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“Có một khát khao thay đổi. Có một thế hệ Millennial
không thích những điều mà họ trông thấy,
thế nhưng họ hoàn toàn không biết phải
giải quyết như thế nào” (Ken Moelis)

T

háng 11 năm 2017, Jack Ma - vị chủ tịch của
Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã đến
Việt Nam để tham gia buổi đối thoại với giới trẻ Việt
Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện trên đã
thu hút sự tham gia của hơn 3000 sinh viên từ nhiều
trường đại học khác nhau và một số lượng lớn những
người theo dõi qua các trang mạng xã hội. Báo chí đã
mô tả buổi đối thoại diễn ra trong không khí vô cùng
sôi nổi và hào hứng khi ông chủ của tập đoàn Alibaba
đã khéo léo chọn những vấn đề đang nhận được nhiều
sự quan tâm của giới trẻ hiện nay để trao đổi như: khởi
nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, trí thông minh
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nhân tạo1 v.v... Trong buổi đối thoại, Jack Ma đã đưa
ra những hình ảnh mang tính ẩn dụ về bản thân, về
tương lai của xã hội để truyền thông điệp đến cho
những người trẻ ở Việt Nam. Vì ông biết trước mặt
ông là những cá nhân đang đại diện cho một thế hệ
mới – thế hệ được gọi là thế hệ Millennials hay thế hệ
Y – thế hệ sinh từ năm 1980 đến năm 1998 và lớn lên
cùng với sự hình thành của các phương tiện truyền
thông xã hội, mạng xã hội và là những công dân của
kỷ nguyên cách mạng kỹ thuật số. Hiện tại và tương lai
của đời sống xã hội sẽ do những công dân này nắm giữ
và vận hành.
Dù vậy, xét dưới góc độ học thuật, một thách
thức đặt ra cho các nhà khoa học xã hội Việt Nam
rằng chúng ta đã hiểu gì về người trẻ hiện nay- một
thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đời
sống kinh tế xã hội Việt Nam đang có những bước
chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của các cuộc
cách mạng kỹ thuật số. Xét về điều kiện sống, những
người trẻ hiện nay lớn lên với điều kiện vật chất tốt
hơn thế hệ ông bà, cha mẹ họ trước đó, những người
vẫn còn mang dư chấn của chiến tranh và đói nghèo
trong tiềm thức. Điều này đã phần nào ảnh hưởng
đến cách mà họ giáo dục cho con cái của mình, theo
chiều hướng chăm bẵm và bù đắp sự thiếu thốn vật
1. https://vnexpress.net/tong-thuat/giao-duc/jack-ma-cac-ban-treviet-nam-dung-bao-gio-bo-cuoc-3666137.html
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chất với mong muốn thế hệ con cháu mình có điều
kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, cách giáo dục này cũng
làm xuất hiện nhiều tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ,
mà giới nghiên cứu đã tỏ ra lo lắng khi cho rằng:
“Một bộ phận không nhỏ [người trẻ] không có động
lực phấn đấu và thiếu cảm hứng sống. Họ thiếu niềm
tin bền vững và thiếu nơi gửi gắm niềm tin. Họ thiếu
sự tự tin và thiếu tư thế đĩnh đạc. Họ thiếu một phông
văn hóa và nền xã hội” (Nguyễn Minh Hòa, 2017). Có
lẽ, chính điều này trở thành nguyên do và động lực
để SocialLife tiến hành triển khai nghiên cứu và tổ
chức nội dung cuốn sách này trên cơ sở tham gia của
những người nghiên cứu trẻ trong khắp cả nước. Tuy
vậy, đây cũng là chủ đề có nhiều thách thức bởi trong
khuôn khổ của một tuyển tập rất khó để phác họa lên
chân dung hoàn chỉnh của người trẻ hiện đại. Chính
vì thế, tiêu điểm của tập sách này được nhóm tác giả
chú tâm vào nghiên cứu về những chuyển biến trong
giá trị sống nơi người trẻ hiện đại tại đô thị.
Nghiên cứu về giá trị sống nơi người trẻ

