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1. Mở đầu 

Một đứa trẻ ra đời chưa thể có nhân cách ngay được. Cái thiên bẩm hiện hữu ở con 

trẻ mà ta thấy, đó chính là tự nhiên phát triển – nó dẫn đến kết quả: hoặc là tốt và 

hoặc là xấu. Nếu thói quen đó được bồi dưỡng bằng một phương pháp giáo dục tốt 

trong môi trường lành mạnh thì chắc chắn nhân cách con người sẽ được hình thành 

và phát triển toàn diện. Muốn đứa trẻ có được nhân cách cách tốt, lối sống lành 

mạnh, chúng ta cần phải có môi trường giáo dục và phương pháp giáo dục hoàn 

thiện. Cuộc sống thực của mỗi con người diễn ra vô cùng sinh động, đa dạng, phong 

phú và phức tạp. Do đó, nhân cách của mỗi người được hình thành dưới sự tác động 

của rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, gia đình là yếu tố đầu tiên tác động đến 

sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Gia đình là môi trường 

giáo dục đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi con người từ khi mới sinh ra đời 

cho đến lúc trưởng thành.  

2. Khái niệm: 

Gia đình là một thiết chế xã hội, dựa trên hai mối quan hệ cơ bản là hôn nhân (chồng-

vợ) và huyết thống (cha-mẹ-con). Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2010 

định nghĩa: Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ 

huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa 

họ với nhau theo qui định của Luật này. 
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Nhân cách là khái niệm chỉ bao hàm phần xã hội, tâm lí của cá nhân đó là một con 

người với tư cách là một thành viên của một xã hội nhất định; là chủ thể của các 

quan hệ người – người, của hoạt động có ý thức và giao lưu. Hiện nay có rất nhiều 

lí thuyết khác nhau về nhân cách trong khoa học tâm lí. Trong triết học Mác - Lênin, 

nhân cách được hiểu là “những cá nhân con người với tính cách là sản phẩm của sự 

phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của nhận thức, bị quy định 

bởi những điều kiện lịch sử - cụ thể của đời sống xã hội”. Nhân cách là hệ thống 

tổng quát những phẩm giá thể hiện giá trị của một người giữa những mối quan hệ 

người – người, cá nhân – tập thể – xã hội – môi trường tự nhiên… Nhân cách là quá 

trình đánh giá phẩm chất của một người xuyên sốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. 

3. Vai trò của gia đình: 

Con người, bất cứ ai cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Gia đình bao 

gồm những người sống chung dưới một mái nhà, có lợi ích kinh tế chung và có trách 

nhiệm với nhau trong cuộc sống. Gia đình là tổ ấm tràn đầy tình yêu thương nuôi 

dưỡng mỗi con người lớn lên và trưởng thành. Gia đình là điểm tựa tinh thần vô 

cùng lớn lao cho mỗi người, là nơi khơi nguồn mọi sáng tạo và thành công. Gia đình 

vừa là nơi đáp ứng nhu cầu riêng tư vừa thực hiện chức năng phát triển nòi giống và 

là trường học đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách con người. 

Giáo dục và nuôi dưỡng là hai yếu tố then chốt quyết định tạo nên tài năng và tính 

cách của mỗi con người. Sự nuôi dạy con trẻ sát nhất là gia đình, tiếp đến là và xã 

hội. Nhân cách con người bắt đầu hình thành từ lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến 

khi trưởng thành vẫn chưa dừng lại. Lứa tuổi ấu thơ là giai đoạn quan trọng trong 

quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Nhân cách mặc dù chưa được thể hiện rõ 

ràng nhưng thông qua hành vi bắt chước hành động của người lớn, trẻ em bắt đầu 

thu nhận tất cả các tương tác nhân – sinh – quan để hình thành nhân cách của mình. 



Gia đình đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành một người có nhân cách tốt. 

