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Tiáº¿p cáº-n liên ngành trong viá»‡c nghiên cá»©u nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• xã há»™i:
Nhá»¯ng quan Ä‘iá»ƒm lý thuyáº¿t cá»§a Má»¹
vá»• thá»•i ká»³ chuyá»ƒn tiáº¿p tá»« niên thiáº¿u Ä‘áº¿n trÆ°á»Ÿng thành Mary Elizabeth Collins, A.M., Ph.D. Giáo
sÆ°, Khoa Công tác Xã há»™i, TrÆ°á»•ng Ä•áº¡i há»•c Boston Há»•c giáº£ ChÆ°Æ¡ng trình Fulbright, TrÆ°á»•ng Ä•HKHXHN
Ä•HQG-HCM Tóm táº¯t Các há»•c giáº£ ngành công tác xã há»™i có má»™t vá»‹ trí tuyá»‡t vá»•i Ä‘á»ƒ Ä‘óng góp cho cuá»™
tháº£o luáº-n vá»• tri thá»©c liên ngành trong KHXH và NV. Trá»•ng tâm cá»§a nghá»• công tác xã há»™i là trình bày
nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• xã há»™i mà nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• áº¥y thì thÆ°á»•ng Ä‘òi há»•i cái nhìn liên ngành Ä‘á»ƒ có thá»ƒ tiáº¿p
cáº-n má»™t cách tháº¥u Ä‘áo, nhá»• Ä‘ó có thá»ƒ hiá»ƒu Ä‘úng và xây dá»±ng nhá»¯ng cách can thiá»‡p có hiá»‡u
quáº£. Trong bài này tôi sáº½ dùng ví dá»¥ vá»• &ldquo;sá»± tá»•n thÆ°Æ¡ng trong quá trình chuyá»ƒn tá»« thá»•i niên
thiáº¿u Ä‘áº¿n giai Ä‘oáº¡n trÆ°á»Ÿng thành&rdquo;, vá»‘n là lÄ©nh vá»±c cá»‘t yáº¿u mà tôi Ä‘ã nghiên cá»©u nhiá»•u nÄƒm
qua. Tôi sáº½ tá»•ng thuáº-t nhá»¯ng lý thuyáº¿t có liên quan trong ba chuyên ngành KHXH: tâm lý há»•c, xã há»™i
há»•c, và khoa há»•c chính trá»‹. Tôi cÅ©ng sáº½ bình luáº-n váº¯n táº¯t vá»• kháº£ nÄƒng á»©ng dá»¥ng nhá»¯ng lý
thuyáº¿t này trong bá»‘i cáº£nh Viá»‡t Nam. Tá»« khóa: mô hình sinh thái há»•c, chuyá»ƒn tiáº¿p Ä‘áº¿n tuá»•i
trÆ°á»Ÿng thành, lý thuyáº¿t gáº¯n káº¿t, lý thuyáº¿t máº¡ng xã há»™i, lý thuyáº¿t lên chÆ°Æ¡ng trình
Các há»•c giáº£
ngành công tác xã há»™i có má»™t vá»‹ trí tuyá»‡t vá»•i Ä‘á»ƒ Ä‘óng góp cho cuá»™c tháº£o luáº-n vá»• tri thá»©c liên ngành
trong KHXH và NV. Khoa há»•c nghiên cá»©u vá»• công tác xã há»™i có má»¥c Ä‘ích thá»±c hiá»‡n nhá»¯ng nghiên
cá»©u nháº±m giúp chúng ta hiá»ƒu rõ và cáº£i thiá»‡n nhá»¯ng váº¥n náº¡n xã há»™i. Là má»™t nghá»• nghiá»‡p
chuyên môn, ngành công tác xã há»™i cÅ©ng ráº¥t gáº¯n bó vá»›i viá»‡c sá»- dá»¥ng nhá»¯ng tri thá»©c dá»±a trên
káº¿t quáº£ nghiên cá»©u Ä‘á»ƒ hành Ä‘á»™ng nháº±m ngÄƒn cháº·n và làm dá»‹u nhá»¯ng váº¥n náº¡n xã há»™i trong
má»—i cá nhân, trong các gia Ä‘ình, á»Ÿ cáº¥p Ä‘á»™ các nhóm ngÆ°á»•i cÅ©ng nhÆ° á»Ÿ cáº¥p Ä‘á»™ xã há»™i. Ngành cô
há»™i ráº¥t phát triá»ƒn á»Ÿ Hoa Ká»³, nghá»• nghiá»‡p này khá»Ÿi nguá»“n tá»« Ä‘áº§u nhá»¯ng nÄƒm 1900. Dù còn
khá má»›i á»Ÿ Viá»‡t Nam, Taylor, Stevens, và Nguyen (2009) xác Ä‘á»‹nh ráº±ng công tác xã há»™i Ä‘ã là má»™t nghá»•
nghiá»‡p vá»¯ng cháº¯c á»Ÿ 84 nÆ°á»›c trên toàn tháº¿ giá»›i. Trá»•ng tâm cá»§a nghá»• công tác xã há»™i là trình bày
nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• xã há»™i mà nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• áº¥y thì thÆ°á»•ng Ä‘òi há»•i cái nhìn liên ngành Ä‘á»ƒ có thá»ƒ tiáº¿p
cáº-n má»™t cách tháº¥u Ä‘áo, nhá»• Ä‘ó có thá»ƒ hiá»ƒu Ä‘úng và xây dá»±ng nhá»¯ng cách can thiá»‡p có hiá»‡u
quáº£. Má»™t trá»•ng tâm quá háº¹p, chú trá»•ng chá»‰ má»™t bá»™ khung chuyên ngành, sáº½ Ä‘em láº¡i má»™t
bá»©c tranh thiên lá»‡ch cao Ä‘á»™ vá»• các hiá»‡n tÆ°á»£ng xã há»™i. HÆ¡n tháº¿ ná»¯a, mô hình sinh thái há»•c
(Garbarino, 1982) là má»™t bá»™ khung Ä‘Æ°á»£c sá»- dá»¥ng rá»™ng rãi trong ngành công tác xã há»™i. Mô hình sinh thái
há»•c chiáº¿m má»™t vá»‹ trí trung tâm trong nhá»¯ng phân tích vá»• công tác xã há»™i nhÆ° má»™t phÆ°Æ¡ng tiá»‡n kháº£
sát má»‘i quan há»‡ qua láº¡i giá»¯a cá nhân và các há»‡ thá»‘ng xã há»™i, tá»• chá»©c và bá»‘i cáº£nh vÄƒn hóa.