Một trong những vấn đề đáng lưu tâm hiện nay
đối với giới nghiên cứu là sự chuyển biến về đời sống
xã hội dẫn đến những thay đổi trong đời sống tinh
thần và các hệ giá trị của người trẻ. Cùng với đó là sự
chuyển đổi tự thân các hệ giá trị trong bản thân những
người trẻ, nhằm tự tìm kiếm cá tính, “bản sắc” riêng
của mình. Theo Chris Barker, bản sắc “như một diễn
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ngôn tình cảm về bản thân chúng ta và (sự) thay đổi”
(Chris Barker, 2011). Vì thế, sự thay đổi về hệ giá trị do
những chuyển biến về mặt xã hội hay do tự thân nhu
cầu thay đổi và khám phá bản thân của con người nói
chung, hay người trẻ nói riêng, đều cần sự quan tâm và
nghiên cứu sâu hơn từ phía các nhà khoa học.
Từ lâu, giá trị và xu hướng chọn lựa giá trị đã trở
thành một phần quan trọng trong việc khám phá bản
sắc cá nhân cũng như các nhóm người, các cộng đồng
trong xã hội. Bởi theo Peter J. Burke và Jan E. Stets
“inputs” là một trong bốn thành phần quan trọng tạo
nên đặc trưng riêng của mỗi người, mà inputs được
định nghĩa như là những nhận thức của cá nhân về
môi trường sống cũng như những nỗ lực kiểm soát môi
trường sống và chính bản thân mình (Peter J. Burke &
Jan E. Stets, 2009) . Trong khi đó, những nỗ lực kiểm
soát ấy lại dựa phần lớn vào các xu hướng lựa chọn giá
trị sống của cá nhân. Trong bối cảnh như vậy, các công
trình nghiên cứu về hệ giá trị, mà đặc biệt là hệ giá
trị của người trẻ ngày càng trở nên phổ biến hơn trên
thế giới và Việt Nam. Ở các nước phát triển, xu hướng
nghiên cứu về giá trị cá nhân được gắn nhiều với ngành
Tâm lý học và Xã hội học. Trong đó, các nhà Tâm lý
học nghiên cứu về hệ giá trị cá nhân như một trong
những yếu tố quan trọng trong định hình nhân cách
của con người, mà nổi bật có thể kể đến là lý thuyết Giá
trị (The Theory of Basic Human Values) của nhà Tâm
lý học Shalom H. Schwartz. Theo đó, ông đưa ra 10 giá
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trị mà ông cho rằng có tính phổ quát trên phạm vi toàn
thế giới, gồm có: tính tự định hướng (self-direction),
sự kích thích (stimulation), sự hưởng thụ (hedonism),
thành tựu (achievement), quyền lực (power), sự bảo
đảm (security), sự tuân thủ (conformity), truyền
thống (tradition), tính vị tha (benevolence), tinh thần
bác ái (universalism) (Shalom H. Schwartz, 2012). Lý
thuyết này đã được ông và nhiều tác giả khác vận dụng
trong các nghiên cứu của mình, trong đó có thể kể đến
“Value Priorities and Behaviour: Applying a therory
of Intergrated Value System” (Shalom H. Schwartz,
1996), “Values and behavior in organizations” (Shalom
H. Schwartz, 2005), “Values, Valences and Choices:
The Influence of Values on Perceived Attractiveness
and Choice of Alternatives” (N. T. Feather, 1995),
“Culture’s Consequences: International Differences
in Work - Related Values” (Geert Hofstede, 1980)...
Những nghiên cứu này không chỉ trong phạm vi
Tâm lý học mà như các công trình của G. Hofstede,
hay bản thân Shalom H. Schwartz cũng vận dụng lý
thuyết Giá trị này để ứng dụng và lý giải các vấn đề xã
hội và văn hóa. Một số xu hướng nghiên cứu khác kết
hợp lý thuyết giá trị này với lý thuyết về mẫu hình cá
nhân của Fiske, có thể nhắc đến công trình “Personal
Values and Relational Models” với nhận định là có sự
liên kết có hệ thống giữa các kiểu giá trị và các mẫu
hình tính cách liên quan (Pascal Biber, Jord Huffeld
and Laurenze L. Meier, 2008).
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Trong khi đó, ở ngành xã hội học, vấn đề giá
trị cũng được quan tâm nghiên cứu khá nhiều, đặc
biệt là các nghiên cứu về hệ giá trị của người trẻ. Tuy
nhiên, các nghiên cứu này không tìm hiểu tính phổ
quát của các giá trị như trên mà chủ yếu tập trung
vào việc tìm hiểu hệ giá trị của người trẻ thông qua
các trường hợp (case study) cụ thể, như: nghiên cứu
về hệ giá trị qua việc lái xe khi say rượu của thanh
niên - “Understanding young adult drink-driving
behavior: a value benefit perspective” (Marie-Louise
Fry, 2008); nghiên cứu các quan điểm về giá trị trong
các mối quan hệ của thanh niên qua điểm giao nhau
của giới tính và bản năng giới tính - “Young Adult
Relationship Values at Intersection of Gender and
Sexuality” (Ann Meier, Kathleen E. Hull and Timothy
A. Ortyl, 2009)…
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về giá trị được thực
hiện trong những năm gần đây nổi bật có các công
trình của Hồ Sĩ Quý (2006) và (Trần Ngọc Thêm (chủ
biên), 2015), chủ yếu tập trung vào các hệ giá trị đặc
thù của người Việt. Bài viết “Giới trẻ Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay nhìn từ mối quan hệ cộng đồng - cá
nhân” (Nguyễn Văn Hiệu, 2017) cũng trình bày một
số vấn đề liên quan đến mối quan hệ của giới trẻ với
xã hội xoay quanh mối quan hệ cộng đồng - cá nhân
ở Việt Nam, dựa trên cách tiếp cận lý thuyết xem
cá nhân như là sản phẩm của xã hội công nghiệp,
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hiện đại hay có thể xem là kết quả của “tính hiện đại”
(trang 80).
Tuy nhiên, các giá trị và xu hướng lựa chọn hệ
giá trị của các cá nhân hay cộng đồng không phải là dĩ
thành bất biến, mà theo như Chris Barker, là không cố
định và luôn biến đổi theo những khoảng thời gian,
giai đoạn lịch sử khác nhau (Chris Barker, 2011). Xã
hội Việt Nam hiện nay đang trong quá trình chuyển
đổi phức tạp các hệ giá trị từ những giá trị truyền
thống sang những giá trị mới đang định hình với sự
tác động tích cực của quá trình giao lưu, tiếp biến văn
hóa. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa với những thành tựu và hạn chế nhất định
cũng tạo nên những ảnh hưởng đến tình hình xã hội
của cả nước. Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa diễn
ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở các đô thị lớn, kèm theo đó
là rất nhiều thời cơ lẫn thách thức, cũng là yếu tố quan
trọng tác động đến sự định hình nhân cách và hành
vi của các cá nhân trong xã hội. Một trong những hệ
quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa này đó là mỗi
cá nhân trong cộng đồng cần có sự trang bị phù hợp
nhằm thích nghi với những yêu cầu mới của thời đại
cũng như có thể thực hiện tốt được những công việc
có tính chất đa quốc gia. Nhu cầu thực tế này đã được
nhắc đến qua từng thời kỳ của “toàn cầu hóa” trong
một “Thế giới phẳng” (Thomas L. Friedman (Nguyễn
Quang A và cộng sự), 2005), theo đó ở giai đoạn “toàn
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cầu hóa 1.0” (1492- 1800), thế giới co lại từ kích thước
lớn đến vừa đặt ra vấn đề cho mỗi công dân là “làm
thế nào để cá nhân có thể vươn ra toàn cầu và cộng tác
với cá nhân khác trong khuôn khổ quốc gia?” ( (Thomas
L. Friedman (Nguyễn Quang A và cộng sự), 2005),
trang 25). Trong khi đó, “toàn cầu hóa 2.0” (18002000) thúc đẩy ý thức về “cơ hội vươn ra toàn cầu với
tư cách cá nhân”, đặt ra câu hỏi là “chính tôi phải cộng
tác với những người khác trên thị trường toàn cầu như
thế nào?” ((Thomas L. Friedman (Nguyễn Quang A
và cộng sự), 2005), trang 27); còn “toàn cầu hóa 3.0”
khiến thế giới trở nên “phẳng” hơn với việc trao quyền
cho hầu hết mọi người tham gia và cạnh tranh. Điều
này cho thấy ý thức về vai trò và cơ hội của cá nhân
trong thời đại toàn cầu hóa đã được nhấn mạnh và
không ngừng cải thiện qua thời gian. Theo những gì
tác giả của “Thế giới phẳng” nhận định, rõ ràng “toàn
cầu hóa” đã tác động mạnh mẽ tới ý thức cá nhân và
thúc đẩy con người phải hành động để tự hoàn thiện
các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, toàn cầu hóa cùng với
sự phát triển của internet giúp giới trẻ có sự tiếp cận
với các trào lưu tư tưởng mới từ các nước khác trên
thế giới, mà nổi bật có thể kể đến “chủ nghĩa xê dịch”,
trào lưu YOLO (you only live once), … Từ đây, có thể
nhận thấy sự biến chuyển phức tạp của xã hội cũng
kéo theo đó những ảnh hưởng và yêu cầu nhất định
đối với các cá nhân trong xã hội nói chung, người trẻ
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nói riêng, từ đó dẫn đến những chuyển biến về mặt
giá trị của họ. Minh chứng cho điều này, World Values
Survey (WVS)1 trong các nghiên cứu của mình đã chỉ
ra rằng có sự chuyển dịch các giá trị của mỗi quốc
gia tham gia khảo sát trong đó có Việt Nam (World
