoạn này, sự chung thủy chỉ được áp đặt với
người vợ và quan niệm này được duy trì khá lâu trong lịch sử phát triển của
thời đại.
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2.1. Bộ luật nhà Lê
Trong xã hội phong kiến Việt Nam, các quan hệ hôn nhân và gia đình ảnh
hưởng nặng nề tư tưởng nho giáo. Nho giáo trở thành tư tưởng thống trị trong xã
hội. Một trong những mối quan hệ cơ bản quan trọng nhất trong xã hội là quan
hệ phu phụ (vợ chồng). Pháp luật nhà Lê đã quy định những quyền cơ bản của
nghĩa vụ vợ và chồng như: Nghĩa vụ đồng cư, nghĩa vụ phù trợ, nghĩa vụ trung
thành và nghĩa vụ tòng phu. Nghĩa vụ chung thủy đặt ra giữa người vợ và người
chồng mang tính chất tương đối vì trong thời gian này người chồng vẫn có
quyền đa thê. Nhưng bên cạnh đó Điều 401 của bộ luật quy định: “Gian dâm với
vợ kẻ khác bị lưu hoặc chết, với vợ lẽ (thiếp) của người khác thì tội giảm một
bực tội, với người có quyền quý thì xử riêng. Kẻ phạm tội phải nộp tiền tạ lỗi
như luật định. Vợ lớn vợ bé phạm tội điều xử lưu, điền sản trả lại cho người
chồng. Nếu vợ chưa cưới thì cả hai điều được giảm một bực”. Đồng thời tại
Điều 405 quy định: “Ngoại tình với vợ người khác thì xử đánh 60 trượng, biếm
hai xa thì xử riêng”. Người vợ có hành vi dâm đãng bị coi là phạm vào “thất
xuất” và người chồng có thể ly hôn. Mặt khác theo tập quán lúc bấy giờ thì
những người phụ nữ không đoan chính bị kỳ thị và trừng trị rất tàn ác.
Trong giai đoạn này nghĩa vụ chung thủy của cả người vợ và chồng cũng
được pháp luật quy định, nhưng chỉ mang tính chất tương đối với người chồng.
2.2. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959
Đây là bộ Luật Hôn nhân và Gia đình của thời kỳ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ
họp thứ 11, thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 1959.
Nội dung về nghĩa vụ chung thủy chưa được quy định rõ ràng trong phần
trách nhiệm giữa vợ chồng mà được quy định trong các điều khoản như Điều 3
“Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự do, yêu sách của cải trong
việc cưới hỏi, đánh đập hoặc ngược đãi vợ. Cấm lấy vợ lẽ.”; Điều 5 “Cấm người
đang có vợ, có chồng kết hôn với người khác.”
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2.3. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986
Quốc hội khóa VI, kì họp thứ 7 đã chính thức thông qua bản Hiến pháp
thứ 3 của nước ta, làm nền tảng cho bước phát triển mới của Luật Hôn nhân và
Gia đình ở Việt Nam.
Hiến pháp 1980 - đạo luật cơ bản của Nhà nước đã qui định các nguyên
tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình xã hội chủ nghĩa tại các Điều 38, 47,
63, 64 của Hiến pháp. Việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959, có
một số điều không phù hợp chẳng hạn như chưa thể hiện được đầy đủ phong tục
tập quán của miền Nam. Quá trình thi hành ở cả hai miền đã cho thấy một số
quan hệ mới cần phải được điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản cần được cụ thể
hơn. Việc ban hành Luật Hôn nhân và Gia đình mới là một yếu tố khách quan để
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. Ngày
25/12/1986, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định thành lập ban
dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình mới: Dự luật đã được quốc hội khóa VII, kì
họp thứ 12 thông qua 29/12/1986 và được Hội đồng nhà nước công bố ngày
01/01/1987.
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 là sự kế thừa và phát triển của Luật
Hôn nhân và Gia đình năm 1959. Nhiệm vụ của Luật được đặt ra là nhằm tiếp
tục xây dựng và cũng cố gia đình xã hội chủ nghĩa,giữ gìn và phát huy những
phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tục lệ lạc hậu, những tàn
tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống lại sự ảnh hưởng của
chế độ hôn nhân và gia đình tư sản trong đó có nhiệm vụ xây dựng và cũng cố
chế độ hôn nhân và gia đình mới là nhiệm vụ hàng đầu. Các nguyên tắc của Luật
Hôn nhân và Gia đình năm 1959 tiếp tục được coi là những nguyên tắc quán
triệt trong toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Những
nguyên tắc, nguyên lý cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 là:
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ ; một vợ một chồng; vợ chồng bình đẳng ;
bảo vệ quyền lợi của cha mẹ con cái; bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Tại Điều 1 của
Luật quy định: “Nhà nước bảo đảm thực hiện chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến
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bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng,nhằm xây dựng gia đình dân chủ,
hòa thuận, hạnh phúc,bền vững”.
Tại một quy định khác tại Điều 11 của Luật Hôn nhân và Hia đình năm
1986 nhằm qui định rõ hơn và bổ trợ cho nguyên tắc hôn nhân một vợ một
chồng: “Vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau” cũng như Điều 4 của Luật
quy định: “Cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ
chồng với người khác”. Đồng thời có những chế tài cấm người đang có vợ có
chồng mà kết hôn với người đang có vợ có chồng hoặc chung sống như vợ
chồng với người đang có vợ có chồng,hoặc cấm người đang có vợ có chồng mà
kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người chưa có vợ có chồng.
2.4. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và các văn bản điều chỉnh
các vấn đề trên
Tiếp tục kế thừa, phát triển hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình Việt
Nam cùng với Hiến pháp 1992, trong điều kiện đổi mới, Thủ tướng Chính phủ
có chỉ thị về tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Hia đình năm 1986 và dự thảo
các điều sửa đổi, bổ sung. Luật Hôn nhân và Hia đình năm 2000 được Quốc hội
khóa X ngày 09/06/2000, gồm 13 chương, 110 điều đã kế thừa, cụ thể hóa nhiều
quy định để điều chỉnh các quan hệ trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Nhằm
phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của gia đình trong tình cảm vợ chồng.
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 tại Điều 18 quy định: “Vợ chồng chung
thủy, yêu thương, quý trọng, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau”. Qua đây cho thấy,
pháp luật về hôn nhân và gia đình đã từng bước cụ thể hóa những quan hệ xã hội
mới phát sinh trong cuộc sống gia đình, tuy không thể nào điều chỉnh hết tất cả
các mối quan hệ đa dạng phát sinh trong đời sống gia đình nhưng đã phần nào
hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc, bền vững như
nhiệm vụ của Luật Hôn nhân và Hia đình năm 2000 đã đặt ra. Tóm lại, trong
quá trình phát triển lịch sử xã hội với sự điều chỉnh tương ứng của các quy định
của Luật Hôn nhân và Gia đình cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm
đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, trên cơ sở quán triệt nguyên tắc “nam nữ
bình đẳng”. Mặt khác kiên quyết xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu của
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chế độ hôn nhân đa thê phong kiến, xây dựng và củng cố nguyên tắc hôn nhân
một vợ một chồng bên cạnh nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng.
2.5. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
Kế thừa và phát triển hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình Việt nam
cùng với Hiến pháp 1992, trong xã hội các mối quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân
và gia đình luôn diễn ra đa dạng, phức tạp, với những hình thức khác nhau. Vì
vậy để xây dựng và hoàn thiện chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xóa bỏ
những phong tục tập quán lạc hậu, chậm tiến bộ trong lĩnh vực hôn nhân và gia
đình là vấn đề đang được quan tâm.
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thay thế Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2000. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có 9 chương, 133
Điều, so với Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 ít hơn 4 chương, nhưng tăng lên
23 Điều. Luật Hôn nhân và Hia đình năm 2014 đã có nhiều quy định mới, có
những sữa đổi bổ sung. Đó là việc sửa đổi, bổ sung “Những nguyên tắc cơ bản
của chế độ hôn nhân và gia đình”. Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định nguyên tắc
hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, Luật nhấn
mạnh mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Nhằm
phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của gia đình trong tình cảm vợ chồng,
Luật Hôn nhân và Hia đình năm 2014 quy định:
- Khoản 2, Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân quy định cấm các hành vi kết
hôn sau: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ
chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung
sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
- Điểm d, khoản 1. Điều 8. Điều kiện kết hôn quy định không đăng ký kết
hôn cho những trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Luật này.
- Điều 19. Tình nghĩa vợ chồng quy định: “Vợ chồng có nghĩa vụ yêu
thương, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau
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chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình” Điều này được sửa đổi, bổ sung
trên cơ sở của Điều 18 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2000. Theo đó, bổ sung
nội dung sau:“Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ
chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập,
tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng
khác”.
Qua đây cho thấy pháp luật về hôn nhân và gia đình đã từng bước cụ thể
hóa những quan hệ xã hội mới phát sinh trong cuộc sống gia đình. Trong quá
trình phát triển của xã hội với sự điều chỉnh tương ứng của các quy định của
Luật hôn nhân và gia đình cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh
vực hôn nhân và gia đình, trên cơ sở quán triệt nguyên tắc “hôn nhân tự nguyện,
tiến bộ, một chồng một vợ, vợ chồng bình đẳng”. Vì gia đình là tế bào của xã
hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và
giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia
đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.
3. Thực hiện ứng xử chung thủy, nghĩa tình
Vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chung thủy với nhau. Tuy nhiên pháp
luật không định nghĩa cụm từ « chung thủy” là như thế nào? Nhưng hiểu theo
tinh thần của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định thì nghĩa vụ chung
thủy này là những hành vi mà người chồng (vợ) phải thực hiện thể hiện trách
nhiệm của mình nhằm thể hiện tình cảm trước sau như một về cả mặt tình cảm,
tình dục và tâm lý chỉ với người vợ hoặc người chồng của mình mà thôi nhằm
thực hiện thể hiện trách nhiệm đối với gia đình. Để góp phần xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và bền vững. Bên cạnh mang lại sự tin
tưởng của vợ và chồng đối với nhau tạo không khí gia đình hạnh phúc, ấm áp
cho người vợ (chồng) mình, đồng thời xây dựng nên một bức tường vững chắc
góp phần làm giảm sự vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng cũng
như phòng tránh các căn bệnh như HIV/AIDS mà một trong những nguyên nhân
là do vi phạm nghĩa vụ chung thủy. Với mục đích của hôn nhân dưới chế độ xã
hội chủ nghĩa là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền
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vững và để đạt được mục đích đó thì điều cơ bản là hai người trong quan hệ hôn
nhân phải yêu thương nhau, chung thủy với nhau, quý trọng nhau, chăm sóc
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Cơ sở xác lập quan hệ vợ chồng cũng có thể xuất phát từ tình yêu giữa
nam và nữ họ yêu thương nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau và khi họ
quyết định xác lập quan hệ hôn nhân và trở thành vợ chồng của nhau khi đó tình
cảm yêu thương đó vẫn được duy trì trong suốt thời kì hôn nhân. Đó không chỉ
đòi hỏi về pháp luật mà còn là yêu cầu của đạo đức. Sự xuất phát từ tình yêu
thương ấy mà vợ chồng giữ lòng chung thủy với nhau, tình cảm của họ trước sau
như một. Chính hai yếu tố yêu thương và chung thủy đã giúp cho vợ chồng
chung sống hạnh phúc và là cơ sở duy trì quan hệ hôn nhân bền vững.
Bên cạnh đó quy định về nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng thể hiện
quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong mối quan hệ nhân thân giữa vợ và
chồng, vì pháp luật quy định đây là nghĩa vụ của cả vợ và chồng mà không phải
là nghĩa vụ riêng của vợ hoặc của chồng như quan niệm trong thời phong kiến
nữa. Nghĩa vụ này được pháp luật quy định và xem như là một trách nhiệm của
vợ chồng đối với nhau theo quan niệm về mặt đạo đức. Sự quy định của pháp
luật nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa vợ, chồng trong các quan hệ nhân
thân, đồng thời ngăn chặn vợ chồng có quan hệ nam - nữ bất chính, bảo vệ hạnh
phúc gia đình.
Đối với việc yêu thương người khác không phải chồng hoặc vợ mình.
Luật pháp hiện hành không có quy định cụ thể ở điểm này, nhưng chắc chắn, tất
cả những thỏa thuận cho phép vợ, chồng quan hệ xác thịt, yêu thương bừa bãi
đều vô hiệu do trái với đạo đức xã hội. Tình yêu thương của vợ chồng không
giống như tình yêu thương giữa cha mẹ và con, những người có quan hệ huyết
thống nói chung, cũng như giữa những người bạn, những người đồng nghiệp.
Đó là tình cảm gắn bó giữa hai con người khác giới trong cuộc sống chung.
Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, những quan niệm về
tình yêu, hôn nhân, gia đình không còn mang nguyên ý nghĩa truyền thống. Mỗi
thế hệ, mỗi cá nhân quan niệm khác nhau về cái gọi là “chung thuỷ”. Luật hôn
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nhân và gia đình quy định đó là nghĩa vụ chung của hai vợ chồng. Và bên cạnh
đó đã đưa ra những cơ chế nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đó. Ở đây chúng ta
thấy nảy sinh vấn đề: Một bên là tình cảm tự nhiên của con người và còn bên kia
là những quy định luật pháp. Một bên là bản năng tự nhiên và một bên là ràng
buộc về luật pháp, xã hội.
Bản chất của quan hệ vợ chồng bao gồm tình yêu và nghĩa vụ. Như vậy,
cái tự nhiên và cái xã hội luôn đan xen nhau, quan hệ biện chứng với nhau và
không thể tách rời nhau. Chính vì vậy, trong quan hệ vợ chồng cả hai bên đều
mong muốn được thể hiện tình yêu và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với
nhau, điều đó thể hiện sự chung thuỷ. Nếu một trong hai bên vợ, chồng hoặc cả
hai bên lại thể hiện tình yêu với người khác, thực hiện nghĩa vụ với người khác
thì đó là biểu hiện của sự không chung thuỷ. Hiện nay, pháp luật đã quy định
một số chế tài kèm theo khi vợ chồng vi phạm nghĩa vụ này đó là huỷ việc kết
hôn trái pháp luật khi vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, tuyên bố
không công nhận họ là vợ chồng… Hoặc áp dụng xử phạt hành chính, áp dụng
chế tài hình sự. Tuy vậy, việc áp dụng chế tài này chỉ được một số trường hợp
khi có đủ những điều kiện nhất định. Trên thực tế có rất nhiều hành vi vi phạm
nghĩa vụ chung thuỷ nhưng không thể áp dụng chế tài với họ được.
Thực tế hiện nay chúng ta thấy có mấy dạng vi phạm nghĩa vụ chung thuỷ
hay còn gọi là ngoại tình:
+ Vợ hoặc chồng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân nhưng vẫn thực
hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ với gia đình. Dạng vi phạm này thường không
gây ra hậu quả nghiêm trọng về vật chất, bạo lực đối với gia đình. Tuy vậy có
thể gây ra sự tổn thất về mặt tinh thần khá nặng nề. Sự vi phạm này có thể kéo
dài liên tục, có thể công khai hoặc bí mật. Tuỳ theo từng trường hợp để xử lý
theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến
thì cho rằng đã là vi phạm quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì nên
xử lý thích đáng. Ý kiến khác thì lại cho rằng phải tuỳ từng trường hợp cụ thể
mà xem xét có xử lý hay không. Chẳng hạn, trong thực tế có rất nhiều trường
hợp do vợ hoặc chồng bị bệnh nằm liệt giường hoặc bị bệnh tâm thần. Người kia
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không muốn ly hôn mà vẫn tận tình chăm sóc, họ chỉ muốn có một quan hệ
ngoài hôn nhân để bù đắp những khoảng trống trong họ mà thôi. Vậy nên chăng
coi đây là một trường hợp ngoại lệ?
+ Vợ hoặc chồng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và không thực hiện
đầy đủ quyền và nghĩa vụ với gia đình. Quan hệ này có thể công khai hoặc bí
mật và có thể kéo dài hoặc nhất thời. Trường hợp này rõ ràng là có thể có nguy
cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn đối với gia đình so với trường hợp trên, do
đó nên áp dụng hình thức xử lý thích hợp.
Tuy vậy, cả hai trường hợp trên đều rất khó xác định “ngưỡng” để áp
dụng chế tài. Nếu họ kết hôn trái pháp luật thì có thể tiến hành huỷ việc kết hôn
trái pháp luật đó; nếu họ chung sống như vợ chồng với người khác thì theo quy
định của pháp luật chỉ tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng. Theo quan
điểm của tôi, biện pháp xử lý như vậy là chưa đủ mà cần buộc họ phải chấm dứt
hành vi chung sống như vợ chồng trái pháp luật.
4. Ý nghĩa của sự chung thủy, nghĩa tình trong quan hệ vợ chồng
4.1. Ý nghĩa của nghĩa vụ chung thủy đối với nguyên tắc hôn nhân
một vợ một chồng
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt nghiêm trọng. Đó là
phương tiện không thể thiếu để đảm bảo sự tồn tại,sự vận hành cho bình thường
cho xã hội nói chung và nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là công cụ
pháp lý Nhà nước hữu hiệu mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát
triển ý thức đạo đức, lành mạnh hóa đời sống của con người trong đời sống xã
hội, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tiến bộ đồng thời góp phần
bồi đắp nên những giá trị văn hóa mới phù hợp với quy định của pháp luật và
đạo đức xã hội. Cùng với tầm quan trọng đó thì pháp luật về hôn nhân và gia
đình cũng mang một giá trị pháp lý cao trong đời sống xã hội. Việc bổ trợ thêm
cho nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng nhằm tạo sự ổn định xã hội, thì
pháp luật quy định thêm vợ chồng phải có nghĩa vụ chung thủy với nhau thì theo
người viết nghĩ rằng bên cạnh sự ổn định của gia đình về mặt cấu trúc một vợ
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một chồng thì trong đời sống vợ chồng cần có sự chung thủy, yêu thương và
tin tưởng.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu thương nhau
đến lúc bạc đầu còn thương”. Nếu nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng là
quy định của pháp luật thì nghĩa vụ chung thủy là quy định về khía cạnh đạo đức
cần phải có trong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng và đó cũng là truyền thống
văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong nền kinh tế hội nhập với sự tràn lan một
lối sống thực dụng ích kỉ làm lưu mờ đi giá trị văn hóa đạo đức của văn hóa
truyền thống vốn có thì hơn lúc nào hết, các cá nhân càng phải giữ sự chung
thủy và nghĩa tình trong ứng xử trong gia đình.
Theo quan niệm truyền thống, chung thủy có nghĩa là chỉ có một bạn tình
duy nhất trên mọi phương diện tình cảm,tình dục và tâm lý. Trong một giai đoạn
lịch sử khá dài, khi hôn nhân được xây dựng trên những nền tảng hay mục đích
khác ngoài tình yêu (như vì lí do môn đăng hộ đối, chuyển giao tài sản) thì chỉ
có người phụ nữ là bị buộc phải nêu gương tiết hạnh nếu không muốn bị trừng
phạt, đày đi biệt xứ, bỏ tù hay thậm chí tử hình.
Đến giữa thế kỉ 20, việc ngoại tình dù là từ phía người chồng hay người
vợ đều đã được xét xử bình đẳng trước pháp luật. Trước đó, việc một người phụ
nữ ngoại tình sẽ bị tòa án coi là phạm tội trong khi với trường hợp của nam giới,
họ chỉ bị những phán xét từ phía gia đình.
4.2. Ý nghĩa của sự chung thủy đối với đời sống vợ chồng
Trong xã hội hiện đại ngày nay thì tình yêu nam nữ là cơ sở để xây dựng
hôn nhân bởi như C.Mác đã nói: “Nếu chỉ trên hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu
mới là hợp đạo đức thì cũng chỉ riêng hôn nhân trong đó tình yêu được duy trì
mới là hợp đạo đức mà thôi”. Đó chính là cơ sở cơ bản để đảm bảo xây dựng
một gia đình dân chủ hòa thuận và hạnh phúc. Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế
xã hội hiện nay, những quan niệm về tình yêu, hôn nhân ,gia đình không còn
mang ý nghĩa truyền thống. Mỗi thế hệ mỗi cá nhân đều có quan niệm khác
nhau về sự chung thủy. Luật hôn nhân và gia đình qui định đó là nghĩa vụ chung
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của hai vợ chồng.Và bên cạnh đó đã đưa ra những cơ chế nhằm đảm bảo thực
hiện nghĩa vụ đó. Trong quan hệ vợ chồng cả hai bên đều mong muốn được thể
hiện tình yêu và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhau, hết lòng vì nhau,
điều đó thể hiện sự chung thủy. Nếu một trong hai bên vợ, chồng hoặc cả hai
bên có quan hệ tình cảm, gắn bó về thể xác, phát sinh những quan hệ chung với
người khác, thực hiện nghĩa vụ với người khác thì đó là biểu hiện của sự không
chung thủy. Mục đích của hôn nhân trong chế độ ngày nay là xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc và bền vững. Để hôn nhân đạt được mục
đích đó thì cơ bản, hai người trong quan hệ hôn nhân phải yêu thương nhau,
chăm sóc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và nhất là phải cùng chung thủy với nhau vì
đây không chỉ là quy định về mặt pháp lý mà đó còn là đòi hỏi về mặt đạo đức.
Trong trường hợp những người không có mối quan hệ pháp lý như vợ và
chồng (tức không phải vợ chồng theo nghĩa của luật) thì những người này không
có nghĩa vụ chung sống và các nghĩa vụ đặc trưng của quan hệ vợ chồng như
nghĩa vụ yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và nhất là
nghĩa vụ chung thủy sẽ không được đặt ra đối với họ về mặt quy định của pháp
luật được, mà ở đây có chăng là sự đánh giá đạo đức xã hội và dư luận xã hội.
5. Các quy định của pháp luật điều chỉnh về nghĩa vụ thủy chung,
nghĩa tình của vợ chồng
5.1. Kết hôn hợp pháp
Để đảm bảo là một cuộc hôn nhân hợp pháp thì khi đăng kí kết hôn nam
nữ bắt buộc phải tuân thủ các quy định về điều kiện kết hôn được qui định tại
Điều 9, Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Khi đăng kí kết hôn
thì hai bên nam nữ phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và xuất trình giấy Chứng
minh nhân dân. Trước khi kết hôn, các cơ quan có thẩm quyền phải xác định
chính xác tình trạng hôn nhân của người xin đăng ký kết hôn. Các quy định này
của pháp luật nhằm hạn chế tối đa việc kết hôn cho những người đang có vợ, có
chồng.
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5.2. Chế tài xử lý vi phạm nghĩa vụ chung thủy
5.2.1. Chế tài hành chính
Theo Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013 về quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và
gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại khoản 1 Điều
48 quy định hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân
một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn thì phạt tiền từ 1.000.000 đến
3.000.000 đồng một trong các hành vi sau:
a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ
hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng
hoặc đang có vợ;
b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với
người khác;
c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với
người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
Như vậy theo quy định nêu trên thì những người đang có vợ hoặc đang có
chồng tức việc kết hôn của họ là hợp pháp được pháp luật công nhận mà khi đó
quan hệ hôn nhân của họ chưa chấm dứt theo quy định của pháp luật. Mà khi đó
họ lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác thì bị xử lý bằng
biện pháp hành chính theo quy định.
5.2.2. Chế tài hình sự
Điều 182 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm chế độ một
vợ, một chồng như sau:
“1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ
chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc
chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ
thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không
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giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Làm cho quan hệ
hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06
tháng đến 03 năm: a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;
b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt
việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì
quan hệ đó”.
Theo quy định của pháp luật, hành vi ngoại tình có thể bị truy cứu trách
nhiệm hình sự nếu hành vi đó dẫn đến các hậu quả sau: làm cho quan hệ hôn
nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; làm cho vợ, chồng hoặc con của một
trong hai bên tự sát hoặc người thực hiện hành vi này đã bị xử phạt vi phạm
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; đã có quyết định của Tòa án hủy
việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với
chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó. Mức phạt tù cao nhất đối
với tội này là 03 năm.
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CHUYÊN ĐỀ 5
MẠNG XÃ HỘI VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TỚI QUAN HỆ VỢ CHỒNG
Chuyên đề mạng xã hội và sự ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng đề cập đến
những tác động mạnh mẽ của mạng xã hội đến mọi lĩnh vực hoạt động và sinh
hoạt của con người nói chung và các cặp vợ chồng nói riêng. Bên cạnh nhiều
tiện ích vô cùng lớn, các trang mạng xã hội cũng đã gây ra những hệ lụy không
tốt, khó lường. Khắc phục được những ảnh hưởng tiêu cực của việc tham gia
vào các mạng xã hội sẽ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội
phồn vinh.
1. Khái niệm về mạng xã hội
Mạng xã hội hay gọi là mạng xã hội ảo, (trong tiếng Anh gọi là: social
network). Là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với
nhau, với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.
Mạng xã hội được quy định tại Khoản 22 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐCP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, theo
đó:
Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng
đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia
sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá
nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh
và các hình thức dịch vụ tương tự khác.
Mạng xã hội là khái niệm chỉ chung các dịch vụ kết nối thành viên, bạn bè
qua Internet. Các dịch vụ, ứng dụng này cho phép người dùng chia sẻ thông tin
qua tin nhắn, thậm chí gọi điện trực tuyến.
Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và dần trở thành nơi giao lưu, chia
sẻ và kết nối của không chỉ giới trẻ. Nghiên cứu của We Are Social Media tháng
1/2017 cho thấy Việt Nam đứng thứ 22 toàn cầu về số lượng người sử dụng
mạng xã hội. Cụ thể, với dân số khoảng 93 triệu người, Việt Nam có tới hơn 46
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triệu người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Trong đó, mặc dù Facebook
mới xuất hiện tại Việt Nam năm 2009 nhưng đã nhanh chóng trở thành mạng xã
hội phổ biến nhất hiện nay.
Hiện nay, việc tham gia vào mạng xã hội hoặc những diễn đàn giao lưu,
trao đổi thông tin trên mạng Internet đã không còn là việc xa lạ và đôi khi đây
cũng được coi như một hoạt động sống, kết bạn, giao tiếp xã hội quan trọng.
2. Khái niệm về quan hệ vợ chồng:
Quan hệ vợ chồng là quan hệ hôn nhân được xác lập sau khi kết hôn, đó là
việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn
nhân và Gia đình. Đây cũng là quan hệ nhân thân. Có thể hiểu cụ thể như sau:
- Quan hệ hôn nhân là quan hệ vợ - chồng được xác lập sau khi kết hôn.
Việc xác lập quan hệ này phải hợp pháp, tức là phải đảm bảo về mặt hình thức,
thủ tục cũng như các điều kiện luật định.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật HNGĐ năm 2014, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2015 (sau đây gọi tắt là Luật HNGĐ) quy định về điều kiện kết hôn
như sau:
1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân thủ các điều kiện sau đây:
a. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c. Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo
quy định tại các điểm a, b, c và d của Khoản 2, Điều 5 Luật này (Những hành vi
bị cấm theo Luật HNGĐ).
Bên cạnh việc phải đảm bảo các điều kiện nói trên, những người kết hôn
với nhau còn phải thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường của
01 trong 02 bên nam, nữ. Quan hệ hôn nhân giữa những người đăng ký kết hôn
với nhau được chính thức xác lập kể từ thời điểm họ được UBND nơi đăng ký
kết hôn cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Đồng nghĩa đó là quan hệ vợ chồng.
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- Quan hệ nhân thân là những quy định mang tính khái quát về quan hệ
nhân thân giữa vợ và chồng như: tình nghĩa vợ chồng; vợ chồng bình đẳng về
nghĩa vụ và quyền, việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng; vợ chồng có nghĩa vụ
tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau, giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát
triển mọi mặt; việc đại diện cho nhau giữa vợ và chồng, về trách nhiệm liên đới
của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện, quan hệ hôn nhân khi một
bên bị tuyên bố là đã chết mà trở về.
Theo nghĩa thông thường dễ hiểu thì quan hệ vợ chồng là sự ràng buộc
tình cảm giữa người nam và người nữ sống chung trong một gia đình, chia sẻ
nhiều sinh hoạt gần gũi riêng tư, gần như không còn có một khoảng ngăn cách
trong đời sống cá nhân của hai vợ chồng. Chính sợi dây ràng buộc tình cảm vợ
chồng này quyết định sự bền chặt của mối quan hệ vợ chồng. Tình cảm càng sâu
đậm thì mối quan hệ vợ chồng càng bền vững, lâu dài.
3. Khái quát về các mạng xã hội
3.1.Các loại mạng xã hội
Từ công cụ gửi thư đầu tiên được ra đời vào năm 1971, đến nay thế giới
đã có trên 150 mạng xã hội lớn nhỏ, có cái phổ biến toàn cầu như Facebook,
Youtube, Twitter,… hoặc những cái chỉ hoạt động trong phạm vi 1 nước hoặc
một nhóm người như weibo dành cho những người Trung Quốc, Orkut phổ biến
ở khu vực Nam Mỹ…… Và trong hơn 10 năm trở lại đây, các mạng xã hội ngày
càng phổ biến hơn, không chỉ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống, thói quen hằng ngày của nhiều người mà còn là một thành tố quan trọng
trong nền kinh tế hiện tại.
Mục đích sử dụng mạng xã hội cũng không chỉ đơn thuần là chia sẻ tin
tức, mà còn được người dùng sáng tạo và sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Một số mạng xã hội hiện nay tương đối phổ biến ở Việt Nam và có tác
động nhiều tới đời sống xã hội là:
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*Mạng xã hội Facebook
Khi nhắc đến mạng xã hội, địa chỉ đầu tiên mà mọi người nhớ tới là
Facebook. Đây được xem là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện
nay. Sức hấp dẫn của Facebook lớn đến mức người ta có thể sử dụng mạng xã
hội này để kinh doanh làm ăn và thậm chí kiếm được rất nhiều tiền.
Sở hữu một tài khoản trên Facebook, chúng ta sẽ nhanh chóng có được
một cộng đồng chung thông qua các mối liên kết bạn bè hoặc các fanpage cùng
một mối quan tâm. Từ đây, chính bản thân chúng ta sẽ cũng trở thành một trung
tâm được xoay quanh bởi các vì sao là bạn bè, người thân và họ sẽ bày tỏ sự
quan tâm của mình bằng cách để lại những lần nhấn like hoặc comment trên mỗi
tấm hình, mỗi câu chia sẻ tâm trạng của bạn. Cũng nhờ thế, facebook đã trở
thành một phần của đời sống hiện đại của chúng ta, bởi nó không chỉ giúp xóa
tan khoảng cách, xây dựng một cộng đồng có mối liên kết mật thiết mà nó còn
giúp ta thỏa mãn cái tôi cá nhân và bớt cảm thấy cô đơn hơn khi thường xuyên
nhận được sự ủng hộ sau mỗi lần sẻ chia.
*Mạng xã hội Youtube
YouTube là một trang web chia sẻ video của người dùng. Là nơi người
dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip
của họ.
*Mạng xã hội Twitter:
Trên thế giới, Twitter là một mạng xã hội rất được ưa chuộng, tuy nhiên
nó chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam. Điểm ưu việt của Twitter đó là ở độ
nhanh nhạy và khả năng lan truyền rộng rãi. Những đoạn cập nhật tình hình thời
sự, nhất là trong các thời điểm nhạy cảm, trên Twitter được đánh giá là nhanh
nhạy hơn cả các loại báo chí chính thống.
*Mạng xã hội Instagram
Cũng là một mạng xã hội liên kết bạn bè, tuy nhiên khi sử dụng
Instagram, bạn sẽ có cảm giác mọi thứ diễn ra nhanh chóng, như những lát cắt
gọn gàng và chính xác từ cuộc sống xung quanh. Không nặng về các chia sẻ liên
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quan đến câu chữ, Instagram chủ yếu mang đến cho bạn những tấm hình chớp
nhoáng, nhưng chân thật và nhanh nhạy nhất.
Ngoài ra, vì chú trọng về hình ảnh, Instagram ứng dụng chỉnh ảnh với rất
nhiều lựa chọn hoàn hảo. Có rất nhiều người dùng Instagram bởi chế độ chỉnh
ảnh quá tuyệt vời này, để rồi sau đó họ sử dụng kết quả đó để đăng lên các mạng
xã hội khác như Facebook, Twitter, Tumblr hay Flickr. Bởi vậy, Instagram rất
được ưa chuộng, không chỉ bởi những tính năng ưu việt của mình mà còn bởi nó
là một mạng xã hội trung gian hữu ích.
3.2. Lợi ích và nguy cơ, rủi ro của mạng xã hội
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã hình thành những hành vi và
biểu hiện tâm lý mới ở con người như thay đổi cách thức giao tiếp trong cộng
đồng hay cách thức thể hiện cá tính bản thân, trong đó có cả những thay đổi tích
cực và những biến thiên tiêu cực dẫn đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp.
a. Mặt lợi ích của mạng xã hội
- Xuất phát từ tính năng của mình, trước tiên, mạng xã hội là phương tiện
truyền thông vô cùng đắc lực.
Với người truyền tải thông tin, mạng xã hội cho phép các thành viên đăng
tải nhiều tin tức như một bài báo, một bản tin về thời tiết, một hội thảo, hay cuộc
triển lãm nào đó. Thậm chí với mạng xã hội, người ta còn có thể quảng cáo cho
sản phẩm của mình, từ những lượt like (thích) hay share (chia sẻ).
- Giới thiệu bản thân mình với mọi người: chúng ta có thể giới thiệu tính
cách, sở thích, quan điểm của bản thân trên mạng xã hội và nó có thể giúp chúng
ta tìm kiếm những cơ hội phát triển khả năng của bản thân.
- Kết nối bạn bè: chúng ta có thể biết được nhiều thông tin về bạn bè hoặc
người thân bằng cách kết bạn trên mạng xã hội. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ và
giao lưu kết bạn với tất cả mọi người trên thế giới có cùng sở thích hay quan
điểm giống mình. Từ đó có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn hoặc hợp tác
với nhau về nhiều mặt.
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- Tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng: việc cập nhật thông
tin trong một xã hội hiện đại như hiện nay là điều nên làm và cần phải làm, nó
giúp chúng ta dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng. Học
hỏi thêm rất nhiều kiến thức, trau dồi những kĩ năng giúp cho bạn hoàn thiện
bản thân mình hơn nữa.
- Kinh doanh: bán và mua hàng online không còn xa lạ với tất cả chúng ta
vì thế mạng xã hội là một môi trường kinh doanh vô cùng lí tưởng. Bạn cũng có
thể dùng nó để quảng cáo cho những sản phẩm của công ty, giúp cho bạn có thể
tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng.
- Bày tỏ quan niệm cá nhân: trải qua rất nhiều hoạt động căng thẳng trong
cuộc sống, mỗi con người cần bày tỏ và cần nhận được sự sẻ chia để chúng ta
cảm thấy thanh thản hơn. Thế nhưng việc chia sẻ vấn đề của mình ngoài đời
thực đôi khi trở nên khó khăn với một số người ít nói. Chính vì thế việc viết ra
những suy nghĩ của mình qua bàn phím máy tính sẽ giúp chúng ta giải tỏa được
phần nào.
- Mang đến lợi ích về sức khoẻ: giúp cải thiện não bộ và làm chậm quá
trình lão hoá, nghiên cứu của giáo sư Gary Small tại trường Đại học California
Los Angeles cho thấy càng sử dụng và tìm kiếm nhiều thông tin với internet, não
bộ sẽ càng được rèn luyện tốt hơn và các khả năng phán đoán, quyết định cũng
sẽ từ đó phát triển thêm. Ông còn đồng thời nhận thấy rằng, việc sử dụng
internet nhiều có thể giúp cho não bộ hoạt động tốt hơn, giúp làm giảm quá trình
lão hóa và làm cho người lớn tuổi vẫn có suy nghĩ hết sức lạc quan.
b. Nguy cơ và rủi ro của mạng xã hội
Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đã mang đến
cho con người hiện nay như giúp ích cho công việc, cho việc tìm kiếm thông tin,
thiết lập các mối quan hệ cá nhân hay giải trí… Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng
nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng xấu tới công việc, mối quan hệ
cá nhân và cuộc sống của người sử dụng như sau:
- Giảm tương tác giữa mọi người
57

