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Dân số, gia đình
và sự biến đổi kinh tế - xã hội
Từ tháng 3/1990. Chủ nhiệm Dự án VIE/88/P05 dã ủy nhiệm cho Giáo sư Đỗ Thái Đồng và Phó tiến sĩ
Phạm Bích San xây dựng chương trình nghiên cứu "Về sự biến đổi mức sinh trong những diều kiện kinh tế - xã
hội mới hiện nay thông qua sợ biển đổi gia đình"' và gọi tắt là FFS. Theo kể hoạch. cuộc nghiên cứu gồm 4
bước.
Bước thứ nhất: tiến hành nghiên cứu tạt các xã ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng ven biển miền Trung và
đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước mầu t200 hộ gia tỉnh với 400 hộ tại mỗi xã.
- Bước thứ hai: xử lý số Liệu bằng máy vi tính và phân tích sơ bộ kết quả.
- Bước thứ ba: nghiên cứu sâu theo cách tiếp cận mới tại ba xã - Bước thứ tư. Viết báo cáo và tổ chức hội
thảo.
Sau một năm triển khai, cuộc nghiên cứu FSS dã thu dược 1155 phiếu và hộ gia đình, 820 phiếu về phụ nữ,
xử lý xong kết quả và triển khai nghiên cứu sâu ở Bắc Bộ, Trung Bộ.
Trong các ngày 15, 16 và 17 tháng 8 năm 1991, Viện Xã hội học đã tổ chức hội thào khoa học về chương
trinh FFS. Nhiều nhả khoa học. dại diện cho ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình và ủy ban dân số
một số tỉnh đã đến dự. Hơn 20 báo cáo khoa học đã được trình bày tại hội thảo. Trong mục Diễn đàn Xã hội học
kỳ này chúng tôi trích đăng một số tham luận tại hội thảo khoa học đó.

Quan niệm của người nông dân về
giá trị đứa con với cuộc vận động
kế hoạch hóa gia dình
TRỊNH HÒA BÌNH *
Từ góc độ văn hóa, chúng tôi xem xét tác nhân định hướng giá trị về đứa con với thực tế đạt được của cuộc
vận động kế hoạch hóa gia đình qua nhiều khảo sát xã hội học gần đây ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ như cuộc
nghiên cứu FFS năm 1990, chương trình P20 năm 1989 và một số tài liệu điều tra khác trong năm 1990.
Các kết quả nghiên cứu FFS ở Văn Nhân (Hà Tây), Tam Sơn, Đình Bảng (Hà Bắc), Hải Vân (Hà Nam
Ninh) cho thấy, hiện nay, tuyệt đại đa số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ cũng như các chủ hộ gia đình nông dân đều
có thái độ tán thành mô hình gia đình ít con. Nhưng mô hình "ít con" với họ là bao nhiêu? Nhu cầu về con ở
nông thôn luôn luôn cao hơn ở thành thị là một thực tế Quan niệm nhiều, ít con của các hộ gia đình theo chúng
tôi được biết là khác với chuẩn mực "từ 1 đến 2 con" đã và đang được vận động. Chúng tôi lấy chỉ tiêu "một cặp
vợ chồng có 3 con" để so sánh thì số gia đình muốn có 4 con trở lên đã có tới trên 20% Trên 10% số cặp vợ
chồng coi con số đó mới chỉ là vừa đủ. Con số 4 con chính là điểm đầu của sự "đông con'! theo quan niệm khá
phổ biến ở nông thôn.
Mặt khác, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng số con trong các gia đình tăng dần theo độ tuổi người mẹ: dưới
25, phụ nữ còn sinh để ít, từ 25 đến 35 phụ nữ sinh đề nhiều nhất, và giảm sinh để dần sau tuổi 40. Với các cặp
vợ chồng có học vấn cao hơn, tỷ lệ sinh cũng giảm...
Mặc dù có tới 1/4 số gia đình muốn sinh đến 4 con trở lên, song nếu chúng ta so với bảng giá trị cổ truyền
thì cũng đã thấy được bước chuyển căn bản trong quan niệm của người nông dân. Có điều đó là do tác động từ
nhiều phía. Trong đó, phải ghi nhận hiệu quả tích cực của công tác kế hoạch hóa gia đình, của sự nghiệp giáo
dục đã nâng cao học vấn và văn hóa nói chung cho toàn dân trong giai đoạn vừa qua . . .
*

. Cán bộ nghiên cứu, Phòng Xã hội học Dân số và Gia đình, Viện Xã hội học
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Tuy nhiên, việc số con thực tế và cả số con mong muốn trong suy nghĩ thực của người nông dân còn cao
hơn chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình cũng cho thấy những biến đổi diễn ra còn chậm
và vàn còn xu hướng duy tri bảng giá tri truyền thống. Chẳng hạn, thăm dò 250 phụ nữ ở Chương Mỹ (Hà
Tây), người ta thấy vẫn có tới 11,6% số chị em cho ràng "Nhiều con hơn nhiều của" và 15,0% số chị em quan
niệm một gia đình đông con thường có uy tín trong làng xã."... Đặc biệt, với số phụ nữ dông con, học ván thấp,
tuổi lớn, xu hướng ấy càng mạnh. Các khảo sát trong khuôn khổ chương trình FFS cũng như nhiều điều tra xã
hội học khác trong thời gian gần đây cho thấy quá trình phấn đấu giảm tỷ lệ sinh ở nông thôn Bắc Bộ còn nhiều
khó khăn.