Values Survey, 2017) khi đối chiếu với hai trục của giá
trị là giá trị truyền thống (traditional values)/ giá trị
duy lý – thế tục (secular-rational values) và giá trị sống
còn (survival values)/ giá trị tự thể hiện bản thân (selfexpression). Thêm vào đó, Inglehart & Baker đã chỉ ra
rằng “quá trình phát triển xã hội dịch chuyển mối quan
tâm của con người từ những mối quan tâm thể lý và
mang tính kinh tế tới những mối bận tâm cá nhân hơn,
1. Trên quy mô toàn cầu, World Values Survey (WVS) đã thực hiện
các cuộc khảo sát về giá trị từ năm 1981 tới nay bằng 6 đợt điều tra
lớn và đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc điều tra lần thứ 7 trong
vòng 4 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Nội dung khảo sát chính của
WVS bao gồm các niềm tin liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội,
văn hóa, môi trường, các mối quan hệ xã hội, v.v. Inglehart & Welzel
(2010a) dựa trên dữ liệu khảo sát của WVS đã đưa ra bản đồ về giá trị,
được gọi là Inglehart-Welzel cultural map of the world hay còn gọi là
The WVS Cultural Map of the World. Hai tác giả trên đưa ra hai cặp
giá trị bao gồm giá trị truyền thống (traditional values) với các giá trị
duy lý – thế tục (secular-rational values) và giá trị sống còn (survival
values) với giá trị tự thể hiện bản thân (self-expression). Tương tự
như khảo sát của WVS, Halman & Vloet (1994) cũng đã khảo sát giá
trị của các quốc gia phương Tây theo các chủ đề về tôn giáo, đạo đức,
chính trị-xã hội, các mối tương quan cơ bản và công việc. Theo cùng
một cách thức của Halman và Vloet đã nghiên cứu tại các quốc gia
phương Tây, khảo sát về định hướng giá trị của người Nhật do Kono,
Takahashi, & Hara (2010) và Takahashi & Aramaki (2016) công bố
cũng xoay quanh các khía cạnh trên.
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chẳng hạn sự tự thể hiện bản thân. Van de Vliert et al.
(2009) cũng chứng minh rằng tiền là động cơ làm việc
mạnh nhất ở các quốc gia nghèo nhất, ngược lại, niềm
vui lại là động cơ làm việc lớn nhất tại các quốc gia giàu
nhất (trích theo Cozma, 2011, tr.16)” (Roanld Inglehart
& Wayne Baker, 2000), (Nguyễn Đức Lộc và cộng sự,
2017). Các nghiên cứu này tuy nhấn mạnh sự chuyển
đổi hệ giá trị nhưng chỉ tập trung vào việc nghiên cứu
một số giá trị đặc thù.
Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công
nghệ, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của truyền
thông và mạng xã hội cũng dẫn đến sự xuất hiện của
các khái niệm mới như là “thời đại số” (digital age), “thế
hệ số” (digital generations), và kéo theo đó là sự xuất
hiện của “căn cước số” (digital identity). Vì thời đại kỹ
thuật số liên quan trực tiếp đến giới trẻ - các thế hệ Y,
Z - sinh ra và trưởng thành cùng với sự phát triển của
công nghệ thông tin và thế giới ảo, nên các công trình
nghiên cứu nổi bật về chủ đề này đa số đều có liên quan
đến giới trẻ, như “Youth, identity and digital media”
(D. Buckingham, 2008), “Digital generations: Children,
Young People and the New Media” (D. Buckingham,
2013), “Youth Online: Identity and Literacy in the Digital
Age” (A. Thomas, 2007)… Các nghiên cứu về “digital
identity” khác cũng có thể đề cập đến “Digital Identity:
The Construction of Virtual Selfhood in the Indegenous
People’s movement” (Ronald Niezen, 2005) tập trung
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nghiên cứu về những thay đổi và phạm vi thay đổi các
giá trị sống của con người dưới sự tác động của công
nghệ và bối cảnh toàn cầu hóa. Ở Việt Nam, vì đây
là vấn đề mới nên chưa nhiều công trình đề cập đến
khái niệm này, ngoài một số công trình nghiên cứu tập
trung chủ yếu vào tác động của mạng xã hội đến đời
sống và các xu hướng chọn lựa của giới trẻ như “Mạng
xã hội với sinh viên” (Trần Hữu Luyến, Trần Thị Minh
Đức và Bùi Thị Hồng Thái, 2015), “Thiện, ác và smart
phone” (Đặng Hoàng Giang, 2016).
Cuối cùng, trong khoảng hơn một năm trở lại
đây, khái niệm “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đang
trở thành từ khóa phổ biến trong đời sống học thuật ở
Việt Nam, bắt đầu từ lĩnh vực công nghệ sau đến các
lĩnh vực khác liên quan. Giới khoa học xã hội cũng bắt
đầu đưa ra những nhận định cho rằng cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 cũng đang từng bước tạo nên những
chuyển biến mang tính bước ngoặt đối với con người,
đặc biệt là giới trẻ. Tại Việt Nam, cách mạng công
nghiệp 4.0 được đánh giá như là một thời cơ lớn, đặc
biệt là với giới trẻ. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương bà Hồ Thị Kim Thoa, cách mạng công nghiệp 4.0 “đang
trong giai đoạn khởi phát, sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa
thế giới thực và thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên
tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng” và là thời cơ để
“Việt Nam cần nhanh chóng đón bắt để tranh thủ đẩy
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng
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tới mục tiêu xây dựng đất nước công nghiệp theo hướng
hiện đại”1. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cách mạng công
nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức nhất định,
đòi hỏi mọi tổ chức xã hội và cá nhân phải nỗ lực thay
đổi để thích ứng và bắt kịp thời cơ, đồng thời hạn chế
những rủi ro về cơ hội việc làm bởi bà Shirley Santoso
- chuyên gia cấp cao của Công ty tư vấn toàn cầu AT
Kearney đã cảnh báo: “Những cuộc cách mạng trước
được xem là cơ hội mở ra tăng trưởng và tạo thêm công
ăn việc làm nhưng cuộc cách mạng 4.0 gây lo ngại có
thể làm mất nhiều việc làm và dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp
tăng cao”2; trong khi đó, nền kinh tế của các quốc gia
như Việt Nam vốn dựa chủ yếu vào số lượng lao động
cao - có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tự
động hóa. Vậy nên, đây cũng có thể xem là một yếu tố
khách quan ảnh hưởng lớn đến sự chuyển đổi các giá
trị, đặc biệt là với thanh thiếu niên.
Kết quả nghiên cứu của SocialLife (2017) cũng
chỉ ra rằng, giá trị sống của người trẻ hiện nay có
lẽ đang chịu sự tác động mạnh mẽ của các trào lưu
1. Phát biểu trong Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4,
website Bộ Công Thương Việt Nam: http://www.moit.gov.vn/vn/
tin-tuc/9680/dien-dan-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4.aspx
2. Bài viết gửi đến Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về ASEAN ở
Campuchia vào giữa tháng 5-2017, trích đăng trong báo Tuổi Trẻ
Online, bài viết: “Không nắm bắt được cách mạng công nghiệp 4.0,
ASEAN sẽ tụt hậu”, số đăng ngày 11-06-2017, website: http://tuoitre.
vn/tin/the-gioi/20170611/khong-nam-duoc-cach-mang-congnghiep-40-asean-se-tut-hau/1329747.html
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xã hội. Điều này được phản ánh rõ nét qua việc lựa
chọn những giá trị liên quan đến các vấn đề như:
môi trường sống, giải trí, tình nguyện, học hành, hôn
nhân – gia đình, nghề nghiệp, mục tiêu cuộc đời của
người thanh niên hiện nay. Sự xuất hiện của các giá
trị mới mẻ trong xã hội hiện nay như: hôn nhân đồng
giới, vấn đề ly hôn, cũng như là quan niệm về nghề
nghiệp, gia đình, bạn bè v.v… trở thành những giá trị
chung của thế hệ thanh niên hiện nay. Các giá trị này
là các giá trị mang tính chất đương đại, gắn với nhu
cầu xuất phát từ bối cảnh sống thực tế của họ (Nguyễn
Đức Lộc và cộng sự, 2017). Điều này cho thấy, trong
nhận thức của giới trẻ hiện nay đang diễn ra một tiến
trình tái định hình các khuôn mẫu xã hội để qua đó
thích ứng với sự thay đổi của xã hội hiện tại khi mà
các giá trị truyền thống không giải quyết được những
khó khăn, bế tắc của họ. Nhìn dưới góc độ xã hội, tiến
trình tái định hình này là một tiến trình bình thường
của xã hội để giải quyết những khủng hoảng xã hội
(Nguyễn Đức Lộc và cộng sự, 2017). Bên cạnh đó, xu
hướng lựa chọn giá trị sống hiện nay của phản ánh
lối tư duy mang tính cá nhân hóa và đi kèm với đó là
xu hướng lý tính hóa trong nhận thức của họ. Các giá
trị được lựa chọn không còn là những giá trị mang
tính tập thể như các giá trị đã được các thế hệ thanh
niên trước đây lựa chọn. Thay vào đó, các giá trị được
lựa chọn là những giá trị bắt nguồn từ nhận thức của
cá nhân và tùy thuộc vào những đặc điểm mang tính

