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VAI TRÒ KÉP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ THAM CHÍNH   

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT 

 

Phụ nữ tham chính, một thành tựu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 

nữ. Tuy nhiên, tham gia vào các hoạt động của xã hội cũng đồng nghĩa với việc 

người phụ nữ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm hơn, phải chia sẻ quỹ thời gian làm 

nhiều phần hơn và đặc biệt là phải đối mặt với nhiều hơn những khó khăn thách 

thức. Đi sâu vào vai trò của người phụ nữ tham chính ở trong gia đình hay ngoài xã 

hội sẽ có nhiều vấn đề đặt ra. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm đến việc giải 

quyết các vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ nói trên, cùng chị em 

phụ nữ chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm giải quyết để có được một cuộc 

sống tốt nhất cả trong gia đình và ngoài xã hội. 

 Như chúng ta đã thấy: hiện nay, mặc dù đã có sự thay đổi trong phân công 

lao động theo giới trong gia đình, song phụ nữ vẫn làm chủ yếu các công việc trong 

gia đình. Như vậy, bên cạnh việc tham gia lao động kiếm tiền như nam giới phụ nữ 

còn là lao động chính trong công việc gia đình. Phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, 

quản lý cũng không nằm ngoài bối cảnh chung này. Phụ nữ tham chính phải thực 

hiện vai trò kép, luôn phải chịu đựng những áp lực trong việc giải quyết mâu thuẫn 

giữa một bên là gia đình và một bên là sự nghiệp. Bài toán đặt ra là làm thế nào để 

giữ cân bằng và đạt kết quả tốt đẹp nhất ở cả hai vai trò nói trên. 

 Thứ nhất, những khó khăn về quỹ thời gian và sức khỏe. Cũng như nam giới, 

phụ nữ chỉ có quỹ thời gian hữu hạn 24 giờ mỗi ngày, trong khi phụ nữ tham chính 

phải thực hiện cả việc nước, việc nhà. Điều này đòi hỏi chị em phải biết sắp xếp 

thời gian và công việc một cách khoa học và linh hoạt mới có thể đảm nhận tốt cả 

hai vai trò. Thêm vào đó, so với nam giới, phụ nữ có nhiều trở ngại về sức khỏe, 

ảnh hưởng nhiều đến công việc xã hội cũng như trong gia đình, phụ nữ được xem là 

chân yếu tay mềm với nhiều hạn chế về thể lực cũng như độ dẻo dai, nhất là những 

ảnh hưởng của giới tính. 

 Thứ hai, khó khăn trong việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong gia 

đình và ngoài xã hội (đối nội, đối ngoại). Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có thể 

làm gia tăng căng thẳng và xung đột gia đình. Bởi vì khi phụ nữ làm quản lý giỏi 

thường ít hoặc không có thời gian quan tâm, chăm sóc cho gia đình, chồng con...hay 

thiên lệch tình cảm với đồng nghiệp ở cơ quan. Một sự quan tâm không hài hòa, 

không được sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình sẽ dễ dẫn tới sự hiểu lầm, 

khó khăn cho người phụ nữ ở cả hai vai trò của mình. Một số phụ nữ có thể mang 

tính cách, thái độ của một thủ trưởng cơ quan và cả những lo lắng, bực tức trong 

công việc về gia đình, tạo nên những buồn phiền và xung đột vô cớ. 

 Thứ ba, khó khăn trước những định kiến của các thành viên trong gia đình, 

sự gia trưởng của người chồng. Ở một số gia đình thì ba mẹ chồng, chồng có quan 

niệm là người phụ nữ phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. Một số 

người chồng không muốn cho vợ tham gia công tác xã hội, và vì thế sẽ luôn không 

hài lòng hoặc gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến tình cảm và hạnh phúc gia 
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đình.  Không chỉ vậy, với những phụ nữ sống chung với gia đình chồng, sẽ là khó 

khăn cho người phụ nữ tham chính nếu không nhận được sự đồng thuận của các 

thành viên trong gia đình chồng và cả chính gia đình mình (của ba mẹ, ba mẹ 

chồng, chồng, anh chị em trong gia đình…) 