Trong bài này tôi sáº½ dùng ví dá»¥ vá»• &ldquo;sá»± tá»•n thÆ°Æ¡ng trong quá trình chuyá»ƒn tá»« thá»•i niên thiáº¿u
Ä‘áº¿n giai Ä‘oáº¡n trÆ°á»Ÿng thành&rdquo;, vá»‘n là lÄ©nh vá»±c cá»‘t yáº¿u mà tôi Ä‘ã nghiên cá»©u nhiá»•u nÄƒm qua. Có
ráº¥t nhiá»•u minh chá»©ng trong các tài liá»‡u nghiên cá»©u cho tháº¥y ráº±ng má»™t lá»‹ch sá»- duy trì viá»‡c
chÄƒm sóc liên tá»¥c có thá»ƒ dáº«n Ä‘áº¿n káº¿t quáº£ không hay trong tuá»•i trÆ°á»Ÿng thành (Collins, 2001). Trong bài này
tôi táº-n dá»¥ng nhiá»•u khung lý thuyáº¿t cá»§a khoa há»•c xã há»™i, cÆ¡ báº£n là tâm lý há»•c, xã há»™i há»•c và khoa
há»•c chính trá»‹ Ä‘á»ƒ xem xét váº¥n Ä‘á»•. Ví dá»¥ này sáº½ bao gá»“m quan há»‡ giá»¯a Ä‘á»©a tráº» và cha máº¹ (lý
thuyáº¿t gáº¯n káº¿t vá»• tâm lý há»•c phát triá»ƒn), áº£nh hÆ°á»Ÿng cá»§a máº¡ng xã há»™i (lý thuyáº¿t chuyá»ƒn
biáº¿n cá»§a xã há»™i há»•c), và má»™t bá»‘i cáº£nh chính trá»‹ và xã há»™i rá»™ng hÆ¡n (lý thuyáº¿t vá»• lên chÆ°Æ¡ng
trình cá»§a khoa há»•c chính trá»‹). Trong pháº§n káº¿t luáº-n tôi sáº½ bình luáº-n váº¯n táº¯t vá»• viá»‡c á»©ng
dá»¥ng nhá»¯ng lý thuyáº¿t này trong bá»‘i cáº£nh Viá»‡t Nam. Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t [1]. Ä•á»™c láº-p vá»• vÄƒn hóa
hay vá»• môi trÆ°á»•ng xã há»™i gáº§n nhÆ° bao giá»• cÅ©ng cho tháº¥y má»‘i quan há»‡ giá»¯a tráº» em và má»™t ngÆ°á»
lá»›n có vai trò là ngÆ°á»•i cho Ä‘i sá»± chÄƒm sóc thÆ°Æ¡ng yêu, thÆ°á»•ng là cha máº¹, có táº§m quan trá»•ng ná»•i báº-t tr
viá»‡c phát triá»ƒn nhân cách. Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t (e.g., Bowlby, 1969; Ainsworth et al., 1978) có má»™t vai trò to
lá»›n Ä‘á»ƒ hiá»ƒu sá»± phát triá»ƒn cá»§a tráº» em. Lý thuyáº¿t này cÅ©ng ráº¥t quan trá»•ng Ä‘á»ƒ hiá»ƒu nhá»¯ng
khó khÄƒn mà tráº» em pháº£i Ä‘á»‘i máº·t khi sá»± gáº¯n káº¿t cá»§a Ä‘á»©a tráº» vá»›i hình áº£nh cá»§a cha máº¹
bá»‹ Ä‘á»• vá»¡ hoáº·c thiáº¿u váº¯ng (nhÆ° bá»‹ báº¡o hành thá»•i thÆ¡ áº¥u, bá»‹ bá»• rÆ¡i, hay cha máº¹ qua Ä‘á»•i).
Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t miêu táº£ tÆ°Æ¡ng tác giá»¯a ngÆ°á»•i trÆ°á»Ÿng thành vá»›i vai trò cho Ä‘i sá»± chÄƒm sóc và Ä‘á»©a
tráº», cÅ©ng nhÆ° áº£nh hÆ°á»Ÿng cá»§a nhá»¯ng tÆ°Æ¡ng tác này trong thá»•i thÆ¡ áº¥u và sá»± phát triá»ƒn cá»§a
Ä‘á»©a tráº». Tráº» thÆ¡ trá»Ÿ nên gáº¯n káº¿t vá»›i nhá»¯ng ngÆ°á»•i lá»›n nháº¡y cáº£m và Ä‘áp á»©ng vá»›i
nhá»¯ng nhu cáº§u cá»§a nó, nhá»¯ng ngÆ°á»•i luôn nháº¥t quán vá»›i vai trò Ä‘em láº¡i sá»± chÄƒm sóc cho Ä‘á»©a
tráº». Khi Ä‘á»©a tráº» lá»›n lên chút ná»¯a (nhÆ° báº¯t Ä‘áº§u biáº¿t láº«y rá»“i biáº¿t Ä‘i) nó dùng hình áº£nh
gáº¯n káº¿t áº¥y nhÆ° má»™t cái ná»•n an toàn cho mình. Cái ná»•n Ä‘ó cho phép nó khám phá tháº¿ giá»›i tá»«
má»™t vá»‹ trí an toàn. Sá»± Ä‘áp á»©ng cá»§a cha máº¹ có má»™t vai trò tá»‘i quan trá»•ng Ä‘á»‘i vá»›i sá»± phát
triá»ƒn mô hình gáº¯n káº¿t này. Nhá»¯ng mô hình áº¥y dáº«n Ä‘áº¿n má»™t mô thá»©c làm viá»‡c ná»™i bá»™ Ä‘á»‹nh
hÆ°á»›ng cho sá»± phát triá»ƒn nháº-n thá»©c, cáº£m xúc, suy nghÄ© và ká»³ vá»•ng cá»§a Ä‘á»©a tráº» trong
nhá»¯ng má»‘i quan há»‡ vá»• sau. Lawler, Shaver, & Goodman (2011) lÆ°u ý ráº±ng có nhá»¯ng nghiên cá»©u ná»•i
báº-t Ä‘ã chá»©ng minh ráº±ng sá»± phát triá»ƒn lành máº¡nh và an toàn cá»§a tráº» thÆ¡ tùy thuá»™c vào viá»‡c có má»™t
hay nhiá»•u &ldquo;hình áº£nh gáº¯n káº¿t&rdquo;, nhá»¯ng ngÆ°á»•i có thá»ƒ Ä‘á»•c Ä‘Æ°á»£c tín hiá»‡u cáº§n giúp
Ä‘á»¡ cá»§a tráº» và Ä‘áp á»©ng báº±ng sá»± há»— trá»£ và á»§ng há»™ cáº§n thiáº¿t. Hành Ä‘á»™ng Ä‘áp á»©ng và
bén nháº¡y cá»§a nhá»¯ng ngÆ°á»•i này dáº«n Ä‘áº¿n káº¿t quáº£ khuyáº¿n khích sá»± phát triá»ƒn nÄƒng lá»±c
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cá»§a Ä‘á»©a tráº» trong viá»‡c kiá»ƒm soát cáº£m xúc và xây dá»±ng nhá»¯ng ká»¹ nÄƒng xã há»™i. NgÆ°á»£c láº¡i,