l

20 N h iề u tác g iả

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

đặc thù của từng người. Hay nói cách khác, các giá trị
tập thể mang nặng tính cộng đồng đang dần bị thay
thế bởi các giá trị cá nhân theo chiều hướng tự hoạch
định cuộc đời.
Nhìn chung, sự chuyển hướng trong nhận thức
của thế hệ trẻ hiện nay cho thấy phản ứng lại với sự
thay đổi của môi trường xã hội. Xu hướng công nghiệp
hóa – hiện đại hóa đang diễn ra với tốc độ ngày càng
nhanh kèm theo đó là quá trình toàn cầu hóa có thể
xem là những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi xã
hội hiện nay. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống
thông tin mạng kết nối những cá nhân trên thế giới
lại gần nhau và kèm theo đó là những xuất hiện ngày
càng nhiều của các trang mạng xã hội và ứng dụng
kỹ thuật – công nghệ hiện đại. Bên cạnh những sự
tiện ích mang lại cho con người, các phương tiện kỹ
thuật – công nghệ hiện đại cũng mang lại những vấn
đề đòi hỏi con người phải tìm cách giải quyết. Điều
đó bắt buộc con người trong xã hội ngày nay, nhất là
các thanh niên những người chịu tác động nhiều nhất,
phải tự động điều chỉnh bản thân và không ngừng tìm
tòi, thay đổi để tìm ra một căn tính cho chính bản thân
của họ. Ở khía cạnh nào đó, nguyên nhân dẫn đến sự
chuyển dịch hệ giá trị sống bắt nguồn từ sự tiếp nhận
nền văn hóa toàn cầu cùng với sự phát triển của các
ứng dụng khoa học kĩ thuật trong kỷ nguyên số hóa
đã kết nối người trẻ trở thành một phần của một nền
văn hóa toàn cầu. Từ đó dẫn đến xu hướng lựa chọn
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những giá trị sống hiện đại thay thế cho những hệ giá
trị truyền thống.
Có lẽ, thế hệ trẻ thời công nghệ số hiện nay sẽ trở
thành thế hệ đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển
biến của xã hội trong tương lai. Hơn thế nữa, vì là thế
hệ được sinh ra và lớn lên trong bầu khí quyển của
khoa học kỹ thuật hiện đại nên những người trẻ có
những đặc điểm khác biệt so với các thế hệ trước đây.
Do đó, việc đặt vấn đề để tìm hiểu về người trẻ trong
xã hội hiện đại trở nên quan trọng và cần thiết. Tiếp
nối mạch câu chuyện về Người thiểu số ở đô thị trong
tập hai vẫn còn để ngỏ với những người trẻ đang loay
hoay tìm cho mình chỗ đứng trong đời sống xã hội
hiện đại, tuyển tập này sẽ tiếp tục với câu chuyện với
chủ đề Người trẻ trong xã hội hiện đại. Bởi kỳ thực, tập
hai của tuyển tập Đời sống xã hội Việt Nam đương đại
khép lại nhưng đồng thời lại mở ra chúng ta một chủ
đề nghiên cứu mới là “người trẻ trong xã hội hiện đại”.
Bởi những tự sự câu chuyện cuộc đời mà các nhân
vật trong các bài viết trong tập hai đa phần là những
người trẻ với những trải nghiệm cuộc sống nơi phố
thị. Từ đây một câu hỏi được đặt ra: “Người trẻ Việt
Nam trong bối cảnh Việt Nam hôm nay như thế nào?”
Câu hỏi này không dễ có một câu trả lời chung kết dù
rằng nghiên cứu về giới trẻ là một đề tài đã trở nên
quen thuộc trong các cuộc nghiên cứu cá nhân hay
nhóm trong xã hội. Nếu chúng ta bước chân vào các
nhà sách và chịu khó lướt nhìn vào trong các kệ sách,
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ắt hẳn chúng ta sẽ bắt gặp một cuốn sách viết về giới
trẻ ở đủ các lĩnh vực: tâm lý học, xã hội học, nhân học,
giáo dục, văn chương v.v… Chỉ cần chúng ta chọn lấy
một cuốn sách, mở ra và đọc nó, là chúng ta có thể
hình dung về giới trẻ ngày nay dưới một chiều kích
nhất định. Do đó, vấn đề được đặt ra cho các tác giả
tham gia tuyển tập này là làm thế nào để có thể tiếp
cận một đề tài quen thuộc, tưởng như đã được tát cạn
ở mọi góc độ và ý nghĩa, bằng một con mắt mới mẻ,
không chứa đựng những thiên kiến cũng như tránh xa
việc nâng cao quá mức vai trò và vị trí của giới trẻ. Và
một điều quan trọng hơn nữa, là làm thế nào để nhìn
nhận về người trẻ trong cuộc đổi thay của xã hội để
từ đó khám phá những tâm tư, suy nghĩ hay những
hành động của họ nhằm kiến tạo những giá trị mới
cho đời sống của chính mình. Để trả lời cho những
vấn đề đã được nêu ở trên, SocialLife đã ra đưa ra ba
từ khóa then chốt: Rủi ro, tan vỡ và lối thoát, nhằm gợi
mở hướng tiếp cận cho các tác giả, từ đó dưới óc quan
sát và khả năng truyền tải câu chuyện, các tác giả sẽ
phản ánh đời sống của Người trẻ trong xã hội hiện đại.
Cũng như lối tiếp cận của hai tập sách trước
của SocialLife, các tác giả có thể xuất phát từ các lĩnh
vực học thuật khác nhau trong lĩnh vực khoa học xã
hội đều có thể tham gia vào tuyển tập này. Tuy nhiên,
chúng tôi cũng đề xướng một giải pháp khả hữu cho
sự gặp gỡ giữa nhiều chiều khác biệt trong các chuyên
ngành khác nhau bằng cách chúng ta hãy cũng chọn
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lựa lối tiếp cận chung là sự dấn thân bước vào cõi sống
của tha nhân để thấu thị thế giới bên trong các cá thể
mà chúng ta tiếp cận. Bên cạnh đó, để cho tập sách có
sự thống nhất về cấu trúc các câu chuyện về người trẻ
hôm nay, chúng tôi mạo muội đưa ra ba từ khóa: rủi
ro, tan vỡ và lối thoát như là ba tiêu điểm để các tác giả
tham gia tập sách hướng điểm nhìn của mình vào chủ
đề nghiên cứu, từ đó các tác giả khám phá ra các khả
thể khác còn đang đón đợi mình ở phía trước.
Rủi ro: Theo Peretti-Watel (2001), thuật ngữ “rủi
ro” xuất hiện ở Ý vào thế kể XIV để chỉ những trở ngại
và hiểm họa trên biển. Khái niệm này nói về những bất
trắc, hiểm nguy từ bên ngoài tác động đến cá nhân và
cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, thuật ngữ “hiểm nguy”
nguyên gốc trong tiếng Pháp có nghĩa là “phó mặc cho
sự việc” hoặc “dưới sự thống trị của ai đó”, trong khi đó
khái niệm “rủi ro” mang hàm nghĩa là một mối nguy
hiểm có thể dự báo. Đó cũng là hướng nghiên cứu về
rủi ro dưới góc độ của khoa học luận mang tính xác
xuất, thống kê, định lượng. Kể từ những năm cuối thập
niên 80 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu xã hội bắt
đầu quan tâm đến một khái niệm mới do Ulrich Beck,
một giáo sư xã hội học ở đại học Munich, đề xướng: xã
hội rủi ro (risk society). Dưới góc nhìn của một người
chuyên nghiên cứu các vấn đề về môi trường sinh thái
trong xã hội, Beck đã đưa ra luận điểm của riêng mình
về khái niệm rủi ro: trong xã hội được đặc trưng bởi
các yếu tố công nghiệp và kỹ thuật, khi con người ngày
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càng nhận được những cơ hội để phát triển những
năng lực cá nhân của riêng mình, thì đồng thời, con
người cũng phải đối diện với những rủi ro trong cuộc