Giáo dục gia đình bằng những việc làm cụ thể, hành vi, thái độ, lối sống của người 

lớn có tác động trực tiếp tới việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ. Trẻ em sẽ 

không tôn trọng người lớn nếu chúng thấy cha mẹ mình thể hiện sự thiếu tôn trọng 

lẫn nhau. Những bậc cha mẹ luôn quan tâm đến con cái sẽ chú trọng đến việc giáo 

dục hình thành nhân cách cho trẻ, dạy con phải biết nghe lời ông bà, cha mẹ, không 

được nói dối người lớn, phải thật thà và biết xin lỗi, nhìn nhận khuyết điểm, biết cảm 

ơn khi được cho quà. 

4. Một số biện pháp để giáo dục nhân cách của mỗi con người trong gia đình 

4.1. Rèn luyện thói quen tốt 

Trong một gia đình nếu như không coi trọng việc nuỗi dưỡng thói quen thì không 

thể nói tới giáo dục gia đình. Gia đình cần phải thật sự hiểu tâm lý của những thành 

viên trong gia đình, cùng học tập, làm việc và cùng trưởng thành với những thành 

viên trong gia đình là điều thật sự cần thiết. Thói quen là khuynh hướng hành vi của 

con người mang tính ổn định và biểu hiện thay cho ý thức của mỗi người. Mỗi người 

chúng ta đều có những thói quen tốt và xấu nhất định. Giáo dục hành vi, nếp sống, 

những thói quen tốt là đều quan trọng để hoàn thiện nhân cách của mỗi con người. 

Trẻ nhỏ thường rất hiếu động và khó có thể dọn dẹp đồ chơi và phòng ốc sau khi 

chơi xong. Điều này khiến không ít bố mẹ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí quát tháo 

mỗi khi thấy con bày bừa… Hay, lục đồ của người khác là thói quen tò mò, hiếu kỳ 

của trẻ nhỏ. Bố mẹ đi làm về bọn trẻ liền lục túi, điện thoại, máy tính hay những vật 

dụng khác của bố mẹ. Nhưng đối với trẻ nhỏ đây chỉ là sự hiếu động chứ không phải 

là khuyết điểm, chúng đang ở tuổi hiếu động và hiếu kỳ, nhận thức còn thấp, chúng 

chưa biết phải dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp hay là phải tôn trọng sự riêng tư của người 

khác. Nhưng nếu người lớn kịp thời uốn nắn và hướng dẫn chúng biết dọn dẹp đồ 

chơi gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp, không nên lục đồ của người khác và phải xin phép 



người lớn khi muốn sử dụng món đồ nào đó… Người lớn phải dạy cho trẻ khi gặp 

người lớn phải chào hỏi, làm sai phải biết nhận lỗi, sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn 

nắp sau khi chơi xong, phải biết bỏ rác đúng nơi quy định,  … Như vậy, dần dần trẻ 

nhỏ sẽ hình thành những thói quen tốt sau này. Đó chính là những thói quen tốt cho 

mỗi người. Những thói quen tốt được ví như khoản vốn mà con người tích tụ lại lại 

theo năm tháng, số vốn này không ngừng tăng lên và con người sẽ được sử dụng nó 

cả đời.  

Để xây dựng một thói quen tốt của con cái trong gia đình, bố mẹ cần phải: 

- Nhận thức tầm quan trọng của việc rèn luyện những thói quen tốt từ đó phân tích, 

hướng dẫn cho trẻ hiểu và biết được tầm quan trọng của việc rèn luyện những thói 

quen tốt. 

- Cùng con cái thảo luận và đặt ra những mục tiêu cần thiết để xây dựng những thói 

quen tốt 

- Sử dụng phương pháp giáo dục noi gương để truyền thụ cho trẻ: bố mẹ phải làm 

gương cho con cái, sử dụng những câu chuyện hay trong sách vở, hay tấm gương 

của những vị anh hùng dân tộc, …, để giáo dục cho trẻ hình thành những thói quen 

tốt. 

- Huấn luyện cho trẻ: bao gồm phân tích, đánh giá, hướng dẫn, thực hành những thói 

quen tốt trong cuộc sống hằng ngày. 

- Biểu dương kịp thời những trẻ nhỏ có thói quen, hành động tốt. 

