
Mạo HiểM Để tHể Hiện Bản Sắc

Giáo sư alain J.Lemaître nhận định: Giới trẻ 
hòa nhập vào xã hội là quá trình vừa tiếp 
thu các giá trị xã hội, vừa loại bỏ, mặt trái 
xã hội để khẳng định cá tính riêng. trong 
quá trình hòa nhập, giới trẻ có nhu cầu thể 
hiện và xây dựng bản sắc của mình. Và một 
số trong đó đã thể hiện và xây dựng cá tính 
bằng những hành vi mạo hiểm.

những hành vi mạo hiểm gia tăng và ngày 
càng để lại những hệ lụy to lớn khi mà hiện 
ở pháp và nhiều nước châu âu khác, khái 
niệm gia đình đoàn kết không còn mà thay 
bằng những gia đình đơn thân chỉ có hoặc 
mẹ, hoặc bố; rồi cả những bất ổn trong 
cuộc sống, trong xã hội cũng dẫn đến tình 
trạng mất niềm tin ở giới trẻ và họ không 
còn hệ quy chiếu nào để định vị cho mình.

trong một xã hội biến chuyển không 
ngừng với những bất ổn, người ta có thái 
độ thu mình lại. Một số thanh niên tìm lại 
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những giá trị cũ để định vị lại mình, một số 
khác chấp nhận rủi ro, và họ mạo hiểm để 
xây dựng cá tính. Một nghiên cứu ở pháp 
cho thấy 25% thanh niên bi quan về tương 
lai và con số này thật khủng khiếp.

những bất ổn, bất an tâm lí đó là do con 
người phải chuyển sang giai đoạn trưởng 
thành mà không có những giá trị nền tảng 
để định vị. 

Giới trẻ xây dựng giá trị riêng của mình 
bằng sử dụng quyền tự do. nhưng họ 
không có ai hoặc điều gì định hướng 
trong khi tự do thì lại quá lớn vậy nên họ 
có những hành vi mạo hiểm để xây dựng 
cá tính.

Giới trẻ Và cá tínH

những hành vi mạo hiểm gia tăng khi sự 
bất an gia tăng. cấp độ và biểu hiện của 
các hành vi này cũng rất đa dạng như 
muốn thách thức gia đình, xã hội, muốn 
xã hội thừa nhận khả năng của mình, một 
số hành vi mạo hiểm như trốn vé tàu điện, 
vượt đèn đỏ, ký giả chữ ký phụ huynh, đua 
xe, hút ma túy…

Và khi thanh niên gặp những thất bại 
trong cuộc sống thì họ càng hành động 
nguy hiểm hơn để quên đi căng thẳng và 
tìm kiếm niềm vui. Họ thường hành động 
theo nhóm và ảnh hưởng của nhóm là rất 
lớn. Điều này giải thích phần nào tình trạng 
tội phạm ở trẻ em.

Quá trình xây dựng cá tính bằng hành vi 
mạo hiểm không phải sự ngẫu nhiên mà 
là một hệ quả trong quá trình phát triển 
của xã hội khi xã hội không xây dựng được 
niềm tin cho thanh niên.

nhận định về hành vi mạo hiểm của giới 
trẻ, GS. alain cũng cho rằng không nên 
ngăn cấm hoàn toàn những hành vi này 
mà điều quan trọng là xác định được 
những giới hạn hành vi cho giới trẻ. tuổi 
trẻ là tiến về phía trước và độc lập của một 
cá nhân là được đối diện với các vấn đề.

GS. alain đã dành thời gian thuyết trình 
trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông 
đã trao đổi với Văn Quỳnh anh – học sinh 
lớp 11 pháp – trường tHpt chuyên Hà 
nội amsterdam cũng như trả lời các câu 
hỏi xung quanh vấn đề hội thảo từ phía các 
thính giả.

trong phần trao đổi giữa giáo sư với các 
thính giả có một vấn đề thu hút được sự 

chú ý đặc biệt. Đó là việc xác định những 
giới hạn rủi ro và xây dựng cá tính. GS. 
alain chia sẻ rằng: chừng nào rủi ro còn 
kiểm soát được thì nó là rủi ro có lí trí và 
còn là yếu tố tích cực. Và mỗi cá nhân phải 
có cá tính nhưng cá tính đó là thuộc về số 
nhiều, cá tính đa thành phần. Vấn đề là 
phải kết hợp các yếu tố của cá tính sao cho 
phù hợp, không đối chọi nhau. cá tính là 
yếu tố tạo nên nhân cách con người và việc 
xây dựng cá tính khép kín không phải việc 
nên làm.

GS. alain J.Lemaître học ngành Lịch sử và 
Dân tộc học tại Đại học paris i – Sorbonne 
và Đại học paris Vii – Denis Diderot. Với 

ba tấm bằng tiến sĩ, ông hiện là giáo sư 
sử học hiện đại tại Trường Đại học Haute 
alsace, Mulhouse. ông cũng là thành viên 
trung tâm nghiên cứu kinh tế, xã hội, nghệ 
thuật và kỹ thuật, nơi ông phụ trách nhóm 
nghiên cứu sự hình thành cá tính. các 
công trình nghiên cứu của ông liên quan 
đến lịch sử các tập tính và lịch sử chính trị 
châu âu. ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, 
đặc biệt là: Vì một lịch sử văn hóa mạo 
hiểm (Strasbourg, 2004), những cuộc cách 
mạng của thế giới hiện đại (Berlin, 2006).
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