sống. Ông định nghĩa khái niệm rủi ro: “như là một
cách đối phó có hệ thống với các yếu tố ngẫu nhiên và
không an toàn xuất hiện trong quá trình hiện đại hóa
hoặc do bản thân quá trình hiện đại hóa sinh ra.” (Beck,
1982). Như vậy, con người trong bối cảnh xã hội hiện
đại, mặc dù có được sự trợ lực từ các phương tiện khoa
học kỹ thuật, vẫn luôn ở trong tình trạng thường xuyên
phải đối mặt với những rủi ro có thể xuất phát từ nhiều
nguyên nhân khác nhau: thiên tai, con người, xung đột
lợi ích v.v… và có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Khái niệm
trên của Beck mở ra một vấn đề hệ trọng của đời sống
xã hội hiện đại khi con người luôn ở trong tư thế phải
đối chọi với những bất trắc, hiểm nguy để từ đó đề ra
các biện pháp kiểm soát hay dự báo rủi ro.
Từ quan điểm này, chúng ta có thể đi đến chỗ
đặt ra câu hỏi về những rủi ro mà người trẻ trong xã
hội Việt Nam hiện đại đang phải đối mặt và cách thức
mà họ giải quyết vấn đề như thế nào? Tuy nhiên, quan
điểm mà chúng tôi mời gọi các tác giả tham gia tập
sách này không phải theo hướng nhận diện rủi ro và đề
ra những giải pháp kiểm soát rủi ro, thay vì vậy, chúng
ta nên tìm hiểu, phân tích những trải nghiệm của
ngưởi trẻ trong xã hội hiện đại vốn tiềm ẩn rất nhiều
rủi ro liên quan đến các vấn đề môi trường, sức khỏe,
việc làm v.v… Hãy bước vào cõi sống thường nhật của
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người trẻ để trình thuật lại những trải nghiệm, suy tư
về cuộc sống của người trẻ vốn được xem xét như là
một chủ thể sống động trong xã hội hiện đại.
Tan vỡ: Nếu “rủi ro” mang chiều kích bên ngoài
tác động vào đời sống xã hội thì tan vỡ có lẽ mang
nhiều chiều kích bên trong cõi sống của cá nhân. Bởi
khái niệm “tan vỡ” vốn là khái niệm do các nhà nghiên
cứu hậu hiện đại đặt ra khi nghiên cứu về đặc điểm của
xã hội hiện đại với đặc trưng là sự tan vỡ của chủ thể.
Đặc điểm “xã hội rủi ro” đặt cá nhân con người vào
tình cảnh sống với những lo toan và phiền nhiễu của
mỗi cá thể. Khác với các khái niệm truyền thống trong
triết học vốn xem con người như là một chủ thể thống
nhất có năng lực lý tính để nhận biết về bản thân hay
các sự vật, hiện tượng xung quanh mình (Descartes,
Kant, Husserl v.v…), chủ thể con người trong xã hội
hiện đại không được các nhà nghiên cứu quan niệm
như cái “tôi” nguyên vẹn, mà là một cái tôi vỡ tan thành
nhiều mảnh. Một “cái tôi” bị phân mảnh, rạn nứt, chia
nhỏ thành nhiều mảnh. Những mảnh này liên tục đối
thoại với nhau, trong đó đối thoại thường trực là giữa
cái tôi giá trị và cái tôi giải giá trị của cái tôi đó (Lê Huy
Bắc, 2015:16). Nguyên nhân của sự thay đổi này xuất
phát từ các cuộc chiến tranh tàn khốc mang tính chất
ý thức hệ giữa các quốc gia trong thế kỷ XX mà hệ quả
của nó là dẫn tới sự hoài nghi về các “đại tự sự” (grand
narratives) có thể giải quyết các mối xung đột của loài
người (Lyotard, 1979). Nguyên nhân thứ hai là sự phát
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triển nhanh chóng của các phương tiện khoa học kỹ
thuật hiện đại mà một minh chứng rõ ràng nhất là cuộc
cách mạng trong thông tin liên lạc với sự ra đời của
Internet và các trang mạng xã hội. Điều này khiến cho
con người thoát ra khỏi những khu vực địa lý vốn bị
giới hạn bởi các rào cản truyền thống để hòa nhập vào
một thế giới phẳng. Con người đặc biệt là những người
trẻ có ưu thế trong việc tiếp cận với các thiết bị kỹ thuật
hiện đại không còn bị gò bó vào trong một khuôn mẫu
truyền thống nhất định mà họ có thể chịu ảnh hưởng
bởi những yếu tố tác động khác nhau từ các nền văn
hóa, tư tưởng bên ngoài. Nếu như đại tự sự mang tính
đại toàn, thì tiểu tự sự mang tính hoài nghi, rụt rè, đứt
gãy và cả những sự lo âu. Với bối cảnh xã hội Việt Nam
hôm nay, người trẻ Việt Nam hôm nay mang trong
mình những suy tư gì giữa những giá trị đã được định
hình, cứng nhắc, người trẻ hôm nay sống như thế nào
giữa những khung giá trị truyền thống, cùng với những
rủi ro mang tính tiềm ẩn, bất định vốn là nguồn cơn
cho sự chuyển mình của đời sống xã hội và họ sẽ chọn
lựa một lối thoát thế nào trong cuộc sống hôm nay?
Lối thoát/vượt thoát: là một khái niệm được
Gilles Deleuze phát triển trong hệ thống triết học
của mình cùng với các khái niệm khác như: giải lãnh
thổ (deterritorialisation), sự biến (event) v.v… Theo
Deleuze, một cấu trúc không phải lúc nào cũng bất
biến, không thay đổi, ngược lại, một cấu trúc luôn
trong trạng thái có thể bị thay đổi khi nó tiếp nhận
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các yếu tố bên ngoài du nhập vào và làm biến đổi các
mối quan hệ trong cấu trúc đó. Như vậy, những khái
niệm như: rủi ro hay tan vỡ không chỉ được xem như
là những tai nạn gây ra những bất ổn trong một hệ
thống hay trong một xã hội, trái lại, những rủi ro hay
sự tan vỡ có thể đánh dấu một bước chuyển đổi những
hệ giá trị cũ để kiến lập nên một hệ giá trị mới thông
qua việc tạo nên một lối thoát. Hay nói cách khác, rủi
ro và tan vỡ không chỉ có nghĩa tiêu cực, ngược lại nó
mở cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những hệ thống
giá trị đã trở nên cứng nhắc, lạc hậu và là nguyên nhân
dẫn đến những sự đứt gãy trong xã hội. Từ đó, có thể
mở ra những lối thoát để khởi đầu cho những giá trị
mới đang dần hình thành.
Chính vì vậy, trong tuyển tập này, các bài viết tập
trung vào mô tả và phân tích về những câu chuyện
cuộc đời của các nhân vật. Qua đó, độc giả sẽ hình
dung về chân dung của những người trẻ trong xã hội
đương đại cũng như lắng nghe các tự sự, quan điểm
và hành động của họ. Bằng phương pháp định tính và
tiếp cận nhân học xã hội, chủ đề cuốn sách tập trung
vào câu chuyện cuộc đời của những người trẻ Việt
Nam. Bên cạnh đó, ở một số bài viết các tác giả kết hợp
sử dụng thêm các dữ liệu thống kê định lượng. Các dữ
liệu phân tích về các chủ đề liên quan đến cuộc sống
của những người trẻ đã được các tác giả khảo sát và
đánh giá cẩn thận từ các lăng kính khác nhau. Trên cơ
sở đó, các tác giả đã tìm kiếm và phân tích các ý tưởng
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để phác họa bối cảnh, các xu hướng lựa chọn các giá
trị sống cũng như xây dựng chân dung của người trẻ
trong bối cảnh đương đại Việt Nam.
Phần điểm luận dưới đây là một sự cố gắng kết
nối những quan điểm nổi bật từ các bài viết, nhằm
tạo thành một hệ thống ý tưởng, đồng thời giúp độc
giả có một cái nhìn toàn diện về nội dung của tuyển
tập này.
Những khuôn mặt người trẻ thời công nghệ số