Bạn quá chú ý đến các thiết bị điện tử và dành ít thời gian, sự quan tâm
đối với những người hiện diện trong cuộc sống thực của mình. Điều này làm họ
rất bực bội. Cuối cùng những người xung quanh thậm chí sẽ không muốn đi
chơi với bạn nữa.
- Ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe do lạm dụng mạng xã hội. Trước hết
là về mặt thể chất của con người. Nếu dùng liên tục trong thời gian dài, ánh sáng
nhân tạo và bức xạ từ màn hình vi tính, điện thoại sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho
cả mắt và não bộ.
Mạng xã hội còn cướp đi thời gian vận động, tập luyện thể dục thể thao
của con người, hậu quả là càng ngày chúng ta càng tăng nguy cơ mắc các bệnh
về xương, hay béo phì, tiểu đường...Chẳng những gây hại về sức khỏe, sản phẩm
công nghệ này còn tác động tiêu cực về mặt tinh thần của con người, đặc biệt là
giới trẻ. Do nguồn thông tin trên mạng không có ai giám sát, kiểm duyệt nên còn
tràn lan rất nhiều thông tin sai lệch, văn hóa phẩm đồi trụy, trong khi giới trẻ còn
chưa đủ nhận thức để sàng lọc thông tin, dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, kéo theo
đó là hành độn sai lầm như: giết người, nghiện hút, mại dâm...
- Tiêu tốn thời gian: Mạng xã hội còn giết thời gian giao lưu, khám phá
thế giới bên ngoài của giới trẻ. Từ đó, nó khiến con người rơi vào tình trạng
“sống ảo” và thiếu đi những kỹ năng mềm. Họ trở nên rụt rè, thiếu tự tin, đặc
biệt là không có trải nghiệm, kĩ năng thực tế. Lúc này, mạng xã hội chính là một
con sâu gặm nhấm sức khỏe, tinh thần một cách âm thầm.
- Tăng cảm giác muốn gây sự chú ý
Đăng những trạng thái mơ hồ, khó hiểu trên Facebook để thu hút sự chú ý
của người khác đang trở thành một thói quen gây khó chịu của những người sử
dụng mạng xã hội. Cuộc chiến cạnh tranh lượt like và thông báo sẽ không có hồi
kết.
- Sao nhãng những mục tiêu thực của cuộc sống
Thật dễ dàng để có thể tóm tắt những gì đang xảy ra trên mạng xã hội,
mọi người sẽ dần xao nhãng những mục tiêu thực của cuộc sống. Thay vì cố
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gắng để hiện thực hóa ước mơ bằng cách trở thành một người thực sự tài năng,
giỏi giang thì giới trẻ có xu hướng phấn đấu trở thành ngôi sao trên Internet.
- Có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm: Theo các nghiên cứu gần đây, những
người thường xuyên sử dụng mạng xã hội thường có cảm xúc tiêu cực nhiều
hơn, bao gồm cả trầm cảm. Sử dụng mạng xã hội đặc biệt có hại với những
người tiền sử mắc bệnh trầm cảm. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy buồn bã, bi quan,
nên ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian.
- Sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo
Lướt các trang mạng xã hội sẽ làm tê liệt tâm trí của con người, tương tự
như xem truyền hình một cách vô thức. Nếu bạn đã lên kế hoạch làm việc hôm
nay thì hãy tắt những ứng dụng mạng xã hội.
- Có thể sẽ trở nên thô lỗ hơn nếu qua thoải mái khi chia sẻ trên mạng xã
hội. Mọi người cảm thấy quá thoải mái trên mạng xã hội và bắt đầu nói những
điều họ thường không nói trong cuộc sống thực. Nếu bạn không thường xuyên
nói tục, chửi thề, chắc chắn bạn sẽ phải tiếp xúc với điều này trên mạng xã hội.
Nếu bạn thường xuyên nói những điều như vậy, hãy dừng lại ngay. Bạn không
vô danh trên mạng xã hội như bạn nghĩ đâu. Với sự xuất hiện của các “anh hùng
bàn phím” trên mạng xã hội, mọi người đang trở nên thô lỗ hơn bình thường.
- Thường so sánh bạn với những người khác trên mạng sẽ làm bạn đau
khổ
Với sự giúp sức của công nghệ, hình ảnh cũng như hành động hiển thị
trên Facebook có thể khác xa với cuộc sống đời thực của người đó. Sau một thời
gian, có thể bạn sẽ nghĩ rằng những người quen trên Facebook đẹp và tốt hơn
bạn, điều này tạo ra một khoảng cách xã hội. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tất cả mọi
người trên mạng xã hội cũng chỉ là con người như bạn.
- Mất ngủ: Chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng bởi việc ngủ muộn và
thức giấc để kiểm tra tin nhắn.
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Ánh sáng phát ra từ màn hình điện tử làm ảnh hưởng đến tâm trí và khiến
bạn mất ngủ. Ngủ đủ giấc mỗi đêm ngày càng trở nên khó khăn. Cách tốt nhất là
không để điện thoại ở gần khi bạn đi ngủ.
-. Thiếu sự riêng tư
Các trang mạng xã hội vẫn đang âm thầm lưu lại (và bán) thông tin cá
nhân của bạn. Cả cơ quan tình báo Mỹ cũng đang dính vào vụ lùm xùm liên
quan đến việc cho phép chính phủ truy cập vào những dữ liệu cá nhân bao gồm
email, các cuộc gọi miễn phí… Điều này rõ ràng cho thấy rằng sự bảo mật và
riêng tư trên Internet đang bị xâm hại.
Tình huống
Chị Trang tâm sự: Chồng chị vừa ném vỡ chiếc điện thoại Iphone 5 chị
mới mua. Bởi vì anh ấy không chịu nổi thói quen sử dụng Facebook của chị.
“Tối về, công việc nhà hoàn tất, tôi có thói quen vào Facebook để đọc thông tin.
Tôi vào Facebook không phải để chát chít, làm quen hay tán tỉnh, chỉ đơn giản
là đọc thông tin. Tôi thích đọc các tin thời sự trên trang mạng xã hội này hơn là
tìm đọc trên báo. Thế nhưng anh ấy cho rằng tôi lên đó để hẹn hò tán tỉnh
chuyện ba lăng nhăng. Tôi nói thế nào anh ấy vẫn không tin. Hôm nay anh ấy
lại đập vỡ điện thoại của tôi. Đây là chiếc điện thoại thứ 5 mà chồng tôi đã đập
vỡ. Tôi có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ Facebook được. Tôi không biết làm
thế nào để “tẩy não” thứ ý nghĩ đen tối trong đầu chồng tôi. Cứ thế này chắc tôi
không thể tiếp tục sống chung với chồng tôi được”
3.3. Ảnh hưởng của mạng xã hội tới quan hệ vợ chồng
3.3.1.Những ảnh hưởng tích cực của mạng xã hội tới quan hệ vợ chồng
- Giúp cải thiện kỹ năng, kiến thức cuộc sống nói chung và cuộc sống gia
đình nói riêng cho các cặp vợ chồng: Hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện
ngày càng nhiều các trang dạy nấu ăn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tâm lý vợ
chồng,vv… để bạn có thể xem tham khảo, tự học mà không cần đến lớp hay
đóng lệ phí. Chính nhờ tham gia cộng đồng mạng này, chúng ta đang ngày càng
trở nên hoàn thiện hơn với những kỹ năng cơ bản cần thiết trong cuộc sống gia
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đình như: cách giao tiếp ứng xử, cách giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng làm vợ,
làm chồng, cách “giữ lửa” trong gia đình,….
- Mạng xã hội mang lại tiện ích giải trí đa dạng, giúp vợ chồng giải tỏa
căng thẳng trong cuộc sống bộn bề lo toan. Với những tiện ích giải trí phong
phú, đa dạng, mạng xã hội giúp vợ chồng giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống
thường ngày, thư giãn sau thời gian học tập, làm việc mệt mỏi. Họ có thể thoải
mái lựa chọn những hình thức giải trí phù hợp như đọc tin tức, xem phim, nghe
nhạc, chơi game, hay chuyện trò, chia sẻ với bạn bè, người thân ...
- Mạng xã hội kết nối yêu thương một cách tiện dụng và tiết kiệm: Bạn
đang đi học hay công tác xa nhà muốn gọi về cho vợ/chồng để tâm sự bày tỏ
tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ thông tin mà không bị tốn kém thì mạng xã hội
là công cụ tuyệt vời nhất. Chỉ cần một cuộc gọi hình ảnh ở Skype, một bức ảnh
trên facebook, một tin nhắn trên Viber hay dòng cập nhật trạng thái hay tin tức
là bạn sẽ chợt mỉm cười hay ít nhất bớt lo lắng hay suy nghĩ vẩn vơ khi biết
người thân vẫn khỏe mạnh và luôn nghĩ về bạn. Mạng xã hội xóa nhòa khoảng
cách địa lý, kết nối yêu thương.
- Mạng xã hội nhắc các cặp đôi ôn lại kỷ niệm yêu thương: Với chức năng
“nhắc nhở” kỷ niệm của Facebook đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng nhớ lại
những kỷ niệm yêu thương, vui vẻ hạnh phúc bên nhau trước đây, giúp làm mới
lại tình cảm vợ chồng bị nhàm chán. Thậm chí còn giúp hàn gắn lại mối quan hệ
vợ chồng bị rạn nứt, giúp hai người nhận ra tình yêu của mình với anh/cô ấy.
3.3.2. Những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội tới quan hệ vợ chồng
Mạng xã hội (MXH) ra đời để kết nối con người với nhau nhưng nó cũng
đồng thời góp phần tạo nên khoảng cách giữa những người thân. Các chuyên gia
xã hội học Trung Quốc nhìn nhận gần đây, tình trạng hôn nhân đổ vỡ ngày càng
tăng, trong đó MXH có phần trách nhiệm.
- Ít có thời gian dành cho nhau, giảm sự gắn kết: Những gia đình hiện đại
thường ít có sự gắn kết và một trong những nguyên nhân là do cuộc sống bị chi
phối bởi mạng xã hội.
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Một thực trạng khá quen thuộc trong nhiều gia đình hiện nay là sau giờ
cơm tối, mỗi người trong gia đình đều tự giải trí với những thiết bị như
smartphone, máy tính bảng, laptop. Không có sự trò chuyện giữa bố mẹ và con
cái, kể cả giữa những cặp vợ chồng. Thêm vào đó, nhiều người lạm dụng mạng
xã hội để “tự sướng” khiến thời gian cá nhân chiếm nhiều hơn, quỹ thời gian
cho gia đình ngày càng ít đi, vợ chồng ít quan tâm, giao tiếp trò chuyện chia sẻ
với nhau, thậm chí bỏ bê sao nhãng việc nhà, việc quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
- Bầu không khí gia đình thiếu ấm áp, giảm sự tương tác giữa các thành
viên trong gia đình khi lạm dụng mạng xã hội. Mạng xã hội đã và đang trở thành
mối đe dọa đối với các gia đình thời @ ngày nay. Nó khiến các thành viên trong
gia đình tuy không "xa mặt" nhưng lại rất "cách lòng". Khoảng cách giữa vơ ̣ và
chồ ng, bố me ̣ và con cái ngày càng nới rô ̣ng. Nhiề u gia đình đang trở thành quán
trọ thay vì tổ ấm. Gia điǹ h không thực hiêṇ đươ ̣c chức năng “thỏa mañ nhu cầ u
tâm lý, tình cảm”, càng không đảm bảo đươ ̣c chức năng “nuôi dưỡng, giáo du ̣c,
hiǹ h thành nhân cách”.
- Giảm cảm xúc tích cực đối với bạn đời: Việc thường xuyên xem hình
ảnh của bạn bè trên mạng xã hội có thể làm tăng sự so sánh xã hội lên bản thân
chúng ta. Chúng ta sẽ so sánh vợ, chồng mình với vợ, chồng của người khác,
hoặc gia đình của mình với gia đình họ. Điều tồi tệ của việc so sánh này là
những gì chúng ta có luôn tệ hơn những gì chúng ta thấy. Về lâu dài, có thể
khiến cảm xúc của bạn với đối tác bị ảnh hưởng, khiến bạn tách khỏi vợ/chồng
của mình.
- Thay đổi bản thân do chạy theo sự công nhận xã hội trên mạng xã hội:
Một trong những thứ tạo ra thành công của Facebook, Snapchat, Twitter… là tạo
ra một nhu cầu trong mỗi chúng ta về sự công nhận xã hội. Chúng ta cảm thấy
mình được quan tâm, theo dõi, được trở nên đặc biệt khi tham gia mạng xã hội.
Và hệ quả của việc chạy theo sự công nhận xã hội này là chúng ta dần thay đổi
mình, không phải theo chiều hướng hoàn thiện bản thân như cách chúng ta
mong muốn, mà là theo cách mọi người xung quanh nhìn nhận và đánh giá.
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- Vợ chồng mâu thuẫn, nghi ngờ nhau từ việc sử dụng mạng xã hội: Mạng
xã hội là nơi nhiều người tự do bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng đây có thể là
nơi tạo ra sự chia rẽ, xung đột trong đời sống thực của nhiều cặp vợ chồng.
Nhiều cặp vợ chồng đã nghi ngờ nhau từ việc sử dụng mạng xã hội đã dẫn
đến các cãi vã, bất hòa. Việc công khai, kể lể, khoe khoang hoặc đăng tải quá
nhiều về đời tư trên mạng xã hội hay tương tác quá đà với người khác trên mạng
xã hội khiến cho vợ chồng bất hòa, cãi vã làm tổn thương nhau.
- Chuyện tình cảm dễ bị tan vỡ: Bạn không nên dán mắt vào màn hình,
tiếp tục ghen tuông và rình mò. Mạng xã hội là lựa chọn dễ dàng để công khai
mối quan hệ nhưng thực tế thì lợi bất cập hại. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy
những người thường sử dụng Facebook để theo dõi nửa kia của họ dẫn đến
những suy đoán, tưởng tượng, cuối cùng là chuyện tình cảm tan vỡ.
- Mạng xã hội có thể là nơi để làm bạn với “tình cũ”: Mạng xã hội bị lạm
dụng trở thành “địa bàn” để người thân và bạn bè duy trì việc kết nối, tương tác
với “người yêu cũ” “ngầm” phá hoại hạnh phúc gia đình. Các cụ xưa có câu
“Tình cũ không rủ cũng tới”.
- Mạng xã hội có thể là nỗi ám ảnh đối với các nạn nhân đã từng bị
vợ/chồng phản bội. Các “nạn nhân” bị vợ/chồng phản bội họ cảm thấy khó lòng
tin tưởng đối phương như trước bởi, mỗi khi vợ/chồng, người đã từng phản bội
họ sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook để kết nối, họ lại cảm thấy hoài
nghi, tổn thương và thậm chí bị gợi lại về những “mảng đen” quá khứ phải quên
đi. Điều này vô tình tạo nên “hố sâu” ngăn cách giữa vợ chồng ngay cả khi một
nửa đang cố hàn gắn và bù đắp cho những lỗi lầm đã gây ra.
- Thói quen lướt Facebook trước giờ đi ngủ về lâu dài sẽ tạo khoảng cách
lớn giữa vợ chồng. Những cặp vợ chồng có thói quen lướt Facebook trước giờ
đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gắn kết bền chặt của hai vợ chồng. Bởi thay vì
dành thời gian cuối cùng của ngày để đối thoại, bày tỏ sự quan tâm hay âu
yếmnhau thì vợ hoặc chồng lại chú tâm vào màn hình điện thoại và dồn hết tâm
trí cho các tin tức mới trên Facebook cho đến khi buồn ngủ.
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Tình huống minh họa
Tình huống 1:
Vợ mình, một con người dản dị, hòa đồng, chăm chỉ chịu khó, hết long vì
chồng, con, gia đình. Mình rất yêu và nể vợ vì bản tính hiền hòa, chịu thương
chịu khó đó đó.
Nhân ngày sinh nhật của vợ mình quyết đình bù đắp cho vợ và mình mua
tặng cô ấy một món quà lớn mà bao lâu nay vợ vẫn ao ước, đó là một chiếc xe
hơi. Hãnh diện vì món quà chồng tặng, vợ mình đã lái chiếc xe đi khắp nơi và
chụp lại những hình ảnh của các chuyến đi rồi chia sẻ chúng trên facebook.
Những lời tán dương từ đó đã làm vợ mình thấy hãnh diện và ngày càng chịu
chơi, sành điệu hơn. Theo đó các mối quan hệ và cách ứng xử của cô cũng thay
đổi dần theo thời gian và sự sành điệu của mình. Ngày cô càng sao nhẵng việc
chăm sóc gia đình chồng, con hơn là việc chăm chút bản thân. Tôi đã rất khó
chịu và cũng thấy ngạc nhiên về sự thay đổi đó của vợ mìn. Tôi đã nhắc nhờ và
phê phán cô ấy nhưng rồi kết quả chỉ là sự cãi vã, mâu thuẫn.
Tình huống 2
Tâm sự của một người chồng có vợ nghiện Facebook quá mức: “Thời
chưa có smartphone, vợ chồng tôi sống chân tình, hiểu nhau và luôn sẻ chia
những điều nhỏ nhất. Nhưng từ khi tôi tặng vợ chiếc iPhone vào dịp sinh nhật
cô ấy thì tai họa ập xuống, lấy đi sự bình yên, ấm cúng vốn có. Để theo kịp nhịp
sống hiện đại, vợ tôi thay đổi lối sống và quan điểm sống. Cô ấy chỉ thấy thế
giới ảo có ý nghĩa và bị nó hút hồn. Không chỉ quan tâm bạn bè trên Facebook,
cô ấy còn thể hiện cái tôi, khoe khoang đủ thứ trước bàn dân thiên hạ khiến tôi
xấu hổ. Không chỉ tốn thời gian, chụp hình đưa lên Facebook, cô ấy còn bỏ bê
việc nhà, chểnh mảng chăm sóc chồng con. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, cả giận
dỗi và đòi chia tay nhưng cô ấy không thay đổi. Ngay cả con tôi ở tuổi teen cũng
không đam mê Facebook như cô ấy. Vì không thể khuyên nhủ được vợ, tôi phải
làm đơn chia tay để tìm sự bình yên, chỗ dựa mới cho gia đình, con cái”.
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3.4. Một số biện pháp phòng chống nguy cơ, rủi ro của mạng xã hội ảnh
hưởng tới quan hệ vợ chồng
Để “giữ lửa” cho hôn nhân, phòng chống nguy cơ, rủi ro của mạng xã hội
ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng chúng ta nên sử dụng một số biện pháp dưới
đây:
1. Tự tìm hiểu về những lợi ích cũng như hạn chế của mạng xã hội
Mỗi người cần chủ động tìm hiểu, nhận thức và phòng ngừa những hạn
chế của mạng xã hội tác động tới cá nhân và gia đình. Bên cạnh việc động viên,
khuyến khích việc sử dụng các tiện ích trong môi trường mở từ Internet, phải
đồng thời chỉ rõ những tác động tiêu cực, những “cạm bẫy” mà bất kỳ ai cũng có
thể bị mắc phải nếu thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh và có những hành vi cố tình vi
phạm các quy định trong sử dụng Internet và các trang mạng xã hội.
2. Không nên đăng “những lời có cánh” dành cho chồng hoặc vợ trên
mạng xã hội: Ngày nay, các cặp đôi có thể hẹn hò nhau qua Facebook, yêu nhau
qua Facebook, kết hôn trên Facebook và thậm chí là khen nhau cũng ở trên
Facebook. Ngày cuối tuần đẹp trời, người chồng chăm chỉ ở nhà dọn dẹp sạch sẽ
nhà cửa. Tất nhiên, người vợ nào cũng thích điều này nhưng thay vì khen chồng
một cách trực tiếp, vợ lại dành tặng chồng những lời có cánh trên Facebook. Có
thể, người chồng cũng được “thơm lây” và hãnh diện vì điều này. Hoặc ngược
lại, người chồng sẽ không muốn để người ngoài nhìn thấy khi anh trở thành
người đàn ông đảm đang, mà theo cách nói không mấy hay ho của cánh mày râu
là “đàn ông mặc váy”.
Không chỉ có “nhân vật chính” cảm thấy phiền lòng mà ngay cả bạn bè
của người vợ cũng khó chịu về kiểu “khoe” khéo như vậy. Theo đánh giá của
nhà tâm lý học Marcia Naomi Berger, những người thích đăng nội dung về đời
tư tình cảm vợ chồng hạnh phúc lại có xu hướng trái ngược là cảm thấy không
hài lòng về những gì họ đang có.
Đồng thời, điều này còn khiến những người xung quanh có ấn tượng
không mấy tốt đẹp về họ mặc dù có thể bản thân họ không quá hợm hĩnh hoặc
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quá đà như nội dung đăng lên. Vì thế, tốt nhất là khi bạn thực lòng muốn khen
“một nửa” còn lại, hãy làm điều đó trực tiếp và để “một nửa” là người đầu tiên
được nghe chứ không phải là một danh sách dài bạn bè trên Facebook có “đặc
quyền” đóng thay vai và đi khen hộ bạn.
3. Không nên tự ý đăng tải thông tin hoặc hình ảnh “nhạy cảm” mà chưa
hỏi ý kiến của một nửa còn lại trên mạng xã hội: Một thực trạng khác về việc sử
dụng Facebook là các cặp đôi có xu hướng “ghi chép” và đăng lên mọi hoạt
động để bạn bè có thể cùng xem và cùng đọc, cùng nhận xét như một cuốn nhật
ký chung. Vì lẽ đó, mọi khoảnh khắc từ xinh đẹp, hạnh phúc cho đến những
cảnh “xấu lạ” và “xấu độc” cũng được “lên sóng” Facebook. Rất nhanh chóng,
ảnh này trở thành chủ đề bàn luận của tất thảy bạn bè trên Facebook. Nếu là
người vợ trong ảnh trên, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Seth Meyers, nhà tâm lý học và là tác giả của sách “Overcome
Relationship Repetition Syndrome and Find the Love You Deserve”, đã đưa ra
giải pháp cho những tình huống như trên: “Các cặp vợ chồng nên có quy định
chung nho nhỏ về những điều nên đăng tải và những điều nên giữ làm “của
riêng”. Đồng thời, trước khi đăng tải bất cứ điều gì liên quan tới vợ hoặc chồng,
hãy hỏi ý kiến của đối phương trước và chỉ đưa lên khi cả hai đã nhất trí và đồng
ý với việc công khai thông tin hoặc hình ảnh đó cho bạn bè và mọi người trên
Facebook”.
4. Không nên bông đùa về những tật xấu, sở đoản của vợ hoặc chồng trên
mạng xã hội: Đôi khi bạn thấy rằng một tật xấu hoặc một sở đoản nào đó của
chồng thực sự rất đáng yêu và bạn muốn đăng tải điều đó như một post vui vẻ,
hài hước đơn thuần. Ví như chồng bạn nấu ăn rất tệ và ngay cả một món ăn đơn
giản như trứng rán cũng có thể trở thành một món ăn phức tạp khi chồng vào vai
“bếp trưởng”.
Điều này có vẻ như rất thú vị trong mắt bạn và bạn cảm thấy không có
vấn đề gì nếu mọi người cùng được chiêm ngưỡng hình ảnh “món ăn lạ” trên
Facebook và không quên tag tên chồng yêu, “tác giả” của món ăn. Nhưng
khoan, bạn đừng vội làm điều đó nếu chưa hỏi ý kiến của người kia.
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Theo Aaron Anderson, Chuyên gia tư vấn về các vấn đề Hôn nhân và Gia
đình, việc bạn chia sẻ những điều hài hước và thú vị về “một nửa” sẽ vô hại nếu
bạn chọn đúng nhóm đối tượng. Tuy nhiên, khi câu chuyện đi xa hơn và rộng
hơn, trên một trang mạng xã hội như Facebook thì việc chia sẻ về sở đoản của
bạn đời có thể sẽ trở thành “bi kịch” hôn nhân vì bạn không thể kiểm soát được
câu chuyện phía sau.
Bạn bè của bạn, của chồng bạn, hay đồng nghiệp có thể mang những câu
chuyện như vậy để bàn tán và vô tình câu chuyện vui vẻ ban đầu trở thành “gót
chân Asin” của chồng bạn. Vì thế, cũng như việc đăng tải hình ảnh, bạn hãy hỏi
ý kiến của bạn đời trước khi post điều gì đó lên Facebook cho mọi người cùng
xem và cùng đọc.
5. Không nên kêu ca và ca thán về bạn đời trên trên mạng xã hội
Đã là vợ chồng thì khó tránh được những lúc “cơm không lành, canh
không ngọt”. Tuy nhiên, trong thời đại Facebook là cuốn sổ “Nhật ký chung”
cho tất cả mọi người cùng xem, cùng đọc và cùng bình luận thì một hành động
“quá đà” của chồng cũng có thể bị “lên sóng” trang cá nhân của vợ. Trong phút
chốc, anh chồng bỗng trở nên nổi tiếng toàn Facebook nhưng theo cách không
mấy tích cực.
Hiểu được những tình huống như vậy, Brenda Della Casa gửi tới lời
khuyên cho tất cả những ai dễ nóng giận và có xu hướng bộc lộ suy nghĩ một
cách thiếu kiềm chế: “Hãy cố gắng "nuốt" giận và tự vấn bản thân về cách cư xử
đúng mực.
Một cách đơn giản hơn, đừng bao giờ đăng tải bất cứ điều gì lên
Facebook trong tâm trạng nóng giận. Bạn cần tự mình phân tích và giải quyết
vấn đề một cách trực tiếp thay vì “tung hê” tất cả lên mạng cho mọi người cùng
“mổ xẻ” và phân tích”
6. Không nên đăng tải ảnh “nóng bỏng” của vợ trên mạng xã hội:
Có thể bạn cảm thấy tự hào vì thân hình chuẩn của vợ và muốn khoe điều
đó trên Facebook để hội bạn và đồng nghiệp cùng cơ quan phải trầm trồ. Song
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những bức hình nóng bỏng của vợ khi nằm trên bãi biển hay khi diện một bộ
váy ôm sát toàn thân sẽ không khiến bạn trở nên đặc biệt hơn trong mắt bạn bè.
Trái lại, việc khoe như vậy dễ tạo phản cảm và ấn tượng xấu về bạn. Chưa kể
những hình ảnh như vậy sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người và người
bạn đời của bạn chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Đồng thời những hình
ảnh như vậy cũng có thể là miếng mồi cho những kẻ xấu lang thang trên mạng
dình dập, tấn công.
Lời khuyên dành cho bạn là hãy tỉnh táo để luôn giữ vững ranh giới giữa
đời tư và đời ảo.
7. Không bới móc chuyện “người cũ”(nếu có) của bạn đời trên mạng xã
hội: Bạn sẽ làm gì nếu “một nửa” của bạn vẫn giữ liên hệ và là “bạn bè” trên
Facebook với người tình cũ? Thay vì luôn cảm thấy lo lắng và thường xuyên
phải dò xét, theo dõi mọi hành tung của “tình cũ” trên Facebook, bạn cần giải
quyết một cách tế nhị nhưng trực tiếp với bạn đời của mình.
Theo Neely Steinberg, Chuyên gia tư vấn về Tình yêu và hẹn hò: “Thông
thường, bạn có thể nóng giận mà phán xét về người tình cũ của “một nửa”, nhất
là khi “người cũ” có xu hướng chen ngang vào mối quan hệ hiện tại của hai
người. Tuy nhiên, việc này chỉ làm bạn mất điểm trong mắt bạn đời.
Đừng bao giờ đem những nhận xét gay gắt lên mạng xã hội và để cho tất
cả mọi người cùng biết! Cách xử lý thông minh là hãy ngồi lại và giải quyết nó
như những vấn đề riêng tư, chỉ của riêng hai người”.
8. Tránh tường thuật trực tiếp quá trình cãi vã của vợ chồng lên trang cá
nhân trên mạng xã hội
Cuộc sống vợ chồng dù có hạnh phúc và yêu nhau thế nào cũng tồn tại
những cãi vã và xung đột, những khi như vậy các cặp vợ chồng cần biết tiết chế
và giữ “bí mật” riêng của hai vợ chồng, nếu bức xúc quá chỉ kể cho một số ít
bạn bè thân thiết hoặc chuyên gia tư vấn.
Vợ chồng phải thực sự thấm nhuần tư tưởng “vợ chồng đóng cửa bảo
nhau” và không bao giờ công khai chuyện đời tư trên mạng xã hội. Bằng cách
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tôn trọng đối phương (không kể xấu, không rêu rao khắp nơi), mọi trận chiến
đều có thể giải quyết êm đẹp trong hòa bình.
9. Không đăng trực tiếp những nội dung “gọi mời” lên trang cá nhân của
bạn đời: Nếu có ý định “đặt lịch” với bạn đời, đừng bao giờ thể hiện điều này
một cách công khai và post trực tiếp lên trang cá nhân của đối phương. Hãy làm
điều đó một cách riêng tư, chọn cách lãng mạn và tế nhị để không làm ảnh
hưởng tới “bầu không khí” thân thiện trên Facebook, đặc biệt là khi con cái của
bạn đã đủ lớn để hiểu.
10. Tránh than vãn về gia đình nhà chồng trên Facebook: Bạn vô tình đọc
được một tin bài đề cập tới sự can thiệp thái quá của gia đình nhà chồng (hoặc
nhà vợ) khiến bạn cảm thấy có một sự đồng cảm không hề nhẹ. Và cũng vô tình,
bạn tag tên bạn bè của mình kèm theo comment kiểu như: “Đọc đi này, có thấy
quen không?”. Mặc dù không có chủ ý nhưng hành động này giống như một
“mồi lửa” châm ngòi cho chiến tranh giữa bạn và gia đình thông gia.
Theo nhà tâm lý Heather Gray: “Đừng bao giờ than vãn về những “điểm
trừ” của gia đình thông gia với bạn bè trên mạng xã hội. Có thể bạn không ngờ
tới, nhưng ngay cả khi bạn đã đặt chế độ Riêng tư trên Facebook thì sự lan
truyền theo mạch “bạn của bạn” cũng có thể khiến những câu nói vu vơ của bạn
lọt tai gia đình thông gia. Những thông tin kiểu như vậy chỉ nên giới hạn trong
phạm vi bạn bè thân thiết và chỉ nên chia sẻ offline hoặc dưới dạng tin nhắn
riêng”.
11. Tránh việc biến trên mạng xã hội trở thành trang nhắc việc chồng:
Facebook được xây dựng với sứ mệnh cao cả là trở thành cầu nối giữa bạn bè và
mọi người. Một cách sáng tạo hơn, bạn tận dụng chiếc “cầu nối” này thành trang
nhắc việc cho chồng vànhắn trực tiếp các nội dung như: “Chiều nay anh đón
con nhé!” hay “Anh đi siêu thị nhớ mua thêm sữa chua cho em.” Có lẽ bạn nên
nghĩ lại!
Theo Wilke, Chuyên gia tư vấn Hôn nhân: “Việc các cặp đôi sử dụng
Facebook để nhắc nhở và phân công nhau những công việc như đón con hay đi
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siêu thị sẽ khiến mối quan hệ hôn nhân đi vào “ngõ cụt”. Thay vì việc sử dụng
Facebook để nhắc việc, cả hai vợ chồng nên đối thoại trực tiếp và dành nhiều
thời gian riêng tư ở bên nhau hơn”.
12.Tránh tương tác nhắn tin thường xuyên trên mạng xã hội với người
khác giới, đặc biệt là “tình cũ”. Khi bạn đã có gia đình thì điều quan trọng là
phải giữ tương tác liên tục cùng vợ/chồng và hạn chế tối đa các phương tiện
nhắn tin, mạng xã hội với người khác giới, đặc biệt là “tình cũ” (nếu không cần
thiết). Điều đó giúp bạn tránh xa những “cảm giác lạ” và không bị rơi vào “cạm
bẫy” ngoại tình.
Tình huống 1
Hai vợ chồng Linh và Minh đã kết hôn và sống chung được 10 năm thì ly
dị; sau đó chồng Linh lấy vợ mới là Hoa.
Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình của Minh cũng như bạn bè của
anh vẫn kết bạn với cô Linh, vợ cũ của anh trên Facebook và thường xuyên
tương tác với Linh trên trang mạng xã hội này. Điều này làm vợ mới của Minh
không hề thoải mái chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy bức bối và bị cô
lập với gia đình nhà chồng.
Cô có cảm giác Linh vẫn là người vợ, người con dâu của nhà chồng, còn
cô là người xa lạ. Anh Minh hiểu điều này và cố gắng an ủi vợ mới rằng Linh đã
ở với gia đình anh trong nhiều năm nên việc mọi người vẫn tương tác với nhau
là điều bình thường. Tuy nhiên, Hoa luôn có cảm giác bất an và thậm chí là
hoài nghi về mối quan hệ của chồng với vợ cũ.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng và buộc Minh phải “tác động” tới các
thành viên trong gia đình cũng như bạn bè về việc tương tác với Linh trên
Facebook. Tuy nhiên, yêu cầu của anh đã vấp phải một số ý kiến trái chiều và
thậm chí, một số thấy khó chịu.
Tình huống 2
Lan đã kết hôn được 8 năm và có cuộc hôn nhân rất viên mãn. Một ngày
nọ, Lan nhận được yêu cầu kết bạn trên Facebook từ người yêu cũ là anh Sơn.
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Ban đầu, Lan nghĩ việc làm bạn trên Facebook với anh Sơn cũng chẳng
hại, đơn giản là cô tò mò muốn xem cuộc sống hiện tại của anh Sơn và đôi khi
nói chuyện cũng không sao. Mọi việc ban đầu diễn ra đúng như suy nghĩ của cô
nhưng kể từ khi Lan nhắn tin và chat nhiều hơn với anh Sơn, cô bắt đầu có cảm
giác đặc biệt. Hai người bắt đầu vượt qua mức bạn bè thông thường và nói
chuyện tình cảm hơn. Việc nhắn tin và chuyện trò bí mật với tình cũ khiến Lan
có những cảm giác rất khác lạ và thú vị hơn hẳn những cảm xúc ổn định của
cuộc sống hôn nhân ngày thường.
Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi Lan và Sơn quyết định hẹn gặp
nhau ở ngoài Facebook. Ban đầu, họ chỉ hẹn nhau đi uống nước nhưng “lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén”, Lan đã vượt qua ranh giới bạn bè và “ngoại tình”
cùng Sơn. Khi mọi sự đã rồi, Lan cảm thấy vô cùng tội lỗi với chồng và xấu hổ
về những điều đã xảy ra. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, khi cả hai tiếp tục chat
trên Facebook, họ lại hẹn hò cho lần gặp tiếp theo.
Mỗi lần hẹn gặp Sơn ở ngoài, cô đều cảm thấy tội lỗi hơn nhưng mọi việc
cứ lặp lại cho đến khi chồng Lan phát hiện ra việc cô ngoại tình. Cả hai vợ
chồng cô đã phải ngồi lại và nói chuyện rất lâu về cách xử lý cũng như những
dự định lâu dài hơn nếu họ vẫn còn đi tiếp với nhau.