 Thứ tư, khó khăn trước việc phấn đấu để đạt được các mục tiêu cao trong 

công việc và hạnh phúc gia đình.Phụ nữ tham chính phải vượt qua nhiều khó khăn, 

áp lực. Xã hội và gia đình đều đòi hỏi và đặt yêu cầu cao đối với phụ nữ. Trong 

nhiều cơ quan, vẫn có tư tưởng giao việc nhưng không biết phụ nữ có đảm đương 

được không? Và để khẳng định mình trong công việc, người phụ nữ luôn phải cố 

gắng. Đồng thời, bản thân phụ nữ cũng là những người cẩn thận, cầu toàn, nhạy 

cảm, không muốn ai chê trách mình, họ luôn cố gắng để mọi việc được vẹn tròn. 

Phụ nữ tham chính cũng chịu áp lực trong việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con 

cái. Nếu họ làm không tốt điều này, sẽ khó lòng có được sự tin tưởng, tín nhiệm của 

thủ trưởng, đồng nghiệp (dở việc nhà thì sao có thể giỏi việc nước?). 

 Thứ năm, giải quyết mâu thuẫn giữa mong muốn tham chính với mong muốn 

phát triển kinh tế gia đình.Trong nhiều trường hợp, người phụ nữ phải gánh vác 

hoặc chia sẻ gánh nặng tài chính trong gia đình. Tham gia công việc xã hội có thể 

làm giảm quỹ thời gian hoặc mất cơ hội phát triển kinh tế gia đình, đây cũng là một 

trong những rào cản khi chị em thực hiện vai trò kép của mình. Có điều kiện về tài 

chính, người phụ nữ có nhiều thời gian dành cho công việc và chăm sóc bản thân. 

Nếu tài chính không dư giả thì bản thân người phụ nữ phải biết sắp xếp hài hòa làm 

sao để thu xếp giữa công việc xã hội và công việc gia đình. 

 Để có thể vượt qua những khó khăn nêu trên, làm tốt vai trò kép của 

mình, chị em phụ nữ, một mặt phải tự điều chỉnh mình, mặt khác, phải tìm kiếm 

sự chia sẻ. Bên cạnh đó, cần phải có những chính sách hỗ trợ để chị em thực 

hiện tốt cả hai vai trò mà không phải chịu nhiều áp lực. 

 Trước hết, bản thân chị em cần phải bố trí công việc giữa gia đình và xã hội 

cho khoa học. Cần dành thời gian cho gia đình và con cái. Cần có sự sắp xếp thời 

gian phù hợp, một khi đã dành thời gian cho gia đình thì nên dành trọn vẹn, không 

có sự lẫn lộn giữa việc cơ quan và gia đình. Biết quản lý tốt thời gian, ứng dụng 

những tiến bộ khoa học để tổ chức tốt cuộc sống gia đình. 

 Người phụ nữ muốn tham chính phải tự mình thoát ra và vận động các thành 

viên trong gia đình thoát ra khỏi suy nghĩ "việc nhà là của phụ nữ“. Không chỉ 

người vợ, người mẹ phải quan tâm, chăm sóc chồng, con mà phải tiến tới các thành 

viên trong gia đình chăm sóc nhau. Phụ nữ tham chính cần phải đặt đúng vai của 

mình ở từng vị trí: ở cơ quan là đồng nghiệp, là thủ trưởng; ở gia đình phụ nữ là con 

dâu, là người vợ, là người mẹ... Cần phải học tập cách giao tiếp để đảm bảo được 

mối quan hệ hài hòa giữa gia đình và xã hội, trong các mối quan hệ, trong giao tiếp 

với cấp trên, đối tác,… 

 Sử dụng ưu thế về sự khéo léo, sự dẻo dai, mềm mại của người phụ nữ để 

thuyết phục, vận động cũng như chia sẻ, tâm sự, tìm sự đồng cảm từ các thành viên, 