Theo báo cáo nghiên cứu của tổ chức Nielsen
(2016) có tựa đề “Mở khóa thế hệ Millennials tại Việt
Nam” đã đưa ra một số dữ liệu thống kê đáng chú ý
để nhận diện về thế hệ Millennials ở Việt Nam: (1)
thế hệ Millennials đang chiếm khoảng 30% tổng số
dân hiện tại và sẽ là thế hệ lao động và tiêu dùng trụ
cột trong tương lai của xã hội Việt Nam; (2) Thời gian
kết nối Internet của thế hệ Millennials là 27,2 giờ/tuần
và có khoảng 70% thường xuyên kết nối hoặc tương
tác với các tổ chức hoặc công ty trên các địa chỉ trực
tuyến của họ. (3) Khác với các thế hệ trước đây, thế hệ
Millennials sinh ra trong thời kỳ mà truyền thông đại
chúng và truyền thông xã hội dựa trên các dịch vụ trực
tuyến đang phát triển rộng rãi, vì thế thế hệ Millennials
có thể cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau. Theo
số liệu thống kê, có 73% số lượng cá nhân tham gia
tương tác qua truyền thông xã hội trong khi đang theo
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dõi các chương trình video và có đến 94% cá nhân
xem truyền hình và sử dụng Internet cùng một thời
điểm (Nielsen, 2016). Trong đó, Việt Nam nằm trong
nhóm những quốc gia có số lượng thành viên tham
gia mạng xã hội nhiều nhất. Theo báo cáo thống kê về
số lượng tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam đến tháng
7 năm 2017, số lượng người sử dụng Facebook là 64
triệu người và đứng ở vị trí thứ 7 trong các quốc gia có
tỉ lệ sử dụng Facebook nhiều nhất1. Ngoài Facebook,
các mạng xã hội khác như: Zalo, Twitter, Skype, Viber
v.v… cũng chiếm tỉ lệ sử dụng cao. Tương tự như kết
quả nghiên cứu của Nielsen, công trình nghiên cứu về
“Nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh
niên tại thành phố Hồ Chí Minh” do nhóm SocialLife
tiến hành nghiên cứu vào giữa năm 2017 cho thấy mức
độ sử dụng phổ biến Internet của nhóm trẻ thuộc thế
hệ Millennials qua các hoạt động tương tác trên mạng
xã hội. Theo số liệu thống kê cho thấy có 96,2% đang
sử dụng bất kỳ một loại mạng xã hội và 91% đang sở
hữu ít nhất một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài
ra, theo dữ liệu khảo sát, thời gian sử dụng mạng xã
hội nhiều nhất tập trung ở nhóm tuổi từ 15 đến 19
(Facebook: 3,9 giờ/ngày; Zalo: 2,2 giờ/ngày); nhóm
tuổi từ 20 đến 24 (Facebook: 3,5 giờ/ngày; Zalo: 1,9
giờ/ngày); nhóm tuổi từ 25 – 29 tuổi (Facebook: 3
giờ/ngày; Zalo: 3,8 giờ/ngày) và nhóm tuổi từ 30 – 35
1. sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/viet-nam-dung-thu-7the-gioi-ve-so-nguoi-dung-facebook-3613979.html
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(Facebook: 1,67 giờ/ngày; Zalo: 1,6 giờ/ngày) (Nguyễn
Đức Lộc và cộng sự, 2017).
Nguyên dân đẫn đến sự sử dụng Internet phổ
biến của thế hệ Millennials ở Việt Nam có lẽ là do
ảnh hưởng của các cuộc cách mạng công nghệ cũng
như quá trình toàn cầu hóa mà Việt Nam là một trong
những quốc gia có những chính sách để thích ứng với
tiến trình này. Sau thời kỳ Đổi Mới, Việt Nam bắt đầu
bước vào giai đoạn phát triển đất nước theo xu hướng
hiện đại hóa và từng bước hội nhập sâu rộng với thế
giới. Cột mốc quan trọng đánh dấu tiến trình hòa nhập
của Việt Nam với thế giới là sự cho phép các nhà dịch
vụ cung cấp Internet của chính phủ vào năm 1997. Sự
hỗ trợ về các chính sách phát triển truyền thông của
Nhà nước nhằm đáp ứng mục tiêu hội nhập đã khuyến
khích sự sử dụng Internet của người dân, đặc biệt là
thế hệ Millennials. Cho đến nay tỉ lệ người sử dụng
Internet ở Việt Nam đã chiếm tới hơn 54% dân số, cao
hơn so với mức sử dụng Internet trung bình của thế
giới là 46,64%, và dự báo trong tương lai có thể lên tới
80 – 90% dân số1.
Bên cạnh đặc trưng về việc sử dụng mạnh mẽ
Internet và các hoạt động tương tác trên mạng xã hội,
thế hệ Millennials còn có những khác biệt về quan
1.http://www.netnam.vn/index.php/en/news/news/52-bao-chi-noiv-netnam/328-viet-nam-vao-top-20-quoc-gia-co-nhieu-nguoidung-internet-nhat.html
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điểm và lối sống so với các thế hệ trước đây. Năm
2017, Viện Nghiên cứu về Đời sống và Con người khu
vực Đông Nam Á (HILL ASEAN) đã tổ chức diễn đàn
ASEAN SEI-KATSHU-SHA tại Việt Nam với chủ đề
“Định nghĩa Millennials liệu có đúng với tất cả? Khoảng
cách giữa các thế hệ ở ASEAN”. Báo cáo sau đó của
diễn đàn đã phác họa nên chân dung của thế hệ trẻ
ở các quốc gia ASEAN. Khác với thế hệ sinh ra trong
khoảng thập niên 70 vốn chịu ảnh hưởng từ quá khứ
khó khăn do tác động của chiến tranh, thế hệ trẻ sinh
ra trong giai đoạn mà hầu hết các quốc gia ASEAN
đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển. Do đó,
thế hệ trẻ đã có những thay đổi trong quan điểm về
cuộc sống so với thế hệ trước đây. Các giá trị tự do,
toàn cầu hóa và Internet là các giá trị quan trọng chi
phối đến đời sống của thế hệ Millennials. Ngoài ra,
vì sống trong giai đoạn mà các cuộc cách mạng công
nghệ đang phát triển mạnh mẽ nên thế hệ trẻ còn
mang trong mình tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ
(HILL ASEAN, 2017). Họ có thể làm những điều bản
thân họ muốn mà không còn e dè sự thất bại. Thế hệ
trẻ không còn xem thách thức như là sự rủi ro hoặc
là đánh mất cơ hội mà họ có thể tự tin đối diện với
khó khăn để nắm bắt những vận may của mình. Bên
cạnh đặc trưng về tính kết nối mạnh mẽ, các giá trị về
sự minh bạch, sự sáng tạo và trách nhiệm bảo vệ môi
trường là những giá trị đứng đầu trong danh sách lựa
chọn của thế hệ trẻ.
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Chính vì vậy, trong tuyển tập này, Nguyễn Đức
Lộc đã chỉ ra rằng, ngày nay, sự kết nối toàn cầu đã
thúc đẩy rất nhiều khía cạnh cuộc sống của con người
phát triển như: văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị…
Nhiều bạn trẻ xem đây là phương tiện tuyệt vời để bản
thân bước ra thế giới, tìm cho mình một vị trí xã hội
trong bối cảnh toàn cầu hóa mà không lệ thuộc vào các
lợi thế về vốn xã hội, địa vị kinh tế, chính trị của gia
đình, người thân. Trong khi đó, Nguyễn Trung Hiếu
cho rằng người trẻ hiện nay đang dần bị “phân mảnh”
và sự chằng chéo các mối quan hệ nhiều chiều trong
không gian mạng xã hội. Một mặt, mạng xã hội đã trở
thành công cụ hữu hiệu giúp cá nhân người trẻ liên kết
lại với nhau dễ dàng hơn và nhiều nhóm xã hội hơn.
Cá nhân cũng có nhiều không gian tự do biểu đạt quan
điểm, lối sống của mình trên không gian mạng xã hội.
Nhưng mặt khác, trong một xã hội “phân mảnh” cùng
sự đứt gãy khung giá trị truyền thống, cũng như sự
chuyển dịch không ngừng của các giá trị, cái tôi cá
nhân của mỗi người cũng có sự phân tách, vụn vỡ. Nói
các khác, một cá nhân không còn là một cái tôi thống
nhất mà có thể có nhiều “cái tôi” khác biệt và trong
những hoàn cảnh khác biệt, họ sẽ chọn cho mình một
“bản sắc” phù hợp, cùng những lối ứng xử phù hợp.
Tương tự, Đặng Hoài Linh cũng đặt ra vấn đề
người trẻ hiện nay không còn bị ràng buộc quá nhiều
bởi yếu tố gia đình hay kinh tế trong vấn đề tìm kiếm
công việc như cha mẹ của họ trước đây. Từ đây, tác
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giả cũng tự đặt câu hỏi như là một điểm tựa cho bài
nghiên cứu của mình là điều gì khiến người trẻ không
muốn hằng ngày phải dậy sớm đến công ty, làm việc
cật lực như cha mẹ của họ? Phải chăng sự lựa chọn này
cho thấy sự phản ứng lại của những người trẻ đối với
những khuôn mẫu về lối sống, cách làm việc, đời sống
gia đình… của thế hệ đi trước? Bởi ngày nay, cũng
có khá nhiều bạn trẻ đã lựa chọn phương cách khởi
nghiệp, tự tìm kiếm việc làm theo xu hướng tự do cá
nhân không lệ thuộc vào các định chế truyền thống
như biên chế, hợp đồng dài hạn trong công ăn việc làm
của mình (tham khảo bài viết của Quách Thuyên Nhã
Uyên trong tuyển tập).
Điều này được Nguyễn Đức Lộc, phần nào lý giải
khi cho rằng có lẽ người trẻ đang chán ngán với sự
ràng buộc về tính cố định nơi người trẻ cũng đã xuất
hiện trong xã hội Việt Nam, vốn đã xuất hiện vào thập
niên 80 của thế kỷ trước của Nhật Bản. Nhiều bạn trẻ
đã khước từ các cơ hội tưởng chừng danh giá về mặt
công việc để chọn lựa những công việc mang tính tự
do, phù hợp với sở thích cá nhân hơn cũng hiện lộ xu
hướng trong đời sống xã hội Việt Nam.
Và những cuộc vượt thoát...