71

CHUYÊN ĐỀ 6
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ MANG THAI/SAU KHI SINH;
MỘT SỐ RỐI NHIỄU TÂM LÝ

Chuyên đề này cung cấp các kiến thức tổng quan về thai phụ trong suốt
quá trình mang thai và sau khi sinh, các biểu hiện của phụ nữ mang thai, các
điều cần lưu ý trong quá trình chăm sóc thai phụ; Vấn đề rối nhiễu tâm lý của
phụ nữ sau khi sinh là hiện tượng được đề cập nhiều trong thời gian gần đây,
nguyên nhân, biểu hiện và cách phòng tránh, xử lý hiện tượng này.
I. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ MANG THAI/SAU KHI SINH
1. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai/ sau khi sinh
Mang thai là một trong những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc sống của bất
kỳ người phụ nữ nào. Mang thai là một quá trình mà người mẹ nuôi nấng, chăm
sóc con khi con mới chỉ ở dạng bào thai. Quá trình này thường kéo dài nhiều
hơn hoặc ít hơn 40 tuần một chút. Để có được một quá trình mang thai khỏe
mạnh, an toàn là điều không đơn giản. Trước khi có thai, bạn cần lên một bản kế
hoạch chi tiết cho mọi việc, tổ chức sắp xếp công việc thật khoa học và chuẩn bị
sẵn cho mình một lượng kiến thức đủ để bạn có thể chăm sóc tốt em bé của
mình.
2. Các biểu hiện thường gặp khi mang thai
Mỗi một người phụ nữ lại có những triệu chứng khác nhau, không ai
giống ai một cách tuyệt đối. Có một số triệu chứng phổ biến mà nhiều chị em
gặp phải như: ốm nghén, buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, thèm ăn, đau
lưng, chuột rút… Một số chị em có những triệu chứng như thế này khi mang
thai đặc biệt trong thời gian đầu.
Để giảm bớt những cảm giác khó chịu của thời gian đầu mang thai, các
mẹ có thể ăn những thực phẩm giàu vitamin C, vitamin B, folate, photpho... để
giúp tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi, giảm triệu chứng buồn nôn và chống
táo bón.
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Chăm sóc bà bầu trong 3 giai đoạn của thai kỳ:
Ba tháng đầu, đặc biệt là trong 4 tuần đầu tiên, cơ thể bạn có thể có
những sự thay đổi nhất định. Sự thay đổi này hết sức bình thường để giúp cơ thể
người mẹ thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Có thể bạn thấy mệt mỏi, kiệt
sức, buồn nôn, đau lưng… bạn hãy yên tâm và nên nghĩ rằng đó là những triệu
chứng hết sức bình thường trong thai kỳ và đa số chị em sẽ gặp phải.
Em bé đang trong quá trình hình thành và phát triển, người mẹ cần thận
trọng với mọi dấu hiệu bất thường. Bà bầu sẽ hay có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức.
Trong thời điểm này, cơ thể người mẹ sẽ bị yếu đi và là thời điểm khiến nhiều
virus vi khuẩn tấn công, chị em nên giữ sức khỏe và có được một chế độ ăn
uống ngủ nghỉ thích hợp. Giai đoạn này, bà bầu sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ,
sảy thai là một trong những nguy cơ đó. Vì thế, lời khuyên tốt nhất dành cho chị
em lúc này là hãy nghỉ ngơi và tránh lao động nặng nhọc, tuyệt đối tạm ngừng
làm việc nếu làm trong môi trường độc hại, nguy hiểm.
Mang thai 3 tháng giữa, (từ tuần thai 13 tới 27) là giai đoạn 3 tháng giữa
của thai kỳ. Thời gian này bạn có thể thấy trọng lượng của cơ thể mình ngày
càng lớn hơn, bạn đã ra dáng là một bà bầu đích thực với vòng eo và hông lớn
hơn rồi, bạn nhận thấy rõ ràng sự chuyển động của bé trong tử cung của mình.
Lời khuyên của các chuyên gia dành cho bạn lúc này là hãy ăn thật nhiều trái
cây, rau quả, uống nhiều nước để tránh táo bón.
Tại thời điểm này, thường các chị em sẽ giảm hẳn những cơn mệt mỏi vô
lý như trước, giảm hẳn triệu chứng buồn nôn, ốm nghén, thậm chí giai đoạn này
còn khiến bà bầu lấy lại hưng phấn tình dục đã mất trong giai đoạn đầu. Giai
đoạn này thoải mái hơn vì vậy bạn có thể tập thể dục nhẹ nhàng, túc tắc đi mua
đồ cho bản thân và bé yêu.
Ba tháng cuối, đây là giai đoạn mệt mỏi nhất và bạn cần tăng tốc để về
đích đúng thời hạn. Bạn vừa mệt mỏi vì những thứ do cơ thể bầu bì của mình
mang lại và càng phải chịu đựng trọng lượng cơ thể mình đang tăng mạnh đặc
biệt là thời kỳ này.
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Thời điểm này bạn sẽ gặp khá nhiều vấn đề về cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy
lo lắng, hồi hộp khi chuẩn bị đón đứa con của mình. Bạn hãy lắng nghe cơ thể
mình, mọi sự bất thường mà bạn nhận thấy, chớ chủ quan và bạn hãy thông báo
ngay cho bác sĩ hoặc nữ hộ sinh của mình được biết.
Lời khuyên xuyên suốt quá trình này là bạn cần tuân thủ theo đúng lịch
khám với bác sĩ của mình.
Để người phụ nữ có thai kì khỏe mạnh, tránh những vấn đề tâm lý cần:
Sự quan tâm đặc biệt của chồng
Phần lớn phụ nữ mang thai cần sự quan tâm đặc biệt của chồng so với
thời kỳ trước khi mang thai. Phụ nữ thường tỏ ra lo lắng nhiều hơn cho thai nhi,
vì vậy họ cần thường xuyên có được cảm giác an toàn để bớt lo âu. Điều đó có
được nhờ vào công lao rất lớn của các ông chồng.
Người chồng cần tạo cho vợ có một cảm giác thoải mái, an toàn về tâm lý.
Trước hết cần thay đổi một số thói quen xấu như thường xuyên hút thuốc lá, hay
uống nhiều rượu. Đôi khi chính sự thay đổi này cũng tạo ra một niềm vui lớn
hơn bao giờ hết cho cả vợ và chồng.
Bên cạnh đó, hãy thường xuyên hỏi han vợ về cảm giác, tâm trạng hay
mong muốn của vợ để giúp vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chắc chắn, các
bà vợ sẽ rất cảm động và thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tạo không gian thoáng mát cho ngôi nhà
Để giúp bà bầu có một tâm lý thoải mái, việc sắp xếp không gian trong
nhà cũng rất quan trọng. Người chồng có thể giúp vợ sắp xếp đồ đạc trong nhà
một cách hợp lý, tạo một không gian mát mẻ và thật sự thoải mái.
Bên cạnh đó, người chồng hãy đóng vai trò của một trợ thủ nội trợ xuất
sắc, thay vợ đảm nhiệm các công việc hàng ngày, thậm chí những công việc nhỏ
nhất, điều đó sẽ làm người vợ nhận thấy trách nhiệm của người cha tương lai
của con mình.
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Chăm sóc bản thân nhiều hơn
Khi mang thai, các bà bầu hãy làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý,
không nên làm việc nặng và quá sức. Việc chăm sóc bản thân trong thời gian
này cũng đồng nghĩa là bạn đang chăm sóc bé yêu của mình. Thai phụ nên nghe,
đọc, xem những điều nhẹ nhàng, vui vẻ. Đọc sách về kiến thức mang thai cũng
rất hiệu quả trong việc giúp bà bầu thư giãn.
Bạn có thể đọc sách, ăn sáng trên giường và đi dạo trong công viên… Đây
là những hoạt động có lợi cho việc điều hòa cảm xúc, nâng cao sức khỏe cho cả
mẹ và bé.
Tâm sự để được chia sẻ
Khi mang thai, bà bầu rất hay gặp những điều làm bạn sợ hãi và lo lắng,
vì thế hãy chia sẻ điều đó với chồng hay với người thân. Luôn trò chuyện với
chồng một cách cởi mở và bạn sẽ nhận được sự chân thành từ chồng.
Những cảm xúc tiêu cực dù nói ra hay không đều có ảnh hưởng đối với
thai nhi. Do vậy, bạn nên chia sẻ những tâm sự vui, buồn của mình với người
khác để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống.
Chú ý trong ăn uống
Chế độ ăn của bà bầu cũng đóng vai trò không nhỏ đến việc tạo tâm
lý thoải mái khi mang thai. Duy trì lối sống khoa học và chia nhiều bữa nhỏ, ăn
thường xuyên để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và con, đồng thời cũng giúp
bạn cảm thấy mình khỏe khoắn, đầy sức sống. Tập luyện đều đặn bằng những
bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, bơi, yoga… vừa giúp thai phụ giữ vóc dáng, vừa
giúp tinh thần được thoải mái. Tuy nhiên, không nên tập luyện tùy tiện, hãy làm
theo sự hướng dẫn của các chuyên gia để giữ cân bằng tâm lý.
Sống lạc quan và luôn nở nụ cười
Tâm lý vui vẻ vừa có lợi cho sức khỏe của mẹ, vừa cải thiện lượng máu
đưa đến phôi thai, giúp thai nhi phát triển tốt. Thay vì lo lắng về các vấn đề liên
quan đến thai nhi trong bụng thì bạn nên nghĩ tích cực rằng em bé đang bình
thường như bao bé khác.
75

Và luôn nhớ hãy cố gắng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với thái độ thiện
chí, luôn nở nụ cười cũng là cách sống lạc quan với mọi vấn đề.
3. Những lưu ý về lịch thăm khám, bổ sung vitamin, dưỡng chất,
những bệnh thường gặp trong quá trình mang thai.
Thời kỳ trước khi sinh được tính từ khi bắt đầu có thai đến trước khi có
dấu hiệu chuyển dạ, trung bình kéo dài 38-40 tuần.
Thời kỳ này, về chăm sóc y tế, bà mẹ cần được khám thai ít nhất 3 lần
vào 3 quí của thai kỳ, vào những tuần quan trọng ( tuần 12, tuần 22, tuần 32)
được tiêm vắc xin phòng uốn ván, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu.
Việc khám và quản lý thai nghén là rất cần thiết để phát hiện kịp thời các
nguy cơ như thể trạng mẹ không đảm bảo, các bệnh lý của người mẹ có sẵn
cũng như mới xuất hiện như thiếu máu, nhiễm độc thai nghén.
* Về nội dung uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu:
- Bà mẹ mang thai cần uống 1 viên/ ngày trong suốt thời gian có thai đến
hết 6 tuần sau đẻ. Tối thiểu phải uống ít nhất trước đẻ 90 ngày.
- Việc cung cấp viên sắt cần được thực hiện ngay từ lần khám thai đầu.
Để phòng uốn ván cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, có 2 nội dung phải làm :
- Tiêm vắc xin phòng uốn ván: mũi thứ nhất từ tháng thứ tư trở đi, mũi
thứ hai cách mũi đầu ít nhất 1 tháng và chậm nhất là trước khi đẻ 1 tháng.
- Làm rốn vô khuẩn.
Ngoài những lần khám thai theo quy định, các bà mẹ mang thai cần đi
khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội; nhìn mờ; rối
loạn thị lực; phù mặt, tay chân; co giật; thai cử động không bình thường; ra máu
âm đạo; sốt cao; đau bụng...
* Về chế độ lao động, sinh hoạt, dinh dưỡng, bà mẹ cần được:
- Ăn tăng cả về lượng và chất.
- Làm việc theo khả năng, xen kẽ nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, nghỉ ngơi
hoàn toàn trong tháng cuối.
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4. Vai trò của chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau khi sinh, những lưu ý
Do bị tổn thất nhiều năng lượng nên việc nghỉ ngơi sau khi sinh ở phụ nữ
đóng vai trò quan trọng, tốt cả cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, nhất là những
bà mẹ trẻ sinh con lần đầu. Một số điểm cần đặc biệt lưu ý khi chăm sóc phụ nữ
sau khi sinh.
4.1. Hiện tượng sản dịch
Sản dịch hay còn gọi là máu sau khi sổ nhau, thường ra nhiều trong những
giờ đầu sau khi sinh, ban đầu ra nhiều nhưng giảm dần trước khi chấm dứt.
Cũng có trường hợp sản dịch ra ít hoặc không ra và được xem là bất thường.
Nếu dịch không thoát ra được thì tử cung khó co lại, dễ bị nhiễm trùng
máu hậu sản.
Để khắc phục, sau khi sinh, sản phụ cần nằm bất động trong thời gian 810 giờ, nếu sinh mổ thì thời gian này cần kéo dài hơn thậm chí có thể dài tới
20 tiếng.
Sau thời gian trên cần duy trì các hoạt động từ từ để giúp cơ thể chóng
được bình phục. Trường hợp ra quá nhiều máu hoặc quá nhanh thì nguy cơ bị
băng huyết rất cao, nên tư vấn bác sĩ ngay.
Nói chung, những người khỏe mạnh thì sau 3 tuần sẽ hết sản dịch, thậm
chí có thể có kinh trở lại, vì lý do này cần có biện pháp tránh thai để khỏi bị
vỡ kế hoạch.
4.2. Những hiện tượng nguy hiểm sau khi sinh
Trường hợp xuất hiện những hiện tượng bất thường dưới đây cần báo
ngay cho bác sĩ biết:
- Ngất, bất tỉnh
- Ra máu nhiều, máu dạng đỏ tươi kèm theo cục đông máu
- Đau bụng dữ dội
- Nôn ói, tiêu chảy
- Máu và dịch tiết âm đạo có mùi hôi
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- Vết mổ sưng đau, rỉ máu
- Có nước tiểu, phân chảy từ âm đạo
- Người mệt mỏi, da xám, mặt nhợt nhạt
Ngoài dấu hiệu về thể chất nói trên, phụ nữ sau khi sinh còn thay đổi về
cảm xúc, dễ xúc động, vui buồn thay đổi đột ngột, khóc vô cớ, dễ cáu giận,
biếng ăn, mệt mỏi khó ngủ…
Những dấu hiệu về tinh thần được xem là nguy hiểm nếu như không mất
mà có chiều hướng phát triển mạnh hơn, dẫn đến không thể chăm sóc được bản
thân và con cái được, lo sợ bị cô đơn cùng con cái, có ý định quyên sinh hoặc
gây tổn thương đến đứa trẻ thì cần đi khám và tư vấn bác sĩ càng sớm càng tốt.
4.3. Chăm sóc bầu vú
Càng về cuối giai đoạn mang thai bầu vú bắt đầu có nhiều sữa, không nên
nặn vú bởi nó gây tác động đến quá trình phát triển của thai nhi, phát sinh những
biến chứng gây đẻ non.
Sau khi sinh khoảng 3 ngày, phụ nữ bắt đầu có sữa chất lượng, nếu bị
cứng, tắc thì khi trẻ bú sẽ hết dần. Để giảm đau, nên massage bầu vú, tắm vòi
hoa sen, dùng đèn hồng ngoại chiếu kết hợp xoa bóp nhẹ nhàng.
Phương án nuôi con bằng sữa mẹ được người ta tuyên truyền không chỉ
tốt cho sản phụ mà còn tốt cho cả đứa trẻ và cũng là phương án giúp cơ thể
người mẹ nhanh chóng bình phục, cả về thể chất lẫn về trạng thái tinh thần.
4.4. Chăm sóc vùng kín
Để giúp dạ con nhanh trở lại bình thường thì nên giữ vệ sinh tốt âm đạo,
đi đứng nhẹ nhàng. Kết quả, sau 20 ngày đến 1 tháng dạ con sẽ trở lại bình
thường.
Chăm sóc vùng kín cần quan tâm tới giữ gìn vệ sinh, đeo băng, thay băng,
giữ gìn âm đạo luôn sạch và khô, ngoài ra cũng nên tăng cường hoạt động,
không nên nằm nhiều, luyện tập các môn thể thao nhẹ nhàng, tăng cường thực
phẩm giàu chât xơ để tránh táo bón…