Nếu quan niệm về số con được các cặp vợ chồng lựa chọn hạn chế lại ở con số 3 thì việc đánh giá khác biệt
giữa con trai với con gái cùng những định hướng theo đuổi chúng lại luôn tạo ra nguy cơ phá vỡ con số đó Các
khảo sát đều cho thấy phần lớn các gia đình đều mong có con trai. Điều mong mỏi này lớn tới mức, thậm chí
một số gia đình cho rằng không có con gái cũng được Ngay bản thân những người vợ cũng đạt vần đề như vậy.
Chương trình P20 cho biết, tại các điểm điêu tra có 74,4% phụ nữ nêu yêu cầu phải "có con trai để nối dõi tông
đường" cho nhà chồng. Cơ sở của quan niệm này xuất phát từ ưu thế tự nhiên về giới, sức mạnh về thể chất của
đứa con trai. Nhưng chủ yếu nhít, có lẽ vẫn là sự chi phối của quan niêm nối dõi; tông đường. phung thờ hương
hỏa
Tất cả những điều đó vừa chi phối việc hình dung mô hình số con lý tưởng, vừa tác động một cách trực tiếp
đến hành vi sinh đẻ của con người, tạo nên hiện trạng mức sinh thực tế trong đời sống cộng đồng nông thôn...
Dương nhiên, với mỗi cặp vợ chồng. tùy hoàn cảnh thực tế đời sống kinh tế - tình cảm - tinh thần - tình dục,
cũng như hiểu biết kinh nghiệm và cả yếu tố xác suất trong đời sống thường ngày nữa... mà mô hình gia đình ít
nhiều biến đổi. 'ở dây có một nhận xét là tác động của công tác kế hoạch hóa gia đình và dân số nói chung còn ít
hiệu lực. Cho dù người ta có dùng những biện pháp hành chính - pháp luật, xử phạt nghiêm đối với các cạp vợ
chồng đã có 2 hoặc 3 đứa con mà vẫn cố tình đẻ thêm mong được cậu con trai.
Từ thực tế đó cho thuý, nhiệm vụ của kế hoạch hóa gia đình trong điều kiện hiện nay, trên bình diện văn hóa
chính là làm sao để tác động đúng vào định hướng giá trị của người nông dân về số con và giới tính con cái.
Hiện nay, việc thực hiện kế hoạch hoa gia đình đã được đại đa số các cạp vợ chồng chấp thuận như là một
nội dung lớn của trách nhiệm xây dựng đời sống văn hóa mới. Điều tra FFS ở Văn Nhân (Hà Tây) cho thấy có
tới 83,2% số bà mẹ chồng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp ke hoạch hóa gia đình của con dâu. Tỷ lệ các bậc
cha-mẹ đẻ tán thành chị em phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng đạt tới 80,6% và 85,8% 83,2% số bạn
bè thân thiết ủng hộ việc chị em đặt vòng tránh thai (hoặc sử dụng các biện pháp khác)... Các con số nói lên một
bầu không khí xã hội thuận lợi cho người phụ nữ lựa chọn hành vi sinh đẻ có kế hoạch, nó cũng khẳng định và
củng cố ý thức về vai trò trách nhiệm chính của bản thân người phụ nữ trong công tác kế hoạch hóa gia đình ở
từng cơ sở, ở mỗi địa phương. . .
Tuy nhiên, trên bình diện chung, ý thức về vai trò, trách nhiệm trong kế hoạch hóa gia đình của người phụ
nữ còn tồn tại như là những cảm nhận chức năng chưa vững chắc.
Mức độ tiếp nhận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và khả năng tự chủ trong hành vi sinh sản để khống
chế số con theo kế hoạch là chỉ báo quan trọng ghi nhận các giá trị mới từ đời sống người nông dân trong quá
trình thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nhưng sự lựa chọn cách thức áp dụng biện pháp tránh thai không hoàn
toàn chỉ do ý muốn của người phụ nữ. Các thành viên khác của gia đình, chẳng hạn người chồng, bố mẹ chồng. .
. Ở những trường hợp nhất định đã có sự can thiệp vào quá trình lựa chọn đó. Ngoài ra, các điêu kiện kinh tế vật chất - kỹ thuật hoặc tập quán địa phương đều hoặc nhiều, hoặc ít tác động đến sự lựa chọn của người phụ nữ.