náº¿u nhân váº-t này không Ä‘áp á»©ng vá»›i nhá»¯ng tín hiá»‡u cáº§n giúp Ä‘á»¡ cá»§a Ä‘á»©a tráº» (ví dá»¥ nhÆ°
tiáº¿ng khóc), hay không sáºµn sàng vá»• máº·t cáº£m xúc (do sá»± tráº§m cáº£m cá»§a cha máº¹ cháº³ng
háº¡n), hay tá»• ra có nhá»¯ng xá»- sá»± báº¡o hành, Ä‘á»©a tráº» sáº½ ráº¥t có thá»ƒ hình thành má»™t mô hình gáº¯n
káº¿t mang tính báº¥t an, và Ä‘iá»•u này có nhiá»•u ý nghÄ©a Ä‘á»‘i vá»›i sá»± phát triá»ƒn lành máº¡nh vá»• tâm lý cá»§a
tráº». Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t do váº-y Ä‘áº·c biá»‡t quan trá»•ng trong á»©ng dá»¥ng Ä‘á»ƒ giáº£i quyáº¿t trÆ°á»•ng
há»£p Ä‘á»©a tráº» không có Ä‘Æ°á»£c cÆ¡ há»™i táº¡o dá»±ng sá»± gáº¯n káº¿t an toàn. Thiáº¿u gáº¯n káº¿t Ä‘ã
Ä‘Æ°á»£c xác Ä‘á»‹nh là má»™t má»‘i nguy Ä‘á»‘i vá»›i sá»± phát triá»ƒn sau này cá»§a tráº», trong thá»•i ká»³ dáº-y thì
và trÆ°á»Ÿng thành. Cháº³ng háº¡n, nhiá»…u loáº¡n gáº¯n káº¿t là má»™t trong nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• lá»›n Ä‘Æ°á»£c nêu
ra á»Ÿ nhá»¯ng Ä‘á»©a tráº» pháº§n lá»›n thá»•i niên thiáº¿u sá»‘ng trong má»™t tá»• chá»©c thay vì má»™t gia Ä‘ình,
và trong nhá»¯ng Ä‘á»©a tráº» làm con nuôi á»Ÿ má»™t nÆ°á»›c khác (Rutter,2006; 2008). Thuyáº¿t Máº¡ng xã há»™i- Tâm
lý há»•c. Phát triá»ƒn con ngÆ°á»•i cÅ©ng là má»™t khái niá»‡m cá»§a xã há»™i há»•c. Gia Ä‘ình là má»™t lá»±c lÆ°á»£ng
há»™i hóa chá»§ yáº¿u nhÆ°ng nhá»¯ng yáº¿u tá»‘ khác cá»§a máº¡ng lÆ°á»›i Ä‘á»“ng Ä‘áº³ng và cá»§a cá»™ng
Ä‘á»“ng cÅ©ng áº£nh hÆ°á»Ÿng Ä‘áº¿n sá»± phát triá»ƒn cá»§a thanh thiáº¿u niên. Vá»›i nhá»¯ng thanh niên
trÆ°á»Ÿng thành trong má»™t gia Ä‘ình khó khÄƒn, vai trò há»— trá»£ cá»§a xã há»™i tá»« nhá»¯ng ngÆ°á»•i Ä‘á»“ng lá»©a
tá»« nhá»¯ng thành viên khác trong cá»™ng Ä‘á»“ng có thá»ƒ Ä‘áº·c biá»‡t quan trá»•ng. á»ž má»™t má»©c Ä‘á»™ nháº¥t
Ä‘á»‹nh, nhá»¯ng há»— trá»£ áº¥y có thá»ƒ bù Ä‘áº¯p cho nhá»¯ng hoàn cáº£nh gia Ä‘ình dáº«n tá»›i sá»± trá»¥c
tráº·c trong sá»± gáº¯n káº¿t cá»§a tráº» thÆ¡ vá»›i hình áº£nh cha máº¹. Nhá»¯ng quan Ä‘iá»ƒm lý thuyáº¿t liên
quan cá»¥ thá»ƒ là ná»•n táº£ng trong bá»‘i cáº£nh sá»‘ng và chuyá»ƒn Ä‘á»•i (Shanahan, 2000) trong các bá»‘i
cáº£nh vÄƒn hóa và xã há»™i (Côté, 1996). Nhá»¯ng lý thuyáº¿t này xác Ä‘á»‹nh các xu hÆ°á»›ng vÄƒn hóa và xã há»™i Ä‘ang
Ä‘á»•i Ä‘ã áº£nh hÆ°á»Ÿng (tích cá»±c và tiêu cá»±c) Ä‘áº¿n viá»…n cáº£nh thành công và háº¡nh phúc cá»§a má»™t
ngÆ°á»•i trÆ°á»Ÿng thành nhÆ° tháº¿ nào. á»ž Má»¹, Ä‘á»‘i vá»›i háº§u háº¿t thanh niên, quá trình trÆ°á»Ÿng thành Ä‘á»™c
láº-p diá»…n ra tá»« tá»«, há»• nháº-n ít nhiá»•u há»— trá»£ tá»« gia Ä‘ình trong giai Ä‘oáº¡n chuyá»ƒn tiáº¿p thành
ngÆ°á»•i trÆ°á»Ÿng thành. Há»• có thá»ƒ có Ä‘Æ°á»£c nhá»¯ng nguá»“n lá»±c khác nhau tá»« gia Ä‘ình náº¿u há»• gáº·p khó
khÄƒn, và á»Ÿ nhá»¯ng gia Ä‘ình có cÆ°Æ¡ng vá»‹ cao, thanh thiáº¿u niên Ä‘Æ°á»£c chuáº©n bá»‹ cho sá»± Ä‘á»™c láº-p áº¥y
báº±ng sá»± Ä‘áº§u tÆ° cá»§a gia Ä‘ình vào viá»‡c há»•c và báº±ng kinh nghiá»‡m sá»‘ng. NhÆ°ng nhá»¯ng ngÆ°á»•i
thuá»™c nhóm tráº» không Ä‘Æ°á»£c báº£o vá»‡ láº¡i có thá»ƒ không có Ä‘Æ°á»£c nhá»¯ng lá»£i tháº¿ xã há»™i áº¥y.
Nhiá»•u ngÆ°á»•i bÆ°á»›c vào tuá»•i trÆ°á»Ÿng thành Ä‘á»™t ngá»™t vá»›i ráº¥t ít há»— trá»£ cá»§a gia Ä‘ình. HÆ¡n tháº¿
ná»¯a, há»• còn có thá»ƒ pháº£i gánh chá»‹u má»™t lá»‹ch sá»- nghèo Ä‘ói, bá»‹ ngÆ°á»£c Ä‘ãi, bá»‹ sá»- dá»¥ng, hay
bá»‡nh tháº§n kinh. Trong nhiá»•u trÆ°á»•ng há»£p, há»• có ráº¥t ít cÆ¡ há»™i Ä‘á»ƒ xây dá»±ng nguá»“n vá»‘n con
ngÆ°á»•i cá»§a báº£n thân (nhÆ° giáo dá»¥c, ká»¹ nÄƒng làm viá»‡c, kinh nghiá»‡m) và nguá»“n vá»‘n xã há»™i (báº¡n bè,
nhá»¯ng má»‘i quan há»‡, ká»¹ nÄƒng xã há»™i) Ä‘á»ƒ có thá»ƒ thành công nhÆ° má»™t ngÆ°á»•i trÆ°á»Ÿng thành. Má»™