78

Sau khi sinh có thể tắm gội bình thường, không nên tắm ngâm mình dưới
ao hồ hoặc trong bồn tắm, nên nghỉ ngơi thích hợp.
4.5. Một số cách hồi phục nhanh sau khi sinh
- Ăn uống khoa học:
Ăn uống khoa học sau khi sinh rất đa dạng như ăn nhiều rau xanh hoa
quả, thực phẩm giàu protein như thịt, pho mát, thực phẩm dạng bột, tăng cường
thực phẩm giàu chất xơ để chống táo bón, uống nhiều nước để tăng cường sữa.
Tuy nhiên cần hạn chế dùng đồ uống kích thích như chè, cà phê, coca,
rượu bia, tăng cường nước hoa quả, chè dược thảo, sữa.
- Chú ý đến vết mổ:
Những người phải mổ khi sinh hoặc phải qua thủ thuật chích cửa mình thì
phải giữ vệ sinh để tránh viêm nhiễm, đặc biệt là phải thường xuyên vệ sinh, lau
khô để tránh nhiễm trùng.
Một khi xuất hiện hiện tượng sưng tấy, rỉ máu phải đi thăm khám bác sĩ.
Phụ nữ sau khi sinh nên tập các bài thể dạo nhẹ nhàng:
Những bài tập thể thao này sẽ giúp co khít cơ niệu đạo, cơ âm đạo, tránh
bị són tiểu sau này, trường hợp bị táo bón có thể chườm nước nóng, tắm nước
nóng, massage vùng xương mu, massage vùng bụng.
Chú ý về tắm giặt:
- Phụ nữ sau khi sinh không nên kiêng tắm, tắm giặt sớm làm sạch các
tế bào chết trên da giúp da sáng khỏe.
- Nên tắm bằng nước ấm, trong phòng kín, cũng có thể tắm nước nóng và
nước lạnh kết hợp để giúp máu tuần hoàn tốt.
- Nhiệt độ phòng ngủ nên duy trì ở mức 25oC, phù hợp cho cả mẹ lẫn con.
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II. RỐI NHIỄU TÂM LÝ KHI MANG THAI VÀ SAU KHI SINH
1. Rối nhiễu tâm lý sau khi sinh là gì?
Rối nhiễu tâm lý sau khi sinh là hiện tượng người mẹ có thể bị trầm cảm,
tâm lý không ổn định, rối loạn tâm thần, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi
phục tâm lý.
Theo các bác sĩ tâm lý, giai đoạn cuối thai kỳ và chính quá trình sinh đẻ
có thể là nguyên nhân của những rối nhiễu tâm lý khi cơ thể người mẹ trải qua
nhiều biến đổi, đặc biệt về nội tiết. Trong những ngày đầu sau sinh, sản phụ
thường chịu nhiều đau đớn, khó chịu, lại phải thường xuyên chăm sóc con, đêm
không được ngủ yên giấc; mối quan hệ với chồng cũng thay đổi, đặc biệt là lần
đầu sinh con cũng khiến sản phụ dễ bị rối nhiễu tâm lý.
2. Các biểu hiện/ dạng thức của rối nhiễu tâm lý sau khi sinh
2.1. Cơn buồn thoáng qua sau sinh
Đó là những rối loạn tính tình nhẹ, thể hiện sự bất ổn về tình cảm (tự
nhiên có lúc khóc vô cớ, mất ngủ, vui quá mức, lo hãi, nhức đầu, hay cáu gắt...).
Cơn buồn thường xảy ra trong tuần đầu sau sinh, kéo dài từ vài tiếng đồng hồ
cho đến 10 ngày rồi tự nhiên khỏi. Vì cơn buồn sau sinh hay xảy ra (30-70%)
nên được coi sự cố sinh lý bình thường. Người ta cho rằng những thay đổi sinh
học trong tuần đầu sau sinh là nguyên nhân gây ra chứng này.
2.2. Trầm cảm
Trầm cảm không điển hình:
Thường xảy ra vào ngày thứ ba sau khi sinh, người mẹ đang từ trạng thái
vui vẻ, phấn khởi sau sinh sẽ chuyển sang tâm trạng lo buồn, sợ hãi cho khả
năng nuôi con của mình, lo lắng cho sự hoàn thiện và an toàn của đứa con. Rối
loạn có thể làm xuất hiện cơn chảy nước mắt không giải thích được nguyên nhân
hoặc được giải thích là do sự thay đổi nội tiết xảy ra nhanh chóng sau sinh và sự
thay đổi tâm lý làm cho người mẹ quá lo lắng, quá quan tâm đến số phận và
cuộc sống của đứa con. Đồng thời cũng có người mẹ quá nhạy cảm với các nhu
cầu được chăm sóc, bế ẵm, nuôi dưỡng, ăn uống của đứa con như thấy con cựa
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mình hơi mạnh, uốn rướn người, hay khóc là đã lo lắng sợ con mình bị đói, bị
lạnh hoặc bị bệnh gì đó mà mình chưa biết.
Hội chứng này có thể tự biến mất đi sau vài ngày tùy thuộc vào sự quan
tâm chăm sóc, nâng đỡ về mặt tình cảm của gia đình, các người thân và những
người ở chung quanh đối với người mẹ. Thực tế trạng thái trầm cảm không điển
hình thường xảy ra nhẹ và lành tính. Điều quan trọng nhất là người mẹ phải
được chăm sóc, hướng dẫn, giải thích, tư vấn rõ để có kiến thức chăm sóc và
nuôi dạy con ngay từ những tháng cuối của thời kỳ mang thai và tiếp tục được
nhân viên y tế, nữ hộ sinh giúp đỡ theo dõi, hướng dẫn chăm sóc và nuôi con
sau khi sinh.
Trầm cảm điển hình:
Các triệu chứng trầm cảm điển hình thường tiến triển không rầm rộ nên
một số nhà khoa học cho rằng về mặt dịch tễ học khó có thể đánh giá đúng mức.
Trên thực tế có thể gặp khoảng 10 - 20% các trường hợp trầm cảm được ghi
nhận sau khi người phụ nữ sinh đẻ trong thời gian từ 9 - 15 tháng.
Người mẹ sau khi sinh đẻ mắc trầm cảm điển hình có những biểu hiện
lâm sàng như: cảm xúc dễ thay đổi, dễ nổi cáu giận, có dấu hiệu suy nhược, có
cơn chảy nước mắt; luôn luôn có cảm giác bất lực, quá lo lắng về việc nuôi
dưỡng, dạy dỗ con cái; đôi khi quá cẩn thận, tỉ mỉ trong việc chăm sóc con; cầu
kỳ trong việc nuôi dưỡng, cho con ăn uống... Yếu tố tạo điều kiện thuận lợi hoặc
thúc đẩy để hội chứng trầm cảm này phát triển là người mẹ còn quá trẻ, thường
trên dưới 20 tuổi hoặc người mẹ đã từng bị chồng và gia đình bỏ rơi, bỏ mặc,
không được quan tâm, bị đối xử tàn tệ, thiếu thốn tình cảm trong thời thơ ấu...
Cơn trầm cảm nặng sau sinh:
Một số trường hợp có thể gặp người mẹ có cơn trầm cảm nặng sau sinh
với cơn khởi đầu cấp diễn, xảy ra sau khi sinh 2 tuần hoặc trong khoảng 3 tháng
đầu sau đẻ. Cơn trầm cảm nặng thường kèm theo trạng thái lo âu, bối rối, lú lẫn,
khí sắc dao động; có cảm giác bất lực, cảm giác có tội.
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2.3. Rối loạn tâm thần muộn sau sinh
Các rối loạn tâm thần xuất hiện muộn sau khi người mẹ sinh đẻ thường
nặng, có những biểu hiện cấp tính, mang tính chất bệnh lý rõ ràng và có liên
quan đến số lần sinh đẻ. Thực tế có khoảng 1/3 số người mẹ bị rối loạn tâm thần
loại này có biểu hiện loạn thần trước đó. Những biểu hiện lâm sàng thường gặp
gồm: loạn thần với lú lẫn và mê mộng, hưng cảm điển hình sau sinh, cơn trầm
cảm nặng sau sinh, trạng thái giống phân liệt.
2.4. Hưng cảm điển hình sau sinh:
Trạng thái hưng cảm điển hình sau sinh khởi đầu ồ ạt, xảy ra sớm trong
vòng 2 tuần sau khi người mẹ sinh con. Người mẹ có thể bị kích động mất định
hướng nặng, xuất hiện những suy nghĩ hoang tưởng .
2.5 Trạng thái giống phân liệt:
Đây là trạng thái loạn thần có đặc điểm nổi bật là tính thiếu hòa hợp, bệnh
lý khởi đầu đột ngột với các triệu chứng kích động, nhiều hoang tưởng, không
có sự hòa nhập, mất tiếp xúc với thực tại... Cũng có khi bệnh lý khởi đầu bằng
cảm giác tự kỷ, tác phong kỳ dị, không quan tâm đến đứa con sinh ra. Trạng thái
giống phân liệt này thường gặp ở những người mẹ trong tiền sử có nhân cách
cứng nhắc hoặc nhân cách dạng phân liệt, phải theo dõi lâu dài mới có thể chẩn
đoán được chính xác. Ngoài ra, trạng thái giống phân liệt có thể là cơn đầu tiên
của bệnh lý loạn thần chu kỳ hưng trầm cảm, có thể đó là đường vào của bệnh
phân liệt. Trạng thái này rất dễ có nguy cơ tái phát ở người mẹ trong những lần
sinh đẻ sau.
3. Những lưu ý đối với phụ nữ sau khi sinh và người thân khi chăm
sóc người phụ nữ sau sinh
Phần lớn phụ nữ đều trải qua những thay đổi tâm lý ngay sau khi sinh.
Các cảm xúc đó thường không kéo dài, chỉ vài ngày và hầu hết đều vượt qua nhẹ
nhàng. Tuy nhiên cần chú ý những dấu hiệu tâm lý tiêu cực, kéo dài phải can
thiệp và điều trị sớm.
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Sau khi sinh, một số phụ nữ có thể chợt vui, chợt buồn, lo âu; dễ bị kích
thích, khó tập trung; mất cảm giác ngon miệng hoặc khó ngủ… Dấu hiệu này
thường xảy ra ở những bà mẹ sinh con đầu lòng do trong quá trình sinh nở gặp
biến cố; sau khi sinh bị áp lực về nuôi con, gia đình không có sự thống nhất về
phương pháp chăm sóc bé; thiếu sự quan tâm của chồng gây căng thẳng cho sản
phụ... Các triệu chứng trên thường xuất hiện khoảng vài ngày sau sinh, và có thể
kéo dài trong khoảng một tuần thì chấm dứt. Hiện tượng này được xem là một
phản ứng bình thường của nhiều sản phụ.
Tuy nhiên, nếu tình trạng đó kéo dài vài tuần với các triệu chứng ngày
càng nghiêm trọng như: luôn cảm thấy buồn, thờ ơ với những sự việc chung
quanh; ăn không ngon, sụt cân, khó ngủ; luôn cảm thấy mệt mỏi, thường khóc
không lý do; cảm thấy bồn chồn, âu lo, dễ tức giận, bi quan về tương lai... thì
sản phụ đã bị rối loạn trầm cảm sau sinh cần có biện pháp can thiệp sớm.
Để điều trị và phòng ngừa các biểu hiện trầm cảm sau sinh, ngoài điều trị
bằng phối hợp thuốc chống trầm cảm theo chỉ định của bác sĩ và tâm lý liệu
pháp, trước khi sinh cả thai phụ và người chồng cần được giáo dục tiền sản để
được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc em bé, tình trạng sức
khỏe và những nhu cầu tâm lý của người mẹ trong giai đoạn thai kỳ, hậu sản để
người chồng có thể hỗ trợ vợ mình một cách tốt nhất. Bản thân người mẹ cũng
nên chủ động đề nghị những người trong gia đình chia sẻ những khó khăn, vất
vả khi chăm sóc em bé để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.
Các thành viên trong gia đình cần chú ý tạo một bầu không khí vui vẻ,
đầm ấm, cùng nhau chăm sóc em bé và quan tâm đến sức khỏe người mẹ để
người mẹ cảm thấy được chia sẻ sau lần vượt cạn. Nhiệm vụ của người nhà là
cần cảnh giác và chẩn đoán kịp thời; cần quan tâm đến tiền sử bị rối nhiễu tâm
thần của sản phụ để đề phòng những bệnh rối nhiễu tâm thần có thể xảy ra.
Khi sản phụ đã có triệu chứng loạn thần sau sinh, cần phải cấp cứu tâm
thần thì gia đình nên đưa sản phụ tới các cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần để
điều trị và phải tuân thủ phác đồ điều trị. Nếu thất bại trong điều trị loạn thần
sau sinh kích động, sẽ làm tăng nguy cơ nguy hiểm cho cả mẹ và con.
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CHUYÊN ĐỀ 7
TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
Khi người phụ nữ và nam giới bước vào cuộc sống hôn nhân, họ không
chỉ bước sang một giai đoạn mới của mối quan hệ mà còn bắt đầu xây dựng nên
một ngôi nhà chung cho cả hai và cả những thành viên tương lai - đứa con của
họ. Cũng như bất kỳ một mô hình tổ chức nào khác, gia đình cần có những điều
kiện, nguồn lực và nguyên tắc nhất định để có thể được xây dựng và phát triển
tốt nhất, là nguồn năng lượng tích cực cho mọi thành viên của mình. Những
cách thức để một gia đình tồn tại, phát triển hạnh phúc và tích cực chính là kỹ
năng tổ chức đời sống gia đình.
I. TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
Bạn có bao giờ cảm thấy lúng túng, chán nản khi nghĩ tới việc hôm nay ai
sẽ là người nấu cơm khi bạn đi làm về muộn hay băn khoăn không biết tiền chi
tiêu trong gia đình đi đâu khi chưa hết tháng. Hoặc bực bội khi nghĩ tới việc con
cái thường xuyên đi học muộn vì không thể thức dậy sớm khiến bạn phải quát
con, thúc giục con và bước vào công sở với tâm trạng bực tức.
Tất cả những khó khăn, trải nghiệm không vui này đều phần nào xuất phát
từ việc chúng ta chưa có đủ kỹ năng để tổ chức tốt cuộc sống của mình và của
gia đình.
Vậy tổ chức cuộc sống là gì?
Tổ chức cuộc sống là các hoạt động nhằm sắp xếp cuộc sống của gia đình
hoặc cá nhân hiệu quả, ngăn nắp, có trật tự và kế hoạch, nhằm thỏa mãn các
nhu cầu của các thành viên gia đình.
Tổ chức cuộc sống gia đình là cần thiết bởi đây là kỹ năng giúp cho các
thành viên trong gia đình thói quen làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch cho
mọi hoạt động sống của mình. Việc tổ chức đời sống gia đình tốt sẽ giúp gắn kết
các thành viên trong gia đình, củng cố mối quan hệ giữa gia đình và xã hội.
Đồng thời thực hiện tốt kỹ năng này cũng giúp các thành viên, đặc biệt là những
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người chủ gia đình nắm được tình trạng các nguồn lực về tài chính, con người,
thời gian của gia đình để có thể phân bổ, sử dụng hợp lý.
Việc tổ chức cuộc sống gia đình gắn với các mốc phát triển của gia đình
và cùng với sự mở rộng của các thành viên mà có thêm nhiều hoạt động cần bố
trí, sắp xếp cũng như những lựa chọn phải đưa ra.
Không ít người nghĩ rằng nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình chỉ bắt
đầu khi có gia đình riêng, tuy nhiên, mỗi cá nhân đều cần học cách sắp xếp, bố
trí cuộc sống của mình ngay từ khi là những cá thể độc lập để đến khi làm chủ
gia đình mới sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để chăm lo không chỉ cho mình mà còn
các thành viên khác.
Như vây, tổ chức cuộc sống là kỹ năng cần có của mỗi người, nhưng tổ
chức đời sống gia đình thường là nhiệm vụ của cặp vợ chồng, cha mẹ bởi đây là
đối tượng vừa tạo ra thu nhập, vừa có khả năng quản lý và sử dụng các nguồn
lực cũng như chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho các thành viên.
Quan niệm của người Việt Nam thường đề cao vai trò của người phụ nữ
trong việc nội trợ, quản lý gia đình. Được coi như người giữ “tay hòm chìa
khóa”, người phụ nữ sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình theo hoàn cảnh gia
đình, nhu cầu của các thành viên. Trong khi đó, xã hội thường coi người đàn ông
“đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” là người hà tiện hoặc quá can thiệp vào
việc của người phụ nữ.
Là người tổ chức cuộc sống vật chất trong gia đình, người phụ nữ không
chỉ quản lý, điều hành các công việc trong gia đình mà chính bản thân họ là
người tham gia chủ yếu, trực tiếp vào các công việc đó: từ việc dọn dẹp nhà cửa,
giặt giũ, phơi phóng đến việc đi chợ, tổ chức các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng,
đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình… Khi nói đến vai trò người
phụ nữ, ông bà ta có câu “nam ngoại nữ nội”, “vắng đàn ông quạnh nhà, vắng
đàn bà quạnh bếp”. Thật vậy, thực tế từ xưa đến nay dù ở giai đoạn lịch sử nào
thì vai trò nội trợ của người phụ nữ cũng được coi trọng và khẳng định.
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Phụ nữ là người giữ chìa khóa, quyết định chi tiêu mọi việc trong gia đình,
từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đến quét dọn, bày trí, sắp xếp, mua sắm.... Đó là
những công việc lặt vặt, tỉ mỉ, chiếm nhiều thời gian nhưng không thể không có.
Người phụ nữ sắp xếp, tổ chức gia đình theo suy nghĩ, nhận thức và tính năng
động của mình. Ngoài ra, phụ nữ có vai trò trọng yếu trong việc cân bằng các
mối quan hệ gia đình.
Là người tổ chức cuộc sống vật chất trong gia đình, trước hết người phụ
nữ phải lo quản lý tốt các nguồn thu nhập thường xuyên và đột xuất của gia
đình; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi, tiết kiệm các nguồn thu nhập
đó; sử dụng các nguồn lực gia đình một cách triệt để; phân công lao động cho
các thành viên một cách hợp lý, vừa phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, vừa
đảm bảo sức khỏe của các thành viên và đảm bảo bình đẳng giới trong phân
công lao động; đồng thời biết điều phối các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của
các thành viên trong gia đình.
Ngày nay, mặc dù khoa học phát triển, đời đống vật chất tinh thần ngày
càng cao đã tạo điều kiện giải phóng phụ nữ khỏi công việc nội trợ gia đình để
tham gia hoạt động xã hội, tuy nhiên vai trò nội trợ của người phụ nữ không vì
thế mà mờ nhạt đi, ngược lại nó được quan tâm nhiều hơn, yêu cầu cao hơn nữa,
đặc biệt người phụ nữ cần có kế hoạch tổ chức cuộc sống gia đình thật vui vẻ,
đầm ấm phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình với những bữa
ăn ngon, trong bầu không khí thân mật để các thành viên có đủ sức khỏe học tập,
công tác.
Mặt khác, người phụ nữ còn góp phần hỗ trợ chồng thành đạt trong cuộc
sống. Trong công việc, có những lúc người chồng thất bại, giảm sút ý chí và tinh
thần, thì người vợ ngoài việc chu tất công việc gia đình, phải thật sự thông cảm,
khéo léo động viên chồng và tạo mọi điều kiện để người chồng lấy lại niềm tin,
thêm nghị lực mà vượt qua sóng gió không lúc nào không tồn tại trong cuộc
sống. Đó là những biểu hiện của sự khôn ngoan, chín chắn, có bản lĩnh và có
văn hóa ở người phụ nữ.

