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rong tâm lý của những người bước vào tuổi làm cha làm mẹ, quan niệm về đứa con đang
ngày càng bị chi phối ý thức trách nhiệm đối với lợi ích chung của xã hội, của gia đình và
bản thân họ. Người ta ngày càng hiểu rằng đứa con sinh ra phải được nuôi dưỡng và chăm
sóc chu đáo, được dạy bảo, học hành đến nơi đến chốn. Người ta cũng đã hiểu được ít nhiều rằng sự
xuất hiện của đứa con sẽ có tác động đối với tiến bộ xã hội và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi
người xung quanh. Hành vi dân số của mỗi cá nhân nếu không đúng kế hoạch sẽ có những cản trở cho
sách lược và chiến lược kinh tế - xã hội. Đó là những dấu hiệu chuyển biến đang phấn khởi. Những
tiến bộ nêu trên có được là do : 1. Về khách quan, đó là những công tác tuyên truyền vận động và một
số chính sách xã hội đã được ban bố; 2. Về chủ quan, đó là những diễn biến theo xu hướng tích cực
trong quan niệm cá nhân của nhiều cặp vợ chồng về lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân bắt nguồn từ việc
thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
Song bên cạnh những hiện tượng đáng mừng trên đây, chúng ta không khỏi không băn khoăn, lo
ngại trước tình hình giảm dân số vẫn diễn ra với tốc độ chậm chạp, khi lên, khi xuống, thậm chí có nơi,
có lúc vẫn được duy trì như cũ.
Qua nghiên cứu 300 chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chúng tôi đã thu được các số liệu như sau:
Ở độ tuổi 25 – 30, 55% số người được hỏi có từ 3 đến 4 con. Từ 31 – 35 tuổi, 76% số người được
hỏi có từ 3 đến 4 con, 50% số người trả lời có từ 5-6 con. Dữ kiện trên đây bắt nguồn từ quan niệm hạn
hẹp: đông con ắt có nhiều sức lao động. Theo quan niệm đó thì thế mạnh kinh tế của mỗi gia đình
thường bắt nguồn từ số con đông.
Người ta quan niệm rằng, có con đông thì người làm trong nhà sẽ không thiếu, trai có đi lấy vợ, ra
ở riêng; gái có gả chồng về làm dâu con nhà khác thì các em nhỏ sẽ kịp lớn và sẽ bù đắp vào sự thiếu
hụt đó. Số liệu điều tra của chúng tôi cho thấy trong độ tuổi từ 41 đến 50 có 17% số người cho rằng
đông con sẽ có nhiều sức lao động cho gia đình. Đặc biệt là 66% số người có trình độ văn hóa cấp I
khẳng định rằng đông con tất có nhiều sức lao động, kinh tế gia đình sẽ khấm khá, đời sống vật chất
phong lưu, sung túc.
Hướng tới sự phát triển kinh tế gia đình, duy trì quá trình tồn tại và tăng trưởng của nó, những bậc
cha mẹ trong xã hội cũ đã đi tìm mọi khả năng cho phép
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để có được mụn con trai. Có con trai sẽ lấy được con dâu và như vậy sẽ có thêm được một lao động
nữa. Xưa kia, tình trạng người con trai còn nhỏ tuổi buộc phải lấy một người vợ hơn mình từ 5, 7 đến
10 tuổi cũng không ngoài động cơ và mục đích kinh tế nói trên. Tâm lý này càng được củng cố bởi
quan điểm phong kiến lạc hậu trọng nam khinh nữ.
Ở nông thôn ngày nay, đối với một số người còn lạc hậu, nhu cầu đẻ được con trai và cưới vợ đè có
thêm sức lao động cho gia đình cũng bắt nguồn từ động cơ và mục đích kinh tế nói trên.
Khi mà trong xã hội vẫn còn có người cho rằng tiền của chi phí cho việc nuôi nấng, chăm sóc một
trẻ nhỏ không phải là lớn lắm và có thể sớm sử dụng sức lao động của con trẻ ngày từ lúc 5, 7 tuổi thì
vẫn còn tồn tại những quan niệm tự nhiên, mộc mạc về sinh đẻ. Không ít người còn cho rằng hành vi
sinh đẻ của họ không hề ảnh hưởng gì đến xã hội và các hoạt động khác của nó. Trong số những người
có từ 7 - 8 con được hỏi thì 22% trả lời rằng số con có đông cũng không gây ra những tác hại gì cho xã
hội. Đó là những quan niệm xưa cũ đầy lạc hậu và khuyến khích cho tâm lý đẻ càng nhiều càng tốt.