nghiên cá»©u vá»• kháº£ nÄƒng phá»¥c há»“i (e.g., Masten, 1994) Ä‘ã khÆ¡i dáº-y sá»± chú ý Ä‘á»‘i vá»›i nhá»¯ng nhân
tá»‘ báº£o vá»‡ mà thanh thiáº¿u niên có Ä‘Æ°á»£c hay tá»«ng tráº£i nghiá»‡m, giúp há»• Ä‘áº¡t Ä‘Æ°á»£c má»™t má»©c
Ä‘á»™ thá»•a Ä‘áng vá»• sá»± á»•n Ä‘á»‹nh lành máº¡nh trong buá»•i Ä‘áº§u cá»§a tuá»•i trÆ°á»Ÿng thành. Náº¿u gia Ä‘ình
ban Ä‘áº§u không sáºµn sàng Ä‘em láº¡i cho há»• nhá»¯ng hÆ°á»›ng dáº«n cáº§n thiáº¿t trong Ä‘iá»ƒm ná»‘i then chá»‘t
cá»§a quá trình phát triá»ƒn nhân cách, nhá»¯ng ná»— lá»±c nháº±m thá»±c hiá»‡n vai trò áº¥y có thá»ƒ do há»•
hàng, gia Ä‘ình cha máº¹ nuôi hay cha máº¹ tinh tháº§n, há»‡ thá»‘ng dá»‹ch vá»¥ xã há»™i hay các tá»• chá»©c
phá»¥c vá»¥ giá»›i tráº» Ä‘áº£m nhiá»‡m. Cá»¥ thá»ƒ hÆ¡n,Wolkow và Ferguson (2001), lÆ°u ý ráº±ng sá»± há»—
trá»£ cá»§a cá»™ng Ä‘á»“ng dÆ°á»›i hình thá»©c tÆ°Æ¡ng tác có sá»± quan tâm chÄƒm sóc giá»¯a ngÆ°á»•i lá»›n và tráº» em
(nhá»¯ng ngÆ°á»•i không có má»‘i quan há»‡ cha máº¹ và con cái), Ä‘ã ráº¥t ít Ä‘Æ°á»£c chú ý trong viá»‡c tìm hiá»ƒu vá»•
nhá»¯ng cách xá»- sá»± cáº§n thiáº¿t và quá trình bên trong hình thành nên cách xá»- sá»± áº¥y. Bá»Ÿi
váº-y, nhá»¯ng lý thuyáº¿t xã há»™i vá»• &ldquo;nguá»“n vá»‘n xã há»™i&rdquo; ráº¥t quan trá»•ng Ä‘á»ƒ giáº£i thích
vai trò cá»§a các máº¡ng lÆ°á»›i xã há»™i. Cháº³ng háº¡n nhÆ° Bourdieu (1977) Ä‘ã nháº¥n máº¡nh ráº±ng nguá»“n
vá»‘n xã há»™i có thá»ƒ làm cho nhá»¯ng báº¥t công xã há»™i náº£y ná»Ÿ nhÆ° tháº¿ nào, ví dá»¥, nhá»¯ng ngÆ°á»•i có
quan há»‡ xã há»™i máº¡nh máº½ và nhiá»•u quyá»•n lá»±c có thá»ƒ tiáº¿p cáº-n vá»›i nhá»¯ng nguá»“n tài nguyên
cá»§ng cá»‘ thêm cho vá»‹ trí xã há»™i Ä‘áº·c quyá»•n cá»§a há»•. á»ž Má»¹, Putnam&rsquo;s (2000) nghiên cá»©u
vá»• vá»‘n xã há»™i và nhá»¯ng hình thá»©c khác nhau cá»§a nó trong viá»‡c &ldquo;liên káº¿t&rdquo; và
&ldquo;báº¯c cáº§u&rdquo; Ä‘ã làm há»“i sinh má»‘i quan tâm vá»›i viá»‡c nghiên cá»©u vai trò cá»§a các máº¡ng xã
há»™i và liên há»‡ giá»¯a các máº¡ng áº¥y vá»›i sá»± lành máº¡nh nói chung cá»§a cáº£ cá»™ng Ä‘á»“ng. Nhá»¯ng
nghiên cá»©u vá»• các Ä‘áº·c Ä‘iá»ƒm cá»‘t yáº¿u cá»§a nhá»¯ng máº¡ng xã há»™i há»¯u ích Ä‘ang trá»Ÿ thành ngày
càng máº¡nh (Thompson, 1994). Ä•iá»•u quan trá»•ng là, máº¡ng xã há»™i không pháº£i lúc nào cÅ©ng Ä‘em láº¡i sá»± há»—
trá»£ có tính xã há»™i; và má»™t sá»‘ kiá»ƒu há»— trá»£ mà các thành viên máº¡ng xã há»™i Ä‘em láº¡i có thá»ƒ còn làm tÄƒn
thêm ná»—i Ä‘au khá»• (Lincoln, 2000). Nhá»¯ng tri thá»©c nhÆ° váº-y Ä‘ã Ä‘em láº¡i ná»•n táº£ng lý luáº-n cho viá»‡c
can thiá»‡p Ä‘á»‘i vá»›i cha máº¹ và tráº» em. Cu thá»ƒ là Ä‘á»‘i vá»›i nhÅ©ng ngÆ°á»•i mà má»‘i quan há»‡ gáº¯n káº¿t
bá»‹ Ä‘á»• vá»¡, nhá»¯ng cÆ¡ cháº¿ bù Ä‘áº¯p trong môi trÆ°á»•ng xã há»™i có thá»ƒ cáº§n pháº£i Ä‘Æ°á»£c táº-n dá»¥ng.
NgÆ°á»•i ta cÅ©ng thÆ°á»•ng bàn Ä‘áº¿n nhá»¯ng chÆ°Æ¡ng trình hÆ°á»›ng dáº«n khi tháº£o luáº-n vá»• viá»‡c phát triá»ƒn
lá»›p tráº». Nhá»¯ng chÆ°Æ¡ng trình nhÆ° váº-y có má»¥c Ä‘ích tÄƒng cÆ°á»•ng các máº¡ng xã há»™i cá»§a tuá»•i tráº»
báº±ng nhiá»•u cách dá»±a trên má»‘i quan há»‡ vá»›i má»™t ngÆ°á»•i lá»›n cá»¥ thá»ƒ có vai trò hÆ°á»›ng dáº«n.
Nhá»¯ng cá nhân này (và nhá»¯ng chÆ°Æ¡ng trình xây dá»±ng, há»— trá»£ má»‘i quan há»‡ hÆ°á»›ng dáº«n) có thá»ƒ
nháº¥n máº¡nh há»— trá»£ tình cáº£m, giúp Ä‘á»¡ viá»‡c há»•c táº-p, làm gÆ°Æ¡ng, hay giúp tiáº¿p cáº-n vá»›i
nhá»¯ng máº¡ng viá»‡c làm hoáº·c nhá»¯ng cÆ¡ há»™i khác. Nhá»¯ng công trình trong lÄ©nh vá»±c này Ä‘ang tiáº¿p
tá»¥c phát triá»ƒn nháº±m xác Ä‘á»‹nh nhá»¯ng chÆ°Æ¡ng trình tá»‘t nháº¥t có thá»ƒ thúc Ä‘áº©y tuá»•i tráº» phát
triá»ƒn, dáº«n tá»›i nhá»¯ng káº¿t quáº£ tá»‘t Ä‘áº¹p và không gây ra tá»•n háº¡i cho há»• (Spencer, Collins, Ward, &
Smashnaya, 2010).
