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VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI 

Có thể nói rằng, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. 

Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân 

của tế bào này. Gia đình là nơi thể hiện thực chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị 

của người phụ nữ. Bên cạnh đó, người phụ nữ của thời hiện đại càng không thể 

tách rời với thực tế gia đình và xã hội. Bởi chính tại hai môi trường này, người 

phụ nữ mới thể hiện, thực hiện được những chức năng của mình. Điều cần làm là 

làm sao để gia đình và xã hội tạo được những điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ 

phát huy được khả năng của mình. Đó là: người phụ nữ có công việc ổn định để 

đảm bảo cuộc sống, có cơ hội học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, 

tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, các đoàn thể, câu lạc bộ, 

có thời gian hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho bản 

thân....  

Trong thời đại mới như hiện nay, người phụ nữ ngoài việc thực hiện trọn 

thiên chức, vai trò, nhiệm của mình, còn không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở 

thành người có văn hoá, hoàn thiện về tri thức, có kỹ năng sống và khả năng biết 

tính toán, dự liệu, thông minh, linh hoạt, có sức khoẻ tốt để tiếp cận, nắm bắt kịp 

thời kiến thức khoa học để phục vụ công tác. Nhiều phụ nữ tham gia các hoạt xã 

hội hơn cả nam giới và họ đã mạnh dạn ứng cử, xung phong làm những công việc 

mà từ trước đến nay chỉ dành cho nam giới. Họ đã thật sự thoát khỏi những định 

kiến, lễ giáo cổ hủ, hà khắc để vươn lên sống tốt hơn và có nhiều đóng góp hơn 

cho gia đình và xã hội. Phải nói rằng, khi xã hội có bình đẳng giới, nhận thức và 

vai trò của phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn. Họ không ngừng nghiên cứu, trau dồi khả 

năng và không ít người trong số họ đã đạt đến những địa vị rất cao trong mọi lĩnh 

vực.  

Hiện nay, những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại đã phần nào hỗ trợ 

người phụ nữ trong công việc nội trợ, giảm bớt sức lao động của người phụ nữ 

trong gia đình. Song, phụ nữ vẫn là người làm chính công việc nhà, từ việc bếp núc 

tới việc dạy dỗ con cái, chăm lo đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia 

đình. Cộng với thời gian làm việc ngoài xã hội, quỹ thời gian dành cho việc hưởng 

thụ các giá trị văn hóa tinh thần, việc học tập nâng cao trình độ kiến thức của phụ 

nữ là rất hiếm hoi, thậm chí ở một số đối tượng phụ nữ như công nhân, buôn bán, 

quỹ thời gian này gần như không có. Bên cạnh đó, nguy cơ bạo lực gia đình đang 

là mối đe dọa cho một số không nhỏ phụ nữ. Trong khi đó, ở đâu bạo lực gia đình 

xuất hiện, ở đó đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ bị tổn thương. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kì CNH, HĐH, người phụ nữ đã và 

đang thực hiện hài hòa hai vai: việc nhà, việc nước để vừa có cơ hội phát triển cho 

bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia đình. Vì cuộc sống hối hả, nền kinh tế bắt 

đầu ăn sâu vào mỗi cuộc sống gia đình, nếu như người phụ nữ không biết cách sắp 

xếp, sao nhãng dần những trách nhiệm vốn thuộc về mình như chăm sóc, nuôi dậy, 

giáo dục con cái, thì dần dần sẽ có khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. 
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Người phụ nữ hiện đại cần biết cách cân bằng trách nhiệm gia đình với việc tham 

gia các hoạt động kinh tế ngoài xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần đổi mới trong quan 

niệm về sự “đảm đang” của người phụ nữ, không nên bó hẹp trong “khuôn khổ” 

của gia đình. Người phụ nữ hôm nay có tri thức nhiều hơn, được độc lập về kinh tế 

nhiều hơn, và đồng thời cũng biết cách tạo ảnh hưởng của bản thân đối với các 

thành viên trong gia đình rõ nét hơn. Và hơn hết, người phụ nữ hiện đại cần biết tổ 

chức cuộc sống gia đình và biết gắn kết sợi dây tình cảm của các thành viên gia 

đình; là người biết lấy các giá trị bền vững của gia đình làm nền tảng để tiếp nhận 

những giá trị mới làm cho gia đình phát triển hơn và hạnh phúc hơn. Cũng chính 

nhờ phát huy tính năng động, sáng tạo mà người phụ nữ có thể làm tốt hơn những 

thiên chức của mình như nuôi dưỡng, giáo dục con cái, bảo tồn và trao truyền văn 

hóa cho thế hệ sau.  

Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục 

phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Khi 

nền kinh tế của chúng ta càng phát triển, phụ nữ càng có nhiều cơ hội hơn. Nó phá 

vỡ sự phân công lao động cứng nhắc theo giới, cho phép phụ nữ tham gia vào nền 

kinh tế thị trường và khiến nam giới phải chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. 

Nó có thể giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho phụ nữ, tạo cho họ nhiều thời gian 

nhàn rỗi hơn để tham gia vào các hoạt động khác. Đồng thời nó còn tạo ra nhiều cơ 

hội hơn cho phụ nữ trên thị trường lao động v.v… Chính nhờ Đảng có sự lựa chọn 

đường lối đúng đắn cho sự phát triển của đất nước mà vai trò của người phụ nữ 

trong xã hội Việt Nam không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là 

những bước khởi đầu thuận lợi. Hiện thời chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế cần phải 

được khắc phục trong vấn đề bình đẳng giới, nhất là về mặt tư tưởng, quan điểm 

của con người trong xã hội, kể cả nam giới và nữ giới. Không chỉ có nam giới chưa 

nhận thức hoặc có thái độ không chấp nhận vai trò, vị trí của phụ nữ mà ngay 

chính bản thân nhiều phụ nữ cũng hiểu biết mơ hồ từ đó có những thái độ lệch lạc 

và không thể có cách giải quyết đúng đắn các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống có 

liên quan đến vai trò, vị trí về giới của mình.  

Nói tóm lại, người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng không những 

trong đời sống gia đình mà còn trong đời sống xã hội.  Họ là cở sở cho một cuộc 

sống bền vững và hạnh phúc. Với những đóng góp và sự dâng hiến của mình, vai 

trò của người phụ nữ có một ý nghĩa thiết yếu và dĩ nhiên không ai có thể thay thế 

được họ. Bởi họ là những vẻ đẹp của cuộc sống, là tinh thần của nhân loại./. 
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