- Hình thành thị hiếu tập thể: trẻ có hành vi tốt phải khen, cổ vũ và động viên; trẻ có 

hành vi chưa tốt cần phải góp ý, sửa chữa, và khắc phục.  

Bồi dưỡng thói quen tốt để tạo nên nhân cách sống lành mạnh. Giáo dục hành vi – 

thói quen của trẻ nhỏ ngay từ giai đoạn đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng. Hành 



vi đầu đời của trẻ có dấu ấn sâu sắc của gia đình. Trẻ có hành vi tốt hay xấu trước 

hết chủ yếu là do môi trường giáo dục của gia đình tạo nên. 

4.2. Tôn trọng lẫn nhau 

Có thể nói, tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc hàng đầu trong mối quan hệ giữa cha, 

mẹ và con cái, giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Tôn trọng giúp duy trì 

cuộc sống gia đình bền vững. Bởi sự tôn trọng giữa cha, mẹ và con cái, giữa các 

thành viên trong gia đình với nhau sẽ thỏa mãn các nhu cầu liên quan đến nhân 

quyền, khẳng định nhân thân, đề cao lòng tự trọng và khẳng định phẩm chất của mỗi 

người. Trong cuộc sống có rất nhiều cách thể hiện sự tôn trọng, như: sự coi trọng lời 

hứa, trong giao tiếp ứng xử hàng ngày dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói, thái độ 

thích hợp, đề cao nhân thân của các thành viên trong gia đình, không làm tổn thương 

hay hạ thấp nhân phẩm …đó đều là những cách để mỗi người thể hiện sự tôn trọng 

đối với nhau đồng thời thể hiện sự tự trọng của chính mình. 

Gia đình, trong đó cha mẹ phải biết định hướng và dạy bảo cho những đứa trẻ học 

cách tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng người khác như là: tự mình làm việc của 

mình, không nên ỷ lại vào người khác; tôn trọng thành quả lao động của người khác, 

không được phá hoại thành quả lao động của họ; những đồ đạc đã dùng xong ở 

trường hay ở nhà cũng phải đặt đúng nơi quy định và làm theo những nội quy, quy 

định của trường lớp hay những nơi công cộng. 

Tôn trọng con cái là cách giáo dục tốt nhất tạo ra mối quan hệ tốt giữa cha mẹ với 

con cái, hoặc giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Mối quan hệ càng tốt thì 

tình cảm sẽ càng sâu đậm, mối quan hệ càng tốt thì việc giáo dục của gia đình càng 

có hiệu quả. 

4.3. Xây dựng lối sống gia đình lành mạnh và hạnh phúc. 



Sự hình thành và phát triển nhân cách con người là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn 

xã hội, của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, gia đình và mỗi cá nhân; trong 

đó, gia đình có vai trò hết sức quan trọng. Vì giải quyết tốt các vấn đề của gia đình 

cũng đồng thời là giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cho nên chú trọng xây dựng gia 

đình hạnh phúc, phát huy vai trò giáo dục của gia đình cũng chính là để xóa bỏ những 

khó khăn và thách thức đang làm suy yếu gia đình, suy yếu động lực của sự phát 

triển. 

Xây dựng gia đình lành mạnh và hạnh phúc là cơ sở, điều kiện để mỗi gia đình/một 

tế bào/hạt nhân trong xã hội bền vững, là môi trường trong sạch, chắc chắn để hình 

thành và phát triển nhân cách con người. Chú trọng tạo dựng môi trường gia đình 

tràn ngập tình yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm, tổ chức lối sống gia đình lành 

mạnh, các thành viên trong gia đình yêu thương, sẻ chia, gắn kết và cha mẹ, ông bà 

nêu gương cho con trẻ học theo, làm theo những điều tốt đẹp, có giá trị nhân văn lớn 

lao. Đi liền cùng đó, trong mỗi gia đình, các bậc cha mẹ ý thức được trách nhiệm 

của mình; xác định mục tiêu giáo dục con trẻ trong từng giai đoạn và trong cả quá 

trình, phù hợp tâm sinh lý và lứa tuổi để thống nhất phương pháp giáo dục; để không 

chỉ phòng, tránh trường hợp mỗi người một phương pháp mà còn khắc phục được 

tâm lý gây áp lực cho con trẻ. Trong giáo dục, việc tạo điều kiện để con trẻ được nêu 

chính kiến, quan điểm thậm chí phản biện lại một vấn đề nào đó là vô cùng cần thiết, 

bởi đây là năng lực, bản lĩnh cần thiết của mỗi con người được giáo dục hiện đại 

khuyến khích, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nhân cách của 

con người từ khi còn nhỏ. 