86

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là khi nào thì chúng ta bắt đầu thực hiện việc tổ
chức đời sống gia đình và sẽ thực hiện việc này như thế nào? Thật ra, nền tảng
của nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình phải được nghiêm túc bàn tới ngay
trong quá trình đôi nam nữ đang tìm hiểu, tiến tới hôn nhân và đôi nam nữ nên
coi đó là những nguyên tắc cơ bản để cùng chung sống, để xây dựng gia đình.
“Mỗi câu mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” không có công thức chung nào có thể
thỏa mãn hết được nhu cầu của từng gia đình, cách thức tổ chức cuộc sống rất đa
dạng, dù vậy, cũng có những nội dung quan trọng không thể bỏ qua.
Một số nguyên tắc chung để tổ chức đời sống gia đình mà chúng ta có thể
cùng tham khảo:
- Tìm hiểu và thống nhất mô hình thu nhập và chi tiêu của gia đình: Hiện
nay các gia đình hầu hết đều là mô hình hai nguồn thu nhập - cả hai vợ chồng
cùng lao động, sản xuất, tạo thu nhập. Vì vậy, vai trò của hai người trong việc
đóng góp và quyết định việc chi tiêu trong gia đình tương đối bình đẳng. Tất
nhiên không phải lúc nào sự đóng góp tài chính giữa vợ và chồng cũng ngang
bằng vì còn phụ thuộc vào mức thu nhập và thỏa thuận giữa hai người. Do vậy,
trước tiên cần có sự rà soát, tính toán để nắm rõ được tổng thu nhập của từng
người, nhu cầu chi tiêu cho mọi mặt đời sống của gia đình để từ đó có phương
án điều tiết chi tiêu cho phù hợp.
- Mọi quyết định đều cần có sự trao đổi, bàn bạc, thông tin giữa các thành
viên trong gia đình, không phân biệt giới tính và độ tuổi.
Khi đã cùng chung sống dưới một mái nhà thì mỗi thành viên trong gia
đình đều có vai trò quan trọng như nhau và có sự đóng góp riêng cho quá trình
phát triển của gia đình. Do vậy, trong những quyết định lớn, có tác động tới mọi
thành viên thì cần có sự trao đổi, thông tin và thống nhất. Tất nhiên, một quyết
định đôi khi không thể thỏa mãn được hết ý muốn của tất cả mọi người nhưng ít
nhất, việc được tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi cũng sẽ khiến họ cảm
thấy được tôn trọng và là một phần thực sự của gia đình.
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- Tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia vào việc tổ chức đời sống
gia đình. Bên cạnh việc trao đổi, bàn bạc, chúng ta cần phân công, tạo điều kiện
để các thành viên trong gia đình đều cùng tham gia làm việc, chăm sóc cho gia
đình theo khả năng và loại hình công việc phù hợp. Làm việc cùng nhau sẽ tạo
ra sự gắn kết cho các thành viên với gia đình, làm cho gia đình thực sự không
chỉ là một nơi chốn đi về, tồn tại không thay đổi mà trở thành tổ ấm hạnh phúc
rất cần sự chung sức, đóng góp của mọi thành viên. Không nên dồn gánh nặng
của công việc và những trách nhiệm gia đình lên đôi vai của người phụ nữ/người
vợ hay những người lớn tuổi mà cũng cần sự san sẻ của nam giới, trẻ em.
II. CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
1.Lựa chọn mô hình sống
Mô hình sống của cặp vợ chồng khi mới cưới là việc họ quyết định họ
sống chung với cha mẹ vợ/chồng, các thành viên khác hay sống riêng cũng như
việc lựa chọn loại hình nhà ở… Đó chính là điểm khởi đầu có tính chất định
hướng cho sự phát triển của một gia đình và ít nhiều ảnh hưởng tới quan hệ giữa
cặp vợ chồng và giữa cặp vợ chồng với gia đình vợ/chồng của mình.
- Sống chung hay sống riêng:
Quyết định sống chung hay sống riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
hoàn cảnh gia đình, điều kiện tài chính, nơi làm việc, nhu cầu, mong muốn của
các thành viên. Tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc tới các bối cảnh văn hóa, quan
niệm sống của mỗi gia đình, mỗi vùng miền để đưa ra lựa chọn cho phù hợp.
- Lựa chọn loại hình nhà ở: nhà mặt đất hay chung cư, nhà to hay nhỏ...
+ Cần nắm rõ những ưu, nhược điểm của các loại hình nhà ở cũng như
đặc điểm của gia đình, nhu cầu của gia đình.
+ Cân nhắc trên khả năng tài chính của gia đình, không nên vay mượn quá
khả năng chi trả để mua 1 căn nhà.
+ Khi mua 1 căn nhà cần chú ý tới giấy tờ hợp pháp (sổ đỏ..), hồ sơ xây
dựng, kết cấu ngôi nhà và sự an ninh, môi trường sống, hàng xóm, đường sá đi
lại cũng như trường học cho trẻ em.
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2. Quản lý tài chính gia đình
Quản lý tài chính trong gia đình là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đôi
khi được coi là “sống còn” đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi gia đình, đặc
biệt trong bối cảnh nền kinh tế tiêu dùng đang phát triển mạnh như việc giữ tiền
và tiêu tiền như thế nào là cho hợp lý đã trở nên thành việc làm hàng ngày. Do
vậy, người chủ gia đình, đặc biệt là cặp vợ chồng cần xây dựng những nguyên
tắc chung trong việc quản lý tài chính gia đình. Một gia đình ổn định về tài
chính sẽ có cơ hội để chăm sóc các thành viên, duy trì hạnh phúc hơn một gia
đình luôn gặp khó khăn trong kinh tế.
Chúng ta có thể tham khảo những nguyên tắc sau:
- Thảo luận rõ ràng về vấn đề tài chính trong gia đình ngay từ khi lập gia
đình. Đừng ngại ngần đặt ra các câu hỏi như “Ai là người giữ tiền?” “Ai là
người quyết định việc chi tiêu?” “Khi nào thì cần có sự thảo luận giữa vợ chồng,
giữa các thành viên trong gia đình về việc chi tiêu, mua sắm, đầu tư?” “Cần tiết
kiệm bao nhiêu tiền trong tổng thu nhập của gia đình?”…
Hãy thảo luận với nhau những vấn đề liên quan đến tài chính và cởi mở
với những phương án giải quyết khó khăn liên quan. Khi bắt đầu cuộc sống hôn
nhân, cả hai vợ chồng nên thống nhất các quy tắc tài chính chung và công khai
khoản thu nhập cũng như chi tiêu cá nhân để có sự quan tâm, thông cảm và bình
đẳng với nhau về tài chính.
- Lập kế hoạch chi tiêu gia đình
Việc theo dõi số tiền tiêu hàng ngày cũng quan trọng không kém việc thiết
lập ngân sách. Nếu bạn không biết chính xác tiền tiêu mỗi ngày vào những
khoản gì, cuối cùng bạn sẽ không kiểm soát được mức chi tiêu và phải "rút lõi"
từ các khoản tiết kiệm cố định. Theo dõi được các khoản chi tiêu cũng giúp bạn
nắm được tình hình tài chính hiện tại của gia đình và có những điều chỉnh cho
hợp lý.
Lập kế hoạch chi tiêu bằng cách phân chia nhu cầu vào các khoản mục
như sau: nhóm nhu cầu cá nhân, nhóm nhu cầu gia đình, nhóm nhu cầu giải trí,
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nhóm nhu cầu đi lại…Trong từng khoản mục chi tiêu, xem xét đâu là thứ bắt
buộc phải có, đâu là thứ không có cũng không sao. Thu nhập dùng cho kế hoạch
chi tiêu hàng tháng của bản thân và gia đình nên được cân đối như sau:
+ 30 - 40% chi cho sinh hoạt gia đình
+ 20 - 40% chi cho phát triển cá nhân, phát triển gia đình (học tập, mua
sắm, vui chơi giải trí)
+ 10 - 20%: tích lũy, tiết kiệm.
+ Số còn lại: chi phí đột xuất (khám chữa bệnh, việc hiếu hỉ, lễ tết, giỗ
chạp, sửa chữa...). Nếu không dùng đến có thể dồn vào tiết kiệm hoặc chi cho
phát triển gia đình.
Công thức này không nhất thiết áp dụng cho tất cả các gia đình mà tùy
trường hợp có thể điều chỉnh.
- Cách giải quyết cho các bất đồng về tài chính
Sẽ có những lúc nảy sinh bất đồng giữa những thành viên trong gia đình
thường là những trường hợp chi tiêu không rõ ràng cho cá nhân. Do vậy, cần có
một sự thống nhất rõ ràng về tài chính với nhau giữa các thành viên sẽ hạn chế
được những bất đồng này.
- Trả các khoản nợ sớm
Nợ nần luôn khiến bạn áp lực và mệt mỏi, vậy nên ưu tiên cho việc trả nợ
không chỉ giúp bạn giữ uy tín với người cho vay mà còn là cách để bạn cảm thấy
dễ chịu hơn mà việc trả lãi cũng đỡ nặng nề theo mỗi tháng.
Nếu bạn đang rơi vào tình trạng nợ nần, hãy ưu tiên cho những khoản nợ
cần trả trước trước khi dành chi tiêu cho những khoản chi khác trong gia đình.
- Quản lý tài chính một cách linh hoạt
Hãy linh hoạt thay đổi mức chi tiêu hàng tháng sao cho hợp lý với giá cả
của nhu cầu trong gia đình. Sẽ có những khoản chi phát sinh không có dự tính
trước, hay những chi tiêu cá nhân có sự thay đổi theo nhu cầu phù hợp. Không
nên cứng nhắc cố định một khoản chi tiêu của gia đình hàng tháng.
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Tùy từng hoàn cảnh mà áp dụng các hình thức quản lý khác nhau.
Kiểu chủ quản: Một người nắm quyền quản lý chính về kinh tế gia đình.
Hình thức này tương đối thích hợp với những gia đình hai vợ chồng có thu nhập
tiền lương tương đối thấp. Người nắm chi tiêu tốt nhất là người vợ. Song người
vợ không được quản chồng quá chặt về chi tiêu đến mức độc đoán. Hai vợ
chồng nên thường xuyên bàn bạc với nhau khi cần giải quyết một việc gì đó.
Kiểu tự do: Thu nhập của ai người ấy tiêu, nhưng cả hai cùng trích ra một
phần lương làm quỹ chung của gia đình khi có việc cần và khi có con. Hình thức
này thích hợp với các cặp vợ chồng mới cưới có thu nhập không thấp. Cả hai vợ
chồng có thể tự do chi tiêu các khoản phục vụ cho sinh hoạt và sở thích của
riêng mình, không ai trách ai tiêu nhiều, tiêu ít.
Kiểu hợp tác: Hình thức này khá thích hợp với các cặp vợ chồng sau khi
cưới không ra ở riêng mà vẫn sống chung với bố mẹ. Bố mẹ nắm quyền chi tiêu
chính, con chỉ phải nộp một phần thu nhập cho bố mẹ, góp thêm vào kinh tế gia
đình. Hình thức này phức tạp hơn hai hình thức nêu trên. Người con không thể
cứ nộp tiền cho bố mẹ xong là hết trách nhiệm, mà phải quan tâm và giúp đỡ bố
mẹ làm tốt việc nhà. Nếu gia đình có việc phải chi phí lớn, phận làm con phải
biết gánh đỡ bố mẹ một phần tiền.
Chỉ cần hai vợ chồng cùng đồng ý và đưa ra những phương án chi tiêu rõ
ràng về tài chính sẽ tránh được những bất đồng ý kiến về tiền bạc. Đây cũng là
cách bảo vệ hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân.
3. Lập kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế gia đình
- Tìm hiểu kỹ thông tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản xuất phù hợp
trước khi quyết định đầu tư.
- Tính toán khả năng tài chính của gia đình như việc đầu tư kinh doanh có
ảnh hưởng gì đến những chi tiêu thường xuyên của gia đình.
- Chuẩn bị các phương án dự phòng, giả định cho cả việc thành công cũng
như thất bại của quyết định đầu tư.
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- Tìm hiểu kỹ thông tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản xuất phù hợp
trước khi quyết định đầu tư. Xác định xem bạn đang tìm kiếm lựa chọn đầu tư
dài hạn hoặc ngắn hạn. Ví dụ, nếu bạn chỉ đầu tư một thời gian ngắn, hãy xem
xét việc gửi tiết kiệm, tiết kiệm vàng.
- Xem xét lại ngân sách của bạn trước và quyết định bao nhiêu bạn có thể
đủ khả năng để chi tiêu mỗi tháng. Đầu tư một tỷ lệ phần trăm trong thu nhập
của bạn mỗi tháng, và sau đó dần dần tăng số tiền này như mức độ thoải mái của
bạn tăng lên. Tính toán khả năng tài chính của gia đình, như việc đầu tư kinh
doanh có ảnh hưởng gì đến những chi tiêu thường xuyên của gia đình.
- Xây dựng kế hoạch tài chính. Đầu tư không có kinh nghiệm có thể gây
ra sự thất vọng và làm bạn mất nhiều tiền của. Gặp gỡ những người có kinh
nghiệm để thảo luận về mục tiêu của mình.
- Hỏi về đa dạng hóa. Thay vì lựa chọn một loại hình đầu tư, nói chuyện
với những người có kinh nghiệm về kế hoạch phân bổ tiền của bạn trên các loại
khác nhau về các lựa chọn đầu tư để cân bằng rủi ro tài chính.
4. Phân công lao động trong gia đình
Công việc gia đình chính là những hoạt động để thỏa mãn nhu cầu trong
sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ… và nhu cầu phát triển như giải trí, thư giãn để
tái tạo sức lao động, nâng cao sự sáng tạo, năng lực cá nhân. Việc nhà bao gồm
nhiều loại hình công việc khác nhau như nội trợ (đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp vệ
sinh…) tới chăm sóc, tu chỉnh cảnh quan trong và ngoài như sửa sang nhà cửa,
vật dụng; chăm sóc các thành viên (trẻ em, người cao tuổi…) và các công việc
khác như thăm hỏi, hiếu hỉ, cúng giỗ, duy trì quan hệ với hàng xóm xung quanh,
dòng họ…
Ngày xưa, người phụ nữ hầu như chỉ chăm lo công việc nội trợ trong gia
đình. Nhưng ngày nay, phụ nữ đã tham gia vào lao động sản xuất ngoài gia đình.
Do vậy, để tránh xung đột, mâu thuẫn giữa bản thân người phụ nữ trong việc
thực hiện các vai trò cũng như xung đột giữa người phụ nữ với các thành viên
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khác khi họ quá mệt mỏi vì phải đảm nhiệm nhiều công việc thì cần phân chia
hợp lý các nghĩa vụ trong nhà.
Thế nào là phân công hợp lý? Không thể đưa ra một “mô hình” phổ biến,
thích hợp cho mọi gia đình; hơn nữa, không thể phân chia việc nhà một lần là
xong. Điều mỗi người cần ý thức là: Hãy làm mọi việc mình có thể làm để người
thân của mình được nhẹ gánh. Cần tổ chức việc nhà một cách rõ ràng ngay từ
khi gia đình bắt đầu được hình thành trên cơ sở những nguyên tắc chung.
- Mỗi người trong gia đình phải xem việc tham gia lao động gia đình là
trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, là một trong những cách để thỏa mãn nhu cầu
của chính bản thân mình.
- Mỗi người phải hiểu được rằng, việc tham gia vào các công việc gia đình
hằng ngày là cơ sở để gần gũi, hiểu nhau hơn, từ đó tạo được bầu không khí tâm
lý đầm ấm, chan hoà giữa các thành viên, tránh được những xung đột.
- Việc phân công lao động gia đình không nên quá cứng nhắc, mà nên căn
cứ vào một số yếu tố như: lứa tuổi (tuổi nhỏ làm việc nhỏ); sức khỏe; điểm
mạnh của mỗi người (phát huy sở trường, ai mạnh gì làm nấy); hoàn cảnh nghề
nghiệp (quỹ thời gian của mỗi người có thể khác nhau); cá tính của mỗi người...
- Khi tham gia công việc gia đình, mỗi thành viên cần ý thức được sự cần
thiết để sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau để tạo điều kiện cho nhau cùng
phát triển.
- Đối với trẻ em, việc sớm tham gia làm việc nhà có nhiều ý nghĩa: giúp đỡ
được bố mẹ, làm quen với công việc để sau này sống tự lập và rèn luyện về mặt
ý chí để sau này trở thành một công dân có ích cho gia đình và cho xã hội
5. Ứng phó với những rủi ro trong cuộc sống
Rủi ro trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi và có thể gặp ở mọi khía
cạnh như sức khỏe, tình cảm, công việc... Do vậy bên cạnh việc chuẩn bị tốt cho
cuộc sống của gia đình và cá nhân, chúng ta cần phải có một tâm thế cũng như
các phương án dự phòng với mỗi rủi ro khi nó xuất hiện.
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- Rủi ro về kinh tế như làm ăn thua lỗ, bị mất tiền, vỡ nợ: luôn có khoản
dự phòng, tiết kiệm, tính toán kỹ lưỡng trong mỗi quyết định đầu tư, lao động
sản xuất. Có sự trao đổi, bàn bạc giữa các thành viên gia đình, không tham gia
vào các hình thức phát triển kinh tế bất hợp pháp hoặc gây hại cho sức khỏe, an
ninh trật tự, sự phát triển của cộng đồng. Nếu gia đình/cá nhân gặp phải rủi ro về
tài chính, đừng trách móc, đổ lỗi mà hãy bình tĩnh trao đổi, nắm rõ tình hình để
cùng xây dựng các phương án khắc phục như khoanh nợ, giãn nợ, cắt giảm/tiết
kiệm chi tiêu...
- Rủi ro về sức khỏe: chăm sóc sức khỏe nền tảng tốt cho các thành viên
như chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, tập luyện, khám sức khỏe định kỳ. Khi gặp
vấn đề như ốm, bệnh nặng, bệnh nan y cần có sự trao đổi, nắm rõ bệnh tình và
hợp tác cùng bác sỹ để đưa ra lộ trình chữa trị, chuẩn bị tinh thần cho người
bệnh và người thân. Tránh việc sa đà vào các phương pháp chữa trị mê tín, phản
khoa học. Tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm
thân thể để có thể giảm tải các chi phí khi gặp vấn đề về sức khỏe.
- Rủi ro về tình cảm như các thành viên gặp vấn đề như chia tay, ly hôn,
ly thân, ngoại tình... Hiện nay, các gia đình đều dễ gặp phải những vấn đề này.
Do vậy, trước tiên cần xây dựng các mối quan hệ gắn bó, quan tâm, trung thực,
trách nhiệm và tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình. Thường xuyên vun
đắp các mối quan hệ, không nên để sự xa cách về không gian, sự bất đồng quan
điểm làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ.
- Mất mát người thân cũng là một trong những rủi ro không ai muốn gặp
phải trong cuộc đời. Tuy nhiên, "sinh, lão, bệnh, tử" luôn là quy luật của cuộc
đời. Nếu thành viên trong gia đình rơi vào tình trạng sức khỏe nguy hiểm, bị
bệnh hiểm nghèo hoặc những tai nạn rủi ro, cần bình tĩnh và đối mặt với việc
chăm lo hậu sự cho người bệnh, người đã mất. Trong khi giải quyết những công
việc này, cần lên kế hoạch cụ thể, phân công các thành viên lớn tuổi, có kinh
nghiệm, đồng thời xác định rõ các nguồn lực tài chính, nhân lực thực hiện, thời
gian để tránh việc bỏ sót những việc quan trọng. Mọi người trong gia đình cần
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bình tĩnh để bàn bạc, lựa chọn các phương án phù hợp, tránh những mâu thuẫn,
xung đột không cần thiết cũng như các tranh chấp về tài sản…
6. Thống nhất cách nuôi dạy, định hướng nghề nghiệp, hôn nhân gia
đình cho con
Nuôi dạy, định hướng nghề nghiệp và giúp con cái xây dựng gia đình là
trách nhiệm của người làm cha mẹ và người lớn tuổi trong gia đình.
- Đối với việc nuôi dạy trẻ em, cha mẹ, ông bà cùng tìm hiểu các thông tin
khoa học về nuôi dạy trẻ ngay từ trẻ còn nhỏ, bàn bạc, thống nhất phương pháp
chăm sóc, dạy dỗ. Tránh việc xung đột, mâu thuẫn "trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược" khiến trẻ em hoang mang, không biết mình phải nghe ai. Ông bà tránh
tâm lý nuông chiều, bao bọc trẻ còn cha mẹ cũng không nên vì quan niệm "con
mình mình dạy" mà làm tổn thương tới tình cảm với ông bà.
- Định hướng nghề nghiệp:
Khi con cái đến tuổi trưởng thành, việc định hướng nghề nghiệp có tính
quyết định với tương lai của các em. Trách nhiệm của gia đình và cha mẹ là định
hướng cho con em mình khi lựa chọn ngành nghề, ngành học phù hợp với điều
kiện gia đình, phù hợp với năng lực, nguyện vọng của các em cũng như đáp ứng
được nhu cầu của thị trường lao động
- Xây dựng gia đình mới:
+ Thường xuyên trò chuyện, tâm sự với con cái để nắm bắt những nhu
cầu, mong muốn cũng như các mối quan hệ, đời sống tâm lý, tình cảm của
các em.
+ Định hướng độ tuổi, đối tượng, điều kiện kết hôn phù hợp với hoàn
cảnh của gia đình. Nếu người yêu của con em mình có những điểm chưa phù
hợp với nguyện vọng của cha mẹ thì nên trao đổi rõ, định hướng để điều chỉnh.
Trong trường hợp, không thể điều chỉnh được thì nói rõ quyết định của mình và
đề nghị con cái tham khảo.
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+ Cung cấp thông tin; trao đổi, đề nghị với con em thực hiện những biện
pháp phòng tránh thai, kế hoạch hóa gia đình, chủ động chăm sóc sức khỏe
sinh sản.
7. Tổ chức bữa ăn gia đình
Các nguyên tắc chung:
- Tùy thuộc vào tuổi, giới tính, thể trạng, công việc mà mỗi người có một
nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Bên cạnh đó còn tùy thuộc vào điều kiện tài
chính của mỗi gia đình mà tổ chức bữa ăn cho phù hợp với nhu cầu.
- Với thực tế hiện nay, nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo 4 nhóm thực phẩm: chất béo,
chất đạm, đường bột, vitamin, chất khoáng.
- Thay đổi món ăn theo mùa để tránh nhàm chán, cũng như đảm bảo nhu
cầu dinh dưỡng, đặc biệt là vào mùa đông, mùa hè.
- Quan tâm tới nhóm trẻ em, người già, phụ nữ mang thai để chuẩn bị
món ăn, giờ ăn cho phù hợp.
8. Nắm vững tâm sinh lý và chăm sóc các thành viên
- Tất cả các thành viên trong gia đình đều có những đặc trưng riêng về
tâm, sinh lý, nhu cầu, sở thích. Do vậy trong gia đình, mọi người đặc biệt là
thành viên lớn tuổi (cha mẹ, ông bà) cần nắm bắt, tìm hiểu thông tin về nhu cầu,
sở thích của các thành viên khác để quan tâm, hỗ trợ.
- Đối với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ:
những đối tượng này cần được quan tâm hơn bởi có những đặc thù riêng về tâm
lý, sinh lý, tình trạng sức khỏe. Do vậy, cần có chế độ riêng về dinh dưỡng cũng
như dành thời gian trò chuyện, chăm sóc.
9. Vun đắp, duy trì các mối quan hệ gia đình và ngoài xã hội (hàng
xóm, bạn bè, họ hàng…)
- Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần đề cao sự chân thành, trung
thực, tế nhị, tôn trọng và hỗ trợ.
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- Quan tâm tới việc giáo dục các thành viên tôn trọng các quy định, chuẩn
mực trong các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, đặc biệt là tôn trọng
và tuân thủ luật pháp cũng như các hương ước, quy ước của cộng đồng, dòng họ.
10. Hướng dẫn quản lý thời gian của các thành viên trong gia đình
Thời gian là một nguồn lực quý giá. Nếu biết tận dụng thời gian lao động,
nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ bảo vệ được sức lao động và tạo điều kiện để nâng cao
kiến thức gia đình cho các thành viên. Quỹ thời gian của mọi người là như nhau,
điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả nhất. Xã
hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao bắt buộc chúng ta
phải có kỹ năng làm việc tốt để có thể thích nghi được với nó giúp chúng ta dễ
dàng đạt được kết quả cao trong công việc và trong các mối quan hệ khác ngoài
xã hội.
- Mỗi thành viên trong gia đình cần tự giác tham gia vào công việc chung,
tận dụng thời gian rỗi để nghỉ ngơi, học tập, nâng cao trình độ; không nên phung
phí thời gian vào những việc vô bổ mà có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng tới công
việc, học tập, tuổi thọ.
- Nên tạo thói quen xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian, thiết lập thời
gian biểu sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần cho các thành viên trong gia đình và cố
gắng thực hiện đúng theo thời gian biểu đặt ra. Đối với từng đối tượng, căn cứ
theo đặc thù hoạt động, tâm sinh lý, nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà đặt ra mốc
thời gian phù hợp. Ví dụ như trẻ em trong độ tuổi thiếu niên cần đi ngủ trước
10h tối hoặc phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày; người cao tuổi nên dành ít nhất 1
tiếng mỗi ngày để tập thể dục…
Đối với những kế hoạch lớn, cần thời gian chuẩn bị lâu dài như xây nhà,
mua nhà, chuyển đổi công việc, đầu tư cho con cái học tập thì cần phải có lộ
trình thực hiện với những mốc thời gian cụ thể và nguồn lực cần có để thực hiện.
Chẳng hạn nếu bạn muốn mua nhà trong 3 năm tới thì kế hoạch của bạn hôm
nay là gì? Mỗi tháng cần tiết kiệm bao nhiêu tiền và muốn có được số tiền ấy,
bạn phải có kế hoạch làm việc cụ thể như thế nào.
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CHUYÊN ĐỀ 8
NHỮNG NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI
Văn hóa ứng xử trong gia đình luôn là vấn đề được quan tâm và coi trọng
dù là quốc gia, dân tộc nào; đặc biệt trong các gia đình Việt thì văn hóa ứng xử
gia đình là nét đẹp lâu đời, truyền thống của dân tộc ta. Đó là sự chung thuỷ,
tình nghĩa giữa vợ chồng; lòng yêu thương, hy sinh cho con cháu; hiếu đễ với
cha mẹ; hòa thuận, nhường nhịn, chia sẻ, đùm bọc giữa các anh chị em…
Trong tâm thức của người Việt, vốn quí giá nhất của cha mẹ chính là con
cái. Cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục nhân cách cho con từ khi
còn nhỏ và theo sát bên con đến khi trưởng thành. Vì vậy, quan hệ giữa cha mẹ
và con cái rất thiêng liêng, bao hàm mối quan hệ sinh thành, dưỡng dục, là sự
nối tiếp giữa hai thế hệ “Cha truyền, con nối”, kể cả đối với con nuôi hay con
riêng của vợ hoặc chồng.
Con người có sự thay đổi nhất định về tâm sinh lý, nhận thức trong từng
giai đoạn tuổi tác, sức khỏe, chịu tác động của hoàn cảnh, môi trường... Người
trong cùng gia đình vẫn cần tìm hiểu nhau để chuẩn bị tốt cho giao tiếp, tránh
chủ quan, hiểu lầm, định kiến. Không có chủ ý và chuẩn bị tốt cho giao tiếp dễ
dẫn đến thấy đâu nói đó, lâu ngày thành quen, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Trong
gia đình, cha mẹ cần quan tâm, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, cuộc sống của các
con, nhất là lứa tuổi vị thành niên. Cha mẹ cần có sự phân công hợp lý trong tìm
hiểu con trai, con gái giúp cho việc giao tiếp giữa cha mẹ và con đạt hiệu quả
tích cực.
I. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG ỨNG XỬ GIỮA CHA MẸ VÀ
CON CÁI
Tôn trọng
Trong tất cả các mối quan hệ, sự tôn trọng luôn được đặt lên hàng đầu.
Khi cha mẹ tôn trọng con thì chính cha mẹ cũng sẽ được tôn trọng. Mối quan hệ
sẽ chỉ được duy trì bền vững nếu sự tôn trọng đến từ hai phía. Tuy nhiên, cha mẹ
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thường có thói quen và nếp nghĩ như những “bề trên”, nghĩa là các con bắt buộc
phải nghe theo lời cha mẹ mà hiếm khi cho con cơ hội được bày tỏ bản thân.
Con cái nếu như là nơi trút mọi bực bội, hờn ghen của cha mẹ thì vô tình,
chính cha mẹ khiến các con bị tổn thương. Cách cư xử của cha mẹ phần nào ảnh
hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của con và xa hơn nữa là những tác
động đến hôn nhân của chúng sau này. Vì vậy, cha mẹ tôn trọng các con để duy
trì một cuộc sống bình đẳng và hòa thuận cùng các con.
Giữ lời hứa
Đã bao lần cha mẹ không giữ lời hứa với con? Đã bao lần những đứa trẻ
phải chịu sự thiệt thòi ? Và sẽ có bao nhiêu trẻ trong xã hội này hình thành một
thói quen “thất hứa”?
Chúng ta, những người làm cha làm mẹ, thường cho rằng bọn trẻ còn nhỏ,
đâu biết gì là lời hứa, có hứa rồi chúng cũng sẽ quên. Nhưng chúng ta lại quên
mất rằng, trẻ cũng là một con người, có não bộ, có tư duy và hoàn toàn có nhận
thức. Khi cha mẹ thất hứa, tức là tự cha mẹ đánh mất cơ hội trở thành người
đáng tin tưởng nhất trong mắt con cái. Khi cha mẹ thất hứa, tức là mối quan hệ
đó tồn tại mà thiếu đi niềm tin lẫn nhau. Cha mẹ cũng cần chắc chắn đó là những
lời hứa hoàn toàn có thể thực hiện. Nên nhớ, lời hứa không phải là sự "dụ dỗ".
Lắng nghe tích cực
Giữa cha mẹ và con cái, ít nhiều sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Cha mẹ cũng
thường hay than phiền rằng bọn trẻ thật khó hiểu và ngang bướng. Thực ra đó là
vì cha mẹ chưa tạo cơ hội cho con được thấu hiểu. Cha mẹ vì một lý do nào đó
mà đôi khi làm ngơ trước những cảm xúc của con cái. Trẻ con cũng như người
lớn, biết vui biết buồn, biết thương biết nhớ và cả biết cáu biết giận. Vậy nếu
một ngày nào đó, đứa trẻ bỗng trở nên khác lạ, thì cha mẹ hãy đến bên con; hãy
cho con quyền được chia sẻ, quyền được lắng nghe. Lắng nghe con để hiểu tâm
lý của con, để cùng con trải nghiệm những cảm xúc. Khi những tâm hồn có
được sự hòa hợp đồng điệu thì đó cũng là khi những nụ hoa hé nở.
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Làm gương
Trước khi dạy con, hãy tự dạy chính mình. Cha mẹ là tấm gương phản
chiếu rõ ràng nhất của con cái. Con cái luôn có thói quen nhìn vào các hành vi
của người lớn xung quanh để bắt chước. Nếu muốn con lễ phép với mình thì
chính cha mẹ phải lễ phép với ông bà và các bậc bề trên. Nếu muốn con lịch sự
nơi công cộng thì cha mẹ phải lịch sự với mọi người xung quanh. Rõ ràng, dù là
một cách vô thức hay có ý thức, con cái sẽ học theo chính những điều cha mẹ
làm hơn là những điều cha mẹ nói.
Thỏa hiệp
Thỏa hiệp không có nghĩa là nhượng bộ. Thỏa hiệp là sự cho phép con
làm điều con muốn trong khuôn khổ cho phép, trong giới hạn đặt ra và hoàn
toàn phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng nhau. Không ai có quyền xâm phạm đến
sự riêng tư của ai. Trên một phương diện, trẻ em là một cá thể độc lập, có suy
nghĩ có lập trường riêng và chúng cũng muốn được thể hiện quyền tự do đó.
Vậy hãy cho trẻ thoái mái lựa chọn dưới sự kiểm soát. Cha mẹ đừng nên tạo áp
lực và bắt trẻ phải nghe theo bởi có những quyết định mà trẻ hoàn toàn nhận
thức đúng.
Khen thưởng
Trong chúng ta, ai cũng muốn được nhận nhiều lời khen. Đó không chỉ là
động lực, là sự khuyến khích mà còn là một sự ghi nhận thành quả. Trẻ em
thường làm tốt ở những gì mà chúng được khen. Tuy nhiên không phải tất cả
những lời khen đều làm trẻ có hướng nhìn tích cực. Vì vậy, khi khen thưởng cho
trẻ, không đơn giản chỉ là một món quà, một bộ quần áo mà cha mẹ cần giúp trẻ
nhận ra vì sao chúng được khen và những kết quả chúng có được là gì. Lời khen
sẽ giúp trẻ tạo dựng lòng tự trọng và sự tự tin nhưng lời khen cũng cần phải tiết
chế để tránh tạo cho trẻ cảm giác kiêu căng.
Kỷ luật tích cực
Con người, ai cũng có lúc mắc lỗi lầm. Trẻ nhỏ, khi não bộ chưa phát
triển toàn diện, khi sự nhận thức chưa đạt đến mức tối ưu thì việc trẻ phạm lỗi là
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điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ cần thống nhất những hình thức kỷ luật tích
cực đối với con và phải nghiêm túc, kiên nhẫn thực hiện các hình thức kỷ luật
đó. Sự nghiêm túc và kiên nhẫn trong việc áp dụng các hình thức kỷ luật tích
cực sẽ giúp cha mẹ có uy tín thực sự với con và tạo cho con ý thức trách nhiệm
đối với những hành vi của mình trong cuộc sống. Kỷ luật tích cực không đi kèm
với lăng mạ, trừng phạt nặng nề mà là một trong những phương pháp giáo dục
hết sức quan trọng trong gia đình.
Xin lỗi
Tất cả chúng ta đều là con người nên không thể tránh khỏi sai lầm. Cha
mẹ cũng vậy nên biết nói lời xin lỗi con sẽ giúp con thấy được sự tôn trọng của
cha mẹ dành cho mình và càng có ý thức trách nhiệm hơn trong cuộc sống.
Xin lỗi con cũng chính là sự xin lỗi bản thân, là sự phát triển nhân cách
con người. Cha mẹ thường cảm thấy ngại ngùng, gượng gạo khi phải đích thân
nói lời “xin lỗi”. Có nhiều người còn sợ mất đi cái uy của người lớn trước con
trẻ nhưng cha mẹ cần nhớ rằng, xin lỗi con là dạy con biết nhận ra cái sai và biết
sửa sai; là sự công bằng trong mối quan hệ cha mẹ và con cái. Hơn nữa, xin lỗi,
trong một lúc nào đó, còn là phép nhiệm màu giúp gắn kết tình cảm giữa con
người với con người.
Cảm ơn
Cảm ơn được xem như là một nét văn hóa đẹp ở tất cả các quốc gia. Cha
mẹ luôn dạy con phải biết nói lời cảm ơn như là một nét lịch sự tối thiểu trong
giao tiếp. Cảm ơn là bày tỏ sự biết ơn, cảm kích trước lời nói hay hành động
giúp đỡ của ai đó. Khi con cái cảm ơn cha mẹ thì cha mẹ sẽ rất vui và ngược lại
nếu con cái được nhận sự cảm ơn từ cha mẹ thì đó chính là động lực giúp chúng
thực hiện nhiều điều tốt hơn nữa. Cảm ơn con chính là dạy con biết cảm ơn.
Khéo léo
Trong quá trình giáo dục, giữa cha mẹ và con cái thường không tìm được
tiếng nói chung. Những cuộc tranh cãi xảy ra sẽ đẩy 2 bên về các phía đối lập.
Và kết thúc của mọi cuộc tranh cãi luôn là sự thất bại bởi dù ai có thắng thì cũng
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sẽ làm người kia tổn thương. Trẻ con luôn luôn muốn được thỏa mãn cảm xúc
của chúng nhưng cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu đi quá giới hạn sẽ nhận
kết quả không như ý. Tuy nhiên, để trẻ hiểu được giới hạn thì cha mẹ cần áp
dụng nhiều biện pháp và phải hết sức khéo léo để vẫn tạo cảm xúc tốt cho trẻ
nhưng cũng không để trẻ đi quá giới hạn. Muốn vậy, cha mẹ hãy nỗ lực tạo ra
một bầu không khí hòa đồng, yêu thương, nơi chỉ có những cử chỉ và ngôn từ
đẹp, chứ không phải là một không gian căng thẳng, đầy rẫy những tiếng la hét.
Đó không phải là sự nhu nhược mà đó là sự kiềm chế một cách có khoa học
nhằm đạt được mục đích tích cực trong mối quan hệ giữa các thành viên trong
gia đình.
Giáo dục con cái chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trong thời đại phát
triển của xã hội như ngày nay, trẻ con bị ảnh hưởng bởi những tác động từ môi
trường bên ngoài rất nhiều. Những tác động đó dù tích cực hay tiêu cực cũng
hình thành nên tính cách trẻ. Trẻ con như tờ giấy trắng và cha mẹ là người thầy
đầu tiên. Hãy viết lên tờ giấy đó những điều tốt đẹp bằng chính những lời nói và
hành động của mình. Cha mẹ hãy đối xử với con công bằng như những người
bạn chứ không phải bằng sự “uy quyền” của người lớn.
Hãy cho trẻ cảm nhận gia đình là điều quan trọng nhất - là nơi mà sợi dây
vô hình đã, đang và sẽ kết nối những yêu thương.
II. ỨNG XỬ GIỮA CHA MẸ VÀ CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN
Các chuyên gia cho rằng, trong tiến trình phát triển nhân cách con người,
tuổi vị thành niên là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân
cách, đồng thời là giai đoạn khủng hoảng và khó khăn nhất trong cuộc đời của
mỗi người. Ở tuổi này, trẻ đón nhận và chịu nhiều tác động của các yếu tố bên
ngoài. Trong khi đó, không ít bậc phụ huynh lại cảm thấy bế tắc hoặc chưa coi
trọng việc giáo dục con trẻ ở độ tuổi này. Ứng xử với con ở tuổi vị thành niên
như thế nào là cả một nghệ thuật mà không phải bậc làm cha mẹ nào cũng có thể
làm tốt được.
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1.Hiểu về trẻ vị thành niên
Vị thành niên là cụm từ dùng để chỉ những người thuộc độ tuổi từ 12 đến
18 tuổi. Đây là lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn. Biểu hiện nổi bật
ở lứa tuổi này là những thay đổi về tâm sinh lý, nhận thức và cảm xúc.
Về mặt sinh lý, trẻ vị thành niên có sự biến đổi như tăng chiều cao, sự
phát triển của các cơ quan sinh sản... khiến ngoại hình các em có những thay
đổi; hóc môn thay đổi nên tâm trạng của trẻ hay thay đổi, nhạy cảm hơn, dễ nổi
giận bất ngờ, dễ nhiệt tình nhưng cũng dễ chán nản.
Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, tâm lý của trẻ cũng biến đổi rõ rệt. Trẻ thường
lo lắng về sự phát triển đột ngột, những thay đổi lạ thường của cơ thể. Sự thay
đổi quá nhanh về cơ thể cũng có thể khiến trẻ trở nên vụng về, e dè, thậm chí
mệt mỏi và hay cáu giận. Cảm giác thiếu tự tin về bản thân khiến trẻ dành không
ít thời gian cho việc chăm chút bề ngoài của mình. Trẻ thích có nhiều bạn, quan
tâm nhiều hơn đến bạn khác giới, thích tụ tập, thích những cảm giác mới lạ,
hoặc chơi những trò tạo cảm giác mạnh... Trẻ phát triển cả về đạo đức và xã hội.
Bạn cùng lứa rất quan trọng, có khi trẻ còn chịu ảnh hưởng của bẹn bè hơn cả
của cha mẹ, thầy cô giáo.
Một đặc điểm phổ biến nữa của lứa tuổi này là tâm lý muốn làm người lớn
hay tự coi mình là người lớn. Trẻ rất tò mò và muốn biết tất cả những gì thuộc
về thế giới người lớn, mong muốn được những người lớn coi trọng và đánh giá
cao. Trẻ ưa hoạt động, thích mạo hiểm, thích thử nghiệm, năng động, sáng tạo,
làm theo cái mới nhưng lại chưa đủ khả năng, kinh nghiệm để lựa chọn, suy xét
đúng sai.
Trẻ có cảm giác xáo trộn, có thể nhầm lẫn về vai trò vì không biết mình sẽ
đóng vai trò gì khi trưởng thành. Do thiếu hiểu biết nên trẻ làm điều sai mà chưa
nắm được nguyên nhân và hậu quả việc làm của mình. Bên cạnh đó, trẻ cũng
chưa biết cách kiểm soát mức độ chín chắn về giới tính. Bởi vậy, để khám phá
bản thân và tìm hiểu cơ thể người khác giới, trẻ thường lén xem website của
người lớn, đọc truyện tình, xem phim sex... Trẻ cũng không còn tâm sự với cha
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mẹ nhiều như khi còn nhỏ. Trẻ có thể trở nên bướng bỉnh, nổi loạn, chống đối.
Trẻ thích thể hiện cá tính, thể hiện bản thân, vì vậy, dễ xảy ra va chạm, xung đột
với người lớn. Nhu cầu độc lập, tự lập của trẻ được thể hiện rõ hơn. Việc trẻ tỏ
ra thách thức tranh luận, cãi lại người lớn có thể coi là điều bình thường để có
giải pháp xử lý cho phù hợp.
Cha mẹ không nên coi hành vi tiêu cực của trẻ là để cố tình chống lại người
lớn mà nên hiểu rằng việc trẻ có thể độc lập, tự chịu trách nhiệm còn rất khó
khăn vì trẻ chưa đủ trưởng thành và vẫn có nhu cầu phụ thuộc, dựa dẫm và cần
sự hướng dẫn của cha mẹ, thầy cô. Cha mẹ hãy nghĩ lại trải nghiệm của mình
khi ở lứa tuổi đó để thấu hiểu và chia sẻ cũng như có giải pháp phù hợp.
Đây là thời kỳ cha mẹ phải luôn quan tâm, gần gũi với con. Nếu cha mẹ ít
gần gũi, thiếu giáo dục với con trẻ thì ngay những trẻ rất ngoan cũng dễ trở nên
hư hỏng hoặc gặp bất trắc. Tuy nhiên, không phải lúc nào những thay đổi này
của trẻ cũng nhận được sự thấu hiểu và nắm bắt kịp thời từ phía gia đình, cha mẹ
và người lớn. Điều này làm cho các bậc cha mẹ gặp không ít khó khăn trong
việc tiếp cận để tìm hiểu, giáo dục con trẻ.
2. Một số sai lầm của cha mẹ trong ứng xử với con vị thành niên
Trẻ vị thành niên là những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi những biến
động của xã hội. Sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, sự xâm nhập không
kiểm soát được của văn hóa ngoại lai đã hình thành nên một lối sống mới trong
giới trẻ, lối sống đó có mặt tích cực nhưng song song với nó là những ảnh hưởng
tiêu cực, nhất là khi lớp trẻ tiếp thu thiếu tính chọn lọc; lối sống vì lợi ích cá
nhân, vì cái tôi sẽ làm mai một ít nhiều giá trị đạo đức truyền thống như sự hiếu
thảo, tương thân tương ái; làm nẩy sinh những tệ nạn như: lối sống đua đòi, quen
hưởng thụ, ma túy... Bởi vậy, nếu gia đình không có một phương pháp giáo dục
đúng đắn thì hậu quả mà gia đình nói riêng và xã hội nói chung phải gánh chịu
không sao lường trước được.
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Thiếu sự quan tâm đến con
Sai lầm lớn nhất của cha mẹ khi ứng xử với con tuổi vị thành niên là sự
thiếu quan tâm đến con trẻ; luôn coi chúng là chưa biết gì và áp dụng phương
pháp giáo dục chưa phù hợp khi dùng kỷ luật “sắt”, khi lại nuông chiều quá đà.
Một trong những khó khăn lớn của gia đình hiện đại ngày nay là thiếu quỹ thời
gian cần thiết dành cho sự sum họp, sinh hoạt gia đình giữa cha mẹ và con, nếp
sống gia đình truyền thống ngày càng bị lãng quên. Việc quá tập trung cho đầu
tư làm ăn, công danh sự nghiệp… khiến không ít các bậc cha mẹ vô tình lãng
quên hoặc không đủ thời gian dành cho con. Và để bù đắp, họ tìm người lo việc
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, tìm trường tốt nhất cho con học, tìm
thầy tốt nhất để dạy con, cung phụng tiền bạc để con tiêu xài thoải mái. Nhưng
thực tế, sự cố gắng này chỉ khiến tình cảm giữa cha mẹ và con phai nhạt hơn vì
trẻ không cảm nhận đượ tình yêu thường từ sự quan tâm của cha mẹ.
Tại nhiều gia đình, cha mẹ và con sống chung trong một nhà nhưng cả tuần
không gặp mặt nhau. Bữa cơm sum họp gia đình ngày càng thưa dần và ít khi đủ
mặt tất cả thành viên; những cuộc trò chuyện, tâm tình giữa cha mẹ với con
cũng trở nên ít ỏi. Cơ hội thăm hỏi, gần gũi với ông bà, anh chị em họ hàng của
trẻ cũng bị hạn chế. Chính nề nếp sinh hoạt lỏng lẻo này trong gia đình dần dần
hình thành cho con trẻ lối sống khép kín, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không
cảm nhận được tình cảm đối với cha mẹ, ông bà, họ hàng, không nhận được sự
quan tâm chăm sóc của người thân... Trẻ sống cô độc hơn trong thế giới của
riêng mình. Và vì thiếu sự dẫn dắt, giúp đỡ của cha mẹ, người thân, trẻ dễ vấp
phải những trắc trở đầu đời. Đã có không ít ông bố, bà mẹ rơi vào tình trạng sét
đánh ngang tai, hối hận cũng không kịp khi biết con mình nghiện hút ma túy,
trộm cắp, mắc các tệ nạn xã hội ... vì lâu nay đã không chú ý đến sinh hoạt
của con.
Áp dụng phương pháp giáo dục một chiều
Sai lầm thứ hai của các bậc cha mẹ là dùng uy quyền để áp đặt, bắt buộc
con làm theo mệnh lệnh của mình; nếu trẻ không nghe thì dùng biện pháp trừng
phạt từ thấp đến cao, như: bắt đứng cả đêm khi trẻ lấy trộm tiền, cho nhịn ăn khi
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về muộn, không cho tiền tiêu vặt, viết kiểm điểm... Một số bậc phụ huynh vì
thiếu hiểu biết hoặc không kiềm chế được bản thân đã xâm hại con về mặt tinh
thần như: dùng lời lẽ cay độc, mắng chửi khiến trẻ bị tổn thương, thậm chí coi
việc hành hạ, đánh đập hoặc dùng các nhục hình với trẻ như là quyền của họ.
Những hành vi đó đều vô tình đẩy con họ vào thế đối lập, nghĩ rằng cha mẹ
không thương yêu mình; thậm chí có thể khiến trẻ bị khủng hoảng tâm lý, tự ti,
khó hòa nhập; nhiều em trở nên hung hãn, lỳ lợm, xa lánh mọi người và căm
ghét gia đình. Trẻ thường xuyên bị cha mẹ quát mắng, đánh đập sẽ xuất hiện
những cảm xúc bực dọc, tâm trạng căng thẳng, dần dần chuyển sang trạng thái
thô bạo và chống lại uy quyền của cha mẹ...
Cũng cần nhấn mạnh rằng, trẻ trưởng thành trong gia đình thường xuyên có
bất hòa, bạo lực giữa cha và mẹ cũng chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới
sự hình thành nhân cách, hành vi ứng xử. Sự bất hòa giữa cha mẹ có thể gây tâm
lý sợ hãi, làm trẻ mất phương hướng, không biết theo ai hoặc sinh ra những thói
hư, tật xấu như nói dối, vô lễ ... Nhiều trường hợp trẻ không an tâm học tập,
buồn nản, đau khổ, nảy sinh những tình cảm lệch lạc, bè phái, theo bố chống mẹ,
theo mẹ chống bố...
3. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa cha mẹ và con tuổi vị thành niên
Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan dẫn đến mâu thuẫn giữa
cha mẹ và con tuổi vị thành niên như: do sự phát triển của xã hội, của các kênh
thông tin đại chúng và sự tràn ngập văn hóa, lối sống vị kỷ; do sự chênh lệch về
tuổi tác giữa cha mẹ và con; do cha mẹ không được kịp thời trang bị kiến thức,
kinh nghiệm giáo dục, đặc biệt là kiến thức về tâm lý lứa tuổi vị thành niên...
Còn xét theo khía cạnh chủ quan, những mâu thuẫn hàng ngày giữa cha mẹ
và con tuổi vị thành niên bắt nguồn chủ yếu từ yếu tố cá nhân, vị kỷ hiếu thắng
của từng người. Cha mẹ về mặt tâm lý tự cho mình có quyền quyết định tối cao,
bắt con phải nghe theo, tự cho mình quyền phạt, đánh con, thậm chí coi thường
sự hiểu biết của con. Khi thấy mình sai lại không muốn rút lui ý kiến, sợ mất uy
tín với con. Trong khi đó, con ở tuổi vị thành niên muốn tự khẳng định mình đã
là người lớn, đã hiểu biết, có nhân cách độc lập nên sinh ra ngang bướng, không
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chịu nghe theo lẽ phải, cố giữ cá tính, ý thích cá nhân của mình, cho cha mẹ là
bảo thủ.
Ngoài ra, năng lực giáo dục, kiến thức hiểu biết hạn chế; sự lệch lạc, không
thống nhất trong các biện pháp giáo dục con của các bậc cha mẹ; con tiếp xúc
với bạn bè xấu hoặc không biết cách bày tỏ những khó khăn cho cha mẹ hiểu...
cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái tuổi vị
thành niên.
4. Ứng xử với con thế nào cho đúng?
Trong xã hội Việt Nam, quyền công dân, lợi ích cá nhân chính đáng được
Nhà nước và pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, mỗi người phải biết tôn trọng lợi ích
của tập thể, của cộng đồng thì xã hội mới tồn tại được. Trong gia đình, nhu cầu,
nguyện vọng của từng thành viên cần được tôn trọng, quan tâm nhưng mỗi cá
nhân cũng cần tôn trọng lợi ích của các thành viên khác thì mới đảm bảo hạnh
phúc chung và xây dựng được tổ ấm gia đình.
Yêu thương, quan tâm, chia sẻ và tôn trọng con
Kinh nghiệm của nhiều bậc cha mẹ cho thấy, con đường ngắn nhất để giáo
dục trẻ nên người là con đường tình cảm, là sự yêu thương, quan tâm, tôn trọng
và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình. Khi lớn lên, các em sẽ tự lập rất
nhanh và sống có trách nhiệm, gắn bó với gia đình hơn.
Với những vấn đề quan trọng, thật sự cần uốn nắn, cha mẹ không nên dùng
uy quyền mà cần dùng lý lẽ, tình cảm chân tình để giảng giải và thuyết phục
con. Cha mẹ cần chú ý tiếp thu phần ý kiến hợp lý của con, tạo cho con một tâm
lý bình đẳng, thân tình khi chia sẻ. Cha mẹ cũng cần làm cho con hiểu được
những lo lắng, khó khăn của mình; làm rõ nguyên nhân vì sao chưa thể đáp ứng
được yêu cầu, hoặc không thể đồng ý với đề nghị của con để chúng hiểu và
thông cảm; tuyệt đối tránh mắng chửi, nhiếc móc, sỉ nhục con, đặc biệt là trước
đông người. Trẻ vị thành niên có đủ tri thức để hiểu và tự khẳng định, chúng
cũng có lòng tự trọng và tự ái cá nhân.
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Cha mẹ là tấm gương cho các con
Trách nhiệm gương mẫu của cha mẹ là hết sức quan trọng để thuyết phục
và giáo dục con noi theo. Cha mẹ cần dẹp tư tưởng hiếu thắng, chỉ muốn dành
lấy lẽ phải về mình để giữ cái gọi là “uy tín” hay “danh dự cá nhân”. Thái độ
của cha mẹ cần có đối với con là khoan dung, độ lượng, không chấp nhặt những
sai sót lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày mà con dễ mắc phải; không phóng đại,
suy diễn ...
Giáo dục con cách ứng xử có văn hóa trong gia đình
Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong các gia đình hiện đại là phải
quan tâm giáo dục con biết cách ứng xử có văn hóa trong gia đình. Cha mẹ
không quá bao bọc, làm thay con từ việc lớn đến việc nhỏ, không nên lúc nào
cũng sẵn sàng cung phụng những đòi hỏi của con mà phải có sự sắp xếp, phân
công hợp lý mọi việc trong gia đình để mọi thành viên đều có trách nhiệm với
gia đình của mình. Dù bận rộn trăm công nghìn việc cũng cố gắng sắp xếp thời
gian đưa con về thăm ông bà, họ hàng để con nhận được sự bảo ban, dạy dỗ từ
những người thân trong gia đình, tăng cường tình cảm gia đình, dòng họ.
Tập cho con biết lập thời gian biểu cho những công việc hằng ngày ngoài
giờ học để trẻ rèn ý chí tự lập và thói quen, nề nếp trong sinh hoạt gia đình. Cha
mẹ cũng cần dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày để họp mặt gia đình,
tạo cơ hội cho các thành viên tâm sự, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong
học tập, trong công việc để cùng chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó
khăn, thắt chặt thêm tình cảm gia đình.
Áp dụng kỷ luật tích cực
Việc xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ với con trên cơ sở tình thương và
ý thức trách nhiệm của đôi bên với nhau là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, sự
nghiêm khắc của cha mẹ cũng hết sức cần thiết trong quá trình giáo dục, chăm
sóc con. Khi trẻ không nghe lời, cha mẹ cần áp dụng một số phương pháp kỷ
luật tích cực để đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất.
- Phương pháp “Hệ quả tự nhiên và logic”:
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+ Hệ quả tự nhiên là những gì xảy ra một cách tự nhiên, không có sự can
thiệp của người lớn. Hệ quả logic lại đòi hỏi có sự can thiệp của người lớn hoặc
của một chủ thể khác. Ví dụ: không học bài thì sẽ bị điểm kém, làm hỏng đồ
chơi sẽ không được mua đồ chơi mới trong một thời gian nhất định…
+ Việc áp dụng phương pháp này có 2 mục đích chủ yếu. Thứ nhất, việc
sử dụng hệ qủa tự nhiên và hệ quả logic dạy cho trẻ có ý thức trách nhiệm về các
hành vi của chính mình, khích lệ trẻ đưa ra những quyết định có trách nhiệm (đi
học, đi ngủ đúng giờ, làm bài tập về nhà…). Thứ hai, cách làm này có thể thay
thế cho trừng phạt, trẻ vẫn học được cách ứng xử tốt mà không cần người lớn
đánh mắng; phương pháp này cũng giúp cho mối quan hệ cha mẹ con cái ấm áp,
ít xung đột hơn.
+ Nguyên tắc lớn nhất cho phương pháp này là nếu tình huống không có
hại cho trẻ thì nên áp dụng câu châm ngôn “trải nghiệm là người thầy tốt nhất”
hay “cuộc sống là một trường học lớn nhất”. Đây là một khía cạnh rất quan
trọng của quá trình học hỏi, trẻ học từ các trải nghiệm hệ quả hành vi của mình.
Nếu những trải nghiệm này tích cực thì trẻ có xu hướng lặp lại hành vi đó và
ngược lại nếu trải nghiệm đó là tiêu cực. Trẻ cần hiểu rằng hành vi nào cũng có
hệ quả nhất định.
+ Muốn áp dụng phương pháp này trước hết mối quan hệ cha mẹ với con
cái phải dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cả hai bên cần cùng hợp tác và
khích lệ lẫn nhau. Nếu muốn thay đổi hành vi nào đó ở trẻ, trước hết cha mẹ
phải làm cho trẻ hợp tác chứ không đối đầu. Muốn trẻ hợp tác cha mẹ phải là
người hợp tác. Muốn trẻ tôn trọng, cha mẹ phải thể hiện sự tôn trọng trẻ.
- Phương pháp “Thiết lập giới hạn”:
+ Thiết lập giới hạn có nghĩa là hình thành, thiết lập nội quy, nề nếp kỷ
luật trong gia đình. Mục đích của việc thiết lập các giới hạn này là nhằm bảo vệ
trẻ, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, an toàn cho các con. Thực hiện tốt các giới
hạn này sẽ giúp con trở thành người có kỷ luật, có trách nhiệm trong tương lai.
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+ Trong các giới hạn đặt ra nên có những quy định mang tính bắt buộc
như: tôn trọng mọi người, trung thực, không hút thuốc, …; và những quy định
được xây dựng trên sự thỏa thuận của cha mẹ và các con như: thời gian học tập,
cách thức ăn mặc, tham gia việc nhà… Phối hợp dùng phương pháp hệ quả logic
đóng vai trò quan trọng trong việc rèn các quy tắc mà cha mẹ đặt ra.
+ Trong quá trình thương lượng để xây dựng các giới hạn hoặc từ chối
thương lượng, cha mẹ cần cân nhắc, thận trọng để tránh tạo cho trẻ suy nghĩ sai
lệch rằng cha mẹ không tôn trọng ý kiến của trẻ hoặc dễ bị thay đổi trong các
quyết định của mình.
+ Một nguyên tắc quan trọng trong phương pháp thiết lập giới hạn là sự
hợp tác và tôn trọng của cả cha mẹ và các con. Bản thân cha mẹ phải nghiêm
túc, kiên nhẫn và thực sự quan tâm trong việc hướng dẫn con thực hiện các giới
hạn một cách rõ ràng, cụ thể; nhắc nhở để con nhớ lại, suy nghĩ và quyết định
hành động; đưa ra một số khả năng xảy ra để khuyến khích con suy nghĩ, lựa
chọn và quyết định; cảnh báo về những hệ quả có thể xảy ra với các quyết định
của con; thể hiện mong muốn là cách khích lệ con về hành vi cụ thể nào đó.
Giáo dục giới tính cho con
Đối với vấn đề giới tính, tuổi dậy thì của con, cha mẹ cần nhận thức rằng,
việc phát triển tâm lý, giới tính sớm ở trẻ vị thành niên hiện nay là điều hoàn
toàn bình thường. Tuy nhiên, cha mẹ phải tìm hiểu tâm tư tình cảm của con, chia
sẻ động viên an ủi con trong mọi tình huống và biết cách hỗ trợ để trẻ có thể
thích ứng phù hợp. Cha mẹ cũng nên quan tâm sát sao, hướng dẫn con chọn bạn;
không nên lảng tránh, thả nổi con tự tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản, tình
dục qua sách báo, tranh ảnh hoặc bạn bè. Với con gái, người mẹ phải là người
bạn tâm tình khi con gặp bỡ ngỡ trong biến đổi tâm sinh lý, hướng dẫn con cách
giữ gìn vệ sinh thân thể, hướng dẫn con tới những mối quan tâm lành mạnh. Nếu
phát hiện con yêu sớm thì không nên coi đó là chuyện “động trời” mà phải tế nhị
tìm hiểu mức độ quan hệ của con và khéo léo xử sự. Trong trường hợp khó
khăn, cha mẹ nên hỏi ý kiến chuyên gia, hướng dẫn con đọc thêm tài liệu, sách
báo lành mạnh.
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Cha mẹ cũng nên liên hệ với thời điểm khi mình ở lứa tuổi vị thành niên để
có thể hiểu được những khó khăn, những thái độ và những cách ứng xử không
phù hợp của con; để thông cảm và tâm lý hơn với con. Ngoài ra, cha mẹ cũng
cần nhận thức đúng rằng, sự kiên nhẫn, đi dần từng bước trong giáo dục con tuổi
vị thành niên cũng rất cần thiết; nên tránh sự nôn nóng, vội vàng, sốt ruột, muốn
đạt kết quả ngay lập tức trong việc uốn nắn sai lầm, thói hư tật xấu của con. Cha
mẹ cũng không nên mắng mỏ con quá nhiều bởi hành vi này sẽ chỉ khiến trẻ co
mình lại, ngại bộc lộ và không lắng nghe lời, hơn nữa còn có thể làm cho trẻ mất
đi lòng tự tin của mình. Muốn hướng dẫn, nâng đỡ tốt cho con trong bước đường
phát triển, cha mẹ hãy cố gắng trở thành người bạn đáng tin cậy của trẻ. Như
vậy, cha mẹ phải đóng một lúc nhiều vai trò: vừa là người chăm sóc, vừa là
người định hướng, là người dạy dỗ chỉ bảo đồng thời cũng là người bạn tâm tình
luôn ở bên con trong suốt chặng đường đời.
Để làm được điều này, các bậc cha mẹ cũng nên thường xuyên tự trang bị
kiến thức về tâm sinh lý của con trẻ vị thành niên bằng nhiều cách như: trao đổi
với bạn của con để có thể hiểu con hơn; tham gia các lớp giáo dục đời sống gia
đình để được nghe các chuyên gia tâm lý nói về những đặc điểm cơ bản cũng
như những phương pháp hữu hiệu để giáo dục con cho phù hợp với tâm lý lứa
tuổi; tìm hiểu thông qua hệ thống thông tin đại chúng như sách báo, Internet…
Tóm lại, trong xã hội đầy biến động, áp lực và cạnh tranh ngày nay, trẻ em
không chỉ cần được nuôi khỏe về thể chất, mà còn cần được nuôi dưỡng cả về
tinh thần. Cách cư xử vô tâm, hời hợt hay hà khắc của cha mẹ không chỉ khiến
gia đình đánh mất vai trò định hướng cho con trẻ, mà còn khiến trẻ thui chột tình
cảm với chính cha mẹ của mình. Vì vậy, môi trường gia đình lành mạnh sẽ là
yếu tố quyết định tạo cho con những điều kiện thuận lợi để hình thành và phát
triển nhân cách. Nếu được cha mẹ, gia đình quan tâm, yêu thương, trẻ sẽ an toàn
vượt qua giai đoạn khó khăn của tuổi vị thành niên để bước vào cuộc sống./.
Dạy dỗ con cái không phải là việc dễ dàng. Xin giới thiệu những câu
chuyện ngắn đầy ý nghĩa về cách một người cha dạy con trai mình trưởng thành
một cách có lý trí, hy vọng nó có thể hữu ích cho bạn.
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Trách nhiệm
Một ngày đứa con trai hai tuổi của tôi u đầu vì sơ ý đâm vào bàn. Nó khóc
ầm ĩ một hồi lâu. Tôi đã ra khỏi phòng và bước tới cạnh bàn, lớn tiếng hỏi:
“Này! Bàn, ai làm bạn bị thương và khóc nhiều quá vậy?“
Nó ngừng khóc và nhìn tôi với những giọt nước mắt trên mặt. Tôi vuốt ve
cái bàn và hỏi: “Ai làm bạn đau thế?“
Con trai nhìn tôi: “Ôi, là con đó bố“.
Tôi nói: “Con xin lỗi cái bàn chưa?“. Nó nói: “Mình xin lỗi”, và cúi chào
cái bàn. Kể từ đó, nó đã học được cách chịu trách nhiệm và cẩn thận trong hành
vi của mình.
Đừng trút sự tức giận của bạn lên người khác
Một ngày, đứa con 3 tuổi của tôi bắt đầu khóc vô cớ. Tôi hỏi: “Con cảm
thấy không thoải mái à?“
“Không“, cậu bé nói.
“Tại sao con lại khóc nữa rồi? Uhm, bố không cảm thấy phiền nếu con
khóc, nhưng con nên tìm một nơi thích hợp để khóc, và như vậy thì sẽ không làm
phiền những người khác. Sau khi con khóc đủ rồi, hãy bảo bố mẹ, sau đó con có
thể ra ngoài“.
Tôi để nó trong phòng tắm. Hai phút sau, nó gõ cửa và nói: “Con khóc đủ
rồi bố ơi”. Và tôi cho phép con ra ngoài chơi.
Bây giờ con tôi đã 18 tuổi và nó không để cảm xúc của mình ảnh hưởng
đến những người khác và đổ sự tức giận của mình lên những người khác.
Hãy suy nghĩ hai lần trước khi hành động
Tôi cùng với con trai 5 tuổi đi qua một cây cầu. Nhìn thấy nước trong
dưới cầu nó nói: “Nước trong đẹp quá! Con sẽ nhảy xuống sông cho mát”.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Tốt thôi, bố sẽ nhảy với con nhưng
trước tiên phải về nhà thay quần áo đã”.
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Về nhà, tôi dẫn nó vào bồn tắm và nói: “Con này, khi bơi con sẽ phải đặt
mặt con dưới nước phải không?”.
Nó gật đầu, tôi nói: “Con thử xem có thể đặt mặt ở dưới nước bao lâu”.
Con làm theo và chỉ 10 giây sau nó nâng khuôn mặt lên khỏi mặt nước và
nói: “Con không thở được”.
“Ừ, nếu lúc nãy con nhảy xuống sông, con sẽ không thở được và
bị chìm”.
“Bố ơi, vậy chúng ta sẽ không nhảy xuống sông nữa”.
“Được rồi, chúng ta sẽ không làm điều đó”.
Kể từ đó, con tôi đã học được sự thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước
khi có một hành động táo bạo.
Kiểm soát ham muốn
Khi con trai tôi được sáu tuổi, chúng tôi đi ngang qua cửa hàng ăn nhanh
sau giờ tan học.
“Bố ơi! gà rán KFC kìa”, nó nói.
“À, KFC! Con muốn ăn gì đó phải không? Dễ mà, nếu con muốn một thứ
gì đó thì ra ngoài và tìm cách đạt được nó. Ai cũng có thể làm vậy cả. Nhưng
nếu con có thể kiểm soát ham muốn và không mua nó, con sẽ là một anh hùng.
Con muốn làm một người bình thường hay một anh hùng?”.
“Một anh hùng”, nó đã trả lời.
“Con chắc về điều đó chứ?”. Tôi nói.
“Bố, con muốn là một anh hùng”, nó dứt khoát.
“Được rồi, vậy người anh hùng, chúng ta về nhà thôi”. Tôi nói và con
trai vui vẻ ra về.
Kể từ đó, con trai tôi tôi đã dần học được cách kiểm soát ham muốn của
mình và không bị rơi vào cám dỗ.
Lựa chọn và hậu quả