Thuyáº¿t lên chÆ°Æ¡ng trình[2]. Bá»™ khung lý thuyáº¿t Ä‘á»‹nh hÆ°á»›ng chính sách cÅ©ng ráº¥
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cáº§n Ä‘á»ƒ hiá»ƒu quá trình xây dá»±ng chính sách, nhá»¯ng lá»±a chá»•n vá»• chính sách, và viá»‡c thá»±c hiá»‡n
nhá»¯ng chính sách can thiá»‡p Ä‘á»ƒ trá»£ giúp nhá»¯ng thiáº¿u niên không Ä‘Æ°á»£c báº£o vá»‡. Thuyáº¿t lên
chÆ°Æ¡ng trình nói vá»• viá»‡c má»™t váº¥n Ä‘á»• nháº¥t Ä‘á»‹nh nào Ä‘ó Ä‘ã giành Ä‘Æ°á»£c vá»‹ trí trong lá»‹ch trình xây d
chính sách nhÆ° tháº¿ nào, cháº³ng háº¡n nhÆ° &ldquo;danh sách nhá»¯ng chá»§ Ä‘á»• hay váº¥n Ä‘á»• mà các viên
chá»©c chính phá»§, hay nhá»¯ng ngÆ°á»•i ngoài chính phá»§ thÆ°á»•ng xuyên làm viá»‡c vá»›i nhá»¯ng viên chá»©c
áº¥y, sáº½ dành cho nó sá»± chú ý á»Ÿ báº¥t cá»© thá»•i Ä‘iá»ƒm nào&rdquo; (Kingdon, 2003, p.3). Bá»™ khung cá»§a
thuyáº¿t lên chÆ°Æ¡ng trình sáº½ chá»‰ kháº£o sát vá»• viá»‡c báº±ng cách nào má»™t sá»‘ váº¥n Ä‘á»• trá»Ÿ thành
hàng Ä‘áº§u trong các cuá»™c tháº£o luáº-n vá»• chính sách; nó không trình bày vá»• viá»‡c các quyáº¿t Ä‘á»‹nh Ä‘ã
Ä‘Æ°á»£c hình thành nhÆ° tháº¿ nào hoáº·c viá»‡c thá»±c hiá»‡n nhá»¯ng quyáº¿t Ä‘á»‹nh vá»• chính sách. Thuyáº¿t
lên chÆ°Æ¡ng trình cá»§a Kingdon&rsquo;s (2003) cho ráº±ng có má»™t quá trình cá»¥ thá»ƒ Ä‘ã táº¡o Ä‘iá»•u kiá»‡n (hay
ngÄƒn cáº£n) nhá»¯ng bá»‘i cáº£nh cho viá»‡c Ä‘Æ°a ra má»™t káº¿ hoáº¡ch làm viá»‡c vá»• chính sách công. Lý thuyáº¿t
cá»§a ông nêu ra ba quá trình: xác Ä‘á»‹nh váº¥n Ä‘á»•, chính sách, và chính trá»‹. &ldquo;Xác Ä‘á»‹nh váº¥n
Ä‘á»•&rdquo; táº-p trung vào báº£n cháº¥t cá»§a váº¥n Ä‘á»• và cách Ä‘Æ°a váº¥n Ä‘á»• áº¥y vào má»™t bá»™ khung nào
Ä‘áº¥y nháº±m giành Ä‘Æ°á»£c sá»± chú ý cá»§a các nhà lãnh Ä‘áº¡o, nhá»¯ng ngÆ°á»•i có quyá»•n quyáº¿t Ä‘á»‹nh. Quan
Ä‘iá»ƒm này thá»«a nháº-n ráº±ng trong lúc có vô sá»‘ váº¿n Ä‘á»• cáº¡nh tranh vá»›i nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• khác Ä‘á»ƒ
thu hút sá»± chú ý cá»§a các nhà lãnh Ä‘áº¡o, nhiá»•u váº¥n Ä‘á»• xã há»™i nghiêm trá»•ng váº«n còn chÆ°a há»•
Ä‘Æ°á»£c trình bày. Má»™t sá»‘ lÄ©nh vá»±c pháº£i Ä‘áº¥u tranh cháº-t váº-t Ä‘á»ƒ giành Ä‘Æ°á»£c má»™t vá»‹ trí trên bàn
nghá»‹ sá»± vì nhá»¯ng nhân váº-t chá»§ chá»‘t chÆ°a giành Ä‘Æ°á»£c sá»± Ä‘á»“ng thuáº-n trong viá»‡c Ä‘á»‹nh nghÄ©a rõ
ràng váº¥n Ä‘á»•. Ä•á»‹nh nghÄ©a má»™t váº¥n Ä‘á»• không pháº£i là chuyá»‡n khách quan; nó là má»™t Ä‘á»‹nh nghÄ©a có
há»™i và diá»…n giáº£i (Cobb & Elder, 1983). Nhá»¯ng Ä‘áº·c Ä‘iá»ƒm cá»¥ thá»ƒ làm gia tÄƒng kháº£ nÄƒng xáº£y ra má»™t
Ä‘iá»•u gì Ä‘áº¥y có thá»ƒ Ä‘Æ°á»£c nháº-n diá»‡n nhÆ° má»™t váº¥n náº¡n thì Ä‘á»•u Ä‘òi há»•i chúng ta pháº£i chú ý. Má»™
nhân tá»‘ trá»•ng yáº¿u là pháº¡m vi hay má»©c Ä‘á»™ mà ngÆ°á»•i ta tin ráº±ng hiá»‡n tÆ°á»£ng áº¥y xúc pháº¡m tá»›i
nhá»¯ng giá trá»‹ xã há»™i. Ví dá»¥ nhÆ°, náº¿u có má»™t sá»± khác biá»‡t lá»›n giá»¯a nhá»¯ng Ä‘iá»•u kiá»‡n
quan sát Ä‘Æ°á»£c (nhÆ° sá»‘ lÆ°á»£ng tráº» nghèo Ä‘ói) và quan niá»‡m vá»• má»™t nhà nÆ°á»›c lý tÆ°á»Ÿng (má»™t quá
quan tâm Ä‘áº¿n tráº» em) thì Ä‘iá»•u này có thá»ƒ sáº½ giúp cho váº¥n Ä‘á»• áº¥y trá»Ÿ thành chá»§ Ä‘á»• trên bàn nghá»‹
sá»±. So sánh quá»‘c táº¿ cÅ©ng Ä‘em láº¡i cÆ¡ há»™i Ä‘á»ƒ Ä‘á»‹nh nghÄ©a váº¥n Ä‘á»• trong tÆ°Æ¡ng quan vá»›i nÆ°á»›c
khác (ví dá»¥, tá»· lá»‡ tráº» nghèo Ä‘ói so vá»›i nhá»¯ng quá»‘c gia khác có cùng má»©c Ä‘á»™ phát triá»ƒn).
Nháº-n thá»©c vá»• nhá»¯ng kiá»ƒu nhóm ngÆ°á»•i nháº¥t Ä‘á»‹nh cÅ©ng có áº£nh hÆ°á»Ÿng tá»›i viá»‡c xác Ä‘á»‹nh
váº¥n Ä‘á»• và háº-u quáº£ kéo theo là kháº£ nÄƒng khác nhau cá»§a các nhóm ngÆ°á»•i khác nhau trong viá»‡c tiáº¿p
cáº-n các nguá»“n lá»±c xã há»™i Æ°u tiên và giành Ä‘Æ°á»£c sá»± chú ý cá»§a xã há»™i. Chính sách nháº¯m vào
nhá»¯ng nhóm tiêu cá»±c (nhÆ° tá»™i pháº¡m cháº³ng háº¡n) thÆ°á»•ng cá»‘ gáº¯ng Ä‘iá»•u chá»‰nh hành vi cá»§a
há»• qua nhá»¯ng phÆ°Æ¡ng tiá»‡n cÆ°á»¡ng bá»©c, trong lúc nhá»¯ng chính sách nháº¯m vào các nhóm tích cá»±c
hÆ¡n (nhÆ° các doanh nhân cháº³ng háº¡n) thì có xu hÆ°á»›ng dá»±a vào sá»± khích lá»‡ (Schneider & Ingram, 1990). CÅ©ng
váº-y, nhá»¯ng nhóm yáº¿u tháº¿ vá»• máº·t chính trá»‹ (cháº³ng háº¡n, nhá»¯ng ngÆ°á»•i vô gia cÆ°), nhá»¯ng