tạo ra sự chan hòa, chia sẻ của những người thân, tạo được bầu không khí ấm áp 

trong gia đình. Cần phải tạo dựng được niềm tin, sự chia sẻ đối với thành viên trong 
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gia đình. Bằng sự quan tâm, chăm sóc thực lòng đối với gia đình, hiểu chồng, chăm 

sóc cho chồng con đầy đủ; tạo những buổi trò chuyện, thảo luận trong gia đình, 

những bữa cơm thân mật giữa các thành viên trong gia đình, làm cho mọi người 

hiểu và có được sự đồng cảm. Đồng thời, phụ nữ cũng cần phải kéo mọi người 

trong gia đình vào công việc nội trợ, giúp các thành viên hiểu, sẵn sàng chia sẻ và 

chuẩn bị cho họ có khả năng chia sẻ với mình.Một gia đình êm ấm, hạnh phúc 

không chỉ là hậu phương vững chắc cho người phụ nữ tham gia công tác xã hội mà 

còn có ý nghĩa nâng tầm người phụ nữ trong con mắt đồng chí, đồng nghiệp. 

 Phụ nữ tham chính cần sức khỏe để làm việc và cần tự tin để giao tiếp xã 

hội. Vì vậy, chị em cần phải được trang bị những kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe của mình. Cần thiết phải sắp xếp thời gian để luyện tập thể lực, tham gia các 

chương trình thể thao để giữ gìn, bảo vệ sức khỏe; có chế độ ăn uống phù hợp, đảm 

bảo dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi. Bên cạnh đó, chị em cũng cần quan tâm đến 

ngoại hình, cách ăn mặc, không chỉ đẹp, duyên dáng khi đi ra ngoài mà còn phải 

luôn chỉnh chu trong chính gia đình, đối với người thân của mình. 

 Để giảm bớt áp lực về tâm lý, chị em cũng cần có những mối quan hệ thân 

thiện bên ngoài công việc, bên ngoài (nhóm bạn...), có những khoảng thời gian dành 

riêng cho mình để chia sẻ và thư giãn. Tuy nhiên, cũng cần biết giới hạn và cần có 

sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình để những cuộc vui với bạn bè được 

bổ ích và trọn vẹn. 

 Để hỗ trợ phụ nữ có thể làm tốt vai trò kép của mình, rất cần các chính sách 

hỗ trợ và  tạo điều kiện để chị em có đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt trách 

nhiệm của mình. Cụ thể là: tạo cơ hội và điều kiện để chị em được đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn; xem xét tiêu chí Giới khi bổ nhiệm; có các hoạt động 

truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng, cơ quan về san sẻ vai 

trò kép đối với phụ nữ; tạo điều kiện cho chị em được bổ túc những kiến thức về 

tâm lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo... 

      Có thể thấy rằng: người phụ nữ tham chính nói chung và làm công tác 

lãnh đạo, quản lý nói riêng sẽ phải vượt qua những sức ép về tâm lý, căng thẳng về 

thời gian và áp lực về công việc. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn 

thành trách nhiệm công tác của cán bộ nữ. Bản thân chị em luôn luôn cố gắng 

nhưng cũng rất cần sự chia sẻ để tránh được những tổn thương về tâm lý và tình 

cảm. Phụ nữ chú trọng gia đình khó có thể kiểm soát tốt công tác xã hội, khiến bản 

thân họ không tạo được uy tín, nguy cơ không thể vươn tới hoặc phải rời bỏ vị thế 

cao. Ngược lại, phụ nữ quá chú trọng công việc thì mối liên hệ với gia đình sẽ yếu 

dần, dễ dẫn tới xung đột hay đổ vỡ gia đình. Thực hiện bình đẳng và vì sự tiến bộ 

phụ nữ - cách duy nhất là phải hướng dẫn, tạo điều kiện để  họ vừa cải thiện vị thế 

xã hội, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình, thực hiện "vai trò kép" ở một kết quả cao 

nhất./. 
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