113

Một ngày, con trai 8 tuổi của tôi đã có một cuộc ẩu đả với bạn cùng lớp và
trở về nhà với sự tức giận.
“Con định làm gì? Có muốn bố giúp con không?”, tôi hỏi nó.
“Bố tìm giúp con một viên gạch và con sẽ đánh chúng nó vào ngày mai”,
nó trả lời trong nước mắt.
“Bố biết rồi, bố sẽ tìm giúp, còn gì nữa không?”
“Bố, thêm một con dao, con sẽ đâm chúng từ phía sau”.
“Như vậy, con sẽ trút cơn giận dữ bằng viên gạch và con dao, được, bố sẽ
lấy nó cho con”.
Tôi đi lên gác để chuẩn bị mọi thứ. Con trai tôi dường như đã bình tĩnh
hơn một chút. Khoảng 20 phút sau, tôi mang đến rất nhiều quần áo và chăn.
“Con trai, con đã cân nhắc kỹ chưa, gạch hay dao vậy?”
“Nhưng sao bố đem cho con nhiều quần áo và chăn thế?”
“Con ạ, nếu con choảng cậu ta bằng gạch, cảnh sát sẽ bắt giam chúng ta
khoảng 1 tháng trong tù, vì vậy chúng ta phải mang theo một số quần áo và
chăn. Nếu con dùng dao đâm cậu ta, chúng ta sẽ phải ở tù nhiều năm, nên phải
chuẩn bị quần áo cho cả 4 mùa. Đó là luật. Vì vậy, nếu con đã quyết định, bố sẽ
giúp con”.
“Chúng ta chưa làm vậy mà bố?”, con tôi lo lắng hỏi.
“Nhưng con đang rất tức giận mà”.
“Con sẽ không làm vậy nữa bố ạ. Con không muốn vào tù. Con sai rồi”
“Tốt thôi, bố ủng hộ con”.
Kể từ đó, con tôi học được cách lựa chọn đúng và cân nhắc đến hậu quả
khi làm việc gì đó.
Nguyên tắc
Khi con trai tôi được 10 tuổi, nó nghiện chơi máy tính. Vợ tôi đã nói với
nó nhiều lần nhưng không được.