ngÆ°á»•i bá»‹ nhìn nháº-n má»™t cách tiêu cá»±c trong xã há»™i, sáº½ á»Ÿ tháº¿ báº¥t lá»£i trong quá trình xác
Ä‘á»‹nh váº¥n Ä‘á»• mà ta Ä‘á»• cáº-p á»Ÿ pháº§n trên. Kingdon (2003) nêu rõ ráº±ng Ä‘á»ƒ giành Ä‘Æ°á»£c má»™t vá»‹ trí
trong nghá»‹ trình chính sách, váº¥n Ä‘á»• cáº§n pháº£i Ä‘i Ä‘ôi vá»›i các giáº£i pháp vá»• chính sách. Nhá»¯ng
ngÆ°á»•i tìm cách Ä‘Æ°a váº¥n Ä‘á»• cá»§a mình vào nghá»‹ trình pháº£i Ä‘Æ°a ra câu tráº£ lá»•i kháº£ thi Ä‘á»ƒ giáº£i quyáº¿
váº¥n Ä‘á»•. Các nhà lãnh Ä‘áº¡o Ä‘ã pháº£i gánh vác vô sá»‘ váº¥n Ä‘á»• cáº§n giáº£i quyáº¿t, và ngÆ°á»•i ta mong
Ä‘á»£i há»• chá»•n nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• Ä‘ã kèm theo giáº£i pháp sáºµn sàng. Bá»Ÿi váº-y, nhá»¯ng ngÆ°á»•i chá»§
trÆ°Æ¡ng váº¥n Ä‘á»•, náº¿u có kháº£ nÄƒng Ä‘á»• xuáº¥t giáº£i pháp bên cáº¡nh viá»‡c xác Ä‘á»‹nh váº¥n Ä‘á»• má»™t
cách rõ ràng dá»±a trên các khái niá»‡m vá»¯ng cháº¯c thì sáº½ có nhiá»•u kháº£ nÄƒng cháº¯c cháº¯n hÆ¡n giành
Ä‘Æ°á»£c má»™t vá»‹ trí trong nghá»‹ trình cho váº¥n Ä‘á»• áº¥y. Nhá»¯ng Ä‘áº·c Ä‘iá»ƒm vá»• chính sách tÄƒng cÆ°á»•ng
kháº£ nÄƒng Ä‘á»ƒ váº¥n Ä‘á»• Ä‘Æ°á»£c lá»±a chá»•n là: tính kháº£ thi vá»• máº·t ká»¹ thuáº-t, thích há»£p vá»›i các
giá trá»‹ cá»§a cá»™ng Ä‘á»“ng, có dá»± kiáº¿n thá»•a Ä‘áng vá»• nhá»¯ng khó khÄƒn trong tÆ°Æ¡ng lai (cháº³ng háº¡n
vá»• ngân sách hay vá»• thái Ä‘á»™ cháº¥p nháº-n hay không cháº¥p nháº-n cá»§a công chúng). &ldquo;Chính
trá»‹&rdquo; là chiá»•u hÆ°á»›ng thá»© ba trong mô hình Kingdon. Nhân tá»‘ quan trá»•ng cá»§a chiá»•u hÆ°á»›ng này là
báº§u cá»-, là tâm tráº¡ng cá»§a cáº£ nÆ°á»›c, và áº£nh hÆ°á»Ÿng cá»§a các nhóm lá»£i ích. Cá»¥ thá»ƒ là, má»—i
cuá»™c báº§u cá»- mang láº¡i má»™t cÆ¡ há»™i Ä‘á»ƒ tháº£o luáº-n vá»• nhiá»•u váº¥n Ä‘á»• và chính sách. Thái Ä‘á»™
cá»§a cáº£ nÆ°á»›c khó mà Ä‘o Ä‘Æ°á»£c má»™t cách Ä‘á»‹nh lÆ°á»£ng, nhÆ°ng có nhá»¯ng thá»•i Ä‘iá»ƒm mà tâm tráº¡ng
cáº£ nÆ°á»›c có thá»ƒ táº¡o Ä‘iá»•u kiá»‡n cho viá»‡c trình bày má»™t váº¥n Ä‘á»• nào Ä‘áº¥y mà lúc khác thì không thá»ƒ.
Cháº³ng háº¡n, nhá»¯ng ná»— lá»±c gáº§n Ä‘ây Ä‘á»ƒ cáº¯t giáº£m ngân sách quá»‘c gia á»Ÿ Hoa Ká»³ và Châu Âu
dÆ°á»•ng nhÆ° có thá»ƒ thá»±c hiá»‡n Ä‘Æ°á»£c trong môi trÆ°á»•ng hiá»‡n táº¡i, dù ráº±ng vào lúc khác thì viá»‡c Ä‘ó có th
báº¥t kháº£ thi.
á»ž Hoa Ká»³ chúng tôi Ä‘ã dùng mô hình lên chÆ°Æ¡ng trình cá»§a Kingdon Ä‘á»ƒ kháº£o sát váº¥n
Ä‘á»• báº±ng cách nào chá»§ Ä‘á»• vá»• nhá»¯ng ngÆ°á»•i tráº» tuá»•i không Ä‘Æ°á»£c báº£o vá»‡ Ä‘ã trá»Ÿ thành má»™t
váº¥n Ä‘á»• ná»•i báº-t trong má»™t sá»‘ bá»‘i cáº£nh; cÅ©ng nhÆ° sá»± cháº¿ ngá»± các kiá»ƒu can thiá»‡p Ä‘ã
Ä‘Æ°á»£c tháº£o luáº-n trong môi trÆ°á»•ng chính sách nhÆ° tháº¿ nào (Collins & Clay, 2009). Nghiên cá»©u cá»§a chúng
tôi Ä‘ã xác Ä‘á»‹nh nhiá»•u Ä‘á»‹nh nghÄ©a khác nhau vá»• váº¥n Ä‘á»• này (ví dá»¥ nhÆ° nhá»¯ng yáº¿u tá»‘ nguyên nhân
có tính cá nhân so vá»›i yáº¿u tá»‘ há»‡ thá»‘ng), xác Ä‘á»‹nh giáº£i pháp chung do nhiá»•u bên liên quan Ä‘Æ°a ra
(e.g., pháº£n á»©ng táº-p thá»ƒ ), và nhá»¯ng yáº¿u tá»‘ Ä‘Æ°á»£c xác Ä‘á»‹nh trong môi trÆ°á»•ng chính trá»‹ (e.g., thành
láº-p má»™t Tá»• Công tác) khiáº¿n váº¥n Ä‘á»• này chiáº¿m Ä‘Æ°á»£c má»™t vá»‹ trí quan trá»•ng trong nghá»‹ trình
chính sách. á»¨ng dá»¥ng Ä‘á»‘i vá»›i Viá»‡t Nam
Ba bá»™ khung lý thuyáº¿t Ä‘Æ°á»£c miêu táº£ váº¯n táº¯t
trong bài này có thá»ƒ có má»™t sá»‘ á»©ng dá»¥ng Ä‘á»‘i vá»›i Viá»‡t Nam nhÆ°ng Ä‘á»“ng thá»•i cÅ©ng Ä‘òi há»•i Ä‘iá»•u c
cho phù há»£p vá»›i bá»‘i cáº£nh. Ä•ây là má»™t câu há»•i có tính kinh nghiá»‡m vá»• má»©c Ä‘á»™ mà nhá»¯ng bá»™ khung
luáº-n nhÆ° tháº¿ có thá»ƒ giáº£i thích hoàn cáº£nh cá»§a nhá»¯ng ngÆ°á»•i tráº» không Ä‘Æ°á»£c báº£o vá»‡ á»Ÿ Viá»‡t
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Nam.
Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t: Khái niá»‡m vá»• sá»± gáº¯n káº¿t cá»§a tráº» thÆ¡ và thiáº¿u niên vá»›i
nhá»¯ng ngÆ°á»•i trÆ°á»Ÿng thành có vai trò cho tráº» sá»± chÄƒm sóc thÆ°Æ¡ng yêu, và táº§m quan trá»•ng cá»§a má»‘i
gáº¯n káº¿t này Ä‘á»‘i vá»›i sá»± phát triá»ƒn ráº¥t có thá»ƒ là má»™t váº¥n Ä‘á»• có ý nghÄ©a thiáº¿t yáº¿u trong má»•i
ná»•n vÄƒn hóa và má»•i quá»‘c gia. Tuy váº-y, nhá»¯ng biá»ƒu hiá»‡n cá»¥ thá»ƒ có thá»ƒ khác nhau ít nhiá»•u.