Khi bàn về mối liên hệ giữa chủ nghĩa hiện đại
và lý tính hóa, nhà xã hội học người Đức Max Weber
đã dùng hình ảnh của “chiếc lồng sắt” (iron cage) (Max
Weber, 1978) để minh họa cho sự trói buộc của con

l

34 N h iề u tác g iả

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

người vào trong những hệ thống và sự kiểm soát mà
xã hội [chủ nghĩa tư bản] tạo ra. Chiếc lồng sắt là kết
quả của quá trình lý tính hóa, vốn được hình thành
cùng với quá trình hiện đại hóa, tạo ra với mục đích
duy trì sự ổn định của trật tự xã hội. Khi xã hội chuyển
từ mô hình truyền thống dựa trên dòng họ và thân tộc
sang mô hình hiện đại xã hội hiện đại dựa trên sự duy
lý hóa, điều tất yếu là cần phải xây dựng nên những
định chế mới để quản lý con người. Từ những quan
sát về “chế độ quan liêu” (bureaucracy) do chủ nghĩa
tư bản và quá trình lý tính hóa của nó sinh ra, Weber
nhận thấy con người trong xã hội hiện đại khác với
con người trong xã hội truyền thống ở chỗ anh ta buộc
phải giao nộp tính cá nhân, sự tự trị và sự tự do của
cá nhân vào trong những cơ chế vận hành của lý tính
để đổi lấy những lợi ích cho bản thân. Ông viết: “Sự
tính toán duy lý… quy giản tất cả công nhân vào trong
bánh răng của cỗ máy quan liêu. Theo cách này, anh ta
chỉ đơn thuần đặt câu hỏi làm thế nào để chuyển hóa
bản thân mình vào trong bánh răng lớn hơn” (Max
Weber, 1978). Weber cho rằng chế độ quan liêu đặt
con người vào trong một chiếc lồng sắt để giới hạn sự
tự do và tiềm thể của con người thay vì xây dựng nên
“xã hội không tưởng về kỹ thuật” để giải phóng cho họ
(Max Weber, Talcott Parsons and Rh Tawney, 2003).
Do đó, đối với Weber “sự quan liêu hóa” và “sự lý tính
hóa” là “số phận không thể nào trốn thoát” của con
người (Max Weber, 1978).
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Ở Việt Nam, kể từ sau cải cách Đổi Mới được
thực hiện từ năm 1986 với sự chuyển hướng từ “mô
hình tập trung và bao cấp sang mô hình kinh tế thị
trường có sự định hướng của Nhà nước” (YuQing &
N. T. Xuân, 2008), nền kinh tế Việt Nam đang mạnh
mẽ bước vào giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Kết quả của quá trình thay đổi này là sự xuất hiện của
các định chế xã hội hiện đại cùng với đó là sự xuất hiện
của các giá trị mang tính duy lý đang dần thay thế các
định chế và các giá trị truyền thống (A. A. Radughin
(chủ biên), 2004). Các giá trị mới này đã nhanh chóng
được tiếp nhận bởi thế hệ X – thế hệ sinh ra vào
những năm 1960 và 1970. Thế hệ này sinh ra trong
chiến tranh và lớn lên cùng với những khốn khó. Sau
khi chiến tranh kết thúc, phần lớn họ đã từ bỏ thân
phận nông dân mà cha ông họ đã để lại để di chuyển
vào trong các thành phố lớn và trở thành thế hệ đầu
tiên vào làm việc tại các khu công nghiệp, các công ty,
doanh nghiệp hiện đại. Vì đã trải qua giai đoạn khó
khăn của quá khứ nên họ chấp nhận đánh đổi tính cá
nhân để trở thành những người làm thuê cho các ông
chủ trong các xí nghiệp (Barry Smart, 1999). Do vậy,
đặc điểm chung của thế hệ này đó chính là sự cần cù,
tiết kiệm, chú trọng vào tính an toàn và ổn định hơn là
chấp nhận sự rủi ro.
Trái ngược lại với thế hệ X, thế hệ Millennials
được sinh ra trong hoàn cảnh đất nước đã thoát khỏi
chiến tranh và lớn lên cùng với sự xuất hiện của
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Internet và các cuộc cách mạng về kỹ thuật. Vì lớn
lên trong giai đoạn mà xu thế toàn cầu hóa đang phát
triển mạnh mẽ nên thế hệ Millennials đã được tiếp
cận nhiều hơn với các giá trị mang tính toàn cầu về tự
do, dân chủ, bình đẳng. Vì thế, so với thế hệ X, thế hệ
Millennials đã có xu hướng thay đổi trong quan điểm
về cuộc sống của mình.
Một trong những sự thay đổi này là xu hướng
dịch chuyển từ các giá trị nơi người trẻ mang tính cộng
đồng, mang tính nghĩa vụ sang các giá trị mang tính
cá nhân nhằm tự hiện thực hóa cuộc đời của mình mà
tác giả Nguyễn Đức Lộc đã phân tích trong bài viết
của mình. Theo tác giả, bối cảnh xã hội Việt Nam hiện
nay đang có những sự chuyển biến về hệ giá trị khi
những giá trị truyền thống đang dần nhường chỗ cho
hệ giá trị mang tính toàn cầu. Từ những dữ liệu thu
thập được qua bản hỏi và các cuộc phỏng vấn sâu, tác
giả nhận thấy sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp
ở người trẻ hiện nay. Khác với các thế hệ trước đây,
khi lựa chọn nghề nghiệp thường dựa trên các yếu tố
về truyền thống gia đình và các giá trị mang tính phục
vụ cộng đồng, tôn giáo, thế hệ trẻ ngày nay đặt các tiêu
chí về sở thích, đam mê và năng khiếu của bản thân
làm những tiêu chí ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nghề
nghiệp. Bên cạnh đó, các giá trị về môi trường làm việc
tạo điều kiện phát huy được năng lực và môi trường
làm việc mang đến sự tự do cho cá nhân cũng được
ưu tiên lựa chọn. Theo tác giả lý giải, nguyên nhân
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dẫn đến sự thay đổi này là do sự kết nối toàn cầu đã
thúc đẩy rất nhiều khía cạnh cuộc sống của con người
phát triển như: văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị…
Nhiều bạn trẻ xem đây là phương tiện tuyệt vời để bản
thân bước ra thế giới, tìm cho mình một vị trí xã hội
trong bối cảnh toàn cầu hóa mà không lệ thuộc vào
các lợi thế về vốn xã hội, địa vị kinh tế, chính trị của
gia đình, người thân. Mặc dù vậy, công nghệ không
hoàn toàn giúp cho con người thoát khỏi “chiếc lồng
sắt” của các định chế xã hội một cách đơn giản mà nó
có thể đưa con người vào một “chiếc lồng sắt” của một
định chế khác. Vì vậy, đã có những nhóm trẻ khước từ
internet, không thiết bị hiện đại, tập thiền, ăn chay, dù
không theo bất kỳ tôn giáo nào. Họ cũng bắt đầu chú
ý hơn đến những giá trị tinh thần mang tính phổ quát,
nhìn nhận lại vị trí của con người trong hệ sinh giới.
Nhiều bạn từ bỏ công việc với mức thu nhập và vị trí
nghề nghiệp nhiều người mong ước để làm một công
việc tự do với mức lương vừa đủ sống nhưng phù hợp
đam mê, và cảm thấy có ý nghĩa (Nguyễn Đức Lộc và
cộng sự, 2017).
Cùng chung quan điểm với Nguyễn Đức Lộc
về xu hướng thay đổi về các giá trị sống ở người trẻ
trong bối cảnh xã hội hiện đại, tác giả Quách Thuyên
Nhã Uyên đã đi sâu vào phân tích xu hướng lựa chọn
khởi nghiệp của người trẻ hiện nay như là phương
thức xây dựng bản sắc và chủ thế tính. Dựa trên quan
điểm của Chris Baker cho rằng bản sắc “không bao
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giờ là tinh khiết hay cố định mà được hình thành ở
những điểm cắt của tuổi tác, giai cấp, giới tính, chủng
tộc và dân tộc” (Chris Barker, 2011), tác giả cho rằng
sự chuyển biến trong xã hội Việt Nam hiện nay với
xu thế bất định và ẩn chứa nhiều rủi ro đã dẫn đến sự
hình thành của chủ thể tính mới ở người trẻ. Đó là
sự linh hoạt, mềm dẻo và tính cá nhân để có thể tìm
kiếm một vị thế cho bản thân trong bối cảnh xã hội
đương đại. Trái ngược với quan niệm truyền thống
về nghề nghiệp vốn cho rằng công việc ổn định được
xem là thước đo cho sự thành công và trưởng thành
của một con người, thế hệ trẻ hiện nay có thể chấp
nhận lựa chọn một công việc nhiều rủi ro, thường
xuyên di chuyển, xê dịch và có thể tồn tại ngắn hạn.
Vì được đào tạo và trang bị nhiều kiến thức và kỹ
năng hơn các thế hệ trước nên người trẻ hiện nay
mang trong mình nhiều sự tự tin hơn về bản thân.
Do đó, lựa chọn khởi nghiệp ở người trẻ như là một
phương cách để họ có thể khẳng định cái tôi của
bản thân, cũng như tìm kiếm niềm vui và thỏa mãn
những ước mơ khác trong cuộc sống.
Bên cạnh xu hướng lựa chọn khởi nghiệp nhằm
khẳng định thể hiện bản thân đang muốn thoát khỏi
sự trói buộc vào công việc cố định, một lựa chọn khác
của người trẻ hiện nay là trở thành Freeter (những
người làm công việc tự do). Khái niệm Freeter xuất
phát từ Nhật Bản trong thập niên 80 của thế kỷ XX, để
ám chỉ về một thế hệ thanh niên lựa chọn làm những
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công việc tự do thay vì gắn cuộc đời vào trong những
công việc ổn định. Theo nhận định của Đặng Hoàng
Linh, ở Việt Nam hiện nay cũng đang dần xuất hiện
những bạn trẻ lựa chọn trở thành Freeter để tìm lối
thoát ra khỏi trách nhiệm và sự ràng buộc về xã hội.
Theo tác giả, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển
công nghiệp vì thế nhu cầu cần nguồn nhân lực có tay
nghề cao và năng động trong công việc đang trở nên
bức thiết, cùng với đó là mong muốn của các bậc phụ
huynh dành cho lớp trẻ đã tạo nên những áp lực to lớn
đối với người trẻ. Vì thế lựa chọn trở thành Freeter của
những người trẻ hiện nay như là một sự phản ứng lại
với những trách nhiệm và ràng buộc xã hội được đặt
lên đôi vai của họ.
Trong khi đó, Nguyễn Trung Hiếu lựa chọn
cách tiếp cận sự kiến tạo căn tính trong thế giới ảo.
Tác giả đã chọn chủ đề nghiên cứu về căn tính số của
những người trẻ trong không gian mạng, thông qua
những diễn giải về ngôn ngữ giữa hai nhóm hacker
mũ trắng và hacker mũ đen khi nói về nghề nghiệp và
công việc của họ.Tác giả nhận thấy đằng sau những
diễn giải này là trò chơi ngôn ngữ để thiết lập nên căn
tính của cá nhân cũng như căn tính của nhóm nơi
họ thuộc về. Theo tác giả, Việt Nam đang trong bối
cảnh hội nhập với thế giới thông qua sự kết nối bằng
công nghệ kỹ thuật hiện đại. Ngày nay, hầu như tất
cả mọi người đều tham gia vào thế giới Internet, đặc
biệt là giới trẻ. Vì thế, Internet và không gian mạng
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xã hội trở thành không gian để kết nối mọi người
lại với nhau. Bên cạnh nhu cầu kết nối, mạng xã hội
còn là nơi chốn để những người sử dụng kiến tạo
căn tính cá nhân của mình. Dựa trên lý thuyết về trò
chơi ngôn ngữ của triết gia Ludwig Wittgenstein và
khái niệm tâm thức hậu hiện đại của triết gia Jean
Francois Lyotard, tác giả phân tích về cách sử dụng
ngôn ngữ của hai nhóm hacker mũ trắng và hacker
mũ đen và qua đó nhận thấy sự khác biệt trong cách
diễn giải của hai nhóm về nghề nghiệp và công việc
của một hacker. Khác với cách hiểu của người bình
thường xem hacker như là những người trộm cắp
thông tin hoặc phá hoại máy vi tính của một cá nhân
hay một tổ chức, thì theo tác giả khái niệm hacker
phức tạp hơn rất nhiều. Đối với hacker mũ trắng, căn
tính hacker luôn được gắn liền với những yếu tố bảo
vệ an ninh thông tin và phát triển cộng đồng. Hành
động hack của họ được sử dụng như một công cụ
nhắm đến mục đích bảo mật. Trong khi ở cực đối lập,
hacker mũ đen lại diễn giải căn tính hacker theo khả
năng xâm nhập máy tính. Hành động hack của họ
mang nhiều mục đích khác nhau, ngoài thông tin thẻ
ngân hàng, hành động này còn là một cuộc tranh đua
thể hiện khả năng của họ. Trong thế giới phẳng mang
tính hậu hiện đại, nơi mà tiếng nói của mỗi cá nhân
đều có giá trị như nhau thì ý nghĩa của sự lựa chọn
trở thành hacker phụ thuộc vào quan điểm và thái độ
sống của từng cá nhân.
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Chủ đề kiến tạo bản sắc cá nhân từ thực tại của
mỗi cá nhân, cũng được Lê Anh Vũ triển khai tiếp nối
mạch nghiên cứu chính của bản thân từ bài viết về
người công nhân thiểu số trong tập hai của tuyển tập
này. Tác giả với phương pháp làm việc truyền thống
của các nhà nhân học xã hội khi thực hiện những
chuyền điền dã dài ngày để quan sát và ghi chép về
những người nữ công nhân Khmer qua đó lắng nghe
các tự sự về cuộc đời của họ. Trên cơ sở quan sát những
nhóm công nhân Khmer từ những vùng quê Đồng
bằng Sông Cửu Long lên Bình Dương làm việc, tác giả
khởi đầu bài viết bằng cách đặt câu hỏi có hay không
sự khác biệt giữa những thế hệ khi họ chọn công nhân
làm nghề nghiệp để mưu sinh. Để trả lời câu hỏi này,
tác giả đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá lịch sử
cuộc đời của những người nữ công nhân trẻ Khmer
lên Bình Dương làm việc. Dựa trên quan điểm kiến tạo
luận xã hội của Peter Berger và Thomas Luckmann, Lê
Anh Vũ khám phá ra rằng những trải nghiệm mang
tính cá nhân có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo
nên cuộc đời của mỗi con người. Bởi với những người
công nhân trẻ, họ đã vượt qua được những rào cản của
thế hệ trước về trình độ học vấn và những khác biệt
về văn hóa, để hòa nhập vào trong cuộc sống ở đô thị.
Mạng xã hội chính là không gian để xóa bỏ đi những
ranh giới khác biệt để giúp cho những người trẻ tiến
lại gần nhau hơn. Bên cạnh không gian mạng xã hội,
người trẻ đã duy trì và tiếp tục kiến tạo bản sắc cá nhân