114

Một ngày, tôi nói với con: “Bố nghe nói con thích chơi game?”. Nó thừa
nhận và cúi đầu xuống.
Tôi hỏi: “Con cảm thấy thế nào sau mỗi lần chơi game?”.
“Con thích nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ”. Nó trả lời: “Nhưng con
không dừng lại được”.
“Được, vậy để bố giúp con”, tôi nói và đặt máy tính trước mặt nó cùng
với một cái búa nhỏ: “Con hãy đập cái máy tính này để có thể ngừng việc chơi
game”.
“Bố!”, con trai tôi hoảng hốt.
Tôi cương quyết: “Đập nó đi! Không có máy tính bố vẫn ổn nhưng không
có con thì không được”.
Nó đã khóc sau khi đập máy tính và từ đó học được ý nghĩa của việc giữ
nguyên tắc này.
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CHUYÊN ĐỀ 9
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC,
PHÒNG NGỪA ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘI
Giáo dục kỹ năng sống được xem như một thành tố quan trọng để hình
thành và phát triển nhân cách tích cực không chỉ cho thanh thiếu niên mà còn rất
có ý nghĩa đối với cả những người trưởng thành. Giáo dục giới tính là một trong
những cấu phần không thể thiếu trong các nội dung giáo dục kỹ năng sống.
Để bảo vệ cho trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại, các bậc phụ huynh nên dạy
cho trẻ những kỹ năng đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của
trẻ. Những kỹ năng này có thể đơn giản nhưng cũng hiệu quả trong việc giúp trẻ
tránh xa nguy hiểm khi cần thiết.
Việc giáo dục giới tính cho con có phải là “vẽ đường cho hươu chạy”?
Trong bối cảnh hiện nay khi mà vị thành niên ngày nay bước vào đời sống tình
dục sớm và không biết các phương pháp tự phòng vệ, hơn nữa, tình trạng xâm
hại tình dục và những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội có ảnh hưởng đến
sức khỏe sinh sản và tâm thần của thanh thiếu niên. Vì vậy giáo dục giới tính
càng trở nên cần thiết vì nó chú ý trước tiên đến khía cạnh trách nhiệm, tâm lý,
đạo đức, văn hóa ứng xử chứ không chỉ cung cấp những hiểu biết về sinh sản và
tình dục.
I. GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC,
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘI
1. Một số khái niệm liên quan
Giáo dục giới tính
Giáo dục giới tính là môn học nhằm chuẩn bị cho thanh thiếu niên những
hiểu biết để biết cách ứng xử với nhau một cách tôn trọng và có trách nhiệm và
cũng để biết tự bảo vệ sức khỏe sinh sản. Mục đích sâu xa và quan trọng nhất
của môn học này là xây dựng nhân cách cho vị thành niên, sao cho nhân cách ấy
phất triển phù hợp với những yêu cầu, kỳ vọng của xã hội hiện đại.
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Theo định nghĩa của ngành y tế, giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng
miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ
sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai,
và các khía cạnh khác của thái độ tình dục loài người. Những cách giáo dục giới
tính thông thường là thông qua cha mẹ, người chăm sóc, các chương trình
trường học và các chiến dịch sức khoẻ cộng đồng.
Giáo dục giới tính hướng tới việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh và có
trách nhiệm giữa nam và nữ, dạy cho con trai và con gái biết sống và ứng xử
phù hợp với vai trò giới, có hiểu biết về chính cơ thể mình và về các vấn đề liên
quan đến tính dục và sinh sản, về các nguy cơ của hành vi tình dục không an
toàn để từ đó biết tự bảo vệ. Các em cần được chuẩn bị để biết suy nghĩ có trách
nhiệm về hành vi tình dục, thay vì hành động theo bản năng, biết phòng tránh
thai ngoài mong muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là về
những nguy cơ lây nhiễm HIV/ AIDS.
Giáo dục giới tính có thể được dạy một cách không chính thức, như khi
một ai đó nhận được thông tin từ một cuộc trò chuyện với cha mẹ, bạn bè, sinh
hoạt Đoàn thể hay qua truyền thông. Giáo dục giới tính cũng có thể được truyền
dạy qua các tác giả với các tác phẩm về giới tính, chuyên mục báo chí, hay qua
các trang web về giáo dục giới tính.
Xâm hại tình dục
Xâm hại tình dục trẻ em là tất cả các hành vi dụ dỗ, xúi bẩy, lôi kéo, ép
buộc trẻ em thực hiện một số hành vi mang tính chất tình dục không phù hợp với
lứa tuổi của các em. Hành vi nhìn chỗ kín (thị dâm), nói chuyện về vấn đề liên
quan đến hoạt động tình dục, bộ phận sinh dục (khẩu dâm), nghe, động chạm,
ôm đều có thể được xem là xâm hại tình dục. Khái niệm xâm hại tình dục được
hiểu rất rộng chứ không chỉ là có hành vi quan hệ tình dục như nhiều người
vẫn nghĩ.
Xâm hại tình dục ở trẻ em không chỉ giới hạn vào các tiếp xúc cơ thể mà
còn bao gồm cả những hành vi không tiếp xúc như nhìn, rồi đến các việc dụ dỗ,
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cho trẻ xem phim khiêu dâm, dụ dỗ trẻ không mặc quần áo, sờ mó vào các chỗ
kín của trẻ, và cuối cùng là dâm ô, giao cấu, hiếp dâm với trẻ. Tất cả các hình
thức đó được định nghĩa là xâm hại tình dục trẻ em.
2. Có cần thiết giáo dục giới tính cho trẻ không?
Theo số liệu công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong 5
năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần
10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ xâm hại tình
dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam. Điều
đáng nói là 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những
người thân quen của nạn nhân và gia đình. Điều chắc chắn là con số thực sẽ là
con số lớn hơn nhiều so với số liệu đã được thống kê bởi các cơ quan ban ngành
do có nhiều trường hợp hoặc là chưa có kỹ năng nhận biết, tố giác, hoặc là còn
lo sợ chưa dám tố giác.
Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỷ lệ
nạo phá thai cao nhất thế giới. Mặc dù đã được nhìn nhận cởi mở và thẳng thắn
hơn, nhưng tình dục và các vấn đề giới tính vẫn còn là vấn đề “khó nói” ở Việt
Nam, nhất là trong môi trường giáo dục ở nhà trường và gia đình. Việc thiếu các
kiến thức, kỹ năng an toàn tình dục là một trong những lỗ hổng quan trọng nhất
dẫn đến tình trạng nạo phá thai ở nhóm tuổi vị thành niên. Như vậy, việc giáo
dục giới tính cho trẻ là rất cần thiết và cũng rất cấp thiết.
Cha mẹ là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục
giới tính cũng như phòng ngừa các vấn đề tình dục cho trẻ. Không nhất thiết cha
mẹ phải là chuyên gia am hiểu về vấn đề này mà chính thái độ của cha mẹ với
vấn đề giới tính, tình dục là điều quan trọng để giúp trẻ định hướng đúng đắn.
Cha mẹ cần chú ý cảnh giác và nâng cao nhận thức để phòng ngừa cho
con của mình. Việc cha mẹ chú ý lắng nghe những chia sẻ của trẻ là điều rất cần
thiết, điều này giúp cho trẻ có thể tự tin trao đổi với ba mẹ, không phải dấu
diếm, sống dằn vặt sợ hãi một mình về bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào.
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Nên giáo dục giới tính và giáo dục tình dục cho trẻ vào thời điểm nào?
Trẻ em cần được giáo dục giới tính từ sớm, bắt đầu từ sự nhận biết về cơ
thể, đến nhận biết về giới, nhận biết về kỹ năng bảo vệ mình, tôn trọng bạn khác
giới, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống xâm
hại tình dục.
Trong giai đoạn con bạn từ 2 đến 8 tuổi, hãy giới thiệu cho con các bộ
phận của cơ thể; tác dụng, tầm quan trọng và cách giữ vệ sinh; giúp con ý thức
được vai trò của cơ thể và sự riêng tư của mình, đồng thời dạy con tránh tiếp xúc
thân mật với những người khác giới con quen biết.
Đến giai đoạn trẻ từ 9 – 14 tuổi, hãy dạy con cách nhận biết sự thay đổi cơ
thể để con không hoang mang và hiểu đúng. Đồng thời dạy con giữ vệ sinh và
giúp con hiểu những hệ lụy, cách phòng tránh vấn đề về giới tính.
Không nên né tránh mà hãy trả lời thẳng thắn các thắc mắc của con. Việc
giáo dục giới tính ở giai đoạn này rất quan trọng, nó sẽ giúp con trẻ tránh khỏi
những hoang mang về sự thay đổi bất thường trên cơ thể hay phòng tránh được
những tác hại và nguy hiểm về tình dục để con có thể phòng tránh
Khi đến tuổi 15 hoặc sớm hơn, con của bạn đã biết đến tình yêu khác giới,
vậy nên để tránh các hệ lụy tình dục khi con yêu đương sớm, cha mẹ nên chấp
nhận các mối quan hệ tình cảm của con một cách nhẹ nhàng nhưng hãy cung cấp
đầy đủ thông tin cho con biết, hiểu và luôn bên con. Hãy “vẽ đường cho hươu
chạy” một cách đúng đắn.
Cho con không gian học tập và phát triển lành mạnh
Việc giáo dục giới tính cần được đặt trong một không gian cởi mở, dân
chủ và lành mạnh. Việc tạo ra môi trường tốt cho con cái bởi thế có vai trò vô
cùng quan trọng.
Ngay khi con còn nhỏ, trong gia đình cha mẹ hãy dành cho con cái sự
quan tâm đầy đủ, không khí gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Hãy tìm cách hiệu
quả và phù hợp để con biết về những nguy cơ về việc bị lợi dụng, xâm hại bằng
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những hành động, nhắc nhở trực quan, ví dụ: Không được ngồi vào lòng bất kỳ
ai, không được cho ai chạm vào cơ thể…
Tại trường học, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các
giáo viên trong việc đảm bảo an toàn cho con cái mình, không để con vào tay
người lạ, loại bỏ các không gian không an toàn và khó kiểm soát trong khuôn
viên trường. Cùng nhà trường có phương án giáo dục giới tính, cảnh báo và
phòng ngừa phụ hợp.
Nếu sự việc xâm hại xảy ra, cả cha mẹ và nhà trường cần có thái độ phù
hợp. Hạn chế truy hỏi con mình vì mỗi lần phải kể lại con sẽ tổn thương thêm
lần nữa. Nên ổn định tâm lý của trẻ sau đó dần dần giúp trẻ hiểu và có cách
phòng ngừa để sự việc không lặp lại.
Tóm lại, không gian học tập tại trường học, không gian học thêm, không
khí trong gia đình… đều có thể ảnh hưởng đến việc con bạn có nguy cơ bị xâm
hại hay không. Nên phối hợp cùng nhà trường, xã hội cho con một môi trường
lành mạnh nhất.
3. Nội dung giáo dục giới tính cần thiết cho trẻ em
Giáo dục kỹ năng cho trẻ em trong phòng ngừa xâm hại tình dục là nhằm
tạo năng lực tâm lý xã hội cho lớp trẻ, chủ yếu nhằm giúp cho họ phát huy nội
lực với những kỹ năng hành động cụ thể để tự bảo vệ và ứng phó với cuộc sống,
với những hoàn cảnh bất lợi.
Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em cần phải có cách nhìn nhận
đúng về hoạt động này, đó là hoạt động của người học và do người học. Nó chỉ
tạo ra sự thay đổi ở các em khi các em tham gia tự giác tích cực và chủ động.
Ngoài việc giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, học tập, sinh hoạt, cha mẹ, nhà
trường cần quan tâm hướng dẫn các em các kỹ năng thoát hiểm khi bị tấn công,
cưỡng bức; các tình huống bất lợi thường gặp như: khi đi đường vắng, đêm tối,
ở nhà một mình, tiếp xúc với người lạ, người khác giới…; đặc biệt, cần chú ý
giáo dục, hướng dẫn các các em về giới tính, ý thức cảnh giác, về cách thức tố
giác, thông tin cho người lớn, các cơ quan chức năng những hiện tượng, hành vi
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liên quan đến xâm hại tình dục (như dụ dỗ, lừa phỉnh, đe dọa, lợi dụng nghề
nghiệp để có hành vi dâm ô…).
Nội dung giáo dục trẻ về giới tính để phòng ngừa xâm hại tình dục
- Dạy trẻ về giới tính và các vùng nhạy cảm: Kỹ năng đầu tiên mà bạn
nên dạy cho trẻ là kiến thức về giới tính và các vùng nhạy cảm trên cơ thể.
Bốn vùng nhạy cảm trên cơ thể là: miệng, ngực, vùng giữa hai đùi và mông.
Nhiều trường hợp các bé bị xâm hại mà không thể tự nhận biết được sự nghiêm
trọng của vấn đề do còn quá non nớt và thiếu hiểu biết. Cha mẹ cần dạy cho trẻ
nhận biết rằng các vùng nhạy cảm trên cơ thể chỉ là của riêng các bé và mọi
người khác không được tự ý chạm vào, sờ vào các vùng nhạy cảm này.
- Dạy cho trẻ cách bảo vệ cơ thể: không cho người bất kỳ ai chạm vào
vùng nhạy cảm hay có những hành động ôm ấp, vuốt ve. Vùng nhạy cảm là của
riêng bé, kể cả bố mẹ cũng không được chạm vào nếu không có sự đồng ý
của trẻ.
- Trẻ cũng không được phép chạm vào vùng nhạy cảm của người khác.
Giống như việc dạy trẻ tự bảo vệ cơ thể của mình thì các bậc phụ huynh cũng
nên dạy trẻ chú ý không nên chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, nhất là
người khác giới. Đặc biệt không nên tò mò về cơ thể người khác để tránh bị lợi
dụng dụ dỗ hay vô tình kích thích thú tính của những kẻ xấu.
- Không gần gũi với người lạ mặt: Dạy cho trẻ cách tránh xa người lạ mặt,
không bắt chuyện hay làm quen với bất kỳ ai mà bé gặp trên đường nếu không
có sự đồng ý của cha mẹ. Đồng thời, cha mẹ nên cảnh báo cho trẻ những nguy
hiểm có thể gặp phải khi bé đi chơi một mình với người lạ mặt hoặc đi đến
những nơi vắng vẻ, ít người và những nơi tối tăm, kín đáo.
- Tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà: Khi trẻ ở nhà một mình, cần
dạy trẻ lưu ý an toàn và tuyệt đối không được cho bất kỳ người lạ mặt nào vào
nhà. Cũng nên chú ý không cho trẻ đi chơi một mình dù chỉ là sang nhà hàng
xóm hay đến nhà người quen mà không có sự theo dõi của bố mẹ.
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- Chạy thật nhanh hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác trong trường hợp
bị tấn công: Để đề phòng trường hợp không may trẻ bị tấn công, bạn nên đưa ra
các giả thiết và hướng dẫn trẻ cách chạy trốn. Cha mẹ có thể dạy trẻ tìm cơ hội
lúc kẻ xấu sơ hở để chạy thật nhanh hoặc la hét thật lớn cầu cứu người xung
quanh. Nên chú ý rằng do sự chênh lệch về sức khỏe nên mọi sự phản kháng của
trẻ gần như không đem lại kết quả, thậm chí còn khiến kẻ xấu sử dụng những
biện pháp bạo lực hơn. Vì vậy chỉ có thể dùng sự thông minh và những kỹ năng
mới có thể giúp trẻ thoát thân an toàn. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dạy cho trẻ
ghi nhớ số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại khẩn cấp để trẻ có thể sử dụng
trong trường hợp khẩn cấp.
- Nói ngay cho cha mẹ khi trẻ bị đe dọa hoặc không thích bất kỳ hành vi
của người nào: Cần dạy cho trẻ rằng các bé không cần sợ hãi hay lo lắng khi có
bất kỳ kẻ nào đe dọa hoặc làm tổn thương đến trẻ. Trong trường hợp có kẻ xấu
đe dọa trẻ phải giữ bí mật thì trẻ nên thông báo cho cha mẹ và người thân biết.
Ngoài ra, khi các bé không thích tiếp xúc với bất kỳ người nào, bé cũng nên chia
sẻ cho cha mẹ biết và tránh xa những người mà bé không thích hay có những
hành vi đụng chạm. Để trẻ thực hiện kỹ năng này thì điều vô cùng quan trọng là
cha mẹ phải để trẻ tin tưởng được rằng cha mẹ là người tốt nhất đối với trẻ và
luôn luôn lắng nghe, tin tưởng và chia sẻ với trẻ mọi điều. Nếu không, trẻ sẽ rất
ngại ngần để nói với cha mẹ ngay cả khi trẻ nhận thức được sự nguy hiểm mà trẻ
có thể gặp phải nếu không có sự trợ giúp của cha mẹ và người lớn.
Giúp trẻ nhận biết về thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là ai?
Theo các nghiên cứu về các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, thủ phạm
thường gặp nhất là những thành viên trong gia đình hoặc những người quen biết
(bạn bè của gia đình, hàng xóm, người trông trẻ…). Trường hợp trẻ em bị lạm
dụng tình dục do người lạ mặt chỉ chiếm khoảng 10%.
Cha mẹ cần nói với con về thủ phạm xâm hại tình dục để con có thể
phòng, tránh. Những người họ hàng thân thuộc, những người quen của gia đình,
hàng xóm… đặc biệt là những người khác giới đều có thể là thủ phạm xâm hại
tình dục. Trong một số trường hợp, trẻ đã có những khái niệm về sàm sỡ, xâm
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hại tình dục,… thì cha mẹ cần chỉ rõ cho các em về các những người có thể là
thủ phạm.
Tình huống cụ thể: Ở lứa tuổi tiểu học, nhà trường thường tổ chức hoạt
động ngoại khóa. Với các hoạt động này, thường có hướng dẫn viên là nam giới.
Cha mẹ cần nhắc nhở con, nhất là con gái khi đi vệ sinh ở nơi dã ngoại thì nên
rủ một vài bạn gái cùng đi. Con gái tuyệt đối không nhờ ‘anh hướng dẫn vui
tính’ dẫn đi vệ sinh vì có thể anh hướng dẫn là một người tốt hoặc là một người
không tốt. Bình thường anh rất tốt nhưng một lúc nào đó anh ấy không tốt thì sẽ
trở thành người sàm sỡ mình.
Một số kỹ năng dành cho cha mẹ trong giáo dục con phòng tránh xâm
hại tình dục
Quy tắc bàn tay – kỹ năng dạy con phòng tránh xâm hại tình dục
- Ngón cái - gần mình nhất - tượng trưng cho những người thân ruột thịt
trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột: Những người này có thể ôm
hôn, tắm, ngủ chung hay làm vệ sinh giúp bé khi còn nhỏ. Nhưng khi đã lớn, bé
sẽ tự tắm và thay quần áo trong phòng kín.
- Ngón trỏ - tượng trưng cho thầy cô, bạn bè ở trường lớp hoặc họ hàng
của gia đình: Những người này có thể nắm tay, khoác vai hoặc chơi đùa. Nếu
bất kỳ ai trong nhóm này chạm vào “vùng đồ bơi”, bé sẽ hét to để nhận được sự
trợ giúp và nói với mẹ để được giúp đỡ kịp thời.
- Ngón giữa - người quen biết nhưng ít khi gặp như hàng xóm, bạn bè của
cha mẹ: bé chỉ nên bắt tay, cười và chào hỏi.
- Ngón áp út - người quen của gia đình mà bé mới gặp lần đầu: bé chỉ nên
dừng lại ở mức vẫy tay chào.
- Ngón út - ngón tay xa bé nhất - thể hiện cho những người hoàn toàn xa
lạ hoặc người có cử chỉ thân mật, khiến bé thấy lo sợ, bất an, bé hoàn toàn có thể
bỏ chạy, hét to để thông báo với mọi người xung quanh.
Ứng xử của cha mẹ trong trường hợp con là nạn nhân của xâm hại tình dục
Cha mẹ nên:
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- Cố gắng gần gũi con, khuyến khích con cởi mở tâm trạng và chia sẻ với
cha mẹ tường tận câu chuyện.
- Không để cho con có cảm giác phải che giấu, thu mình vào một thế giới
hoang mang của riêng mình.
- Đưa trẻ đi khám để xác định mức độ và điều trị tổn thương thực tế.
- Sử dụng các liệu pháp tâm lý để chữa trị chấn thương tâm lý cho trẻ.
Cha mẹ tránh:
- Làm ầm ĩ và quá lên mức độ trầm trọng của việc sẽ khiến cho trẻ xấu hổ
và tổn thương hơn.
- Tìm cách vạch trần thủ phạm xâm hại tình dục để tránh gây hại cho
những trẻ em khác.
4. Giải pháp giúp con tránh ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội
4.1. Giúp con hiểu đúng về mạng xã hội
Mạng xã hội là gì?
Mạng xã hội dù luôn tương tác nhưng lại là một thế giới ảo; dù ảo nhưng
những cảm giác, tổn thương thậm chí nguy hại từ nó lại là có thật. Hãy trò
chuyện cùng con, cùng con thẳng thắn trao đổi để giúp con hiểu được điều này
và tự có những trải nghiệm về nó. Cùng con đặt ra những giới hạn trong việc
dùng mạng xã hội cũng là cách bạn có thể làm giảm thiểu ảnh hưởng từ khu vực
này đến con của mình. Đồng thời, hãy hướng con đến những không gian văn
minh trên mạng xã hội như cộng đồng chia sẻ sở thích, Fanpage/ Trang cá nhân
của những người có đời sống mẫu mực với giới trẻ, các cộng đồng cùng học tập,
phát triển…
4.2. Hướng con tới những không gian, hoạt động thú vị, bổ ích khác.
Bạn hãy định hướng và cho con cơ hội tìm hiểu, tham gia các hoạt động
thú vị khác như kinh doanh, đọc sách, vận động, khám phá thiên nhiên… Nhiều
trải nghiệm mới sẽ cho con nhiều không gian hơn chỉ với mạng xã hội, đồng
thời cho con sự so sánh và lựa chọn để hiểu hoạt động nào thực sự phù hợp với
mình. Hơn nữa, thông qua các hoạt động bổ ích, con bạn sẽ giảm tải thời gian
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dùng Mạng xã hội đáng kể, có được quá trình phát triển tâm hồn và tư duy cởi
mở, tự nhiên.
Mấu chốt là cha mẹ phải quan tâm và lắng nghe con, để cuộc sống thật
hiện tại con cái của bạn luôn cảm nhận được sự yêu thương và tin tưởng từ bố
mẹ, cho con hiểu được niềm tin và sự kỳ vọng bạn hướng tới con mình, từ đó
dần dần điều chỉnh hành vi dùng mạng xã hội quá nhiều xuống mức hợp lý, chứ
không phải là cấm.
4.3. Giáo dục giới tính cho trẻ để phòng ngừa ảnh hưởng tiêu cực của
mạng xã hội
Đời sống tình cảm của các em rất phong phú. Nhất là ở lứa tuổi tiền dậy
thì và dậy thì, tâm sinh lý của trẻ có những thay đổi mạnh mẽ. Trẻ em có khả
năng đồng cảm, tính xúc cảm cao, thường lý tưởng hóa tình bạn, nguyên nhân
kết bạn cũng rất phong phú, nhóm bạn ngày càng mở rộng hơn, nhất là trên môi
trường mạng xã hội.
Vì sao cần thiết giáo dục giới tính cho trẻ để phòng ngừa các tác hại
của mạng xã hội?
Internet ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống. Internet một mặt
giúp cho chúng ta kết nối và mở mang kiến thức, mặt khác, internet có thể mang
đến những tác hại khôn lường cho người tiếp cận thông tin, nhất là đối với trẻ
em khi mà những nhận thức về các vấn đề xã hội nói chung cũng như nhận thức
về giới tính, tình dục… còn có những hạn chế nhất định. Sự thiếu hiểu biết của
trẻ, nhận thức sai lệch và sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội
vô hình chung đẩy trẻ đến với thế giới ảo không an toàn.
Việt Nam là nước có số lượng người truy cập mạng xã hội lớn trên thế
giới. Ngoài nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân, bí mật đời tư để lừa
đảo thì vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em cũng khá phổ biến. Làm sao để bảo vệ
trẻ khi chúng đang phải lớn lên trong thế giới internet nhiều cạm bẫy là câu hỏi
khiến không ít bậc cha mẹ hoang mang. Theo số liệu thống kê từ UNICEF, mỗi
ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên
internet. Trong khi đó, Việt Nam có tới 31% dân số dùng mạng xã hội facebook
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thì nguy cơ trẻ bị xâm hại càng cao hơn từ chính những hình ảnh lan truyền trên
mạng xã hội.
Trẻ em đang sử dụng máy tính ngày càng nhiều, kết nối với cộng đồng dễ
dàng hơn nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, cạm bẫy. Việc giáo dục giới tính cho
trẻ em có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các tác hại của mạng xã hội đối
với trẻ em, trong đó có cả nguy cơ xâm hại tình dục. Tạo nền tảng để các em có
những tri thức, kỹ năng căn bản để thích ứng với môi trường sống, qua đó khi
gặp những tình huống có thể dẫn đến nguy cơ có thể bị xâm phạm tình dục các
em biết cách phòng tránh, thoát hiểm, hạn chế những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Ở Việt Nam, trẻ dưới 18 tuổi vẫn có thể dễ dàng truy cập vào các trang
web “người lớn” và không được bảo vệ trước những thông tin độc hại. Trong
khi đó, những hình ảnh, thông tin, khiêu dâm không chỉ được đăng ở những
trang lá cải mà không ít tờ báo chính thống cũng coi đó như một chiêu để thu hút
độc giả. Vì vậy, không ít trẻ đã tự biến mình thành nạn nhân của những vụ xâm
hại tình dục do tò mò trước những thứ đọc được trên mạng.
Đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên, việc cho phép trẻ làm quen với các thiết bị
công nghệ và dạy trẻ sử dụng internet là cần thiết. Tuy nhiên, cha mẹ nên trang
bị cho con cái những nguyên tắc, kỹ năng cần thiết khi con tiếp xúc với
mạng. Một số nguyên tắc đối với trẻ khi sử dụng mạng internet: bảo mật thông
tin cá nhân, quy định thời gian sử dụng mạng, khuyến khích trẻ vào những hoạt
động chăm sóc bản thân, dạy kỹ năng sống và kiểm soát nội dung truy cập của
trẻ. Trẻ có thể bị tác động và ảnh hưởng tiêu cực từ những nguồn thông tin thiếu
lành mạnh. Cho trẻ tiếp xúc với Internet là điều cần thiết, song vấn đề cần thiết
hơn nữa chính là việc trang bị kỹ năng tự phòng bị cho trẻ khi sử dụng mạng.
4.4.Giáo dục kỹ năng cho trẻ để tự bảo vệ mình trước những tác hại của
mạng xã hội
Trẻ con cần học cách là người dùng mạng thông minh, vì thực tế không
thể cấm internet vào nhà, càng không thể cấm người ta sản xuất các chương
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trình trên mạng xã hội. Hiện nay, nhất là ở các đô thị, cha mẹ cho con sử dụng
các thiết bị kết nối internet quá nhiều và dễ dãi trong việc kiểm soát con.
- Cha mẹ nên dành thời gian nói chuyện với con, kể chuyện của mình và
nghe chuyện của con, tạo cảm giác gần gũi cho con và giúp cho con hiểu được
tầm quan trọng của gia đình. Từ đó, chúng sẽ có lối sống lành mạnh, không bị
thụ động trước sức hút của mạng xã hội.
- Cha mẹ và nhà trường chỉ có thể tăng cường giám sát hành vi của trẻ ở
ngoài đời thực nhưng thật khó có thể kiểm soát được con em ở thế giới mạng.
Đó phải chăng là một thách thức trong việc bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ tiềm
ẩn bị xâm hại thông qua mạng xã hội hay không? Giám sát hoặc cấm đoán chỉ
khiến bọn trẻ muốn "thâm nhập" hơn mà thôi. Thay vì máy móc cấm đoán, cha
mẹ hãy quan tâm bằng cách lắng nghe con cái. Có thể chủ động nghiêm túc nói
với con về sex, con có thể xem ảnh nude và chỉ cho con những trang ảnh nude
nghệ thuật, cùng xem và thậm chí bàn luận với con ảnh nào đẹp, ảnh nào xấu.
Cha mẹ nên làm bạn chứ đừng ngăn cấm con một cách máy móc.
- Giáo dục giới tính cho con để con hiểu được các kiến thức cơ bản, tránh
sa đà vào các thông tin không lành mạnh.
- Giới thiệu cho trẻ một số trò chơi đơn giản, gần gũi với suy nghĩ của trẻ.
Thích hợp nhất là nên hướng trẻ vào niềm say mê một môn học nào đó cần sử
dụng máy tính, để trẻ sử dụng nó vào mục đích học tập của mình.
- Hạn chế đến mức tối đa việc trẻ tiếp xúc với các trò chơi có tính bạo lực
cao hoặc gây kích thích thần kinh.
- Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ cách kết bạn qua mạng internet, chỉ cho trẻ
thấy những việc hữu ích nên làm và những điều nên tránh.
- Đặc biệt, trẻ cần được hướng dẫn về việc không cung cấp thông tin cá
nhân cho những người lạ mới nói chuyện một vài lần.
- Nên cho trẻ tiếp xúc với máy tính có giới hạn, kiểm soát thời gian và các
hoạt động của trẻ trên máy một cách chặt chẽ, định hướng cho trẻ mục đích sử
dụng máy tính đúng mục đích học tập và giải trí lành mạnh.
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- Cha mẹ cần phải quan tâm đến thời gian ăn ngủ, sinh hoạt của trẻ, tránh
để trẻ vì quá mải mê mà quên mất thói quen sinh hoạt điều độ.
Cha mẹ không nên chủ quan để trẻ sử dụng internet tùy ý
- Sự lơ là của bạn khiến nhiều trẻ trở thành con nghiện vi tính và sa đà vào
những tệ nạn xã hội quá sớm từ những tác động tiêu cực của Internet.
- Hãy cho trẻ tiếp cận một cách từ từ để bạn có thể kiểm soát được.
Những trang web mà trẻ tiếp cận nên có những hoạt động thú vị để trẻ không
quan tâm đến những nội dung không lành mạnh trên internet.
- Thậm chí, kể cả những trò chơi lành mạnh, nhưng do sức hấp dẫn quá
lớn cũng khiến những đứa trẻ không có đủ bản lĩnh để tự mình điều chỉnh, dẫn
đến ham mê quá độ, hay còn gọi là “nghiện game, nghiện net”.
- Điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh biết rõ những cạm bẫy này, nhưng
do quản lý không chặt, hoặc quá ít thời gian hay chủ quan nên đã để trẻ rơi vào
đó lúc nào không hay.
Cha mẹ nên song hành cùng trẻ trong quá trình sử dụng internet
- Không tẩy chay internet, làm bạn với con trong việc sử dụng internet.
Cha mẹ nên cho con tiếp cận với những thông tin hữu ích, những trang web hữu
ích để trẻ có những định hướng tốt khi sử dụng mạng xã hội.
- Cha mẹ nên hiểu con cái đang làm gì với mạng xã hội. Cha mẹ nên ngồi
cạnh con khi chúng dạo chơi trong internet.
- Cha mẹ nên trao đổi thẳng thắn với trẻ tất cả mọi thứ liên quan đến thế
giới ảo. Khuyến khích trẻ sử dụng internet tích cực. Nói chuyện cởi mở với trẻ
về những thách thức của mạng, những tình huống khó khăn có thể phát sinh.
Nêu ra vài cách giải quyết và đảm bảo rằng cha mẹ sẽ luôn bên cạnh khi con
cần.
- Muốn giám sát được hoạt động trực tuyến, bạn phải hiểu được nguyện
vọng riêng tư của trẻ. Việc kiểm soát chặt chẽ quá sẽ có tác động ngược lại.
- Để trẻ không tự biến thành “nô lệ” của máy tính, cha me phải là người
bạn gần gũi, chia sẻ với những tâm tư, tình cảm của trẻ.
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- Theo dõi thường xuyên và nhận biết kịp thời những dấu hiệu của chứng
bệnh “nghiện vi tính” để điều chỉnh. Không thể “cô lập” trẻ với internet và thiết
bị công nghệ.
Xâm hại tình dục trẻ em là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội
hiện nay, khi mà các số vụ phát hiện không ngừng tăng và tính chất nghiêm
trọng của vụ việc ngày càng phức tạp. Vì vậy, gia đình là nơi đầu tiên và cũng là
nơi gần gũi nhất trong việc giáo dục các kiến thức giới tính cho con, giáo dục
các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Việc nhận biết thủ phạm xâm hại tình
dục không phải là một kỹ năng dễ dàng. Bởi nếu cha mẹ cho rằng trẻ nên cảnh
giác với tất cả những người xung quanh thì cũng có thể khiến trẻ có lối sống
lạnh lùng, xa cách; nếu cha mẹ cho rằng trẻ nên thân thiện với mọi người thì
cũng là nguy cơ không nhỏ đối với trẻ. Quy tắc bàn tay là một trong những gợi ý
tốt cho trẻ để trẻ dễ hiểu và thực hành trong cuộc sống, giúp cho phần nào trẻ
phòng, tránh được các nguy cơ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục.
Bên cạnh đó, mạng xã hội là một trong những phương tiện hữu ích và
không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Việc sử dụng mạng xã hội một
cách hiệu quả đối với trẻ, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên không phải là dễ
dàng. Cha mẹ nên là người định hướng, hướng dẫn và đồng hành với con trong
việc sử dụng mạng xã hội để tránh những tác hại đối với trẻ, nhất là với lứa tuổi
vị thành niên.
II. GIÁO DỤC CON PHÒNG TRÁNH TỆ NẠN XÃ HỘI
Tệ nạn xã hội là những hành vi sai trái, không đúng với chuẩn mực xã
hội, vi phạm đạo đức, pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tệ nạn xã hội là
mối nguy hiểm, phá vỡ hệ thống xã hội văn minh, tiến bộ, lành mạnh. Các tệ xã
hội thường gặp là: tệ nạn ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép…và trong đó ma
túy là hiện tượng đáng lo ngại nhất,không chỉ cho nước ta mà còn cho cả thế
giới. Ma tuý là một chất gây nghiện có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Khi
ngấm vào cơ thể con người, nó sẽ làm thay đổi trạng thái, ý thức, trí tuệ và tâm
trạng của người đó, khiến họ không tự chủ được mọi hành vi hoạt động của
mình, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
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Môi trường hiện đại với nhiều nhân tố mới phức tạp ảnh hưởng đến quá
trình phát triển của con, cộng với sự thay đổi trong xã hội làm các tệ nạn càng
trở nên nhiều, diễn biến phức tạp, nhiều tệ nạn đã vượt bức tường nhà trường
thâm nhập vào giới học đường.
Vì vậy, việc giáo dục con cái tránh xa khỏi các tệ nạn xã hội là việc hết
sức quan trọng với mỗi bậc phụ huynh. Thực tế, phụ huynh cũng ý thức được sự
nguy hiểm này, luôn tìm cách bảo vệ con, tuy vậy, nhiều người do bận việc hoặc
thờ ơ, chưa chú ý đến vấn đề này đúng mức, đến khi phát hiện con em đã vướng
vào tệ nạn xã hội mới hốt hoảng, hối hận.
1. Giải pháp
Hiểu rõ trách nhiệm của mình và quan tâm thực sự đến con cái: Cha mẹ
cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong quá trình giáo dục con cái tránh xa các tệ
nạn xã hội, cần quan tâm, quản lý, giáo dục tốt, giúp con em thấy tác hại và hậu
quả của việc vướng vào tệ nạn xã hội như đánh nhau, hút chích, sử dụng ma túy,
để tự có ý thức phòng tránh.
Quan trọng nhất, gia đình hạnh phúc và sự quan tâm của bố mẹ chính là
thứ khiến trẻ tránh xa tệ nạn xã hội. Một đứa trẻ một khi bị bỏ rơi, thiế u đi sự
quan tâm từ gia đình sẽ lớn lên cô độc, bị thiếu hụt về nhân cách, cảm xúc cũng
như quan điểm và thái độ cư xử, đó chính là nguyên nhân khiến trẻ có những
hành vi lê ̣ch chuẩ n, tiêu cực, vướng vào tệ nạn xã hội. Cho con môi trường gia
đình êm ấm, luôn lắng nghe, chia sẻ và quan tâm con đúng cách; là tấm gương
cho con trong công việc, đời sống và học tập; giáo dục con biết yêu thương,
dũng cảm, biết nói không với những tệ nạn và luôn đứng về lẽ phải là cách bạn
cho con thành trì vững chắc nhất trước những cám dỗ của xã hội.
Cần chú ý giáo dục kỹ năng số ng cho con. Điều này rất quan trọng bởi kỹ
năng số ng là vũ khí cầ n thiế t cho mo ̣i người, nhấ t là trẻ em. Nó sẽ giúp con bạn
biết tự điề u chỉnh thái độ phù hơ ̣p với chuẩ n mực đa ̣o đức, chuẩ n mực xã hô ̣i,
đồng thời biế t tự kiề m chế hành vi của mình. Khi con bạn có đươ ̣c kỹ năng số ng
tốt cũng là lúc con có được bản liñ h vững vàng để ứng phó với mọi tình huố ng
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nảy sinh trong cuô ̣c số ng hàng ngày, và đó là điề u kiêṇ tố t để con bạn tránh bị sa
vào tệ nạn xã hội.
Cùng với đó, cha mẹ cũng nên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường để
kịp thời phát hiện, uốn nắn khi con em có biểu hiện xấu. Làm được như vậy
chúng ta sẽ bảo vệ được con em mình trước tệ nạn xã hội đang ngày càng trở
nên phổ biến như hiện nay.
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CHUYÊN ĐỀ 10
KỸ NĂNG LẮNG NGHE, TÔN TRỌNG Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC;
GÓP Ý, PHÊ BÌNH