Nhá»¯ng mô thá»©c nháº¥t Ä‘á»‹nh vá»• cách nuôi dáº¡y tráº» và phong tá»¥c táº-p quán coi trá»•ng gia Ä‘ình biá»ƒu
lá»™ nhá»¯ng khác biá»‡t vÄƒn hóa áº¥y. Bá»Ÿi váº-y, hiá»ƒu rõ ý nghÄ©a cá»§a mô hình gáº¯n káº¿t trong các gia Ä‘ình
Viá»‡t Nam, sá»± phÆ°Æ¡ng háº¡i cá»§a nhá»¯ng gáº¯n káº¿t bá»‹ Ä‘á»• vá»¡, và tiá»•m nÄƒng cá»§a nhá»¯ng cÆ¡
cháº¿ bù Ä‘áº¯p nháº±m sá»-a chá»¯a nhá»¯ng má»‘i gáº¯n káº¿t áº¥y sáº½ là Ä‘iá»•u vô cùng há»¯u ích.
Nhiá»•u há»•c giáº£ (nhÆ° Lawler, et al., 2011) Ä‘ã nháº-n ra ráº±ng háº§u háº¿t các tác pháº©m vá»• thuyáº¿t
gáº¯n káº¿t Ä‘ã Ä‘Æ°á»£c xây dá»±ng và thá»- nghiá»‡m trong các ná»•n vÄƒn hóa phÆ°Æ¡ng Tây. Trá»•ng tâm ban Ä‘áº§u vá
bá»™ Ä‘ôi máº¹ và con vá»• cÆ¡ báº£n là trong các ná»•n vÄƒn hóa phÆ°Æ¡ng Tây, Ä‘ã dáº«n tá»›i má»‘i quan ngáº¡i trong tÆ°
thành vÄƒn vá»• viá»‡c á»©ng dá»¥ng thuyáº¿t gáº¯n káº¿t vào nhá»¯ng ná»•n vÄƒn hóa bên ngoài phÆ°Æ¡ng Tây và nhá»¯ng
môi trÆ°á»•ng có nhiá»•u ngÆ°á»•i Ä‘óng vai trò cho Ä‘i sá»± chÄƒm sóc thÆ°Æ¡ng yêu Ä‘á»‘i vá»›i Ä‘á»©a tráº». Nhá»¯ng ngh
cá»©u vá»• sau này Ä‘ã lÆ°u ý ráº±ng ngá»«Æ¡i ta quan sát tháº¥y hành vi gáº¯n káº¿t trong nhiá»•u bá»‘i cáº£nh vÄƒn hóa
khác nhau và do Ä‘ó nó Ä‘Æ°á»£c xem là má»™t phá»• niá»‡m toàn cáº§u. Tuy váº-y cÅ©ng cáº§n có thêm nhiá»•u nghiên
cá»©u ná»¯a Ä‘á»ƒ tiáº¿p tá»¥c kháº³ng Ä‘á»‹nh Ä‘iá»•u này.
Máº¡ng xã há»™i: Quá trình tá»•ng quát cá»§a viá»‡c
Ä‘áº¡t Ä‘Æ°á»£c thành công trong tuá»•i trÆ°á»Ÿng thành cháº¯c cháº¯n là khác nhau nhiá»•u trong nhá»¯ng Ä‘iá»•u kiá»‡n vÄƒn
hóa xã há»™i khác nhau. Trong má»™t bá»‘i cáº£nh vÄƒn hóa cá»¥ thá»ƒ, vai trò cá»§a gia Ä‘ình và các tá»• chá»©c xã há»™
khác có thá»ƒ Ä‘Æ°á»£c kháº£o sát vá»• sá»± chuáº©n bá»‹ có tính quy chuáº©n cho tráº» em bÆ°á»›c vào tuá»•i trÆ°á»Ÿng
thành. Báº¡n cùng lá»©a và máº¡ng lÆ°á»›i cá»™ng Ä‘á»“ng có thá»ƒ máº¡nh hÆ¡n và Ä‘Æ°á»£c dá»±a vào nhiá»•u hÆ¡n á»Ÿ
Viá»‡t Nam và á»Ÿ nhá»¯ng nÆ°á»›c có lá»‹ch sá»- vá»• gia Ä‘ình nhiá»•u tháº¿ há»‡. Thêm vào Ä‘ó, sá»± quan tâm chú ý to
lá»›n cá»§a Viá»‡t Nam Ä‘á»‘i vá»›i nhá»¯ng hoáº¡t Ä‘á»™ng hÆ°á»›ng vá»• giá»›i tráº» cho tháº¥y nhá»¯ng máº¡ng
lÆ°á»›i này có thá»ƒ Ä‘óng má»™t vai trò quan trá»•ng hÆ¡n nhiá»•u so vá»›i á»Ÿ nÆ°á»›c Má»¹. HÆ¡n ná»¯a, quan sát sá»±
váº-n hành cá»§a nhá»¯ng máº¡ng lÆ°á»›i xã há»™i khác nhau và ghi láº¡i Ä‘áº·c Ä‘iá»ƒm cá»§a nó (nhÆ° quy mô, thành
pháº§n, má»©c Ä‘á»™ lá»•ng láº»o hay má»©c Ä‘á»™ trao Ä‘á»•i giá»¯a các thành viên) có thá»ƒ mang láº¡i nhá»¯ng
thông tin quy pháº¡m cho sá»± váº-n hành máº¡ng xã há»™i á»• Viá»‡t Nam. Sau Ä‘ó, kháº£o sát tiá»•m nÄƒng cá»§a
nhá»¯ng kiá»ƒu máº¡ng lÆ°á»›i khác nhau nháº±m há»— trá»£ thanh thiáº¿u niên Ä‘áº¡t Ä‘Æ°á»£c sá»± trÆ°á»Ÿng thành
lành máº¡nh sáº½ Ä‘em láº¡i nhá»¯ng thông tin háº¿t sá»©c quan yáº¿u cho viá»‡c xây dá»±ng và thá»±c hiá»‡n
nhá»¯ng chÆ°Æ¡ng trình xã há»™i khác nhau cho thanh thiáº¿u niên có hoàn cáº£nh khó khÄƒn. Thuyáº¿t lên chÆ°Æ¡ng trìn
: á»ž nÆ°á»›c nào cÅ©ng váº-y, không pháº£i táº¥t cáº£ má»•i váº¥n náº¡n xã há»™i Ä‘á»•u có thá»ƒ Ä‘em ra trình bày cùng
lúc. Bá»Ÿi váº-y, có nhiá»•u kháº£ nÄƒng là nhá»¯ng quá trình tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° thuyáº¿t lên chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ã nêu thì cÅ©
diá»…n ra tÆ°Æ¡ng tá»± á»Ÿ Viá»‡t Nam. Kháº£o sát các nhân tá»‘ gây ra hiá»‡n tÆ°á»£ng má»™t sá»‘ váº¥n Ä‘á»• này thì
giành Ä‘Æ°á»£c vá»‹ trí trên bàn nghá»‹ sá»± trong lúc nhá»¯ng váº¥n Ä‘á»• khác thì không, là má»™t sá»± váº-n dá»¥ng
há»¯u ích mô hình Kingdon. Các biáº¿n tá»‘ liên quan Ä‘áº¿n há»‡ thá»‘ng chính trá»‹ rõ ràng là ráº¥t khác và duy chá»‰
có trong bá»‘i cáº£nh cá»§a Viá»‡t Nam. Thêm ná»¯a, quá trình &ldquo;Ä‘á»‹nh khuôn&rdquo; cho má»™t váº¥n Ä‘á»• có
thá»ƒ có nhÅ©ng tính cháº¥t khác biá»‡t trong bá»‘i cáº£nh vÄƒn hóa cá»§a Viá»‡t Nam.