l

42 N h iề u tác g iả

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

qua một không gian khác là tôn giáo truyền thống của
dân tộc mình qua việc tham dự hay tái hiện các lễ hội
tại nơi cư ngụ của bản thân. Một cuộc tái sản xuất cấu
trúc cộng đồng truyền thống cũng manh nha qua việc
liên kết nhóm những người đồng hương, đồng đạo.
Cũng nghiên cứu về người công nhân di cư,
nhưng đối tượng nghiên cứu của Nguyễn Thị Nga là
những người công nhân miền Bắc, miền Trung theo
đạo Công giáo di cư vào đô thị mưu sinh. Dựa trên
những kí ức từ những tháng ngày làm việc chung
với những người công nhân Công giáo, Nguyễn Thị
Nga đã tìm hiểu về mạng lưới xã hội để hỗ trợ nhau
trong cuộc sống mưu sinh nơi đô thị của những
công nhân di cư. Theo tác giả, vì lý do mưu sinh nên
những công nhân Công giáo phải di cư từ các miền
quê lên thành thị để kiếm việc làm. Trong quá trình di
cư, họ phải trải qua những sự đảo lộn về không gian
hiện hữu, không gian văn hóa và xã hội, họ bị cắt đứt
những liên hệ với gia đình và xã hội, từ đó, dòng chảy
cuộc đời của họ sẽ diễn ra hiện tượng tan vỡ, khủng
hoảng. Trong không gian đô thị, nơi chứa đựng sự “đa
nguyên về thực tại” và “đa nguyên về căn cước”, nơi
mà những công nhân Công giáo phải vượt thoát qua
khỏi những khủng hoảng trong việc chọn lựa những
chiến lược sống những xung đột nội tâm giữa niềm tin
tín ngưỡng và nhu cầu riêng tư bản thân. Để đối phó
với khủng hoảng về căn tính của cá nhân, những công
nhân Công giáo đã tận dụng nguồn lực dựa trên các
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mối quan hệ thân tộc, đồng hương, đồng đạo để xây
dựng nên mạng lưới xã hội nhằm giúp đỡ nhau thích
nghi với cuộc sống khắc nghiệt ở đô thị và duy trì bản
sắc tôn giáo của mình.
Trong khi đó, Bùi Quốc Linh vẫn trung thành
chủ đề nghiên cứu chính của mình về hầu đồng.
Nhưng với chủ đề này, Bùi Quốc Linh đã mạnh dạn
lựa chọn nghiên cứu trường hợp những cậu đồng trẻ
tuổi với những trải nghiệm, cảm thức tôn giáo nơi
người trẻ. Đối với Bùi Quốc Linh, tôn giáo không chỉ
là niềm tin và hoạt động mang tính cộng đồng mà nó
còn là quá trình kiến tạo của cá nhân. Cũng dựa trên lý
thuyết kiến tạo luận xã hội của Peter Berger và Thomas
Luckmann, tác giả cho rằng sự kiến tạo niềm tin tôn
giáo phụ thuộc vào hoàn cảnh xã hội mà cá nhân và
sự thụ đắc tôn giáo cá nhân. Trên cơ sở này, tác giả đã
đi vào so sánh sự khác biệt trong quá trình ra trình
đồng và mở phủ của hai thanh đồng thuộc hai thế hệ
khác nhau. Một người thuộc thế hệ cũ, hầu thánh vào
giai đoạn Việt Nam còn hạn chế các hoạt động thực
hành nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ. Và
một thanh đồng thuộc thế hệ trẻ hầu thánh trong bối
cảnh xã hội Việt Nam hiện nay đã cởi mở rất nhiều
đối với những hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Những
thanh đồng truyền thống vốn sinh ra và lớn lên trong
bối cảnh xã hội còn nhiều thiếu thốn về vật chất cũng
như những cấm đoán của nhà nước, họ luôn tuân
thủ nghiêm ngặt về các tập quán và việc hầu thánh.
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Trong khi những thanh đồng trẻ, những người sinh
ra trong sự phát triển của kinh tế thị trường, họ đã
xu hướng cởi mở hơn và tiếp nhận những yếu tố văn
hóa hiện đại trong nghi lễ. Bên cạnh đó, dựa trên khái
niệm về cảm thức tôn giáo, tác giả cho rằng cảm thức
tôn giáo của mỗi cá nhân sẽ quyết định đến việc tạo
dựng những trải nghiệm về tôn giáo của họ cũng như
là những quan điểm về sự biến đổi trong tín ngưỡng
hầu đồng hiện nay.
Nhìn chung, tất cả những mảng chủ đề đa dạng
trên đều được trình bày như là một kết chuỗi mà qua đó
độc giả có thể hình dung về đời sống hiện tại của một bộ
phận những người trẻ ở đô thị trong bức tranh chuyển
đổi kinh tế, xã hội và văn hóa đương đại ở Việt Nam.
So với hai tập trước, tập ba của tuyển tập Đời
sống xã hội Việt Nam đương đại đã thu hút được sự
quan tâm và tham gia viết bài của nhiều tác giả trẻ
đến từ các lĩnh vực khác nhau. Bắt đầu từ lời gợi ý
nghiên cứu về người trẻ trong xã hội hiện nay của một
nhà nghiên cứu tiền bối, chúng tôi đã ngồi với nhau
để thảo luận về những ý tưởng cho chủ đề của tập ba.
Khi chủ đề nghiên cứu về người trẻ được công bố, đã
có rất nhiều bạn trẻ gửi thư về cho chúng tôi để trao
đổi về các ý tưởng. Mặc dù trong quá trình viết bài,
một vài tác giả trẻ đôi khi còn gặp những khó khăn do
lần đầu viết bài nghiên cứu, tuy nhiên bằng những nỗ
lực và cố gắng của bản thân, các tác giả đã hoàn thành
những bài viết của mình để ra mắt độc giả của cuốn
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sách. Điều này là một minh chứng cho thấy người trẻ
hiện nay đang khao khát đóng góp một phần tiếng nói
của mình trước những vấn đề mà thế hệ của họ đang
gặp phải.
Để có được sự hoàn thiện trong nội dung của
từng bài viết, chúng tôi xin được cảm ơn những ý kiến
đóng góp và phản biện của các chuyên gia từ nhiều
lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau như: Bùi Văn Nam
Sơn, Dương Ngọc Dũng, Phạm Văn Quang, Lê Minh
Tiến v.v… Những câu hỏi được đặt ra và cả những gợi
ý từ phía các chuyên gia đã giúp khẳng định hơn nữa
tính chính đáng và sự đảm bảo về khía cạnh học thuật
đối với những vấn đề được đặt ra cho từng bài viết của
các tác giả.
SocialLife và các tác giả đã ý thức và nỗ lực thực
hiện một ấn phẩm nghiêm túc về mặt khoa học, nhưng
chắc chắn vẫn còn không ít những thiếu sót, hạn chế
về mặt nội dung cũng như trong cách tiếp cận chủ
thể nghiên cứu và diễn giải về mặt lý thuyết. Do vậy,
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phê bình
và đóng góp từ các độc giả của cuốn sách. Hơn nữa,
các bài viết trong cuốn sách này không nhằm phác họa
một hình mẫu chung cho những người trẻ ở đô thị
mà chỉ là những lát cắt về đời sống của một bộ phận
những người trẻ ở đô thị. Chúng tôi cũng không có ý
định đưa ra những ý nghĩa cố định và phổ quát cho
cuộc đời cũng như các hành động của họ. Đúng hơn,
chúng tôi chỉ cố gắng kể lại những câu chuyện của họ
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một cách khách quan nhất có thể. Do vậy, việc thiết lập
những ý nghĩa cho các câu chuyện và cuộc sống của
những người trẻ phụ thuộc vào kinh nghiệm và việc
tiếp nhận một cách chủ động của độc giả. Chúng tôi
rất mong nhận được những ý kiến phê bình và đóng
góp từ quý độc giả của cuốn sách.
Cuối cùng, nội dung tập ba của tuyển tập Đời
sống xã hội Việt Nam đương đại đã tiếp nối các diễn
ngôn của công nhân và những người thiểu số ở đô thị
và qua đó, mở rộng hơn những nhóm đối tượng và các
góc nhìn về các vấn đề đang diễn ra trong bối cảnh
xã hội đương đại. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khía
cạnh chưa được đề cập đến một cách trọn vẹn hoặc chỉ
dừng lại ở mức độ gợi mở cho những khám phá tiếp
theo. Vì vậy, SocialLife hi vọng các tác giả có thể tiếp
tục đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình
khám phá những tri thức khoa học tiếp theo.
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