Mặc dù vậy, trên đại thể có thể xem bức tranh chung về sự hiểu biết cũng như thực tế vận dụng các phương
pháp kỹ thuật tránh thai của người phụ nữ thể hiện một sự lựa chọn giá trì trong quá trình thực hành kế hoạch
hóa gia đình. Xét về nhận thức, qua khảo sát luôn luôn có khoảng một nửa số chị em đã được giới thiệu tất cả
các biện pháp tránh thai. Song, số biết cách sử dụng thì không nhiều. Đặc biệt là, số đã và đang sử dụng thì hầu
như chỉ tập trung ở 3 phương pháp chính. Trong đó, phổ biến nhất là phương pháp đặt vòng. Điêu này có thể ao
sự áp đặt từ phía các hoạt động dân số và kế hoạch hóa gia đinh ở địa phương, và nhờ tính tiện lợi của phương
pháp đặt vòng. Các phương pháp tính lịch và xuất tinh ngoài cũng đạt chỉ số cao hơn hẳn các phương pháp còn
lại ở đây, chúng ta có thể thấy rõ hơn sự tự ý thức trong ứng xử của người phụ nữ: sự lựa chọn ấy của họ nhằm
đạt tới giá trị cao hơn, đố là sự tiện lợi, an toàn, chi phí tháp và đơn giản.
Tìm hiểu các nguồn thông tin đem lại hiểu biết kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, chúng tôi thấy rằng, nói
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chung các cơ sở y tế địa phương chưa nắm giữ được vai trò chủ chốt Chỉ nơi nào có cơ sở y tế mạnh đặc biệt là
cơ sở vật chất - kỹ thuật được đầu tư, tài trợ, tăng cường từ trên xuống mới có thề làm tốt vai trò này. Theo
chương trình P20, chỉ có 32,8% phụ nữ đã có những hiểu biết về sinh đẻ có kế hoạch qua hoạt động của trạm y
tế. Số lớn hơn có được là do các nguồn thông tin đại chúng, qua hoạt động của hội phụ nữ và đoàn thanh niên...
Phải chăng đây là một trong những lý do chưa cho phép chúng ta đạt được các hiệu quả mong muốn.
Nhiệm vụ giảm mức sinh đã và đang trở thành sự nghiệp trọng đại và cấp bách. Thực hiện nó là một công
việc không dễ dàng. Mâu thuẫn giữa sự nghiệp kế hoạch hóa số dân và thực tế sinh đẻ đang diễn ra ngay trong
mỗi gia đình. Từ thực tiễn nghiên cứu chúng tôi nêu ra hai nhận xét:
1. Ngày nay, đa số các cặp vợ chồng còn xem việc tượng con nhiều chính. là giá trị "trời cho", có thể đem
lại uy tín và sức mạnh trong cộng đồng làng xã. Diều kiện sống và hệ thống nhu cầu mới cũng đã phần nào buộc
các gia đình tự giới hạn số con. Các biện pháp kế hoạch hóa gia đình cũng giúp các bậc cha mẹ định được các
lần sinh con, khoảng cách sinh con v.v... trong bối cảnh gia đỉnh trở thành chủ thể kinh tế ở nông thôn.
Bước chuyển đột khởi đó sẽ kéo theo sự lựa chọn bảng giá trị mới dù còn chưa phải là tự giác Số con mà
các gia đình nông dân mong muốn trong khoảng trên dưới 3 con là bằng chứng cho sự chuyển đổi đó! Thế
nhưng, sự phân biệt còn khá sâu sắc, nặng nề ở giá trị con trai, con gái đã làm phức tạp hóa các mô hình gia
đình và định hướng theo đuổi của nhũng người làm cha mẹ. Đây chính là nguyên nhân sâu kín ẩn chứa khả
năng làm tăng mức sinh. Việc số lớn nông dân đòi hỏi có con trai, thậm chí là 2 trở lên mà có thể không cần
con gái là một định hướng giá trị đặc biệt. Điều đó không chỉ giải thích ở sự bảo lưu các giá trị cổ truyền mà
còn cần phải dược lưu ý, cắt nghĩa từ diều kiên kinh tế - xã hội hiện nay. ở dạng mong muốn lý tưởng, mô hình
2 trai + 1 gái = 3 con là một định hướng mà công cuộc kế hoạch hóa số dân cần xem xét ít nhất là trong thời
gian trước mắt. Ở đó, có thể thấy những chuyển biến không dứt đoạn, tựa như giữa sự không tương ứng giữa
tiến bộ khoa học mới và bảng giá trị lựa chọn.
2. Nếu chỉ tiêu xã hội đặt ra cho công tác kế hoạch hóa gia đình còn chưa hợp lý, thực tiễn sinh đẻ cũng như
ước muốn, sự lựa chọn của các cặp vợ chồng nông dân v.v... đang còn diễn ra hết sức phức tạp .và chậm chạp
thì vấn đề đặt ra trước mắt có thể là: làm sao để nâng cao được hơn nữa tác độmg tích cực của văn hóa trong quá
trình tiếp nhận bảng giá trị mới ở người nông dân. Mặt khác, sự kế hoạch hóa số dân phải được triển khai mạnh
mẽ hơn, toàn diện hơn, trên một cơ sở khoa học hơn.
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