Cùng với đó, mỗi bậc cha mẹ không chỉ cần quan tâm, chăm sóc mà còn phải tôn 

trọng, hiểu đúng về con trẻ để việc giáo dục đúng, đạt hiệu quả. Cụ thể là, phải tạo 

được sự gần gũi, thân mật, tin tưởng ở con trẻ, để con trẻ coi mình là những người 

bạn lớn mà chia sẻ tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm lý bên trong, từ đó cha mẹ, ông 



bà có thể hiểu được các mối quan hệ, khát vọng, cảm xúc, suy nghĩ, nguyện vọng, 

mong muốn, sở thích, lo lắng, niềm vui, nỗi buồn của con trẻ.. 

Các bậc cha mẹ không ngừng học hỏi, tìm hiểu những tri thức khoa học, xã hội, 

trang bị và nâng cao kiến thức, khả năng chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con cái, để 

không chỉ góp phần tăng cường, nâng cao và phát huy được vai trò giáo dục gia đình, 

nhất là với các bậc cha mẹ ở khu vực nông thôn, miền núi mà còn khắc phục phương 

pháp giáo dục chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm tính.  

4.4. Giáo dục tâm lý sống lành mạnh  

Trong việc dạy dỗ trẻ, có một nguyên tắc cơ bản nhất và cũng thiêng liêng nhất là 

làm thế nào để con cái tin bản thân chúng là người tốt, là người có năng lực, người 

tràn đầy hi vọng và luôn vui vẻ hạnh phúc đó chính là cách để xây dựng cho trẻ quan 

niệm cá nhân tích cực. Phải cho trẻ nhận thấy bản thân trẻ là người tốt, luôn làm việc 

thiện, tâm hồn tràn ngập niềm kỳ vọng chính đáng. Nghiên cứu khoa học cho thấy 

những người có quan niệm cá nhân tích cực là những người tự giác, chủ động nhận 

biết bản thân, nắm giữ bản thân và tạo dựng được niềm tin trên cơ sở của lòng chân 

thành. 

Một tâm lý sống lành mạnh phải hội đủ các yếu tố cơ bản như trí lực bình thường; 

tinh thần, tình cảm phải ổn định và lạc quan; có ý chí kiên định, tự kiềm chế được 

bản thân; có khả năng đánh giá khách quan về mọi sự vật, hiện tượng và người khác 

xung quanh; phản ứng chính xác cảm xúc của bản thân; biết vui vẻ chấp nhận thực 

tế của bản thân và hanh vi tâm lý phải phù hợp với đặc trưng của lứa tuổi. 

Cha, mẹ hay những người thân trong gia đình phải hướng dẫn và giúp con cái tự tin 

và khả năng của chúng và xây dựng cho chúng quan niệm cá nhân và lối sống tích 

cực. Khi còn nhỏ, tinh thần của những đứa trẻ rất yếu đuối, non nớt và rất hoài nghi 

vào bản thân vì vậy với sứ mệnh thiên liêng của người là cha, làm mẹ bằng mọi cách 



phải giúp con cái tin tưởng vào chính bản thân của chúng để hoàn thành mọi công 

việc và khi làm việc cần phải cố gắng thì mới có sự thành công. 

5. Kết luận 

Giáo dục gia đình là nền tảng để nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, định hình và phát triển 

nhân cách, cung cấp tri thức và rèn luyện con người... Cần phải chú trọng xây dựng 

gia đình và phát huy vai trò của giáo dục gia đình trong quá trình hình thành và phát 

triển nhân cách mỗi con người.  
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