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CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI XÃ HỘI HIỆN NAY 

 

Có thể nói, “thanh niên” là một bộ phận phức hợp dân cư của một quốc gia - dân tộc bao 

gồm tất cả các cá thể ở trong độ tuổi từ 15 đến 29 hay được xem là một nhóm xã hội.  

Trong cuộc đời của mỗi con người thì tuổi thanh niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Xét 

từ góc độ tâm - sinh lý thì đây là giai đoạn con người chuyển biến từ một đứa trẻ thành một 

người trưởng thành với sự hoàn thiện cơ thể về mặt sinh học và những chuyển biến về tâm - sinh 

lý, tình cảm rất điển hình của “tuổi dậy thì”. Xét từ góc độ “con người -xã hội” thì tuổi thanh 

niên chính là giai đọan mỗi con người chuẩn bị hành trang cho toàn bộ cuộc đời mình: học vấn, 

nghề nghiệp, thử nghiệm và lựa chọn văn hóa, kinh nghiệm, lối sống trên cở sở định hình dần hệ 

giá trị của riêng mình, trở thành công dân thực thụ với đầy đủ những quyền lợi và nghĩa vụ do 

luật định, lựa chọn bạn đời và lập gia đình (hay không lập gia đình)... 

Với ý nghĩa nhóm xã hội - dân cư thì thanh niên cũng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan 

trọng trong đời sống của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia - dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 

nói: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của 

dân tộc”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thanh niên có sứ mệnh đón nhận sự “trao truyền” 

giá trị, bàn giao nhiệm vụ, ủy thác trách nhiệm, gửi gắm niềm tin của thế hệ đi trước. Vì vậy, có 

thể nói thanh niên chính là tương lai của toàn cộng đồng, dân tộc. Nếu thế hệ thanh niên không 

được chuẩn bị chu đáo để tiếp nhận sự bàn giao sứ mệnh, kế tục các thế hệ đi trước thì số phận 

và tương lai của toàn bộ cộng đồng quốc gia - dân tộc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. 

Chính vì vậy mà các thế hệ đi trước đều thường rất quan tâm tới việc đào tạo, rèn luyện, 

gây ảnh hưởng với thanh niên bằng nhiều phương thức khác nhau, chuẩn bị để họ nhận lãnh 

trách nhiệm với dân tộc và cộng đồng, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước. Trong Di chúc 

của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng và nhân dân ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 

cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Do tầm quan trọng của mối quan hệ liên thế hệ này mà sự giao phó - nhận lãnh, bàn giao - 

kế tục, trao truyền - tiếp nhận giữa các thế hệ “lớn tuổi” và thanh niên cũng luôn luôn nảy ra 

những xung đột phức tạp, đôi khi khá gay gắt. Về phía các thế hệ “lớn tuổi”, họ thường có xu 

hướng trở nên bảo thủ, coi những lựa chọn, những chế định và những mô hình, chính sách, quan 

niệm... của thế hệ đi trước là tuyệt đối đúng, lo ngại thế hệ kế tục sẽ chỉnh sửa hoặc thay đổi, phủ 

nhận tất cả, mà quên rằng đó là lựa chọn và quyết định có tính lịch sử của thế hệ của họ mà thôi. 

Hơn nữa, họ cũng thường coi thanh niên là những người non nớt, không đủ bản lĩnh và kinh 

nghiệm để thay thế cho thế hệ của họ, cho dù họ cũng từng trải qua thời thanh niên và ý thức đầy 

đủ được rằng việc họ nhường chỗ cho thế hệ trẻ hơn là một tất yếu khách quan. Về phía thanh 

niên thì không được quên rằng sứ mệnh của họ là người kế tục, nhận lãnh trách nhiệm, sứ mệnh 



và các giá trị của các thế hệ già. Tuy nhiên, vì họ là thế hệ của những người trẻ tuổi, là sản phẩm 

đích thực của thời đại mà họ đang sống chứ không phải thuần túy chỉ là sản phẩm đào tạo, bồi 

dưỡng của thế hệ “lớn tuổi”. Vì vậy họ là lớp người vô cùng năng động, không bị động mà luôn 

luôn chủ động, tích cực trong việc chuẩn bị hành trang cho tương lai của bản thân mình và của 

quốc gia - dân tộc. Vì vậy, bên cạnh những gì họ bị ảnh hưởng do tiếp nhận những sự trao 

truyền, giáo dục của thế hệ đi trước thì họ luôn luôn có lựa chọn của riêng mình và thế hệ mình. 

Ngoài ảnh hưởng của thế hệ “cha chú” trong cộng đồng gia đình hay quốc gia - dân tộc, trong 

thời đại toàn cầu hóa, họ còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố văn hóa, tri thức, kinh nghiệm, giá 

trị và lựa chọn của các cộng đồng và cá nhân khác trên thế giới. Với tất cả những điều kiện đó, 

thanh niên thường có xu hướng thử nghiệm nhiều khả năng, nhiều lựa chọn, ngay cả khi họ còn 

chưa được chuẩn bị đủ tốt cho những thử nghiệm đó, vì đối với họ, dù có phạm sai lầm vẫn có 

thời cơ làm lại, thử nghiệm lại. Và vì vậy, phần đông thanh niên thường có xu hướng hoài nghi, 

kiểm chứng lại những lựa chọn, chế định và quan niệm của thế hệ đi trước, thậm chí cố tình phủ 

nhận, làm khác, coi đó như một phương thức để khẳng định tư cách “người lớn” của mình. Đó là 

nguyên nhân thường dẫn đến những “lệch chuẩn” trong ứng xử văn hóa của thanh niên. Khi 

những thử nghiệm bị thất bại, những “lệch chuẩn” bị lên án thì thanh niên sẽ rơi vào tình trạng bi 

quan, chán nản, phản kháng và thậm chí là phạm tội. 

Với thời đại hiện nay, tính trẻ, năng động, ưa thử nghiệm và dễ phạm sai lầm và xung đột 

với thế hệ đi trước chính là mẫu số chung, là đặc điểm chung của thanh niên ở mọi thời đại, mọi 

quốc gia - dân tộc. Hơn nữa, càng về sau và càng ở các quốc gia - dân tộc văn minh, hiện đại, 

tình trạng này càng bộc lộ rõ, phức tạp và gay gắt hơn. Qua nhiều trải nghiệm thì có thể khẳng 

định tính trẻ và năng động là một trong những đặc trưng chung của thanh niên ở tất cả các quốc 

gia - dân tộc và trong các thời đại lịch sử khác nhau. Lịch sử đã chứng minh rằng các hệ tư 

tưởng, tôn giáo, học thuyết, chính sách, chế định, pháp luật và luật tục thường là sản phẩm của 

các thế hệ lớn tuổi, nhưng các khởi xướng xã hội, văn hóa, lối sống các trào lưu và các phản 

kháng xã hội – chính trị, các giáo phái, các dòng thời trang và âm nhạc… thường xuất hiện trong 

thanh niên, bắt nguồn từ thanh niên. 

Chính vì vậy, thanh niên ngày nay cần phải năng động, sáng tạo, trí tuệ và giàu nghị lực, 

đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện và là lực lượng nồng cốt 

khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.  

Trung Kiên 
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