Káº¿t luáº-n Toàn cáº§u hóa Ä‘ã
mang láº¡i vô sá»‘ cÆ¡ há»™i Ä‘á»ƒ chia sáº» há»•c há»•i giá»¯a nhá»¯ng ngÆ°á»•i nghiên cá»©u và các há»•c giáº£.
HÆ¡n tháº¿ ná»¯a, bá»‘i cáº£nh toàn cáº§u sáº½ Ä‘òi há»•i nhiá»•u cá»‘ gáº¯ng thá»±c táº¿ Ä‘á»ƒ so sánh và tìm
hiá»ƒu nhá»¯ng cáº¥u trúc, khái niá»‡m và phÆ°Æ¡ng pháp khác nhau trong nhá»¯ng ná»— lá»±c tìm kiáº¿m tri
thá»©c. Ráº¥t có thá»ƒ là má»™t bá»™ khung lý thuyáº¿t nháº¥t Ä‘á»‹nh sáº½ thích há»£p vá»›i ná»•n vÄƒn hóa và quá»‘c
gia này hÆ¡n là vá»›i ná»•n vÄƒn hóa hay quá»‘c gia khác. NhÆ°ng má»™t sá»‘ khái niá»‡m cá»‘t lõi &ndash; nhÆ° sá»± gáº¯
káº¿t, máº¡ng xã há»™i, và lên chÆ°Æ¡ng trình nghá»‹ sá»± &ndash; là nhá»¯ng khái niá»‡m có tính quan yáº¿u vá»›i
báº¥t cá»© bá»‘i cáº£nh vÄƒn hóa nào. Viá»‡c tìm kiáº¿m tri thá»©c có thá»ƒ là kháº£o sát báº£n cháº¥t cá»¥ thá»ƒ
cá»§a nhÅ©ng khái niá»‡m áº¥y trong nhá»¯ng môi trÆ°á»•ng chính trá»‹, vÄƒn hóa và xã há»™i khác nhau. NgÆ°á»•i dá»‹c
Pháº¡m Thá»‹ Ly TÆ¯ LIá»†U THAM KHáº¢O Ainsworth, M.D., Blehar, M., Waters, E., &Wall, S. (1978). Patterns of
Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Bourdieu, P.
(1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Bowlby, J. (1969).
Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books. Cobb, R., & Elder, C. (1983). Participation in
American Politics: The Dynamics of AgendaBuilding.Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Collins, M.E.
(2001). Transition to adulthood for vulnerable youth: A review of research and implications for policy. Social Service
Review, 75 (2), 271-291. Collins, M.E. &Clay, C.M. (2009). Influencing policy for youth transitioning from care: Defining
problems, crafting solutions, and assessing politics. Children and Youth Services Review, 31 (7), 743-751. Côté, J.E.
(1996). Sociological perspectives on identity formation: theculture&ndash;identity link and identity capital. Journal of
Adolescence, 19, 417&ndash;428 Garbarino, J. (1982).Children and Families in the Social Environment. Hawthorne,
N.Y.:Aldine. Kingdon, J.W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Harper Collins. Lawler, M.J.,
Shaver, P.R., & Goodman, G.S. (2011).Toward relationship-based child welfare services. Children and Youth Services
Review, 33 (3), 473-480. Lincoln, K.D. (2000). Social support, negative social interactions, and psychological wellbeing. Social Service Review, 74, 231&ndash;52. Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development:
Successful adaptation despite risk and adversity. InWang, M.C. &Gordon, E.W. (Eds.). Educational Resilience in InnerCity America: Challengesand Prospects, (pp. 3-25). Hillsdale, N.J.: Erlbaum. Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The
Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. Rutter, M. (2006). The psychological
effects of institutional rearing. In Marshall, P.& Fox, N. (Eds.), TheDevelopment of Social Engagement: Neurobiological
Perspectives(pp. 355&ndash;391). New York: Oxford University Press. Rutter, M. (2008). Implications of attachment
theory and research for child care policies. In Cassidy, J. &Shaver, P.R. (Eds.). Handbook of Attachment: Theory,
Research and Clinical Applications(pp. 958-74). New York and London: Guilford Press. Schneider, A., & Ingram, H.
http://lypham.net/joomla

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 19 May, 2013, 16:47

Ly Pham

(1990). Social construction of target populations:Implications for politics and policy. The American Political Science
Review, 87(2),334&minus;347. Shanahan, M.J. (2000). Pathways to adulthood in changing societies: Variability and
mechanisms in life course perspective. Annual Review of Sociology, 26(1), 667-692. Spencer, R., Collins, M.E., Ward,
R., &Smashnaya, S. (2010). Mentoring for youth leaving foster care: Promise and potential pitfalls. Công tác xã há»™i, 55
(3), 225-234. Taylor, R., Stevens, I., & Nguyen, L. (2009). Introducing vocational qualifications in care to the Socialist
Republic of Vietnam. Công tác xã há»™i Education, 28(1), 29-41. Thompson, R.A. (1994). Social support and the
prevention of child maltreatment. In Melton, G.B.&Barry, F.D. (Eds.). Protecting Children from Abuse and Neglect:
Foundations for a New NationalStrategy(pp. 40-130). New York: Guilford. Wolkow, K.E. &Ferguson, H.B. (2001).
Community factors in the development of resiliency: Considerations and future directions.Community Mental Health
Journal, 37, 6, 489-498.
[1] &ldquo;Thuyáº¿t gáº¯n káº¿t&rdquo; táº¡m dá»‹ch tá»« thuáº-t ngá»¯ &ldquo;Attachment Theory&rdquo;,
là má»™t lý thuyáº¿t liên ngành miêu táº£ vá»• sá»± váº-n Ä‘á»™ng cá»§a nhá»¯ng má»‘i quan há»‡ dài háº¡n giá»¯a
ngÆ°á»•i vá»›i ngÆ°á»•i. Nguyên lý quan trá»•ng nháº¥t cá»§a lý thuyáº¿t này là má»™t Ä‘á»©a tráº» cáº§n xây dá»±ng
quan há»‡ vá»›i ít nháº¥t má»™t ngÆ°á»•i chính yáº¿u cho nó sá»± chÄƒm sóc quan tâm, Ä‘á»ƒ có thá»ƒ phát triá»ƒn má»™t
cách bình thÆ°á»•ng vá»• máº·t cáº£m xúc và vá»• máº·t xã há»™i (Chú thích cá»§a ngÆ°á»•i dá»‹ch).
[2] Thuyáº¿t
lên chÆ°Æ¡ng trình táº¡m dá»‹ch tá»« thuáº-t ngá»¯ Agenda-Setting Theory, má»™t há»•c thuyáº¿t cho ráº±ng
nhá»¯ng phÆ°Æ¡ng tiá»‡n truyá»•n thông tin tá»©c có má»™t áº£nh hÆ°á»Ÿng to lá»›n vá»›i ngÆ°á»•i nghe nhìn, theo nghÄ©
chuyá»‡n gì Ä‘Æ°á»£c coi là tin tá»©c Ä‘áng giá Ä‘á»ƒ Ä‘Æ°a lên máº·t báo và táº§m quan trá»•ng cá»§a tin tá»©c áº¥y
Ä‘Æ°á»£c thá»ƒ hiá»‡n qua thá»•i lÆ°á»£ng hay không gian dành cho tin tá»©c áº¥y là lá»›n tá»›i cá»¡ nào (Chú thích cá»§a
ngÆ°á»•i dá»‹ch).
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