Ngày nay quan niệm về số con thế nào là nhiều, là ít, là vừa cũng còn rất khác nhau nhất là ở người
nông dân, với những lứa tuổi. trình độ học vấn và số con hiện có khác nhau. Trong số người có từ 1-2
con được hỏi thì 39% cho thế là ít, 57% cho thế là vừa. Với những người có từ 3 - 4 con vẫn có 81%
cho thế là vừa và chỉ có 15% cho như vậy là nhiều. 33% số nông dân có trình độ văn hoá cấp 1 cho
rằng có từ 3-4 con vẫn là ít.
Trong xã hội cũ, người con trai chẳng những là người thừa kế toàn bộ gia sản, mà còn là hiện thân
cho sự kéo dài và nối tiếp cuộc đời của cha mẹ. Và trong xã hội đó thật là day dứt và đau khổ cho
những ai không có khả năng sinh nở. Đã có nhiều trường hợp đáng trách và cũng thật đáng thương:
người vợ cả tự nguyện đi lấy vợ hai cho chồng mình, chỉ vì muốn có con trai “nối dõi tông đường”, để
hương khói phụng thờ trong các ngày giờ, dịp tết và để thoát khỏi búa rìu dư luận cho rằng vì “thất
đức”, “bất nhân” nên “tuyệt tộc”, “tuyệt tự”(!) Và cũng thật buồn cho người xưa khi họ bị đánh một
dấu chấm hết trong gia phả vì không có con trai. Tâm lý ấy hiện nay chỉ còn là tàn dư song vẫn tác
động mạnh đến ý thức và đời sống tình cảm của nhiều cặp vợ chồng. 78 % số người muốn có con trai
còn nghĩ rằng nếu không có người thừa tự thì họ sẽ là người tuyệt tộc. 71% số người chỉ có con gái vẫn
quyết tâm đẻ cho được một đứa con trai.
Giao lưu tình cảm là một trong những đặc trưng của đời sống gia đình. Ngày nay, trong những dịp
giỗ họ ở nông thôn, vẫn có người còn than vãn rằng họ mình bé, chi mình nhỏ và so sánh với các họ
lớn trong làng. Trong số người ở độ tuổi từ 31-45 được hỏi đã có 23% trả lời rằng họ của số người đó
là quá bé và có nhu cầu phải đẻ thêm. 59% hiện có số con là vừa nhưng vẫn muốn đẻ thêm vì cho rằng
họ của mình quá nhỏ bé so với các họ khác trong làng.
Người ta lúc về già thường có tâm trạng muốn được chăm sóc, vì thế sẽ cảm thấy lo sợ phải lâm
vào cảnh cô đơn. Do đó, họ cần có nhiều con đẻ chăm nom, nuôi nấng lúc yếu đau, bệnh tật, có nhiều
cháu để quà cáp, lại qua, ngày đêm túc trực bên mình. Đông con cháu, nhiều chắt chút, thì lúc chết sẽ
được tang lễ, điếu phúng linh đình, có nhiều khăn trắng, khăn vàng, khăn đỏ, đi đưa. Nhiều người già
vì không hoặc ít con đã rất tủi phận: họ nghĩ rằng lúc sống đã ít được chăm nom, khi chết lại
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cũng cô đơn, quạnh quẽ, 80% số người được hỏi đã trả lời rằng không có con đến lúc về già sẽ rất
buồn, và 70% đồng tinh với niềm tự hào về một đám tang có đầu phúng linh đình vì lẽ có đông con,
nhiều cháu.
Từ những điều trình bày trên đây cho phép nêu lên một nhận định là tâm lý xã hội truyền thống vẫn
còn có những cơ sở kinh tế, xã hội để tại tồn và duy trì trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Bằng
những quan niệm rất khác nhau về hạnh phúc và bất hạnh, về sung sướng và đau khổ, về sự sống và
cái chết, tâm lý xã hội truyền thống đang là những cản trở cho việc thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.
Chúng ta cần có những cách tiếp cận đồng bộ đối với hành vi dân số của đông đảo quần chúng nhân
dân. Nghĩa là cần chú ý đến tất cả những khía cạnh của vấn đề này: từ kinh tế đến xã hội, từ kỹ thuật
đến đạo đức, từ pháp lý đến tâm lý. Có như vậy, việc giảm dân số mới có được những điều kiện để
thực hiện tốt trong thời gian trước mắt, cũng như trong những năm tháng sau này.
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