I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Khái niệm về kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng lắng nghe là khả năng chủ động tập trung chú ý của người giao
tiếp với đối tượng, không bị chi phối bởi những gì xảy ra xung quanh để tìm
hiểu thông tin về đối tượng và những thông tin có liên quan như: tính cách, quan
điểm, hoàn cảnh của đối tượng,…); Tìm hiểu tâm trạng, tình cảm của đối tượng;
Tìm hiểu mong muốn, động cơ, lý do,… hiểu những gì ẩn chứa sau lời nói của
đối tượng. Người giao tiếp cần lắng nghe một cách kiên trì, chăm chú, đồng
cảm, chia sẻ để đối tượng cảm kích giãi bày, chia sẻ thông tin.
Mục đích của lắng nghe hiệu quả là không chỉ hiểu lời nói của người trình
bày mà còn phải hiểu những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của người trình bày, vì
vậy người nghe cần phải tập trung tinh thần để chủ động lắng nghe. Người nghe
phải chú ý đến những gì được người trình bày nói ra và thậm chí cả những gì
không được họ nói ra, những mong muốn của họ.
Kỹ năng lắng nghe giúp người giao tiếp thể hiện sự tôn trọng với đối
tượng, củng cố mối quan hệ thân thiện giữa người giao tiếp và đối tượng, đoán
chính xác ý của đối tượng muốn nói và gia tăng động lực cho họ.
Trong lắng nghe có ba cách:
• Lắng nghe chủ động: nghe cẩn thận, chăm chú, có thể tổng kết những gì
nghe được thành một bài tóm tắt
• Nghe với định kiến: Nghe nhưng áp đặt những kinh nghiệm và niềm tin
của chính mình vào những gì nghe được.
• Nghe thụ động: nghe thông thường, bỏ qua các chi tiết cụ thể, chỉ nhớ ý
chính, nhưng đôi khi không biết đâu là ý chính.

132

Người có kỹ năng lắng nghe là người biết lắng nghe tích cực, khi giao tiếp
có sự chủ động, tập trung chú ý vào đối tượng giao tiếp, không bị chi phối bởi
những gì xảy ra xung quanh và chính bản thân người giao tiếp nhằm đi vào nội
tâm của đối tượng, hiểu hoàn cảnh và quan điểm của họ.
2. Khái niệm về tôn trọng ý kiến người khác
Tôn trọng ý kiến người khác là lắng nghe ý kiến của người khác và đánh
giá một cách chân thật, khách quan. chú ý tới cảm nhận và suy nghĩ của người
khác. Không đả kích hay chê bai ý kiến của họ, xem trọng, không chỉ trích
những ý kiến, quan điểm của người khác. Làm cho họ cảm thấy được tôn trọng
và chắc chắn họ cũng tôn trọng ý kiến của bạn.
Một ý kiến hay hay dở cũng đều phải suy nghĩ, cân nhắc trước khi nói ra.
Vì vậy cho dù thế nào khi nghe chúng ta nên tỏ thái độ tích cực, nếu không
chính chúng ta sẽ biến mình thành con người ích kỷ, nhỏ nhen, chúng ta không
những có thể gây tổn thương cho họ mà còn góp phần khiến họ phòng vệ và tấn
công ngược lại chúng ta. Nếu kéo dài tình trạng đó sẽ không ai chia sẻ gì nữa. Vì
vậy hãy tôn trọng ý kiến của người khác trước khi bạn muốn họ tôn trọng ý kiến
của mình.
3. Khái niệm về góp ý, phê bình
Góp ý, phê bình là viê ̣c chỉ ra cho đối tượng nhận góp ý phê bình thấy
được những chỗ chưa đươ ̣c, những khuyết điểm, những vấ n đề cầ n khắ c phu ̣c,
đông thời cũng chỉ ra cách làm sao để họ sửa chữa được những khuyết điểm đó,
khắ c phu ̣c được nó, để làm tốt hơn, đúng hơn.
Góp ý, phê bình phải trên tinh thần xây dựng, yêu thương, giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ.
II. KỸ NĂNG LẮNG NGHE
1.Tại sao lại phải lắng nghe ?
“Nói là gieo, nghe là gặt. Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim
cương”, đây là những đúc kết của nhiều thế hệ về vai trò của sự lắng nghe trong
giao tiếp. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà mỗi người cần
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có. Khả năng lắng nghe có ảnh hưởng rất lớn đến công việc và các mối quan hệ
với những người chung quanh. Lắng nghe giúp cho việc học hỏi kinh nghiệm,
thấu hiểu tâm tư tình cảm, tính cách, sở thích, thói quen của mọi người xung
quanh. Từ đó tạo sự gắn kết, hợp tác và tăng hiệu quả trong công việc, trong các
mối quan hệ.
Trong cuộc sống hàng ngày, lắng nghe giúp xây dựng và phát triển quan
hệ. Trong giao tiếp, ai cũng thích được người khác lắng nghe. Nếu biết lắng
nghe, ủng hộ và khích lệ đúng cách, cuộc nói chuyện sẽ trở nên thoải mái, say
sưa. Như vậy, lắng nghe giúp chúng ta hiểu nhau để thân thiết, gắn bó và tin
tưởng hơn.
Lắng nghe giúp việc giải quyết xung đột hiệu quả hơn. Khi xung đột xảy
ra thì chúng ta thường rơi vào tình trạng “cả giận mất khôn” nên việc lắng nghe
sẽ giúp làm giảm hoặc không tức giận nữa, làm cho người nói nói hết ra và bình
tĩnh trở lại. Lắng nghe cũng làm chúng ta tỉnh táo để nhìn nhận sự việc và sáng
suốt đưa ra giải pháp. Lắng nghe tốt, sẽ giúp cải thiện được năng suất làm việc,
gây ảnh hưởng, thuyết phục và thương lượng thành công với người khác. Hơn
nữa lắng nghe cũng tránh được những mâu thuẫn và hiểu nhầm đáng tiếc.
2. Nguyên nhân nghe kém hiệu quả
Theo các số liệu thống kê khoa học, thời lượng con người sử dụng kỹ
năng lắng nghe chiếm đến 53% tổng thời lượng sử dụng cả 4 kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết cộng lại. Tuy nhiên hiệu suất nghe trung bình chỉ dừng lại ở con số 25
– 30%. Nếu cho rằng “nói là gieo, nghe là gặt” thì quả thật ta đã có một mùa
màng … thất bát. Vậy nguyên nhân do đâu khiến chúng ta không thể tận dụng
hiệu quả 75% tiềm năng còn lại?
Lí do nghe kém hiệu quả xuất phát từ cả người nói và người nghe. Tuy
nhiên, ta cần tập thói quen tự chấn chỉnh mình trước khi chấn chỉnh người khác.
Bao giờ cũng vậy, bản thân ta phải tốt hơn người khác thì lời mình nói ra mới có
sức thuyết phục. Sau đây là 6 lý do chính từ phía người nghe gây ra việc nghe
kém hiệu quả:
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- Nghe không nỗ lực/tập trung:
Người nghe không chú tâm vào câu chuyện (nghe nhưng vẫn để ý mọi
người xung quanh làm gì, nói chuyện như thế nào…). Người nghe vừa trả lời
vừa kết hợp làm các công việc khác (làm việc, gọi điện, đọc báo, xem ti vi,…).
Hệ quả của việc nghe không nỗ lực/tập trung là làm cho người nói cảm
thấy không được tôn trọng, chán nản và mất cảm hứng muốn chia sẻ. Người
nghe không hiểu hết câu chuyện, dẫn đến hiểu sai, hiểu nhầm, không thu được
lượng thông tin như mong muốn và nguy hiểm hơn là giảm lòng tin ở đối tác.
- Nghe phục kích
Người nghe không để ý đến những lời hay, ý đẹp mà chỉ chăm chăm tìm
lỗi sai, sơ hở, điểm xấu trong câu nói của người khác theo kiểu “Vạch lá tìm
sâu”, “Bới lông tìm vết”.
Hệ quả của việc nghe phục kích là tại thời điểm nghe, người nghe đã bỏ lỡ
nhiều thông tin bổ ích, tích cực. Về lâu dài, người nghe trở nên hay chỉ trích, suy
nghĩ tiêu cực, chán ghét mọi người xung quanh, chán ghét cuộc sống và chán
ghét chính bản thân mình.
- Nghe phòng thủ
Người nghe nghĩ rằng người nói tìm mình để mắng, quở trách. Ví dụ: bị
bố mẹ, thầy cô, cấp trên gọi đến để nói chuyện, người nghe chuẩn bị tâm lý tự
bảo vệ mình, nghe để tìm lí do biện minh cho việc mình làm. Trong cuộc nói
chuyện, người nghe chỉ chú ý đến những thông tin tiêu cực liên quan đến bản
thân, trong khi thực tế, người nói có khi không có chủ tâm chỉ trích.
Hệ quả của việc nghe phòng thủ, với người nghe sẽ giống kiểu nghe phục
kích. Còn với người nói sẽ bị căng thẳng đôi khi không cần thiết và khó hòa giải.
- Nghe một phần
Thường nghe nhanh hơn nói, mới nghe một vài từ hoặc phần đầu câu
chuyện đã suy đoán ra phần còn lại.
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Hệ quả của việc nghe một phần là người nghe chỉ nghe một phần ý kiến
hoặc vấn đề và suy đoán ý của người nói, dẫn đến hiểu sai, hiểu nhầm, bỏ sót
thông tin quan trọng ở phần sau.
- Nghe một cách có chọn lọc.
Người nghe chỉ nghe một hoặc vài từ/câu/ý mà mình cho là đúng. Điều
này đồng nghĩa với không phải người nghe lắng nghe người nói nói mà là lắng
nghe những gì người nghe nghĩ.
Hệ quả của việc nghe có chọn lọc là người nghe cũng chỉ nghe theo ý chủ
quan của mình, dễ bỏ sót những thông tin quan trọng.
- Võ đoán, ngộ nhận
Ta thường có thói quen “suy bụng ta ra bụng người”. Mỗi người đều có
cách diễn đạt và tư duy khác nhau nhưng ta có xu hướng cho rằng họ cũng nói
và nghĩ như mình.
Hệ quả của việc nghe võ đoán, ngộ nhận là người nghe luôn có tâm thế
suy đoán ý của người nói khi nghe nên không tập trung nghe hết và thường bỏ
sót thông tin
- Nhiễu tâm lý
Người nghe có tâm trạng không tốt (mệt, đói, đau khổ, buồn bực,…) hoặc
không phù hợp với câu chuyện của người nói . Ví dụ: đang buồn phải nghe
chuyện vui, đang vui phải nghe chuyện buồn.
Hệ quả của việc nghe bị nhiễu tâm lý là người nghe khó hòa nhập được
vào câu chuyện của người nói, thậm chí làm cho tâm trạng của mình hoặc đối
tác tồi tệ hơn, gây ấn tượng không tốt trong giao tiếp
- Có sự định kiến, sự ích kỷ hay vị kỷ.
Trước một tình huống đặt ra, người nói chỉ coi trọng quan niệm hay ý
kiến chủ quan của mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ mình đúng và sẽ bác bỏ mọi ý
kiến không giống mình.
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Hệ quả của việc nghe định kiến, sự ích kỷ hay vị kỷ làm người nghe khó hòa
nhập được vào câu chuyện của người nói, thậm chí làm cho tâm trạng của mình
hoặc đối tác tồi tệ hơn, gây ấn tượng không tốt trong giao tiếp.
- Không có điều kiện để phản hồi thông tin.
Trong khi nghe người nói bày tỏ ý kiến, quan điểm của họ, người nghe có
thể phản hồi lại thông tin để làm rõ, hiểu rõ những vấn đề người nghe muốn
truyền đạt nhưng do tâm lý hay e ngại, nhút nhát của người nghe trong khi đó
người nói lại không tạo điều kiện cho người nghe phản hồi.
Hệ quả của việc nghe mà không có điều kiện để phản hồi thông tin là làm
cho người nghe dễ hiểu sai hoặc thông tin nghe được có thể bị sai lệch khi
không được kiểm tra lai thông tin đã nghe không rõ.
- Ảnh hưởng của quan niệm truyền thống:
Người nghe ở vị thế thấp hơn so với người nói.Ví dụ: người nghe là con,
là học sinh, sinh viên còn người nói là cha mẹ, người thầy thì theo truyền thống
phong kiến con cái không được phép cãi lời cha mẹ thầy cô. Và như vậy việc
lắng nghe của con sẽ mang tính thụ động một chiều.
Hệ quả của việc nghe bị ảnh hưởng của quan niệm truyền thống tiêu cực
là người nghe sẽ bị áp đặt và không có phản hồi, nghe theo định kiến thì việc
lắng nghe sẽ không hiệu quả.
Tình huống 1:
Minh - một học sinh lớp 10 kể rằng cậu hoàn toàn không có một góc riêng
nào cho mình cả. Tất cả những cuộc điện thoại của cậu, mẹ cậu luôn là người
nhấc máy trước, hay khi bạn bè đến chơi cũng vậy, ba hoặc mẹ cậu luôn xuất
hiện với câu nói: "Có việc gì quan trọng không? Minh đang ngủ cháu ạ. Có gì
quan trọng thì cô gọi cho, không thì cháu để lúc khác". Rồi sau đó là một màn
phỏng vấn dài lê thê, bao gồm những câu hỏi như trong một bản kê khai lý lịch.
Nào là: tên là gì, là bạn kiểu gì với Minh, nhà ở đâu, ba mẹ làm gì, v.v... và v.v...
Thậm chí khi thấy bạn của Minh đến mượn sách vở thì thế nào mẹ cậu
cũng nói: "Sách thì Minh nó dùng cả ngày, con mượn lỡ lại quên không đem trả
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ngay, nó thế nào cũng hạch sách xin tiền cô để mua. Mà sách tham khảo mắc
lắm cháu ạ..." Còn riêng nghe điện thoại thấy giọng con gái hay có bạn gái đến
nhà chơi thì thế nào cũng được mẹ cậu "mời" về bằng một câu nói đôi khi mang
tính xúc phạm: "Cháu để cho thằng Minh nhà cô nó học, dính vào con gái tuổi
này rách việc lắm".
Khi Minh bức xúc bày tỏ ý kiến về cách hành xử của mẹ thì bị mẹ mắng át
“con còn nhỏ thì biết gì, mẹ không làm thế thì sao con nên người được”.
3. Làm cách nào để lắng nghe hiệu quả
Quá trình lắng nghe hiệu quả thực hiện trong 3 giai đoạn như sau
Giai đoạn 1: Thu hút người trình bày vào câu chuyện
Thể hiện cho người trình bày thấy là người nghe đã sẵn sàng để nghe
chuyện của họ: Qua động tác cơ thể, ngôn ngữ cơ thể (nét mặt cởi mở, tươi
cười), hoặc câu nói: “Tôi muốn biết về câu chuyện của bạn”.
Người nghe thường đưa ra các câu hỏi đơn giản hoặc những lời gợi mở
để người trình bày dễ nói e câu chuyện của mình, ví dụ: “Chuyện của bạn cụ thể
như thế nào?”.
Có thể người nghe không cần nói mà chỉ cần sử dụng giao tiếp phi ngôn
ngữ là đã có thể thể hiện cho người trình bày biết rằng mình quan tâm đến câu
chuyện, đến tình huống và người trình bày sẽ trả lời đáp lại những giao tiếp phi
ngôn ngữ đó.
Giai đoạn 2: Lắng nghe
Cần làm cho người trình bày thấy rằng người nghe đã nghe được những
lời người trình bày nói và hiểu ý nghĩa câu chuyện của họ.
Thông qua việc chăm chu lắng nghe, qua quan sát giao tiếp phi ngôn ngữ
về những gì được thể hiện ra như: thể hiện nét mặt, động tác thân thể, những
điểm dừng trong khi nói; qua việc khích lệ người trình bày tiếp tục nói về những
nội dung quanh chủ đề chính; qua việc trấn an người trình bày rằng người nghe
muốn nghe những gì người trình bày nói, không phán xét và hiểu những gì
người trình bày muốn thể hiện; qua những phản hồi trong cuộc nói chuyện từ
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phía người trình bày và qua các giao tiếp phi ngôn ngữ. Chỉ ra cho người trình
bày thấy người nghe đã nghe những gì họ nói và suy nghĩ về ý nghĩa của những
thông điệp người trình bày đang gửi cho mình.
Giai đoạn 3: Phản hồi lại những gì mà người trình bày thể hiện
Người trình bày sẽ lắng nghe rất cẩn thận về cách thức mà người nghe đáp
lại những gì họ đã nói. Người trình bày cũng để ý rất kỹ các giao tiếp phi ngôn
ngữ của người nghe để xem những gì người nghe thể hiện có phù hợp với những
gì người trình bày nói hay không.
Khi lắng nghe hiệu quả với người nghe cần sử dụng 3 cách phản hồi
sau đây:
- Phản hồi đơn giản: là cách phản hồi cơ bản nhất. Có nghĩa là nhắc lại
câu nói của người trình bày dưới dạng đơn giản và trung hòa; ghi nhận và xác
nhận lại những điều người trình bày vừa nói.
- Phản hồi phóng đại: là phản hồi câu nói của người trình bày dưới dạng
cường điệu hóa nhưng không phải chế nhạo. Trong trường hợp này, người nghe
có thể hướng người trình bày đến những thay đổi tích cực mà không tạo ra sự
phản kháng từ phía họ.
- Phản hồi hai chiều: là sự ghi nhận những điều người trình bày chia sẻ,
nhưng cũng chỉ ra các điểm mâu thuẫn giữa những gì người trình bày nói trước
đây với những điều họ nói hiện tại.
- Để lắng nghe hiệu quả cần:
• Kiên nhẫn
• Giữ bình tĩnh
• Giữ yên lặng
• Tránh phân tán, khi lắng nghe cần tập trung, không làm việc riêng,
giờ nào việc ấy.
• Quan tâm thực sự đến nội dung được nghe
• Thể hiện rằng mình muốn nghe
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• Nên lắng nghe một cách thiện chí từ đầu tới cuối, không bỏ dở giữa
chừng, tập trung nghe để không bỏ sót thông tin.
• Thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng
• Đặt câu hỏi
• Không nên tạo dựng định kiến trước các cuộc nói chuyện, trái lại,
tiếp nhận ý kiến đối tác thoải mái, cởi mở, chú trọng đến thiện ý
hơn là những ngôn từ tiêu cực.
• Hãy “Đãi cát tìm vàng”, “Gạn đục khơi trong”. Tập thói quen nghe
không phán xét, ghi lại những điều mình được nghe, sau đó mới
chọn lọc ra điều cần thiết cho cuộc sống của mình.
• Nếu bạn không sẵn sàng lắng nghe, hãy từ chối khéo, xin tiếp
chuyện vào 1 dịp khác, không nên quá cả nể.
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